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5Alkusanat
Tutkimus kollektiivisesta oikeussuojasta päättää urani Helsingin yliopistossa. 

Siirryn nimittäin pakolliselle eläkkeelle ennen kuin tutkimus kokonaisuu-

dessaan valmistuu. Tutkimustulokset julkaistaan osaksi tästä syystä, osaksi 

aihepiirin nopean uudistumisvauhdin takia, kahdessa osassa. Tämä kirja si-

sältää tutkimuksen yleisen osan. Siinä käydään läpi kollektiivisen oikeussuo-

jan perusteita, kuten miksi tällaista oikeussuojaa tarvitaan, missä muodoissa 

se voidaan toteuttaa ja kuinka sovellukset pystytään kytkemään nykyiseen 

oikeudenkäyntijärjestelmään. Järjestelmähän tunnetusti rakentuu yksilölli-

sesti haetulle oikeussuojalle. Oikeuksiaan hakevan odotetaan oma-aloittei-

sesti nostavan kanteen tai turvautuvan muuhun tarjolla olevaan oikeussuo-

jakeinoon. Osittain esitys käyttää esimerkkinä ja havainnollistajana Suomen 

prosessilakia mutta ei sitoudu siihen kautta linjan. Jos yhteinen viitekehys 

halutaan nimetä, se lienee yleiseurooppalainen näkemys oikeudenkäynnistä 

oikeuksiin pääsyn välineenä. Tutkimuksen soveltava osa ilmestyy erikseen. 

Siinä tarkastellaan temaattisia yksittäiskysymyksiä, ja lähtökohtana on Suo-

men oikeus. Näin se tulee tarjoamaan tulkintasuosituksia myös ajankohtai-

siin soveltamisongelmiin.       

Vanhaa lukijakuntaani kirjan sisältö ei kummemmin yllätä: samat teemat, 

ennen kaikkea oikeuksiin pääsyn ongelma, ovat olleet enemmän tai vähem-

män selkeinä esillä lähes kaikissa tutkimuksissani. Jos jotain muutosta on 

tapahtunut, tässä kirjassa oikeuksiin pääsy eli access to justice -painotus on 

ehkä – tosin kirjoittajana olen huono sitä arvioimaan – vielä voimakkaampi 

kuin aikaisemmin. Oikeuksiin pääsy kun näyttää vuosi vuodelta vaikeutuvan. 

Yleisestä lainkäytöstä haettava oikeus alkaa olla keskiluokkaisten kuluttaja-

palkansaajien ulottumattomissa: heillä ei yksinkertaisesti ole taloudellista 

kantokykyä siihen uhkapeliin, mitä täysimittainen oikeudenkäynti merkitsee 

– etenkin jos oikeutta käydään taloudellisesti tai tiedollisesti voimakkaamman 

vastapuolen kanssa. Tappio oikeudenkäynnissä vie kuluttaja-palkansaajan 

taloudelliseen perikatoon; voittokin saattaa jäädä pyrrhoksen voitoksi, kos-

ka oikeudenkäynnin todelliset kustannukset ylittävät sillä saavutetun edun. 

Lähtökohtainen eriarvoisuus kärjistyy oikeudenkäynnissä. Voidaan ni-

mittäin oikeutuksella sanoa, että riidanratkaisumarkkinoilla vahvat toimijat 

kuten suuryritykset ja julkinen valta ovat erityisen vahvoja. Yksin selviytymi-
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sen eetos leimaa kylläkin siinä määrin suomalaista yhteiskuntaa, ettei moni 

yksityinen riitapuoli näe asetelmassa mitään moitittavaa. Mika Waltarin sa-

noin: näin on ollut ja on aina oleva. Oikeuksiaan peräävä kuluttaja-palkan-

saaja ei edes ymmärrä kaipaavansa tukea. Tosin hän ei sitä yleensä saa, vaikka 

hän niin tekisikin. Sosiologien ja muiden yhteiskuntatieteilijöiden asiaksi jää 

selittää, miten olemme päätyneet näin eriarvoiseen konfliktinhallintaan. Täs-

sä tutkimuksessa tyydytään vähäisempään tiedonintressiin. Siinä yritetään 

selvittää, pystyykö oikeudellisen konfliktinhallinnan tutkimus tarjoamaan 

sellaisia keinoja, jotka tehostaisivat oikeuksiin pääsyä.

Perinteisesti heikkojen toimijoitten strategia on ollut voimien yhdistämi-

nen. Tämä strategia on siirrettävissä myös oikeudelliseen maailmaan. Tämä 

tarkoittaa, että oikeuksia ei enää haeta yksilöinä vaan yhdessä, kollektiivisesti. 

Järjestäytyminen yhtäältä tehostaa asian ajamista oikeudenkäynnissä, toi-

saalta taas laskee oikeudenkäyntiin antautumisen tuomaa taloudellista riskiä. 

Sanalla sanoen oikeuksien hakeminen helpottuu. Samalla myös oikeuskult-

tuurinen ajattelu kokee jonkinlaisen vallankumouksen. Mitä pitemmällä täs-

sä edetään, sitä laajemmin yksilöllisen oikeussuojan pakkoeetos täydentyy ja 

ehkä korvautuukin yhteisöllisen eli kollektiivisen oikeussuojan ideologialla.

Vaikka järjestäytymisen ajatus on vanha, aihepiiri ei ole tuottanut sen 

enempää kansalaiskeskustelua kuin tutkijoiden mielipiteenvaihtoakaan. Pi-

kemminkin on Suomea ajatellen sanottava, että kollektiivinen lainkäyttö ei 

ole kiinnostanut kumpaakaan auditoriota, joitakin satunnaisia mainintoja 

lukuun ottamatta. Tutkimuksen ohuus johtunee paljolti sen keskittymisestä 

materiaaliseen oikeuteen. Kärjistäen voidaan sanoa, että oikeustieteellinen 

tutkimus kehittelee loputtomiin aina vain vivahteikkaimpia aineellisia oi-

keuksia – usein ne ihmisoikeuksista johtaen – uhraamatta ajatustakaan sille, 

miten nuo oikeudet kyetään käytännössä toteuttamaan, kun tai jos niitä ei 

vapaaehtoisesti myönnetä. Uskonnollisten ja eettisten standardien hiipues-

sa yhä harvempi luopuu edustaan tai kuvitellusta oikeudestaan, kun siihen 

ei ole joko oikeudellista pakkoa tai jyrkkää yleisen mielipiteen paheksuntaa, 

mielellään boikotilla tehostettua uhkaa.

Kansalaiskeskustelun ohuutta voi vain ihmetellä. Väitetäänhän valtame-

dioissakin, että ”kansalaisten oikeudellinen aktiviteetti” on lisääntynyt mer-

kittävästi. Väitteen perusteluksi viitataan siihen, että kansalaiset tekevät ai-

kaisempaa enemmän kanteluja eri viranomaistahoille. Tämä onkin tilastojen 

valossa totta. Paikkansa pitää sekin, että erilaisia suositustyyppisiä ratkaisuja 
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antavien lautakuntien, esimerkkinä kuluttajariitalautakunta, asiamäärät ovat 

räjähtäneet. Toinen asia on, mitä päätelmiä tilastoista tehdään. Kantelujen il-

mentämä näennäinen aktiivisuus on kuitenkin eri asia kuin oikeuksiin pääsy 

tai edes niiden tehokas hakeminen. Tutkija pikemminkin pitäisi kanteluja ja 

vastaavia toimia osoituksina turhautumisesta, ehkä jopa epätoivosta. Koska 

todelliset eli tehokkaat oikeussuojatiet ovat poikki tai niitä ei edes ole, kan-

salaisten on pakko tyytyä kantelemaan. Toki välillä kanteleminen voi tuot-

taa toivotun tuloksen, mutta pääsääntöisesti kantelusta saatu hyöty on vain 

terapeuttista. Näin toimimalla kansalainen kokee tehneensä edes jotain oi-

keuksiensa eteen; hän ei, kuten ei myöskään nuijasotatarinan Jaakko Ilkka, 

jäänyt “vaivojensa vangiksi”. Lopputulos ei tosin paljoakaan eroa Jaakko Ilkan 

kokemasta. Kuten muistetaan, tarinassa oikeutta ei saatu, vaan sitä hakeneen 

Jaakko Ilkan kohtalona oli “kuolo hirsipuussa”. 

Porthaniassa marraskuussa 2016

Risto Koulu
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13Aihepiiristä sanottua

“Although individual plaintiffs can gain from legal cases by obtaining damages 

 and other remedies, overall, legal cases are a net loss.”

(Michael D. Bayles 1987)

“Olemmeko rakentaneet niin täydellisen oikeudenkäyntimenettelyn, että  

käytännön oikeussuoja jää saamatta?”

(Mika Ilveskero 2012)

“Collective redress is a procedural mechanism that allows, for reasons of 

procedural economy and/or efficiency of enforcement, many similar legal 

claims to be bundled into a single court action.”

(Towards a European Horizontal Framework for Collective Redress 2013)

“The rapporteur understands that the EU legal tradition is directed towards 

solving disputes between individuals rather than through a collective entity.”

(Report on “Towards a Coherent European Approach to Collective  

Redress” 2014)

“Ein unitarisches Modell im Sinne eines Passepartours für sämtliche Falle 

existiert allerdings nicht.”

(Gerhard Wagner 2009)

“A time of fundamental change in civil litigation, and an evolution in the way 

in which group grievances are addressed, like ahead.”

(Rachael Mulheron 2015)
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151. Johdanto

1.1. Puolimatkalla kollektiiviseen 
oikeussuojaan

1.1.1. Yksilöllisen oikeussuojan khimeira

Prosessilakien säännösviidakosta saa yleensä hakemalla hakea sitä kätket-

tyä agendaa, jota säännökset toteuttavat. Sellaisen paljastaminen on taval-

lisesti merkittävä tutkimustulos. Tässä tutkimuksessa kätketty agenda on 

välittömästi osoitettavissa: se on yksilöllisen oikeussuojan eetos. Prosessila-

kimme ja koko oikeusjärjestyksemme olettaa, että jokainen hakee yksilölli-

sesti ja oma-aloitteisesti oikeuksiaan, viime kädessä perinteisellä oikeuden-

käynnillä.1 Tosiasiallisesti näin ei tapahdu eikä ole koskaan tapahtunutkaan. 

Valtaosa oikeuksista jää hakematta, ja niihin oikeutettu tyytyy kohtaloonsa. 

Yleisesti tunnustetaan, että oikeuksien hakemisen kynnys on tällä hetkellä 

korkea niin taloudellisesti kuin henkisestikin. Suomalainen kulttuuri ei suosi 

riitelemistä, kaikkein vähiten käräjöintiä eli oikeudenkäynteihin turvautu-

mista. Mainesana “oikeustaistelija” ei ole ollut sataan vuoteen kunnianimitys 

vaan kielteinen tai paheksuva henkilöarvio.

Totta on, että kulttuuriset esteet käydä oikeutta ovat viime vuosina hie-

man heikentyneet. Syyt löytynevät pitkälle edenneestä urbanisoitumises-

ta, ehkä jossain määrin myös amerikkalaisista vaikutteista. Näitä vaikuttei-

tahan massamedian oikeudenkäyntisarjat loputtomiin tarjoavat. Toisaalta 

taas taloudellinen kynnys etenkin riita-asian oikeudenkäyntiin on jatkuvasti 

noussut. Lopputulos tiedetään sekä tutkijoiden että suuren yleisön piirissä. 

Kuluttaja-palkansaajan on syytä miettiä visusti, ennen kuin hän aloittaa oi-

keudenkäynnin, vaikka hänen oikeutensa olisi miten ilmeinen. Hänen intres-

sinsä on oltava merkittävä ja voiton oikeudenkäynnissä hyvin todennäköinen. 

Tappio nimittäin raunioittaa kuluttaja-palkansaajan talouden vuosiksi, ehkä 

lopullisesti. Riita-asioiden määrä onkin pitkän aikaa laskenut, eikä merkkejä 

käänteestä näy.2 Tämän myötä aineellinen lainsäädäntö on menettämässä 

1.  ”Der Zivilprozess ist gerichtet auf und geprägt durch die Rechtsdurchsetzung Einzelner”. 
Näin Koch 2016 s. 351. 
2.  Kymmenkunta vuotta sitten haettiin – toki leikkimielisesti – sellaisia ‘riitageneraattoreita’, 
joilla jo näkyvään riitajuttupulaan (alkuperäisilmaus) ja tuomioistuinten marginalisoitumiseen 
saataisiin parannus. Sittemminhän pula on jatkunut ja jos mahdollista entisestään syventynyt. 
Tällaisiksi generaattoreiksi katsottiin julkisten hankintojen sääntely ja punitiiviset vahingon-
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läpäisykykyään ja uskottavuuttaan, koska sen takaamat oikeudet eivät tosi-

asiallisesti toteudu. Häikäilemättömät vahvat toimijat, esimerkkinä yksityis-

tä pysäköinnin valvontaa harjoittavat yritykset, laskevatkin sen varaan, että 

yksityinen ihminen ei ryhdy käymään oikeutta pikkusummasta.

Lääkkeet vaivaan eli oikeussuojan vajeeseen on tunnettu pitkään, joskin 

vasta aivan uusin tutkimus on saanut ne kunnolla jäsennetyksi.3 Oikeuksiin 

pääsyä voidaan tehostaa kahta tietä, joko laskemalla lainkäyttömenettelyjen 

kustannustasoa tai kehittämällä kollektiivista oikeuksiin pääsyä.4 Jälkimmäi-

sellä eli niin sanotulla kollektiivisella oikeussuojalla tarkoitetaan sitä, että 

suuri joukko samanlaisessa asemassa olevia oikeudenhaltijoita saa yhdellä 

kertaa ja yksillä kustannuksilla oikeussuojaa intresseilleen.5 Jos turvaudutaan 

kustannustason laskemiseen, siihen voidaan ensiksikin käyttää teknisiä in-

novaatioita, jotka integroidaan traditionaalisen oikeudenkäynnin skeemaan, 

esimerkkinä modernin tietotekniikan (‘digitalisaation’) sovellukset. Toisen 

tien tarjoavat asianosaispohjaiset menettelymuodot, esimerkkinä niin sano-

tut kevennetyt oikeudenkäynnit. Jos taas valitaan kollektiivisen oikeussuojan 

tarjoama vaihtoehto, käyttöön on otettava muun muassa ryhmäkanteet, ryh-

mävalitukset, pilottijutut sekä julkiset asiamiehet (ombudsman -järjestelyt).6 

Pohjoismaissa ja leimallisimmin Suomessa kollektiivinen oikeussuoja on 

ollut lapsipuolen asemassa: niitäkään keinoja, jotka lainsäädäntö tuntee, ei 

tosiasiallisesti käytetä tarkoitukseensa. Esimerkki tästä on ryhmäkanne. 

Vaihtoehtoja kuvataan uudessa kirjallisuudessa liikennemetaforalla. Me-

tafora kuuluu oikeustieteen tutkimuksen onnistuneimpiin kielikuviin.7 Sii-

nä oikeusjärjestystä pidetään kaupunkina, oikeussuojakeinot taas ovat niitä 

liikennejärjestelyjä, joilla ihmiset liikkuvat kaupungissaan. Kollektiivinen 

oikeussuoja rinnastuu bussiin; osuvan sanonnan mukaan matkustetaan “to-

wards justice on a bus”. Perinteinen yksilöllisen oikeussuojan malli taas vas-

taa taksin käyttämistä. Jokainen matkustaja hankkii ja maksaa oman taksinsa. 

korvaukset. Ks. Havansi 2007 s. 43. Ohimennen todettakoon, että julkiset hankinnat (joista on 
oma lainsäädäntönsä) eivät tässä suhteessa täyttäneet niihin asetettuja odotuksia eli tuoneet 
lisää oikeudenkäyntejä.
3.  Osuva ilmaus on saksalaisesta tutkimuksesta. Tämä ”oikeudenmukaisuuden aukko” tulisi 
tietenkin täyttää kollektiivisella oikeussuojalla.
4.  Nämä oikeuspoliittiset vaihtoehdot esitellään lähemmin jaksossa 1.2.1
5.  Kollektiivisen oikeussuojan käsite hakee vielä määritelmäänsä. Toistaiseksi se on pystytty 
määrittelemään vain konkreettisen esimerkin eli kollektiivisen kanteen kautta. ”Eine Kollek-
tivklage bezeichnet die Bündelung von gleichartigen Ansprüchen einer größeren Anzahl von 
Klägern gegen den- oder dieselben Beklagten”. Ks. Koch 2016 s. 352.   
6.  Kollektiivisen oikeussuojan välineet esitellään jaksossa 1.2.2. ja 1.2.3. Samalla niistä kootaan 
systemaattinen kokonaiskuva.
7.  Giussani 2011 s. 157. Tässä tutkimuksessa metaforaa hieman kehitellään alkuperäisestä.
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Taksi on kallis, eikä kaikilla ole siihen varaa. Sen sijaan bussimatkan useim-

mat kykenevät kustantamaan, joskin he tulevat samalla sidotuiksi bussin 

aikatauluihin ja ajoreitteihin. Jos metaforaa viedään eteenpäin, liikkumista 

helpotetaan – lue: oikeuksin pääsyä tehostetaan – joko kehittämällä bussi-

liikennettä tai laskemalla taksimatkojen hintaa. Bussivertaus on kehitelmä 

niistä ajatuksista, joita esitettiin Wienin kuuluisassa prosessioikeudellisessa 

konferenssissa vuonna 1999. Siellä aineelliset oikeudet nähtiin hyödykkeinä, 

jotka prosessioikeuden järjestelmä kuljetti perille, eli kansalaisten käytet-

täväksi. Kuljetusjärjestelmä kehitetään kuljetettavia tavaroita ajatellen eikä 

päinvastoin. Vertaus herätti huomiota myös suomalaisessa oikeuspolitiikas-

sa, jossa sillä hieman haetusti perusteltiin pääsyä hovioikeuteen eli oikeutta 

muutoksenhakuun.8

Kun metafora siirretään oikeuden maailmaan, havaitaan, että lainsäätä-

jän on ennen pitkää pakko tehdä perustavanlaatuinen päätös: helpotetaanko 

oikeuksiin pääsyä vai myönnetäänkö avoimesti, että kaikki oikeudenhalti-

jat eivät tosiasiallisesti tule koskaan pääsemään oikeuksiinsa? Harva uskoo, 

että länsimaisissa oikeusvaltioissa jälkimmäinen vaihtoehto saisi laajem-

paa kannatusta – ainakaan julkisesti lausuttuna. Tällaisia ajatuksia viljele-

vä poliitikko tuskin tulisi uudelleen valituksi. Näin päätös jää lopulta tehtä-

väksi bussin ja taksin välillä: kehitetäänkö kollektiivista bussiliikennettä vai  

tuetaanko ulkopuolisin varoin yksilöllistä taksin käyttämistä? Yllätys ei liene, 

että suurin piirtein kaikkialla, missä asiaa on vakavissaan mietitty, on pää-

dytty ensimmäiseen vaihtoehtoon, toisin sanoen kollektiivista oikeussuojaa 

eli metaforan bussiliikennettä on ryhdyttävä parantamaan. Tosin monesti 

käy niin, ettei parantaminen auta. Parannettavaa bussiliikennettä kun ei ole, 

vaan siihen tarvittava infrastruktuuri – oikeudelliset välineet ja niitä tukeva 

juridinen ideologia – on ensin luotava. Yllätys ei ole sekään, että pohjois-

maat – niistä ehkä selvimmin Suomi – kuuluvat tässä suhteessa oikeudellis-

ten kehitysmaiden joukkoon. Sen sijaan monet common law -maat kuten 

Englanti voivat tyytyä nykyisten välineiden (eli oikeudellisten bussilinjojen) 

hienosäätöön. Joku maa joutuu ehkä miettimään jopa nykyisten välineitten 

käytön rajoittamista. Tällaisessa maassa kollektiivinen oikeussuoja on saat-

tanut kehittyä liian tehokkaaksi.   

Jotta uudistus tapahtuisi, vahvan toimijan on otettava agendalleen sen 

ajaminen. Harva uudistus kun tapahtuu itsestään, oltiin sen lähtökohtaisesta 

aiheellisuudesta mitä mieltä tahansa. Potentiaalinen uudistaja on tuomio-

8.  Laukkanen-Liljefeldt 1999 s. 661.
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istuinlaitos itse, sillä se ensisijassa kärsii perinteisen oikeudenkäyntijärjes-

telmän puutteista. Common law -maissa näin onkin tapahtunut, kuten jäl-

jempänä tullaan havaitsemaan. Sen sijaan civil law -maissa asia on toisin. 

Niissä tuomioistuimet ovat jokseenkin kaikkialla suhtautuneet kielteisesti 

tai jopa avoimen torjuvasti sekä moniasianosaisiin oikeudenkäynteihin että 

kollektiiviseen oikeussuojaan yleensä.9 Ilmiö on siinä määrin yllättävä, että 

sen syitä on vakavissaan analysoitu. Selityksiä on haettu ajatustottumuksista, 

työpaineesta ja oikeuskulttuurista. On väitetty, että tuomarit ovat tottuneet 

istumaan yksilöllisiä oikeudenkäyntejä ja että muunlainen oikeudenkäynti 

on uutta ja pelottavaa. Hieman uskottavampi on selitys, että kollektiivinen 

lainkäyttö edellyttäisi työläitä henkilöstö- ja organisaatiouudistuksia, joihin 

ei ole aikaa. 

On myös epäilty, että ratkaistujen asioiden määrän ylikorostaminen vai-

kuttaa. Miksi uhrata aikaa ja vaivaa yksittäiseen moniasianosaiseen oikeu-

denkäyntiin, kun se tuottaa vain yhden tilastoidun ratkaisun? Joku tuomari 

ehkä kyynisesti ajattelee, että kollektiivinen lainkäyttö lisäisi tuomioistuin-

ten työtaakkaa. Suuri määrä sellaisia asioita, jotka ennen jäivät nurinan as-

teelle, päätyisivät uudistusten myötä tuomioistuimen ratkaistaviksi. Tästä 

syystä yksilöllisen oikeussuojan ihanne kannattaa pysyttää, tuotti se koh-

tuullisen oikeuksiin pääsyn tai ei. Oikeuskulttuuriset erot tarjoavat a priori 

vakuuttavimman selityksen sille, miksi kollektiivisen oikeussuojan ajatuk-

set eivät juurru lainkäyttöön. Säädännäisen oikeuden maissa käytössä on 

tuomarikarriäärit. Tuomari etenee urallaan oikeusteknisen osaamisensa – 

osaksi myös virka-ikänsä – perusteella. Tällainen tuomari ei hevin innostu  

kehittämään lainkäytöllisiä innovaatioita abstraktiksi jäävän ”oikeuksiin pää-

syn” nimissä. Hänen kannattaa kehittää osaamistaan vallitsevassa prosessi-

järjestelmässä.10     

Oli niin tai näin, aloitteen tässä kohdin on temmannut Euroopan unioni, 

tarkkaan ottaen sen komissio. Kollektiivisen oikeussuojan myötätuuli onkin 

9.  Tästä ”judicial resentment” –ilmiöstä ja sen syistä ks. Uzelac 2014 s. 65. Vaikka hänen esi-
merkkinsä ovat romaanisista oikeusjärjestyksistä, vastaavalle ajattelulle jää sijaa myös pohjois-
maissa. Pohjoismaiset tuomarit kun tuskin ihmisinä poikkeavat romaanisista virkaveljistään! 
Myös kotimaisessa tutkimuksessa tuomari on katsottu ratkaisukäytännössä havaitun vaihtelun 

”tärkeäksi lähteeksi”. Näin Sutela 2016 s. 92.
10.  Näin Uzelac 2014 s. 66. Tuomariura-ajattelun leimaaminen syntipukiksi tuntuu kohtuut-
tomalta. Toki on myönnettävä, että perustelu selittää kohtalaisen hyvin common law -tuoma-
reiden innokkuuden ja civil law -tuomareiden vastahakuisuuden kollektiivisen oikeussuojan 
kehittämisessä. Tämä peruseroavuus asenteissa nimittäin lienee kiistaton ja yleisesti myön-
netty. Civil law -maissa tuomareilla on karriääri, common law -maissa tuomarit pysyvät taval-
lisesti virassaan.
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komission tarmokkuuden ansiota. Jos se säilyy, kollektiivisen oikeussuojan 

voittokulku tullee jatkumaan; avointa on lähinnä se, missä kaikissa muo-

doissa kollektiivisuus tulee toteutumaan. Kollektiivisesta oikeussuojasta voi 

tulla jopa samanlainen konfliktinhallinnan megatrendi kuin vaihtoehtoi-

sesta riidanratkaisusta. Jos komissio menettää mielenkiintonsa, kehitys jää 

jäsenvaltioiden oikeuspolitiikan varaan. Tällöin on selvää, että jäsenvaltiot 

etenevät eri tahtiin: osa kehittää kollektiivista oikeussuojaa, osa säilyttää sen 

nykytasolla ja osa ehkä purkaa jo aikaansaatuja instituutioita. Tutkimukses-

sa kollektiivinen oikeussuoja saa muotivirtauksen leiman, sen aika meni ohi. 

Onhan yksilöllisen oikeussuojan ideaali kestänyt monta muutakin järkyttä-

misyritystä.  

Komission linjaukset kollektiivisessa oikeussuojassa hakevat vielä paik-

kaansa. Ajattelussa erottuu kaksi ajallista ja sisällöllistä kerrostumaa. En-

simmäinen kehitysvaihe paikantuu vuosituhannen ensimmäiselle, jälkim-

mäinen toiselle vuosikymmenelle. Alun perin kiinnostus kollektiiviseen 

oikeussuojaan heräsi kahdella osa-alueella, eli kuluttajasuojan sääntelyssä 

ja kilpailulainsäädännössä. Molemmilla osa-alueilla sääntely, jonka unioni 

enimmäkseen itse tuotti, antoi perustan suurelle määrälle massaluonteisia 

vaatimuksia. Vaatimuksia esittivät tavallisesti elinkeinonharjoittajan toimiin 

tyytymättömät kuluttajat tai epäreilusta kilpailusta kärsivät kilpailijat. Yksit-

täiset vaatimukset olivat tavallisesti määrällisesti suhteellisen pieniä, mutta 

niiden esittäjiä oli paljon, jopa tuhansia tai kymmeniä tuhansia. Perinteinen 

prosessilaki kahden asianosaisen oikeudenkäynteineen oli kyvytön vastaa-

maan näin syntyvään haasteeseen. Jos kaikki oikeutetut toisivat vaatimuk-

sensa tuomioistuimiin, ne hukkuisivat asiaruuhkiin. Näin ollen tarvitaan 

“kollektiivisia” (paremman ilmaisun puuttuessa) järjestelyjä, jotta yksilölli-

set korvausvaatimukset voitiin toteuttaa kohtuullisessa ajassa. Ratkaisu KKO 

2016:11 (puukartellijuttu) antaa yleiskuvan yksilöllisen oikeussuojan raken-

teellisesta hauraudesta joukkoluonteisissa vaatimuksissa. Markkinaoikeus 

vahvisti vuonna 2009 kielletyn kartellijärjestelyn olemassaolon. Kartellista 

kärsineet metsänomistajat lähtivät liikkeelle kahdessa vaiheessa. Ensimmäi-

sessä korvauskanteen käräjäoikeudessa nosti 655 yksityistä metsänomistajaa, 

toisessa jo yli tuhat. Alemmat oikeusasteet hylkäsivät osan kanteista vanhen-

tuneina. Korkein oikeus katsoi, että kaikki ensimmäisen vaiheen kantajat 

olivat säilyttäneet oikeutensa korvauksiin ja palautti loputkin asiat “raakana” 

(termi käydystä keskustelusta) käräjäoikeuteen.
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Tämä kollektiivisen täsmäoikeussuojan kausi jäi lyhyeksi. Kun vuosikym-

men vaihtui, unioni otti – ehkä sen merkitystä täysin tiedostamatta – seuraa-

van askeleen. Kollektiivisen oikeussuojan yhteys aineelliseen sääntelyyn eli 

niin sanottu sektorikohtainen kollektiivinen oikeussuoja todettiin pulmal-

liseksi. Se sisälsi vaikean rajanvedon, se johti vaatimusten keinotekoiseen 

konstruoimiseen ”suosivan” menettelyn piiriin pääsemiseksi ja se tuotti han-

kaluuksia, kun vaatimukset sijoittuvat osaksi sektorille, osaksi sen ulkopuo-

lelle. Tämän seurauksena päädyttiin yleisen kollektiivisen oikeussuojan ihan-

teeseen.11 Kollektiivisen oikeussuojan tarjoamin keinoin voitaisiin käsitellä 

ja ratkaista kaikenlaisia massaluonteisia vaatimuksia, oli niiden syntyperusta 

tai tausta mikä tahansa. Vaatimusten ei enää tarvinnut, päästäkseen kollek-

tiivijärjestelyn soveltamisalaan, perustua tiettyyn aineelliseen säädökseen. 

Näin vältettiin sellaiset riidat kollektiivijärjestelyjen soveltamisalasta, joilla 

oli ollut tapana viivyttää massaluonteisten vaatimusten ratkaisemista. Toi-

nen muutos oli sisällöllinen ja vaikeammin nähtävissä. Alun perin kollektii-

visella oikeussuojalla haluttiin varmistaa, että oikeudenhaltija sai sellainen 

vahingonkorvauksen, jonka aineellinen oikeus hänelle myönsi. Havaittiin, 

että muunkinlaiset vaateet tarvitsivat kollektiivista oikeussuojaa. Monesti 

oli tarpeen vaikuttaa vahvan toimijan – esimerkiksi yrityksen tai julkisen val-

lan – vastaiseen toimintaan, toisin sanoen ohjata tulevaa käyttäytymistä. Esi-

merkkinä käytettiin elinkeinonharjoittajaa, joka myy niin sanottuja vajaita 

tuotteita. Viinipullossa, jonka etiketti kertoi sisältävän litran viiniä, voi olla 

vain 0.95 litraa. 

On laskettavissa, että harva viinipullon ostanut vaivautuu valittamaan, 

harva edes mittaa sisällön määrää.12 Jos toisin käy, elinkeinonharjoittaja 

maksaa vaaditun vähäisen korvauksen – ja jatkaa samaa käytäntöä totuttuun 

tapaan. Havaittiin, että eurooppalaiset oikeusjärjestykset eivät pääsääntöi-

sesti tarjonneet keinoja puuttua tällaiseen toimintaan. Tosin lakisääteisen 

kuluttajansuojan maissa, tässä esimerkkinä Suomi, vajaan tuotteen ostaja 

saattoi laskea hieman kuluttajaviranomaisten varaan. Viranomaiset ehkä 

puuttuisivat, tiedon siitä saatuaan, kielloin ja ohjein petolliseen toimintaan. 

11.  Ks. esimerkiksi Lomas-Raja 2015 s. 74. Rakenteelliseksi pulmaksi jäävät kuitenkin jo annetut 
sektorikohteiset säädökset, erityisesti niin sanottuja kartellivahinkoja koskeva direktiivi: mikä 
tulee olemaan sektorikohtaisen ja yleisen oikeussuojan suhde? Direktiivi velvoittaa jäsenvalti-
oita varmistamaan, että jokainen kilpailusäädösten rikkomisesta vahinkoa kärsinyt saa täyden 
korvauksen vahingostaan (3 art.). Lisäksi direktiivi edellyttää, että jäsenvaltiot täydentävät pro-
sessilakejaan määräyksillä, jotka ohjaavat todistelua tällaisissa oikeudenkäynneissä. Direktiivin 
yksityiskohtiin palataan jäljempänä.     
12.  Tämä esimerkki “kollektiivisesta” kuluttajaintressistä on Stadlerilta. Ks. Stadler 2011 s. 166.
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Viranomaisen puuttuminen kuitenkin vei aikaa eikä johtanut kompensaati-

oon. Näin epäeettisesti toiminut elinkeinonharjoittaja jäi lopulta “voitolle”, 

tapahtui mitä tahansa. Kollektiivisen oikeussuojan tuli tästä syystä tarjota 

mahdollisuus asettaa kieltoja ja määräyksiä. Näin kollektiivinen oikeussuoja 

jakaantui myös EU-tasolla reparatiiviseen ja preventiiviseen linjaan. Vaikka 

ne ovat saman ideologian sovelluksia, linjat selvästikin johtavat erilaiseen 

prosessioikeudelliseen kysymyksenasetteluun. Niiden voidaan jopa väittää 

muodostavan omat tutkimussuuntauksensa.    

1.1.2. Aatehistorialliset juuret: access to justice -liike

Vaikka Euroopan unioni tuo kollektiivisesti toteutettavan oikeussuojan esiin 

uutuutena, ajatus siitä on vanhempaa perua. Aatehistoriallisesti kollektiivi-

nen oikeussuoja oli yksi juonne access to justice -liikkeessä. Liikkeen juuret 

taas olivat 1960-luvun kansalaisyhteiskunnassa.13 Liike vaati, että oikeuksiin 

pääsyn tieltä tuli raivata oikeudelliset ja tosiasialliset esteet. Kansalaisilla tuli 

olla “käytännön mahdollisuudet” käydä oikeutta intresseistään. Näitä todel-

lisia mahdollisuuksia perinteinen lainkäyttöjärjestelmä tuomioistuimineen 

ja oikeudenkäynteineen ei tarjonnut. Kansalainen, joka harkitsi oikeuden-

käyntiä, törmäsi taloudelliseen ja henkiseen prosessikynnykseen – ja luopui 

vaatimasta oikeuksiaan. Yhteiskuntaa yleensäkin leimaava eriarvoisuus kär-

jistyi oikeudenkäynnissä.14 Toisilla toimijoilla oikeudenkäynnin kynnys oli 

matalampi kuin toisilla. Matalasta kynnyksestä pääsivät osallisiksi taloudelli-

sesti ja tiedollisesti vahvat tahot, esimerkkeinä yritykset ja yhteisöt. Kynnys oli 

niille äärimmäisen harvoin ylipääsemättömän korkea. Pikemminkin vahvat 

toimijat pystyivät suurine voimavaroineen hakemaan etujaan loputtomiin 

myös oikeudellisin keinoin, esimerkiksi toistuvin oikeudenkäynnein. Sen 

sijaan kynnys helposti koitui tavallisten kansalaisten eli kuluttaja-palkan-

13.  Liikkeen yleisestä ajattelusta ks. Letto-Vanamo 2005 s. 23 ja 31. Oma kysymyksensä on, mis-
sä määrin liike pystytään esittelemään dogmaattisena – vielä vähemmän oikeusdogmaattisena 

– rakennelmana eli tavoitteiden, periaatteiden ja keinojen loogisena systeeminä. Liikehän oli 
alun perin sosiologinen ja sosiaalipoliittinen ellei suorastaan yleispoliittinen ja näin lähinnä 
yhdistelmä erilaisia ajatussuuntia. Yhteistä oli lähinnä se, että ne kaikki riitauttivat vallitse-
van järjestelmän legitimiteetin. Oikeussuojalla on myös sijansa yhteiskunnan syvärakenteessa. 
Oikeussuoja on erottamaton osa demokratiaperiaatetta: ”- – - en stark, statlig rättskipning är 
nödvändig för att det demokratiska styrelseskicket skall kunna upprätthållas”. Toisarvoisempi 
kysymys on, missä määrin kansalaisille annetaan mahdollisuus määrätä ”omista” riidoistaan, 
toisin sanoen miten pitkälle sopimuksellisuus konfliktinhallinnassa sallitaan. Ks. Westberg 
2005 s. 362.  
14.  Viitanen 2011 s. 2.
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saajien kohtaloksi. Kertaluonteinenkin oikeudenkäynti oli heille joko sula 

mahdottomuus tai kohtuuttoman suuri – ja epävarma – panostus. 

Kannattaa huomata, että puhuminen kynnyksen yleisestä korkeudesta 

tai alhaisuudesta on tavallaan harhaanjohtavaa. Kynnys, jota ulkopuolinen 

tarkastelija pitää alhaisena, saattaa yksittäistapauksessa olla yksityiselle kan-

salaiselle ylittämätön. Samoin on ilmeistä, että kynnyksen korkeus ei vält-

tämättä korreloidu jaotteluun muodollisiin positioihin oikeushenkilö/yk-

sityishenkilö. On olemassa yhtäältä oikeushenkilöitä (esim. pienyrityksiä), 

jotka rinnastuvat kynnyksessä yksityishenkilöihin. Toisaalta varmasti löytyy 

varakkaita yksityishenkilöitä, joille taloudellisella prosessikynnyksellä ei ole 

merkitystä. Lainkäytöllistä eriarvoisuutta ja siitä seuraavaa oikeudenmukai-

suuden katoa tällaiset yksittäistapaukset eivät tietenkään hävitä. Yksittäista-

pauksia pitäisi kyetä osoittamaan niin paljon, että kokemusperäinen pää-

sääntö kumoutuisi.  

Access to justice -liike tarkasteli oikeudenkäyntikynnystä yhtäältä talou-

dellisena (kansalaisella ei ollut varaa oikeudenkäyntiin) ja toisaalta tiedol-

lisena (kansalainen ei tiennyt oikeuksistaan) ilmiönä. Myöhempi tutkimus 

on nostanut esiin myös psykologisen eli henkisen oikeudenkäyntikynnyksen. 

Nekään kansalaiset, joilla on sekä varaa oikeudenkäyntiin että tieto oikeuk-

sistaan, eivät aina halua joutua sen osapuoleksi. Valtaosa ihmisistä kaihtaa 

riitelyä, etenkin julkista. Useimmille ihmisille oikeudenkäynnin vireilläolo 

on henkinen taakka. Myös tämä henkinen rasitus korreloi säännönmukai-

sesti jakoon vahvat toimijat/heikot toimijat. Lienee kiistatonta, että oikeus-

henkilöt, eli käytännössä yritykset ja yhteisöt, ovat vahvempia kantamaan 

oikeudenkäynnin henkistä taakkaa. Tämä johtuu siitä, että rasitus ei samal-

la tavalla henkilöidy eli kohdennu suoraan ihmisiin. Oikeushenkilöllisyys 

tavallaan anonymisoi oikeudenkäyntejä. Oikeushenkilö-ominaisuus tarjo-

aa verhon sen takana vaikuttaville ja oikeushenkilön toimet tosiasiallisesti 

määrääville ihmisille. He jäävät nimettömiksi, ja tappio oikeudenkäynnissä 

on oikeushenkilön tappio; se ei leimaa taustatahoja. Sen sijaan oikeuden-

käyntiin ryhtyvä luonnollinen henkilö asettaa itsensä peliin. Häviö on hänen 

henkilökohtainen häviönsä, ja hän kokee sen kasvojen menetykseksi. Kollek-

tiivisesti toteutuva oikeussuoja tasoittaa melkoisesti myös tätä psykologista 

eriarvoisuutta. Joku ehkä sanoisi, että kollektiivisen oikeussuojan vahvuus 

on ennen kaikkea tässä. Se keventää kauttaan oikeuksiaan hakevan tahon 

henkistä taakkaa.15 Hän pääsee joukon varjoon tai ainakin saa kohtalotove-

15.  Tämä puoli on yllättävästi unohtunut keskustelussa, joka keskittyy kollektiivisen oikeus-
suojan taloudellisiin ja prosessiekonomisiin etuihin. Toisaalta on myönnettävä, että oikeus-



23

1. Johdanto

reittensa mukanaolosta merkittävän moraalisen tuen. Edustuksellisissa so-

velluksissa yksityishenkilö kadottaa identiteettinsä, koska oikeutta käydään 

edustajan (eli ryhmän) nimissä.

Ajatus yhteisesti haettavista oikeuksista oli vain yksittäinen kohta access 

to justice -liikkeen mittavalla agendalla. Liikkeen ajatuksia on tapana kuva-

ta syklisen aaltovertauksen kautta. Ajatus oikeussuojan kollektiivisuudesta, 

vastakohtana sinänsä paremmaksi tunnustetulle mutta perinteiselle (yksilöl-

liselle) oikeussuojalle, leimasi liikkeen toista aaltoa. Tässä aallossa vaadittiin 

tehokkaampaa suojaa sellaisille intresseille, jotka olivat kollektiivisia, epäsel-

viä tai fragmentaarisia. Nämä intressit eivät sinänsä olleet prosessioikeuden 

jargonissa kannekelvottomia. Ne eivät vain tosiasiallisesti päätyneet oikeu-

denkäynnin kohteiksi, koska yhdelläkään oikeutetulla taholla ei ollut riittä-

vää yksilöintressiä aloittaa oikeudenkäyntiä. Ei yksinkertaisesti kannattanut 

nähdä vaivaa tai uhrata kustannuksia näiden oikeuksien (eli kannekelpoisten 

intressien) toteuttamiseen.   

Tavallinen harhakuva access to justice -liikkeestä on oletus sen lineaari-

suudesta: kehitys eteni johdonmukaisesti kohti parempaa oikeuksiin pää-

syä. Myöhempi tutkimus on kuitenkin havainnut perustavia eroja liikkeen 

ensimmäisen ja toisen aallon välillä. Eroja oli yhtäältä keskeisissä uudistus-

vaatimuksissa, toisaalta siinä, kuka niistä hyötyi ja periaatteessa asettui nii-

tä kannattamaan. Toiseen aaltoon ei sisältynyt enää niitä sosiaalisen pro-

sessin piirteitä, jotka olivat leimanneet liikkeen ensimmäistä aaltoa. Sen 

sijaan toinen aalto ymmärrettiin keskiluokan reaktiona siihen oikeussuoja-

vajeeseen, jonka uhriksi se huomasi normaalissa elämässään tai toiminnas-

saan joutuvansa. Toinen aalto oli toisin sanoen keskiluokan prosessioike-

utta. Tässä luennassa ensimmäinen aalto oli edustanut eräänlaista köyhien 

prosessioikeutta, sittemmin suosituksi tulleen sanonnan mukaan se oli 

“karvalakkioikeutta”.16 Toki voidaan kysyä, leimasiko liikettä tässä toisessa 

vaiheessa jonkinlainen itsetyytyväisyys, toisin sanoen kuvitelma siitä, että 

köyhien ja syrjittyjen ryhmien oikeussuoja oli jo saatu kuntoon, kun siitä oli 

alettu keskustella ja epäkohta tuotu esiin.17 

tieteen tutkimus muutoinkin väheksyy oikeudenkäynnin aloittamiseen ja kulkuun liittyvää 
henkistä kuormaa.
16.  Näin Lindblom 2000 s. 319.
17.  Paradoksaalista kylläkin näin tuntuu tapahtuneen juuri niissä maissa, joissa oikeudenkäyn-
nin riski aiheutuu vastapuolen oikeudenkäyntikustannusten korvaamisesta. Tällä riskillä ei ole 
varattomalle ihmiselle merkitystä, joten hänen oikeudenkäyntikynnyksensä on matalampi kuin 
keskivarakkaan palkansaajan. Tunnettu väite, jonka mukaan Suomessa vain hyvin varakkaat 
tai hyvin köyhät uskaltavat käydä oikeutta, vastaa melko hyvin todellista asiantilaa.



24

1. Johdanto

Yleistykset tekevät aina vääryyttä kohteelleen, ja niin käy myös tässä. Täy-

sin uusi asia yksilöllisen oikeussuojan illusorisuus ei ollut, jos tai kun rahal-

linen intressi jää hyvin pieneksi. Kokemusperäisesti on aina tiedetty, että 

tällaiset asiat – poikkeuksena tietenkin riidattomat (eli summaariset) velko-

musasiat – puuttuvat tuomioistuinten juttulistoilta. Niistä ei yksinkertaisesti 

käydä oikeutta.18 Ennen modernin prosessioikeuden aikaa ilmiö tunnettiin 

pikkujuttujen (eli niin sanottujen bagatelliasioiden) ongelmana. Ilmiötä ei 

kuitenkaan liitetty pelkästään tai edes pääasiassa oikeuksiin pääsemiseen. 

Toki sekin vivahde hyvällä tahdolla tulkittuna  keskustelusta löytyi: välillä 

myönnettiin, että pikkuasioissa oikeus ei toteutunut, mutta se oli oikeu-

denhaltijoiden ongelma. Pikkujutut olivat ennen kaikkea haaste lainkäytön 

kustannustehokkuudelle: oliko oikein tai edes hyväksyttävää, että kiireisiä 

tuomioistuimia rasitettiin tällaisilla ellei suorastaan turhiksi niin ainakin vä-

hemmän tärkeiksi katsotuilla asioilla? Keskiöön nousi lähinnä kysymys siitä, 

miten pientä yksilöllistä intressiä enää tai vielä kannatti käsitellä tuomiois-

tuimissa. Tässä kohdin on havaittavissa myös yllättävä jatkumo vanhan ja 

uuden ajattelun välillä. 

Sama kysymys on nimittäin herännyt myös keskustelussa kollektiivises-

ta oikeussuojasta. Sen vaatimat välineet ovat raskaita. Kollektiiviset oikeu-

denkäynnit työllistävät siksi tuomioistuimia suhteellisesti enemmän kuin 

perinteinen yksilöllinen kahden asianosaisen riita. Näin voidaan ajatella, 

että yksilöllisten vaatimusten on myös tällöin noustava asetettuun vähim-

mäismäärään. Muutoin joukkokanne tai muu kollektiivisen oikeussuojan 

tarpeisiin kehitelty väline ei ole käytettävissä. Ellei tätä vähimmäismäärää 

saavuteta, intressinhaltijat jätetään toisin sanoen yksilöllisen oikeussuojansa 

varaan. Keskustelua käydään etenkin Englannissa, joka on joukkokanteiden 

luvattu maa. Englannissa tuomioistuimet ovat ilman kirjoitetun lain tukea 

omaksuneet tulkinnan, jonka mukaan joukkokanne edellyttää vähintään 25 

000 puntaan nousevaa vaatimusten yhteismäärää. Ellei tätä rajaa saavute-

ta, kantajat eivät saa niitä tuomioistuimen tukipalveluja – hallinnointia ja 

tehostettua prosessinjohtoa – joihin kynnyksen ylittävien joukkokanteiden 

asianosaiset ovat oikeutettuja. On myönnettävä, että tällaisiin määräkyn-

nyksiin voidaan päätyä taloudellisen kustannus/hyöty -kalkyylin kautta. Ne 

kuitenkin unohtavat täysin moraalis-eettiset arvot, eli kansalaisten oikeuden 

päästä myös tosiasiallisesti niihin oikeuksiin, jotka oikeusjärjestys heille suo 

18.  Selvänä pidetään, että “parin tonnin” jutuista ei kannata aloittaa oikeudenkäyntiä. Riski 
on yksityishenkilölle suhteeton. Ks. Viitanen 2011 s. 51. Oikeudenkäyntiin uskaltautuva leimau-
tuu sitä paitsi herkästi “oikeustaistelijaksi” tai “riitapukariksi” myös sosiaalisissa suhteissaan.
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rahamääräisen intressinsä suuruudesta riippumatta. Oma ongelmansa on 

kynnyksen arviointi eli mihin ajankohtaan arvio sidotaan, miten muutokset 

otetaan huomioon, kun uusia kanteita nostetaan ja vireillä olevista luovu-

taan19 ja niin edelleen. 

Harhaksi osoittautui myös kuvitelma, että nimenomaan joukkokanteisiin 

ja vastaaviin turvautuisivat vain ne intressinhaltijat, joiden intressi on pieni. 

Monesti on käynyt pikemminkin päinvastoin. Moderneja joukkokanteita (tai 

vastaavia) ajavat yleensä tappioita kärsineet sijoittajat tai lainvastaisten kar-

tellien vahingoittamat yritykset.20 Kummankin ryhmän jäsenet pystyisivät 

todennäköisesti käymään oikeutta ominkin avuin. Heille riittäisi toisin sa-

noen yksilöllinen oikeussuoja. Kuulumisella joukkoon on selvästikin sellaisia 

etuja, joita pelkkä taloudellinen prosessikynnys ei selitä. Selitys lienee siinä, 

että asian ajaminen tehostuu, kun voimavarat ja asiantuntemus yhdistetään. 

Vaihtoehtoinen selitys joukkona esiintymiselle voi olla edellä viitattu halu 

verhoutua joukkoon. Kuten edellä havaittiin, oikeudenkäynnin psykologi-

nen kuormittavuus pienenee, koska joukko anonymisoi oikeuttaan hakevat 

tai ainakin tarjoaa heille kohtalotovereita. Joukkokanteiden käytäntö antaa 

ainakin alustavaa näyttöä siitä, että tässä verhoutumisessa onnistutaan. Esi-

merkiksi puukartellikanteissa vastaajat ovat yleisesti tunnettuja. Sen sijaan 

kantajiksi ryhtyneet metsänomistajat mainitaan vain lukumäärinä, vaatimus-

ten kokoja luetellen tai institutionaaliset tahot esimerkkeinä mainiten. Yh-

denkään luonnollisen henkilön nimeä eli yksityisen metsänomistajan hen-

kilöllisyyttä ei ole toistaiseksi paljastettu valtamedioissa – ainakaan elleivät 

he ole sitä halunneet tai tietoisesti hakeutuneet julkisuuteen. He nauttivat 

näin melkoista yksityisyyden suojaa. 

Kollektiivisen oikeussuojan juuria voidaan hakea muualtakin kuin access 

to justice -liikkeen laajalta asialistalta. Se on esimerkiksi nähty niin sano-

tun sosiaalisen prosessin ilmaukseksi, mihin päätelmään on helppo yhtyä.21  

19.  Luopuminen voi johtua siitä, että alkuperäinen kantaja katsoo menestymisennusteen 
huonoksi, kyllästyy muutoin vain asiansa ajamiseen tai tekee sovinnon vastaajan kanssa. Ko-
kemusperäisesti valtaosa joukkokanteista esimerkiksi Englannissa päättyy sovinnolliseen rat-
kaisuun. Tällainen vaihtoehtoinen päättäminen on vastaajan intressissä erityisesti sen takia, 
että vireillä olevat joukkokanteet imevät vanaveteensä yhä uusia kanteita. Tämä imuvaikutus 
ei riipu prosessilaista eli siitä, sallitaanko niin sanottu asianosaiseksi liittyminen (mihin pala-
taan). Toki se tehostaa imuvaikutusta.
20.  Näin Stadler 2011 s. 165. Joukkokanteiden kolme pääryhmää ovat käytännössä hänen mu-
kaansa: sijoittajakanteet, kartellikanteet ja tuotevastuukanteet.
21.  Näin Koch 2016 s. 353. Toki monesti kollektiivisesta oikeussuojasta pääsevät, kuten yllä to-
dettiin, hyötymään myös sellaiset intressinhaltijat, joita ei voida millään mittarilla pitää heik-
koina. Yleinen ilmiö kun näyttää olevan, että erityisesti menestyneet kollektiivikanteet ovat 
pettyneiden pääomasijoittajien nostamia. Ks. esimerkiksi Smid-Mohr 2013 s. 343. 
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Sosiaalisen prosessin käsite kotiutui pohjoismaihin vasta 1980-luvulla, mutta 

sen ajatusmaailma on paljon vanhempaa perua. Suomalaiseen prosessikä-

sitykseen on aina kuulunut huoli ”vähäväkisten” auttamisesta oikeuksiinsa 

heitä avittavan tuomarin toimesta.22 Omana aikanaan tällaisen ajattelun ei 

katsottu saattavan vaaraan tuomarin puolueettomuutta tai edes herättävän 

tässä suhteessa epäluuloja vastapuolessa.  

1.2. Vaihtoehtona yksilöllisen 
oikeussuojan tehostaminen 

1.2.1. Kustannusten alentaminen

Jos tai kun nykymuotoisen yksilöllisen oikeussuojan tehottomuus oikeuksiin 

pääsyssä tunnustetaan, on mietittävä, millä keinoilla oikeuksiin pääsyä kye-

tään tehostamaan. Tähän on kolme keinoa: oikeudenkäyntien yleistä kus-

tannustasoa alennetaan, ulkopuolisen rahoituksen saatavuutta lisätään tai 

oikeussuojan kustannukset (eli oikeuksiin pääsyn taloudellinen riski) jae-

taan mahdollisimman suurelle intressihaltijoiden joukolle. On helppo pää-

tellä, että tässä tutkimuksessa tarkastellaan ennen kaikkea viimeksi mainittua 

vaihtoehtoa, toisin sanoen kollektiivisesti toteutettavaa oikeuksien hakemis-

ta. Päätyminen nimenomaan tähän vaihtoehtoon ei ole itsestäänselvyys: pi-

kemminkin ensimmäinen eli kustannustason alentaminen on teoreettisesti 

houkuttelevin. Se on yksinkertaisin ja laajavaikutteisin keino. Kustannusta-

son kontrollointia on lähes kaikissa oikeusjärjestyksissä yritetty, eikä Suomi 

ole tässä suhteessa poikkeus. 

Oikeudenkäynnin kustannukset koostuvat yhtäältä tuomioistuimen 

kantamista maksuista (eli veroluonteisista oikeudenkäyntimaksuista) sekä 

asianosaisen lakimiesavustajan perimästä palkkiosta. Joissakin maissa asi-

anosaisen on myös varauduttava siihen, että hän joutuu, oikeudenkäynnin 

hävitessään, maksamaan voittoisan vastapuolen kustannuksia. Tuomioistui-

men toimistaan perimät maksut eivät ole koskaan nousseet pohjoismaissa 

todellisiksi oikeussuojan esteiksi. Kansainvälisesti näin on kyllä käynyt, vii-

meisimpänä esimerkkinä Englanti. Suomen kaltaisissa matalan maksutason 

maissa edes maksujen totaalisesta poistamisesta ei saada muuta kuin mar-

ginaalista hyötyä. Näin ollen ainoastaan lakimiesavustajien palkkioiden kar-

siminen antaa konkreettisia lupauksia. Helpoin konsti on tietenkin luopua 

22.  Ellilä 1971 s. 43. 
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kokonaan lakimiesavusta: maallikkoasianosaisten odotetaan tällöin ajavan 

itse asiaansa, myös esiintyvän yksin oikeudenkäynnissä. 

Access to justice -liikkeen radikaalivaiheessa vallalla oli vihamielinen 

suhtautuminen lakimiesprofessioon. Lakimiesten katsottiin varastavan rii-

tapuolilta heidän riitansa ja muuttavan ne tunnistamattomiksi. Tästä päästäi-

siin luopumalla lakimiehistä riidanratkaisussa. Rationaaliset riitapuolet, joita 

lakimiehet eivät ”häiritsisi”, pääsisivät tavallisesti sovintoon ilman oikeuden-

käyntiäkin. Jos oikeudenkäynti osoittautuisi välttämättömäksi, maallikot kyl-

lä osaisivat huolehtia eduistaan myös tuomioistuimessa.23 Monissa maissa 

otettiinkin käyttöön erityisiä yksinkertaistettuja oikeudenkäynnin muunnel-

mia, joissa tämä olisi, aktiivisen tuomarin tuella, mahdollista.24 Jotta ihan-

ne toteutuisi, lakimieheen turvautuminen saatettiin jopa kieltää. Suomessa 

ajatus asioitaan ajavista maallikoista ei saanut missään vaiheessa kannatus-

ta. Sen hautasi viimeistään vuoden 1993 alioikeusuudistus, joka päinvastoin 

edellytti asianosaisilta entistä professionaalisempaa ja osaavampaa asianaja-

mista. Uudessa oikeudenkäynnissä tavanomainen lakimieskoulutuskaan ei 

antanut tarvittavia valmiuksia, vaan asianajaminen alkoi erkaantua omaksi 

lakimiesprofessiokseen. Suuriin ja keskisuuriin asianajotoimistoihin perus-

tettiin siihen erikoistuneita yksiköitä, niin sanottuja litigaatioryhmiä.     

Sittemmin teema on jokseenkin täysin kadonnut myös access to justice 

-liikkeen muodolliselta vaatimuslistalta. Ajatus ”lakimiesvapaasta” riidan-

ratkaisusta törmäsi toisessakin suhteessa karuun todellisuuteen. Keskiver-

tomaallikko päinvastoin halusi ammattilaisen (lue: lakimiehen) hoitamaan 

oikeusriitaansa ja valvomaan siinä hänen etuaan. Jos maallikko pakotettiin 

voimatoimin ajamaan itse asiaansa, syntyi kielteinen vastavaikutus. Henki-

lökohtaisen asianajamisen pakko sai keskivertokansalaisen luopumaan oi-

keuksiensa hakemisesta oikeudenkäyntien kautta. Erityisesti suullinen kä-

sittely tuomioistuimen edessä koettiin pelottavaksi. Sanavalmiita ja osaavia 

23.  Hallintolainkäyttö ja erityisesti muutoksenhaku sosiaaliturvassa rakentuu tälle mallille. 
Kokemukset siitä eivät kylläkään vakuuta: itse asiaansa ajaja maallikko ei yleensä menesty 
oikeuksia hakiessaan. Ks. Koulu 2014 s. 256 ja Koulu 2015 s. 73. Kirjallisuudessa on pohdittu 
sitä, miten ongelma itse asiaansa ajavista maallikoista hahmotetaan, onko se access to justice 

-ongelma, haaste perinteisen oikeudenkäynnin paradigmalle vai ainoastaan patologinen ilmiö. 
Mitään hyötyä oikeuksiin pääsyn tehostamiseksi tällaisista pohdiskeluista ei tietenkään saada. 
Ks. Litigants in person 2005 s. 263.   
24.  Pohjoismaista Norjassa on käytössä tällainen oikeudenkäynti. Siinä ei kylläkään ole suo-
raa lakimiesavun käyttämisen kieltoa. Asianosaisen oikeutta saada korvaus oikeudenkäynti-
kustannuksista on kuitenkin voimakkaasti rajoitettu, joten lakimiesavun kustannukset jäävät 
riitapuolen itsensä maksettaviksi. Tämä pitää lakimiehiin turvautumisen vähäisenä. Ks. Backer 
2007 s. 60.
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maallikoita kylläkin löytyy, mutta järjestelmiä ei voi rakentaa tällaisille olet-

tamuksille.25 Oli niin tai näin, normaalisti pääsy oikeuksiin jälkiteollisessa 

yhteiskunnassa vaatii professionaalista tukea, jota ei saa ilmaiseksi. Tosin 

voidaan väittää, että jossain merkityksessä itse asiaansa ajava maallikko ”pär-

jää” eli selviytyy oikeudenkäynnissä. ”Pärjäämisellä” tarkoitetaan kuitenkin 

tällaisissa väitteissä pelkästään sitä, että maallikko saa asiansa hoidetuksi 

niin pitkälle, että tuomioistuin pystyy antamaan siinä ratkaisun. Väite pär-

jäämisestä ei näin sano mitään siitä, mikä vaikutus lakimiesavulla olisi ollut 

lopputulokseen. Jokseenkin kiistaton kokemussääntö kun lienee, että hyvin 

ajettu asia päätyy voittoon useammin kuin huonosti tai ei ollenkaan ajettu 

asia. Hyvin ajetussa asiassa asianosainen tuo esiin oikeat vaatimukset, niiden 

oikeusperusteet ja vakuuttavat argumentit sekä esittää tarvittavan todistelun; 

huonosti ajetussa asiassa käsittely kohdistuu vääriin seikkoihin, pahimmil-

laan inttävä maallikko vain ärsyttää tuomioistuinta. Yleinen ilmiö tuntuukin 

olevan, että tuomioistuimet haluavat päästä eroon asioivista maallikoista.    

Jos lakimieheen turvautuminen myönnetään välttämättömäksi pahaksi, 

voidaan miettiä vähemmän radikaalia ratkaisua. Se työmäärä, jonka asian-

osaisen lakimiesavustaja käyttää oikeudenkäyntiin, ei ole vakio. Työmäärä 

tunnetusti vaihtelee oikeudenkäynneittäin, mutta työmäärään pystytään mel-

koisesti vaikuttamaan niin prosessilainsäädännöllä kuin tuomioistuimen työ-

tavoillakin. Kuten edellä todettiin, pohjoismaissa oikeudenkäynnin kustan-

nukset koostuvat lähes kokonaan lainkäytön ammattilaisten eli lakimiesten 

ajankäytön korvaamisesta eli heidän palkkioistaan.26 Vain poikkeuksellisesti 

todistelu nousee merkittäväksi kustannuslähteeksi: lähinnä näin käy laajaa 

asiantuntijatodistelua vaativissa jutuissa. Tällaiset asiat ovat harvinaisuuksia, 

eikä asiantuntijatodistelua periaatteessa tarvita sen useammin myöskään 

kollektiivisesti toteutettavassa oikeussuojassa. Näin päädytään seuraavaan 

itsestään selvyyteen: mitä vähemmän lakiammattilaisten aikaa oikeuden-

käyntiin käytetään, sitä pienemmiksi hänestä johtuvat kustannukset jäävät.

Kehitys tuntuu luonnostaan johtavan keskimääräisen työmäärän/oikeu-

denkäynti lievään laskuun. Pitkällä tähtäimellä nyt innovatiiviset teknologiset 

25.  Esimerkiksi sosiaaliturvassa niin sanotut kela-veteraanit pystyvät hoitamaan muutoksen-
hakunsa osaavasti ilman lakimieskoulutusta. Heidän ammattitaitonsa tällä kapealla erityisalu-
eella saattaa olla parempi kuin keskivertoasianajajan. Ks. Koulu 2015 s. 53.
26.  Kaksi ammattimaisessa asianajamisessa yleisintä laskutusperustetta, aikaveloitus ja toi-
menpidevelotus, korreloivat suoraan oikeudenkäynnin vaatimaan työmäärään. Yksi laskutus-
peruste, intressiperusteinen veloitus on neutraali. Sen sijaan tulosperusteinen laskutus vähen-
tää merkittävästi oikeudenkäyntiin lähtevän asianosaisen riskiä. Tosin riski siirtyy asianajajalle 
(tai hänen toimistolleen). Laskutusperusteista ks. esimerkiksi Viitanen 2011 s. 315.
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sovellukset – sähköinen asiointi, etäkuuleminen ja niin edelleen – laskevat 

jossain määrin yleistä kustannustasoa oikeudenkäynnissä. Henkilökohtai-

nen läsnäolo, toisin sanoen vanhakantainen välittömyysperiaate, kun tunne-

tusti maksaa. Se käyttää runsaasti sekä asianosaisten aikaa (jota harvemmin 

korvataan) että lakimiesten aikaa (jonka taas heidän päämiehensä joutuvat 

maksamaan). Nopeaa ratkaisua teknologia ei kylläkään tarjoa. Näitä sovel-

luksia vasta kehitellään, ja niiden laajamittainen käyttöön ottaminen vienee 

vuosikymmeniä. Myös niiden työtä, eli laskutettavaa aikaa, säästävä vaikutus 

on toistaiseksi arvailujen varassa. Voi olla, että yleisen kustannustason nou-

su kompensoi täysin sen oikeudenkäynnin kustannuksia laskevan vaikutuk-

sen, joka teknologian käyttöön ottamisella pitäisi teoriassa olla. Jälkikäteen 

on helppoa ja samalla helppohintaista syyttää lainsäätäjää virhearvioista 

1990-luvun oikeudenkäyntiuudistuksissa. Prosessilainsäädäntöä uudistetta-

essa välittömyysperiaatteen hintalappua ei alioikeusuudistuksessa mietitty. 

Nykytutkimus on melko yksimielinen siinä, että 1990-luvun uudistukset olivat 

karhunpalvelus oikeuksiaan hakeville. Oikeudenkäyntikynnys nousi jyrkästi 

ilman minkäänlaista kompensointia. Syynä oli yksinkertaisesti se, että uu-

distus kasvatti merkittävästi oikeudenkäynnin viemää kokonaistyömäärää.27

Ajankäytöstä tinkimisellä on toki kääntöpuolensa. Ensiksikään asia ei 

tällöin tule kunnollisesti selvitetyksi eli perusteellisesti käsitellyksi. Pääsy 

aineellisesti oikeaan lopputulokseen (joka tosin muutoinkin on illuusio) 

muuttuu entistä epätodennäköisemmäksi. Toiseksi asianosaiset eivät saa 

niitä myönteisiä oikeudenmukaisuuskokemuksia, joita nykyisten näkemys-

ten mukaan lainkäytöltä vaaditaan. Kun asianosainen (normaalisti maallik-

ko) näkee asiansa käsittelyn pinnalliseksi, rutiinimaiseksi ja hutiloiduksi, hän 

ei koe oikeudenkäyntiä reiluksi. Viimeistään tästä syystä ajatusta oikeuden-

käyntien kustannustason yleisestä laskemisesta on pakko pitää epärealisti-

sena ellei suorastaan populistisena. 

1.2.2. Pelastus ulkopuolisesta rahoituksesta

Ulkopuolinen rahoitus tarjoaa konkreettisen lupauksen yksilöllisen oikeu-

denkäynnin ideaalille.28 Siinä oikeudenkäynnin kustantaa taho, joka ei ole 

asianosaisasemassa. Rahoitus voidaan ensiksikin koota kansalaisilta, jol-

27.  Viitanen 2011 s. 176. Oikeudenkäyntikynnys määräytyy käytännössä oikeudenkäynnin sisäl-
tämän riskin perusteella. Riskin arviointi on osa modernia konfliktidiagnoosia. Tutkimuksessa 
on erotettu seitsemän riskitekijää, jotka on otettava huomioon. Ks. Ristvedt-Nisja 2008 s. 80.
28.  Kollektiivisen oikeussuojan rahoitus otetaan lähempään tarkasteluun luvussa 3.
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loin kyseessä on niin sanottu joukkorahoitus. Toinen luonteva rahoittajata-

ho on julkinen valta. Kannattaa kuitenkin huomata, että joukkoluonteisten 

vaatimusten rahoittaminen ei ole erilliskysymys. Se on osa pahenevaa oi-

keuspoliittista ongelmaa siitä, kuka ylipäätään rahoittaa yhä kallistuvia oi-

keudenkäyntejä. Vanhin ulkopuolisen rahoituksen muunnelma on, että ra-

hoitus saadaan taloudellista etua tavoittelevalta ammattimaiselta toimijalta. 

Yhdysvalloissa suuret asianajotoimistot ottavat monasti ajaakseen kanteita 

ja myös ryhmäkanteita tulospalkkiolla ja erityisesti voitto-osuussopimuk-

sella. Ne saavat osuutensa siitä korvauksesta, jonka oikeudenkäynti menes-

tyessään tuottaa. Voitto-osuussopimuksia käytetään pohjoismaissakin. To-

sin niissä joukkokanteita on toistaiseksi ajettu niin vähän, että kokemuksia 

nimenomaan tämän kannetyypin rahoittamiskäytänteistä ei ole saatavilla. 

Tulospalkkio eli voitto-osuuspalkkio ei tietenkään rajoitu joukkokanteisiin. 

Tällainen asianajotoimeksianto on yhtä käyttökelpoinen kaikissa kollektiivi-

kanteissa, esimerkiksi pilottikanteissa ja ryhmäkanteissa. Ammattimainen 

toimija voi myös ostaa intressihaltijoilla näiden oikeuden korvauksiin ja ajaa 

kannetta omissa nimissään. Tällaisista järjestelyistä on saatavissa vielä vä-

hemmän empiiristä tietoa. Oikeuksiin pääsyn kannalta tulospalkkio lasku-

tusperusteena on verrattomasti parempi. Ostamismallissa intressinhaltijat 

luultavasti myyvät oikeutensa pilkkahinnalla. Vaikka näin ei tapahtuisikaan, 

kaupallinen toimija ottaa melkoisen taloudellisen riskin eikä suostu  mak-

samaan korvausvaateista niiden täyttä arvoa.

Tulospalkkiosopimuksia on kahta perustyyppiä, joskin erilaiset yhdistel-

mät ovat nekin mahdollisia. Voitto-osuuspalkkioksi kutsutussa sopimuksessa 

lakimies saa palkkionaan murto-osan siitä, mitä oikeudenkäynnillä voite-

taan. Palkkio ei tällöin korreloi mitenkään työmäärään. Voittopalkkiossa la-

kimies saa taksanmukaisen (eli työmäärää vastaavan) palkkion, mutta aino-

astaan silloin, kun hänen päämiehensä voittaa oikeudenkäynnin. Kumpikin 

palkkioperuste on Suomessa perinteisesti hyväksytty, joskin vain ”erityisestä 

syystä”. Samalla on huomattu niiden oikeuksiin pääsyä edistävä vaikutus.29 

Oikeusvertailevasti voitto-osuuspalkkioihin suhtaudutaan paljon varauk-

sellisemmin kuin voittopalkkioihin.30 Tutkimuksessa on aiheellisesti huo-

mautettu, että viranomaiselle annetut valtuudet ajaa kollektiivikanteita eivät 

ratkaise rahoittamisen ongelmaa.31 Päinvastoin: viranomaisen, esimerkkinä 

29.  Ks. esimerkiksi Ylöstalo-Tarkka 1998 s. 232.
30.  Tulospalkkioehdotuksista asianajajan päätöksenteon näkökulmasta ks. Cooter-Ulen 1997 
s. 347.
31.  Ks. Viitanen 2009 s. 245. Viranomaisten talousarvioissa ei ryhmäkanteisiin varata muuta 
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suomalainen kuluttaja-asiamies, käytettävissä on vielä vähemmän varoja tä-

hän tarkoitukseen. Näin esimerkiksi ryhmäkanteen nostaminen on käytän-

nön mahdottomuus; suuren ryhmäkanneoikeudenkäynnin häviäminen on 

hallinnonalalle pienoinen katastrofi. Kun tai jos potentiaalinen vastapuoli 

tämän tietää, ryhmäkanteen pelotevaikutuskin ja samalla sen paino neu-

votteluargumenttina on menetetty. Monissa maissa on huomattu yleisem-

minkin julkisten toimijoiden ei-aktiivisuus (ellei suorastaan passiivisuus) 

kollektiivisen oikeussuojan toteutuksessa. Pääsyyksi katsotaan yleensä voi-

mavarojen puuttuminen; viranomaisten pelätään myös joutuvan tehokkaan 

lobbauksen kohteeksi.32 Vahvat toimijat onnistuvat monesti estämään viran-

omaisen ryhmäkanteet. Pohjoismaisessa tutkimuksessa lobbausväitteitä ei 

toki ole tuotu esiin.    

Kehityksen suuntaa on poikkeuksellisen vaikea arvioida. Tällä hetkel-

lä Euroopan unioni suhtautuu melko yllättävästi täyskielteisesti oikeuden-

käyntien ja erityisesti kollektiivisten oikeussuojakeinojen käytön ulkopuoli-

seen rahoittamiseen. Syynä lienee pääosin aiheeton pelko joukkokanteiden 

(ja vastaavien) tulvasta, josta ei näy ensimmäistäkään merkkiä Euroopassa. 

Vaikka asenne ei muuttuisikaan, se tuskin johtaa ulkopuolisen rahoittami-

sen totaaliseen kieltämiseen. Täyskielto on siinä määrin vastoin access to 

justice -ajattelua. Sitä paitsi täyskielto törmää lainsäätäjän vallan rajoihin. 

Tällainen kielto on mahdoton valvottavaksi internetin ja sosiaalisen medi-

an maailmassa. Ainoa kotimainen esimerkki eli puukartellikanteet on eri 

rahoitusmuotojen yhdistelmä. Kotisivun mukaan rahoitus kootaan osaksi 

liittymismaksuilla, jotka kannetaan yksittäisiksi kantajiksi ryhtyviltä, osaksi 

taas ottamalla kantajilta tietty murto-osa kanteiden tuomista korvauksista. 

Tulevaisuudessa yleisin rahoitusmuoto tullee ainakin pohjoismaissa ole-

maan joukkorahoitus, joka kootaan sosiaalisen median välityksellä.33 Oikeu-

denkäyntejä rahoittavat sekä kantajiksi ryhtyvät intressinhaltijat, tilannetta 

toistaiseksi tarkkailevat intressinhaltijat että oikeudenkäyntien agendaa muu-

toin kannattavat sivulliset. Rahoitusosuudet tullevat vaihtelemaan suuresti.  

kuin symbolinen summa. Oikeusvertailevasti ks. Hensler 2016 s. 13. Viranomainen voi toki ostaa 
ryhmäkanteeseen tarvittavan asianajamisen tulospalkkioehtoisella toimeksiannolla asianajo-
toimistolta. Vastuuta vastapuolen oikeudenkäyntikustannusten korvaamisesta viranomainen 
ei kuitenkaan voi tällä tavoin vyöryttää muille. Tosin kuluttaja-asiamiehen käyttämät tulos-
palkkiot johtaisivat todennäköisesti julkiseen keskusteluun tällainen käytännön lainmukai-
suudesta ja hyväksyttävyydestä. 
32.  Hensler-Thornburg 2016 s. 259. 
33.  Joukkorahoituksen toteuttamisesta ks. Vairimaa 2016 s. 8. Vaikka kuvaus koskee joukkora-
hoitusta tieteelliseen tarkoitukseen, siitä annetut neuvot vaikuttavat yleispäteviltä. 
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Sijoittajien kollektiivikanteet tuskin saavat rahoitusta suurelta yleisöltä, sen 

sijaan ympäristöasioissa voidaan laskea paljonkin tällaisen kannatusrahoi-

tuksen varaan. Yksittäiset kannatusmaksut voivat olla pieniä, mutta kannat-

tajajoukon kasvaessa tuhansiin näin saatava rahoitus riittää jo laajaankin 

oikeudenkäyntiin. Joukkorahoitusta kenties saadaan myös aatteellisilta yh-

distyksiltä tai enemmän tai vähemmän poliittisilta organisaatioilta. Tämä ra-

hoitus ei enää koostu suurista määristä pieniä avustuksia, vaan kerta-avustus 

saattaa kattaa huomattavan osan oikeudenkäynnin kustannuksista. Jos en-

nustus tältäkin osin toteutuu, seurauksena on oikeudenkäyntien politisoitu-

minen. Tältähän toistaiseksi on pohjoismaissa joitakin poikkeuksia lukuun 

ottamatta vältytty. 

Vaikka tulevaisuuden rahoitusmuotoja voidaan vain arvailla, loppu-

päätelmä on selkeä: tulevaisuus kuuluu joukkorahoitukselle. On kuitenkin 

huomattava, että mahdollisuus ulkopuoliseen rahoitukseen ei ole kollek-

tiivisen oikeussuojan vaihtoehto. Se ei toisin sanoen tee kollektiivisen oi-

keussuojan mekanismeja tarpeettomiksi: pikemminkin ulkopuolinen ra-

hoitus on täydennys kollektiiviselle oikeussuojalle. Suomen kieli osoittaa 

tämän poikkeuksellisen selvästi. Sama etuliite ”joukko” määrittää sekä oi-

keussuojakeinoa että rahoituksen muotoa. Jos oikeudenkäynti on kallis ja 

siihen liittyy ankara kuluvastuu, ulkopuolinen rahoituslähde on elinehto 

kollektiivisille oikeudenkäynneille. Tämä korrelaatio avaa ikkunan oikeus-

poliittiselle tukahduttamiselle. Mitä enemmän ulkopuolisen rahoituksen 

saatavuutta vaikeutetaan esimerkiksi lainsäädännöllä, sitä harvinaisim-

miksi kollektiiviset kanteet jäävät. Jos näin jyrkkää toimenpidettä jostain 

syystä halutaan, kaikki ulkopuolisen rahoituksen väylät ovat jossain mää-

rin tukittavissa. Joukkorahoitus kielletään joko suoraan tai rinnastamal-

la se luvanvaraiseen rahankeräykseen. Korvausvaatimusten ostaminen tai 

siirtäminen estetään “kuluttajansuojan nimissä”, tulospalkkiolle rakentuvat  

asianajotoimeksiannot sidotaan tiukkoihin edellytyksiin tai kielletään koko-

naan ja niin edelleen.34 

Tosin on syytä kysyä, mitä tavoitteita tällainen oikeuspolitiikka ajaisi. Yk-

silöllisen oikeussuojan ideaali kenties pelastettaisiin. Hinta olisi kuitenkin 

kohtuuton. Oikeuksiin pääsy muuttuisi illuusioksi, mikä romahduttaisi lain-

34.  Ohimennen todettakoon, että pohjoismaissakin kiinnostus tulospalkkioihin on kasvamas-
sa. Vanhemmassa kirjallisuudessa ne tuotiin esiin poikkeuksina tai  teoreettisina vaihtoehtoina. 
Uuden selvityksen mukaan (tosin otos käsitti vain liikeriitoja) kolmannes asianajotoimistojen 
asiakkaista (päämiehistä) oli kiinnostunut tulospalkkiosta laskutusperusteena. Ks. Roschier 
Disputes Index 2016 s. 9 ja 23. Yritykset kontrolloivat oikeudenkäyntikustannuksia myös sopi-
malla kiinteistä palkkioista sekä käyttämällä asianajamiseen omia lakimiehiään.  
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käyttöjärjestelmän ja pitkällä tähtäimellä oikeusjärjestyksenkin legitimiteetin. 

Tietoisesti tällaiseen oikeuspolitiikkaan tuskin koskaan lähdetään ainakaan 

pohjoismaissa.35 Vaarana on lähinnä se, että teknisluonteiset ja näennäises-

ti ”hyvät” uudistukset (esimerkiksi lakimiesten palkkioperusteissa tai jouk-

korahoituksessa) samalla tuhoavat kollektiivisesti toteutettavan oikeuksiin 

pääsyn. Luultavampaa kylläkin on, että kiellot saisivat aikaan ”maanalaiset” 

rahoituskanavat. Harva ideologinen liike on kaatunut sen tielle kasattuihin 

taloudellisiin esteisiin.

Rehellisyyden nimissä on kuitenkin sanottava, että asianajamisen palkkio- 

perusteet ovat suhteellisen marginaalinen tekijä. Niiden sääntelyllä ei mer-

kittävästi vaikuteta oikeussuojan hintaan edes kollektiivisessa oikeussuojassa. 

Civil law -maissa kollektiivisen oikeussuojan merkittävin este on tutkimuksen 

mukaan discovery-instituution puuttuminen. Näin koko todisteiden kerää-

misen taakka jää kantajataholle. Siitä kärsivät sekä kantajaviranomaiset että 

erityisesti yksittäiset joukkokanteiden nostajat.36 Toki viranomaiset voivat 

auttaa toisiaan. Jos viranomainen ajaa kartellikannetta kuluttajien puolesta, 

se voi tukeutua siihen tietoon, jonka kantajaviranomainen saa kilpailuviran-

omaisilta. Näillä taas ovat käytettävissään  tehokkaat tiedonhankintakeinot. 

Sen sijaan tavallisissa kuluttajariidoissa kantajaviranomainen on normaa-

listi oman tiedonhankintansa varassa. Asia erikseen on, että Suomessakin 

kuluttaja-asiamiehen yksinomaista oikeutta nostaa ryhmäkanne perusteltiin 

tämän viranomaisen asiantuntemuksella.37 Perustelu ei vakuuta. Kuluttaja/

elinkeinonharjoittaja -maailman yleinen tuntemus ei auta keräämään näyt-

töä yksittäisessä asiassa.

1.3. Kielenkäyttöä

1.3.1. Joukkokanteet juridisessa kielenkäytössä

Access to justice -liikettä voidaan moittia siitä, että se herätti ajatuksen kollek-

tiivisesti toteutuvasta oikeuksiin pääsystä mutta jätti kehittämättä ne käsitteet, 

joilla sitä kuvataan. Käsitteellinen epäselvyys leimaa edelleen kielenkäyttöä 

niin pohjoismaissa kuin muuallakin. Yläkäsite “kollektiivinen oikeussuoja” 

(englanniksi: collective redress) on alkuperäinen mutta esimerkiksi suoma-

35.  Pelkkää teoriaa vaara ei valitettavasti ole. Esimerkiksi Yhdysvalloissa tällaisesta ajattelu-
tavasta on merkkejä kuten jäljempänä tullaan havaitsemaan.   
36.  Ks. Halfmeir 2016 s. 280.
37.  Ks. jäljempänä jakso 6.3.1.
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laiseen oikeuskieleen termi ei kotiutunut. Sen sijaan monissa maissa itse 

käsitettä ja sille annettua nimeä pidettiin onnistuneena, ja se omaksuttiin.38 

Miksi kielenkäyttöä vierastettiin suomenkielessä, jää arvailtavaksi. Ehkä sa-

nalla “kollektivisoida” johdannaisineen on sellainen historiallinen painolasti, 

ettei sitä kelpuuteta oikeuskieleen. Oli miten oli, kollektiivisen oikeussuojan 

sijasta puhutaan mieluummin joukko- tai massaluonteisista vaatimuksista 

(tai vastaavista kanteista tai valituksista). Jos kollektiivista oikeussuojaa ha-

lutaan tutkia, näin ollen ensimmäiseksi on päästävä sopimukseen kielenkäy-

töstä. Kun kollektiivista oikeussuojaa haetaan kantein, erillään on pidettävä 

yhtäältä ryhmäkanne, toisaalta joukkokanne. Ryhmäkanne on yksi oikeuden-

käynti ja yksi asia. Suomessa ryhmäkanne on lisäksi siihen oikeutetun viran-

omaisen eli kuluttaja-asiamiehen nostama ja ajama. Oikeuksiaan hakevat eli 

intressinhaltijat esiintyvät vain ryhmän jäseninä. Joukkokanteista sen sijaan 

voidaan puhua joko monikossa tai yksikössä. Monikollisina tällaiset kanteet 

ovat käsitteellisesti kimppu periaatteessa itsenäisiä ja erillisiä kanteita. Kan-

teet vain tavalla tai toisella (tapaa ei yleensä määritellä) liittyvät toisiinsa. Ky-

seinen liittymä saa aikaan sen, että yksittäistä joukkoon sisältyvää kannetta 

kuvataan joukkokanteeksi. 

On totta, että kielenkäyttö edelleenkin horjuu tai kauniimmin sanottuna 

hakee paikkaansa. Niin sanotuissa puukartellikanteissa (joista enemmän 

jäljempänä) kantajien kotisivulla huomautetaan, että kysymyksessä ei ole 

ryhmäkanne vaan “ryhmän kanne”. Jokainen metsänmyyjä on itsenäinen 

kantaja, ja hänelle lasketaan yksilöity korvausvaade.39 Tässä kielenkäytössä 

ei sinänsä ole mitään vikaa. Joukkokanne on toki määriteltävissä ryhmän 

kanteeksi tai tarkemmin ryhmään kuuluvaksi kanteeksi. Tällainen kielen-

käyttö sisältää kuitenkin väärinkäsitysten vaaran. Tästä syystä siihen ei täs-

sä tutkimuksessa turvauduta. Nimitystä ”kollektiivikanne” prosessilait eivät 

myöskään  tunne, mikä ei tietenkään estä sen tutkimuksellista käyttämistä.40 

Kanteet on, kuten tunnettua, tapana jaotella kolmeen ryhmään: suoritus-

kanteet, vahvistuskanteet ja muotoamiskanteet. Mikä tahansa näistä kan-

netyypeistä voi, välistä yksin, välistä muiden kanteitten kanssa, muodostaa 

kollektiivikanteen.

38.  Ks. reform of collective redress 2008 s. 27. Vielä vuosikymmen sitten nimitystä “ryhmä-
kanne” (class action, Sammelklage) käytettiin geneerisesti. Sillä tarkoitettiin kaikenlaista kol-
lektiivista oikeussuojaa. Nimitys sitoutui kuitenkin liiaksi yhteen oikeusjärjestykseen (Yh-
dysvaltoihin). Tästä syystä se korvattiin termillä ”collective redress”, jolta puuttui tämä rasite. 
Kielenkäytön muuttumisesta ks. esimerkiksi Hodges 2009 s. 344   
39.  www.suurisavotta.fi/usein_kysytyt_kysymykset (käyntipäivä 18.4.2016)
40.  Ks. Koch 2016 s. 352.
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Suomenkieliset käsitteet vaikeuttavat kumulatiivisten ja edustuksellis-

ten kannemallien erottamista. Joukkokanne ei nimenäkään ole, kuten edellä 

havaittiin, vielä vakiintunut. Ryhmäkannetta ja joukkokannetta on varsin-

kin aikaisemmin käytetty täydellisinä synonyymeinä; tästä harhaanjohta-

vasta kielenkäytöstä ei vieläkään ole kokonaan päästy eroon. Joissakin kielis-

sä kielenkäyttö on selkeämpää, mistä esimerkkinä on englanti. Englannissa 

group action -termi kuvaa kumulatiivista  kannetta, tämän tutkimuksen kie-

lenkäytön mukaan erityisesti joukkokannetta mutta myös yhteiskannetta. 

Class action -termi on puolestaan varattu edustukselliselle kanteelle eli mei-

käläisittäin ryhmäkanteelle. Suomalaisessa käsitteistössä class action olisi 

osuvammin kääntynyt luokkakanteeksi, kun taas käännöslaina ryhmäkanne 

olisi kuvannut luontevammin kumulatiivisia kannetyyppejä. Niissä nimittäin 

asianosaiset muodostavat yleiskielisesti ryhmän, jonka jäsenet säilyttävät 

itsenäisen toimintakykynsä oikeudenkäynnissä. Class action -tyyppisessä 

rakenteessa eli ryhmäkanteessa taas alkuperäiset intressinhaltijat katoavat, 

kun  oikeudenkäynti alkaa. He eivät enää toimi eivätkä voikaan toimia yk-

silöinä oikeudenkäynnissä.41 He ovat luokka, jonka intressejä ajetaan, heitä 

”edustetaan”. Äärimmäisissä sovelluksissa luokkaan kuuluvia intressinhalti-

joita ei enää edes mainita oikeudenkäynnissä nimeltä. Tätä tyyppiä edustaa 

Suomessa kuluttaja-asiamiehen eli erityisviranomaisen tekemä ryhmävalitus 

kuluttajariitalautakunnalle.

Ongelmat joukkokanne-käsitteessä eivät pääty sopivan käännöksen 

löytämiseen. Joukkokanteen määritelmä sisältää kaksi osaksi kielenkäytön, 

osaksi systematiikan ongelmaa. Ensiksikin: millä tavalla (esimerkiksi kuinka 

kiinteästi) eri kanteiden on liityttävä toisiinsa, jotta kokonaisuutta voidaan 

kutsua ”joukkokanteiksi” ja yksittäistä kannetta ”joukkokanteeksi”. Tämä 

yhteenkuuluvuus (tai yhteen kuulumattomuus) on periaatteessa katsojan 

silmässä. Kielenkäyttöä ohjaavia abstrakteja sääntöjä kun tuskin pystytään 

löytämään. Kannejoukko voi näin koostua jonkun mielestä ”joukkokanteista”. 

Jonkun toisen silmissä taas se on vain otos tavallisia kanteita, jotka on satun-

naisesti koottu yhteen (esim. diariointia varten) ilman, että niillä olisi jotain 

yhteyttä keskenään. Näin ollen tuomioistuin voi pitää kanteita joukkokantei-

na ja hallinnoida niitä sellaisina, vaikka niiden kantaja-asianosaiset eivät koe 

kuuluvansa mihinkään joukkoon. Yhtä hyvin asetelma voi olla päinvastainen. 

Ennalta järjestäytyneet kantajat kokevat ajavansa joukkokanteita, kun taas 

tuomioistuin ei pidä kanteita joukkokanteina vaan kohtelee niitä itsenäisinä 

41.  Andrews 2001 s. 249.
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oikeudenkäynteinä. Jälkimmäinen asetelma lienee todennäköisempi, sillä 

joukkokanteeksi luokittelu antaa kantajajoukolle normaalisti prosessiekono-

misen edun. Toisin sanoen kantajat mielellään haluavat päästä kanteineen 

”joukkokanteiden” kategoriaan. Vähäisempi pulma on, kuinka monta toisiin-

sa liittyvää kannetta tarvitaan, jotta voidaan puhua nimenomaan ”joukosta” 

kanteita. Tähän palataan jäljempänä.   

Oma ongelma on, miten aikatekijä otetaan joukkokanteita kuvaavassa 

kielenkäytössä huomioon. Ankaran loogisesti joukkokanteista, ja samalla 

joukkokanteesta, saisi puhua vain ja ainoastaan, kun tällaiset kanteet ovat 

samanaikaisesti vireillä tuomioistuimissa, ehkäpä vielä samassa tuomiois-

tuimessa. Näin ollen sellainen yksilöllinen vaatimus, joka ei ole vielä eden-

nyt oikeudenkäyntiin (toisin sanoen ei ole tuomioistuimessa vireillä), ei olisi 

käsitteellisesti joukkokanne. Kielenkäyttö ei muutu, vaikka kannevaatimuk-

sella olisi mikä yhteys tahansa joko vireillä olevaan toiseen kanteeseen tai 

sellaiseen vaatimukseen, joka ei ole vielä edennyt kanteeksi. Yksittäistä vi-

reillä olevaa asiaa ei pitäisi tästä syystä kutsua joukkokanteeksi, ennen kuin 

riittävä määrä – mikä se lieneekin – joukkoon kuuluvia eli toisiinsa liittyviä 

kanteita on vireillä. Enintään tällaista yksinäistä kannetta voisi kutsua ”po-

tentiaaliseksi” tai ”fiktiiviseksi” joukkokanteeksi. Sehän on jonkinlainen  airut 

tai oikeammin etiäinen siitä, mitä tulee tapahtumaan. Tällainen yksittäinen 

kanne voi toki samalla olla pilottikanne (josta puhutaan jäljempänä). Puhu-

minen pilottikanteesta on tosin oikeutettua vain, jos kanteella tavoitellaan 

prejudisiaalista vaikutusta myöhemmin nostettaviin joukkokanteisiin.42 Laa-

jassa merkityksessä pilottikanteella voidaan tarkoittaa myös sellaista kan-

netta, jolla pelkästään testataan tuomioistuimen prosessinjohto- tai asian-

hallintavalmiuksia. 

Saman käsitteellisen logiikan mukaan kanne lakkaa olemasta ”joukko-

kanne”, kun se on ratkaistu. Ratkaisu nimittäin katkaisee käsitteellisesti vält-

tämättömän yhteyden joukkoon, koska joukkokanteet ovat nimenomaan sa-

manaikaisesti vireillä olevia kanteita. Monilta osin lievemmistä kielenkäytön 

säännöistä voidaan sopia ja kannattaakin sopia esityksen yksinkertaistami-

seksi. Tavallisesti asiayhteys paljastaa, mistä tilanteesta kulloinkin puhutaan. 

Tässä tutkimuksessa ”joukkokanteista” puhutaan hyvin laajassa merkityk-

sessä. Aikatekijälle ei anneta ratkaisevaa merkitystä erottelussa. Sattuman-

varaiset seikat määräävät, milloin ja missä järjestyksessä joukkokanteet tu-

42.  Tähän palataan jaksossa 7.1. Tässä vaiheessa kannattaa kuitenkin todeta, että pilottikan-
teesta puhutaan monesti laajemmassa merkityksessä. Kanne voi tällöin olla pilottikanne, vaik-
ka sen kantaja ei tiedä tai myönnä olevansa tällaisen asian kantaja. Ks. Lindblom 2008 s. 187.
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levat vireille tai milloin ja missä järjestyksessä ne lakkaavat olemasta vireillä. 

Kanteita (tai kannetta) voidaan kutsua joukkokanteiksi (tai joukkokanteeksi), 

jos arviointihetkellä on luultavaa, että riittävä määrä joukkoon kuuluvia kan-

teita tulee vireille, ennen kuin aikaisemmat kanteet on ratkaistu. Aikatekijä 

ei muutoinkaan määrää kielenkäyttöä. Tästä syystä joukkokanteilla (ja jouk-

kokanteella) tarkoitetaan sekä vireillä olevia, vireille tulemista odottavia että 

vireilläolonsa jo päättäneitä asioita. 

Jos kielenkäyttöä halutaan tarkentaa, ensimmäistä vireille tullutta kannet-

ta voidaan kutsua vaikkapa ennakolliseksi joukkokanteeksi. Mikäli kannetta 

on tarkoitus hyödyntää muissa myöhemmissä kanteissa, ilmaukset “jouk-

kopilottikanne” tai “joukkoankkurikanne” tuntuvat osuvilta. Ilmaisuilla on 

joissakin oikeusjärjestyksissä eronsa. Ensimmäinen viittaa siihen, että oikeu-

denkäynti saa tai sen otaksutaan saavan prejudisiaalinen vaikutus muissa 

vastaavissa kanteissa. Vaikutus voi olla aineellisoikeudellinen (esimerkiksi 

korvausperuste) tai prosessioikeudellinen (esimerkiksi tuomioistuimen toi-

mivalta). Joukkoankkurikanteella puolestaan tarkoitetaan sitä, että myöhem-

mät joukkokanteet yritetään sitoa käsittelyn osalta ensimmäiseksi vireille 

tulleeseen joukkokanteeseen, toisin sanoen saada niille joukkokannease-

telmasta koituvat prosessiekonomiset hyödyt.43 Näitä hyötyjä ovat ainakin 

osaksi yhteinen käsittely, yhteinen todistelu sekä tehostettu tuomioistuimen 

asiainhallinta (’koordinointi’). Myös peilikuvatilanne – yksittäinen joukko-

kanne odottaa ratkaisuaan, vaikka muut joukkokanteet ovat sen saaneet – on 

mahdollinen. Voi olla, että tilannevariaatio vaatii omaa nimeään. Nimityk-

set ”jälkijoukkokanne” tai “drop out -joukkokanne” ovat kömpelöitä mutta 

riittävän täsmällisiä. 

 Joukkokanteiden määrällekään ei kannata asettaa vähimmäisvaatimuk-

sia: kaksikin kannetta voi näin olla joukkokanteita. Joukkokanteiden prob-

lematiikka kuitenkin alkaa paljastua vasta, kun tällaisia kanteita on paljon 

enemmän. Joukkokanteista tutkimuksen merkityksessä on kysymys oikeas-

taan vasta sitten, kun samanaikaisesti on vireillä vähintään useita kymmeniä 

kanteita. Näiden kanteiden on tukeuduttava  yhteiseksi miellettyyn perus-

43.  Oikeuskäytäntö osoittaa, että joukkokanteet ovat usein syklisiä. Ensimmäinen kannerypäs 
(paremman ilmaisun puuttuessa) saa aikaan uuden ryppään, kun tieto kanteiden nostamisesta 
tai viimeistään menestymisestä leviää niillekin intressinhaltijoille, jotka eivät alun perin tien-
neet kanteista tai halunneet ryhtyä asianosaisiksi. Tilanteen varalta ei tarvita erityisiä käsitteitä; 
yleiskieliset ilmaisut (ensimmäinen rypäs tai ensimmäinen aalto) riittävät. Näiden tilanteiden 
kuvaaminen  ei vaadi tarkempia omia nimityksiä. Asia erikseen on, että ensimmäisen aallon 
kanteet ovat samalla toisen aallon näkökulmasta pilottitapauksia. Niiden käsittely ja lopputulos 
pitkälti määrää sekä asianosaisten strategian että tuomioistuimen toimet.    
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teeseen tai kanteilla on oltava jotain muuta yhteistä. Sen sijaan sillä seikalla, 

ovatko kanteet vireillä samassa tuomioistuimessa tai eri tuomioistuimissa44, 

ei ole kielenkäytön kannalta merkitystä. Joukkokanteiden käsittelyssä tällä 

seikalla tietenkin on erinomaisen suuri merkitys. Kanteiden väliseen yhtey-

teenkään ei välttämättä kiinnitetä kielenkäytössä mainittavaa huomiota. Ta-

vallisesti joukkokanteet tukeutuvat samaan perusteeseen, esimerkiksi vastaa-

jan tekemisiin tai laiminlyönteihin. Tämän perusteen ei kuitenkaan tarvitse 

olla oikeudellis-käsitteellisesti sama oikeusperuste. Yhteyden katsotaan val-

litsevan ja joukkokanteista puhutaan, kun kanteiden katsotaan liittyvän jol-

lakin, tavallisesti määrittelemättömällä tavalla toisiinsa.

1.3.2. Pilottikanne juridisessa kielenkäytössä  

Tässä tutkimuksessa kollektiivisen oikeussuojan välineeksi luetaan – tavalli-

sesta systematiikasta poiketen – myös pilottikanteet. Tämä johtuu siitä, että 

pilottikanteet ovat käytännössä useimmiten joukkokanteen esivaihe (aito 

pilottikanne) tai välivaihe (sisäinen pilottikanne).45 Pilottikanne on määri-

teltävissä kanteeksi, jonka halutaan tai luullaan vaikuttavan ”prejudisiaali-

sesti” muissa samankaltaisissa, tavallisesti myöhemmin vireille pantavissa 

oikeudenkäynneissä. Tämä asianosaispiirin ylittävä vaikutus voi olla aineel-

linen, esimerkiksi kannanotto vastuuperusteeseen, tai prosessioikeudellinen, 

esimerkiksi tuomioistuimen toimivaltaa tai todisteiden todistusarvoa kos-

keva linjaus.46 Joskus kannetta tukeva intressiryhmä tai kanteesta muutoin 

tietoinen taho odottaa, että kanteen menestyminen pakottaa vastapuolen 

(esimerkiksi yrityksen) hakemaan sovintoa muissa vastaavissa tapauksissa. 

Kokemusperäisesti näin enimmäkseen tapahtuukin. 

Prejudisiaalinen vaikutus on harvemmin sitova, toisin sanoen oikeus-

voimaa vastaava. Yleensä prejudisiaalinen vaikutus on joko todistuksellinen 

tai psykologinen. Prejudisiaalisen vaikutuksen intensiteettikin vaihtelee se-

kä oikeudellisesti että tosiasiallisesti. Oikeuskulttuurit ovat jaettavissa tässä 

suhteessa kahteen kategoriaan. Joissakin maissa pilottituomiolla on sitova 

44.  Joukkokanteet voivat esimerkiksi hajota maantieteellisesti eri tuomioistuimiin. Tavallis-
ta myös on, että osaa joukkokanteista käsitellään vielä alioikeudessa, kun taas osa asioista on 
päätynyt muutoksenhaun kautta ylempään tuomioistuimeen. 
45.  Aina näin ei tietenkään ole. Kanne voi olla myös ”villi”, toisin sanoen sen vireille pannut 
kantaja ei tiedä, että muita intressitahoja on ja että nämä harkitsevat myös kanteiden nosta-
mista. Käytännössä tämä tilanne on epätavallinen. Intressitahot ovat lähes aina järjestäytyneitä, 
tietävät toisistaan ja toimivat yhdessä sovittua strategiaa seuraten. 
46.  Prejudisiaalisen vaikutuksen muotoja ja mekanismia tarkastellaan jäljempänä jaksossa 7.5.
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vaikutus muissa samankaltaisissa asioissa. Joissakin maissa taas tuomion 

vaikutus on tosiasiallinen tai heikosti sitova. Jälkimmäiseen kategoriaan kuu-

luu myös Suomi. Vaikka vaikutus jää tosiasialliseksi, vaikutuksen vahvuutta 

ei kuitenkaan sovi vähätellä. Käytännössä sama tuomioistuin tuskin tekee 

joukkokanteissa erilaisia päätöksiä, poikkeuksena yksittäisten korvausvaa-

timusten määrät. 

Sama tuomioistuin ei hevin poikkea myöskään käsittelemänsä pilotti-

jutun lopputuloksesta, jos tilanteet ovat analogisia keskenään. Muutoinhan 

pilottikanteessa ei olisi mieltä eikä niitä ajettaisi. Pilottijutulla voidaan pyrkiä 

myös siihen, että uusia oikeudenkäyntejä ei ollenkaan aloiteta tulevaisuu-

dessa. Ratkaisussa KKO 2010:23 pysäköinninvalvontaa hoitavan yrityksen 

nostamalla pilottijutulla oli selvästikin tämä tarkoitus, toisin sanoen muita 

yksityisiä pysäköintivirhemaksuja saavat autoilijat haluttiin vakuuttaa siitä, 

että maksuja ei kannata juridisesti riitauttaa. Kanteella näytettiin, että mak-

sun riitautus johtaa vähintäänkin pitkälliseen ja kalliiseen oikeudenkäyntiin. 

Tavoite ilmeisesti pitkälle saavutettiinkin. Tässä auttoi melkoisesti se, että 

tuomioistuimet asettuivat puolustamaan pilottijutussa omaksuttua kantaa 

(esim. KKO 2011:43), vaikka sen logiikka oli mitä suurimmassa määrin ky-

seenalainen.47

Totta on, että käsitteet ”pilottikanne” ja joskus synonyyminä käytetty 

”ankkurikanne” kärsivät molemmat semanttisesta epätarkkuudesta. Se, on-

ko käsitteiden käyttäminen oikeutettua, riippuu toimijoiden subjektiivises-

ta tarkoituksesta. Tarkoitusta taas on yhtäältä vaikea osoittaa tai edes näh-

dä. Toisaalta taas havaitun ja määritellyn tarkoituksen luokittelu on, kuten 

joukkokanteissakin havaittiin tapahtuvan, vahvasti henkilöön sidottua. Näin 

esimerkiksi määrätyn kanteen pilottiluonteesta voidaan olla montaa mieltä. 

Kielenkäytössä on kuitenkin hieman säännönmukaisuutta. Kantaja luokit-

telee kanteensa herkästi pilottikanteeksi; vastaaja taas väheksyy kanteen pi-

lottiominaisuutta. Tosin käytännössä näyttää siltä, että kanteen pilottiluonne 

molemminpuolisesti tunnistetaan. Tämä viittaa yhteiseen näkemykseen siitä, 

mikä tekee kanteesta pilottikanteen ja oikeudenkäynnistä pilottioikeuden-

käynnin. Mediauutisista päätellen myöskään joukkokanteiden erottaminen 

muista oikeudenkäynneistä ei tosiasiallisesti tuota vaikeuksia. Siitä, mitkä 

kanteet ovat joukkokanteita, ollaan toisin sanoen jokseenkin yhtä mieltä, 

vaikka teoreettinen käsitteenmäärittely päätyykin umpikujaan.

47.  Ks. Kaisto-Nybergh 2008 s. 147. Ks. myös Koulu 2011 s. 384. Siinä todetaan vuoden 2010 rat-
kaisun merkitys olemassaolostaan taistelevalle elinkeinonalalle.
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Yksimielisyys siitä, mikä on pilottikanne, ei vielä riitä. Pilottikanteita kos-

keva kielenkäyttö kaipaa täsmällisempiä käsitteitä, koska pilottikanteita käy-

tetään erilaisissa tilanteissa. Aluksi kannattaa erottaa yhtäältä varsinainen 

eli itsenäinen, toisaalta sisäinen pilottikanne. Ensimmäisessä tilanteessa ne 

oikeudenkäynnit, joihin pilottikanteella odotetaan olevan vaikutusta, eivät 

ole vireillä, kun pilottikannetta käsitellään. Jälkimmäisessä taas joku vireillä 

olevista (joukko)kanteista valitaan pilottikanteeksi, joka yritetään käsitellä 

ja ratkaista ennen muita kanteita. Sisäisestä pilottikanteesta saatuja koke-

muksia ja/tai lopputulosta käytetään hyväksi, kun odottavat joukkokanteet 

otetaan aikanaan käsiteltäviksi. Sisäinen pilottikanne antaa näin toiminta-

malleja myöhempiin oikeudenkäynteihin. Se on eräänlainen mallikanne ja 

sen käsittely ”mallioikeudenkäynti”. Pilottikanteiden valikoitumisessa on pe-

rustavanlaatuinen ero. Itsenäisessä pilottikanteessa kantaja lähtökohtaisesti 

määrää kanteen pilottiluonteen. Moderneissa pilottikanteissa valintaan osal-

listuu myös järjestäytynyt taustaryhmä, joka tukee ja auttaa kantajaa, monesti 

myös etsii sopivan asian ja kantajan pilottioikeudenkäyntiin. Sen sijaan si-

säisessä pilottikanteessa päätöksen pilottikanteista tekee tuomioistuin, tosin 

useimmiten yhteisymmärryksessä kyseisen kantajan kanssa. Yhteisymmär-

rys on välttämätön, koska kantaja voi tehdä valinnan tyhjäksi yksinkertaisesti 

luopumalla kanteen ajamisesta.  

Kaavio 1: Ulkoinen (itsenäinen) pilottikanne
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Kaavio 2: Sisäinen pilottikanne

  

1.4. Kumulatiiviset kannemallit

1.4.1. Täydellisen yhteistoiminnan malli: 
yhteiskannesovellus

Jos oikeussuojaa halutaan aidosti tehostaa, vaihtoehdot supistuvat lopulta 

yhteen: kaikki muut vaihtoehdot ovat joko epärealistisia, marginaalisia tai 

pelkästään täydentäviä. Yksilölliseen oikeussuojaan jäävä aukko täytetään 

hakemalla oikeuksia yhdessä. Intressinhaltijat toisin sanoen järjestäytyvät 

samalla tavalla kuin työntekijät aikanaan tekivät teollistumisen alkuvuosi-

na. Järjestäytyminen tuo oikeudenkäyntiin joukkovoimaa, ja taloudellinen 

riski saadaan tasatuksi oikeuksiaan hakevien kesken. Näin oikeudenkäyn-

nin tuhoisa yksilöriski muutetaan marginaaliseksi (tai ainakin kantamiskel-

poiseksi) joukkoriskiksi. Tässä tasauksessa onnistutaan välillä hämmästyt-

tävän hyvin. Esimerkki riskinjaon tehokkuudesta olivat Suomessa varhaiset 

joukkokanteet, jotka tunnetaan Kansallisanti-kanteiden nimellä. Kantajiksi 

uskaltautuneet piensijoittajat lopulta hävisivät juttunsa. He, eli 84 kantajaa, 

joutuivat yhteisvastuullisesti korvaamaan voittaneen vastaajan oikeuden-

käyntikulut hieman alle 300 000 eurolla. Sellaisenaan korvaussumma (ja 

realisoitunut riski) kuulostaa pelottavan suurelta. Kun summa jaetaan joukon 

jäsenien määrällä ja kantajia oli sanotut 84, riski jää muutamaan tuhanteen 
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euroon/kantaja. Sen maksaminen tuskin tuottaa vaivaa edes keskivertoisel-

le kuluttaja-palkansaajalle. Tosin laskelmassa ei oteta huomioon kantajien 

omia oikeudenkäyntikustannuksia, joille he eivät saaneet vastinetta. Kan-

tajathan eivät päässeet olettamiinsa oikeuksiin. Vaikka myös nämä kustan-

nukset otetaan mukaan, kokonaiskuva ei olennaisesti muutu. Kantajapuolen 

kustannukset (niiden tarkkaa määrää ei tiedetä) tuskin olivat ratkaisevasti 

korkeammat kuin vastaajan kustannukset. Totta kuitenkin on, että kantajan 

kustannukset helposti nousevat suuremmiksi kuin vastaajan. Oli niin tai näin, 

tapaus osoittaa, että oikeudenkäynnin taloudellinen kynnys madaltuu yhteis-

työllä merkittävästi.48 Yhteistoiminnasta saatiin selvästikin myös taktista hyö-

tyä, toisin sanoen asianajaminen helpottui. Asia keräsi lisäksi paljon enem-

män mediajulkisuutta kuin muutama vastaava yksittäiskanne olisi saanut.

Kollektiiviset kanteet eivät ole niin vallankumouksellisia, miltä ne saa-

daan väliin huomattavan onnistuneesti kuulostamaan. Vaikka yksilöllisen 

oikeussuojan ideaalista näennäisesti sanoudutaan irti, ideaalin sisältämä 

rakenne, kahden asianosaisen oikeudellinen taistelu, säilytetään jos suinkin 

mahdollista. Usein se tapahtuu väkivaltaa tehden. Joukkoluonteiset vaati-

mukset toisin sanoen muunnetaan kahden asianosaisen väliseksi riidaksi. 

Selvin tämä transformaatio on niin sanotuissa edustuksellisissa kanteissa, 

tyypillisesti ryhmäkanteessa. Muuntaminen ei ole oikotie oikeuksiin pääsyl-

le. Vaikka ryhmäkanteen konsepti kuulostaa houkuttelevan yksinkertaiselta, 

konsepti tuo mukanaan melkoisen määrän lopputuloksen kannalta turhia 

ongelmia. Tutkimuksessa onkin aiheellisesti ihmetelty, miten joukkoluon-

teisten vaatimusten transformaatio ryhmäkanteeksi eli kaksiasianosaistami-

nen saadaan ollenkaan onnistumaan.49 Ryhmäkanteen kaltaisten monimut-

kaisten luomusten perimmäinen mielekkyys onkin aiheellista kyseenalaistaa. 

Voi hyvinkin olla, että yksinkertaisemmat sovellukset (joita tässä tutkimuk-

sessa joukkokanteet edustavat) täyttävät paremmin ne odotukset, joita kol-

lektiivisesti toteutettavaan oikeussuojaan liitetään.  

Kollektiivisessa oikeussuojassa erotetaan kaksi päämuotoa, joita kutsu-

taan tässä tutkimuksessa kumulatiiviseksi ja edustukselliseksi sovellukseksi. 

Kumulatiivisessa sovelluksessa (’mallissa’) erilliset oikeudenkäynnit eivät 

menetä identiteettiään, toisin sanoen ne säilyvät itsenäisinä asioina. Esitetyt 

48.  Vrt. ehkä Viitanen 2009 s. 225. Hän käyttää tapausta esimerkkinä siitä, kuinka suuriksi 
oikeuksiin pääsyn kustannukset voivat nousta, kun niille ei ole asetettu lakimääräistä kattoa.   
49.  Lindblom 2008 s. 48. Tämä tuo mieleen vanhan kaskun apinasta, joka oli opetettu soitta-
maan sirkuksessa pianoa. Yleisön mielestä aplodien arvoista oli, että soitosta ylipäätään tuli 
jotakin, kukaan ei odottanutkaan kokevansa taide-elämystä.
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vaatimukset periaatteessa käsitellään ja ratkaistaan yksilöllisesti. Kokonai-

suus, josta erillinen oikeudenkäynti on osa, pidetään kuitenkin koko ajan 

mielessä. Tällä tarkoitetaan sitä, että oikeudenkäyntien annetaan joko aja-

tuksellisesti tai tosiasiallisestikin vaikuttaa toisiinsa. Oikeudenkäynti x ottaa 

huomioon sen, mitä samanlaisessa oikeudenkäynnissä y tapahtuu. Yksilölli-

sen oikeussuojan ideologiassahan jokainen oikeudenkäynti on erillinen saa-

reke. Oikeudenkäyntejä ”yhdistää” vain lainkäyttöjärjestelmän sisäinen toi-

mintalogiikka, ennen kaikkea pyrkimys oikeuskäytännön yhtenäisyyteen.50 

Oikeuskäytännön yhtenäisyydestä, eli saman laatuisten asioiden käsittelystä 

ja ratkaisemisesta samalla tavalla, vastuun kantavat ensivaiheessa tuomiois-

tuimen päällikkötuomari, seuraavaksi ylimmät tuomioistuimet sekä lopuksi 

myös oikeustieteen tutkimus. Päällikkötuomari käyttää tähän tarkoitukseen 

työnjohtovaltuuksiaan, ylemmät tuomioistuimet taas ennakkopäätöksiä.  

Yhteistä on epäsuora vaikuttaminen. Kumpikaan taho ei voi suoraan puut-

tua vireillä oleviin oikeudenkäynteihin, esimerkiksi määrätä, miten siinä toi-

mitaan tai millainen ratkaisu siinä on annettava. Tämä ei vielä muuta tuo-

marikulttuuria yksittäisten tuomarien osalta. Vaikkakaan sitä harvemmin 

sanotaan ääneen, vakiintuneesti katsotaan, että oikeudenkäyntiään istuvan 

tuomarin tehtäviin ei ole kuulunut muiden oikeudenkäyntien seuraaminen. 

Tähänkin lienee muutos tulossa, sillä moderni tuomari-ideaali painottaa ai-

kaisempaa enemmän yhteisöllisyyttä. Hyvä tuomari vähintäänkin seuraa 

tuomioistuimensa toimintaa ja pitää yhteyttä virkaveljiinsä, ehkä myös kuu-

lee uutisia naapurituomioistuimista.  

Kumulatiivinen kannemalli on toteutettavissa monilla tavoilla, mut-

ta sen perustyypit ovat yhteiskanne ja joukkokanteet (joukkokanteista pi-

täisi periaatteessa aina puhua monikossa). Yhteiskanne muodostaa yhden 

oikeudenkäynnin, eikä sen rinnalla siis ole vireillä muita samaan perus-

teeseen liittyviä oikeudenkäyntejä. Kollektiivisuus on sitä, että yhteiskan-

teessa kantajataho koostuu kahdesta tai useammasta; joskus näin on asi-

anlaita myös vastaajataholla. Oikeuskäytännössä yhteiskanteen samalla 

puolella olevia henkilöitä kutsutaan yleensä “asiakumppaneiksi”. Vastaavia 

termejä löydetään muistakin maista; esimerkiksi Norjan oikeudessa pu-

hutaan tuttavallisesti ”prosessikavereista” (’processfeller’). Nimitys kuvaa  

50.  Kuinka yhtenäistä lainkäyttö todellisuudessa on, siitä tuskin saadaan koskaan täyttä sel-
vyyttä. Esimerkiksi alueellisesta epäyhtenäisyydestä (eri tuomioistuimet soveltavat lakia eri 
tavalla) on kohtalaisesti näyttöä. Ks. esimerkiksi Sutela 2016 s. 88. Hallinto-oikeudet ovat tun-
nettuja siitä, että soveltamiskäytännöt myös samassa tuomioistuimessa vaihtelevat osastoittain, 
vaikka lokaalinen läheisyys vallitsee. 
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osuvasti näiden henkilöiden asemaa ja keskinäistä riippuvuutta. Jokainen 

asiakumppani on oma asianosaisensa; voidaan sanoa, että hän lähtökoh-

taisesti säilyttää itsenäisyytensä ja määräämisvaltansa.51 Hän ajaa siis omaa 

asiaansa. Hänen määräämisvaltaansa kuitenkin rajoittaa oikeudellisesti ja 

vielä suuremmassa määrin tosiasiallisesti kuuluminen kumppanuuteen.  

Ulkonaisesti yhteiskanne tuo mieleen käärmeen, ja sitä onkin kutsuttu eng-

lantilaisessa tutkimuksessa “käärmekanteeksi”.52 Tosin asianosaisten näkö-

kulmasta ilmaisu ”kannekäärme” on osuvampi, koska he voivat myöhemmin 

liittyä alkuperäiseen kanteeseen – ja samalla sitä jo seuranneisiin käärme-

kanteisiin.53

Yhteiskanne on teoreettisesti arvioituna ”puhtain” kollektiivisen oikeus-

suojan väline. Sen piiriin pääseminen on intressitaholle melkoinen taktinen 

etu. Mukaan pääseminen voi olla joko mukaan lähtemistä (intressitaho on 

yksi alkuperäisistä kantajista) tai mukaan liittymistä (intressinhaltija liittyy 

vireillä olevaan kanteeseen). Kansallinen prosessilaki määrää, millä ehdoin 

henkilöt voivat lähteä tai liittyä yhteiskanteen asianosaisiksi, missä vaiheessa 

tämän on tapahduttava, miten syntyneestä kumppanuudesta irtaannutaan 

ja mitä prosessioikeudellisia valtuuksia yksittäisellä yhteiskantajalla on. Kan-

salliset prosessilait vaihtelevat suuresti, mitä tulee pelkistettyyn yhteiskan-

teeseen. Oikeusvertailevana havaintona voitaneen sanoa, että prosessilait 

eivät pääsääntöisesti rohkaise yhteiskanteisiin tukeutuvaa oikeuksiin pääsyä. 

Tämä on helppo ymmärtää: rakenne venyttää kahden asianosaisen konst-

ruktion äärimmilleen. Asiakumppaneiden keskinäinen erimielisyys on lähes 

mahdoton hallittavaksi, koska ketään heistä ei voida erottaa asiakumppa-

nuudesta sen enempää tuomioistuimen kuin muiden asiakumppanienkaan 

päätöksellä. Yhteiskanne-instituutio koettelee myös käsitteenmuodostusta. 

Esimerkiksi: montako asiakumppania tarvitaan, ennen kuin kanne on liitet-

tävissä ajatukseen oikeussuojan kollektiivisuudesta ja sitä voidaan kutsua 

yhteiskanteeksi tässä merkityksessä? Suomen oikeudessa yhteiskanteet ovat 

jääneet varjoon. Niistä tiedetään vähän, eikä niiden prosessioikeudellinen 

51.  Prosessioikeuden sanavarastoon kuuluu myös termi “myötäpuoli”. Sillä tarkoitetaan sel-
laista asianosaista, joka ajaa muiden asianosaisten kanssa samalla puolella samaa asiaa. Ks. 
Virolainen 1995 s. 25. Kummankin termin heikkoutena on epämääräisyys. Niiden käyttö riip-
puu siitä, miten asian samuus tai erillisyys määritellään. Jos tämä epämääräisyys unohdetaan, 
yhteiskanteissa voidaan jotenkin puhua ”myötäpuolista”; sen sijaan joukkokanteiden kohdalla 
tällainen kielenkäyttö on jo virheellistä. Tässä tutkimuksessa termiä kuitenkin vältellään. Totta 
on, että perinteinen kielenkäyttö kuvaa hyvin kantajajoukon keskinäisiä suhteita.    
52.  “- – -claims are coupled together into a single but long snake of a case.” Ks. Andrews 2014 s. 3.
53.  Tätä asianosaiseksi liittymistä (mitä Suomen oikeus ei hyväksi) tarkastellaan lähemmin 
jaksossa 4.3.1.  
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problematiikka ole ollut esillä sen enempää tutkimuksessa kuin oikeuskäy-

tännössäkään.

1.4.2. Toisen tukemisen malli: joukkokannesovellus 

Joukkokanne eroaa käsitteellisesti yhteiskanteista. Ero on fundamentaalisissa 

rakenteissa, eli se on tässä merkityksessä perustavanlaatuinen. Asia erikseen 

on, että käytännön tilanteissa ja ulkopuolisen havainnoitsijan näkemää kuvaa 

ajatellen yhteiskanteen käsittely ei välttämättä paljoakaan eroa joukkokan-

teiden käsittelystä. Oikeusvertailevasti voidaan sanoa, että lainsäätäjä suh-

tautuu aavistuksen suopeammin joukkokanteiksi puettuun kollektiivikantee-

seen. Siitä on, toisin kuin yhteiskanteesta, kansallisissa prosessilaeissa edes 

jokunen säännös. Tosin Suomen prosessilaki tuottaa pettymyksen niin yhteis-

kanteen kuin joukkokanteenkin kohdalla. Kuten havaittiin, joukkokanteiden 

joukko koostuu suuresta määrästä erillisiä mutta samaan oikeusperusteeseen 

tai vastaavaan tukeutuvista erillisistä ja yksilöllisistä kanteista. Joukkokanne 

on toisin sanoen itsenäisten kanteiden muodostama kimppu, eräänlainen 

kannenippu. Tästä syystä joukkokanteista tulisi, kuten huomautettiin, puhua 

monikossa, ellei formaalia logiikkaa tietoisesti hylätä. Yksittäinen kannehan 

ei voi muodostaa joukkokannetta, oli kanne sisällöltään tai asianosaisasetel-

maltaan millainen tahansa. Kanne on joukkokanne vain toisten samanlaisten 

kanteiden muodostamassa kokonaisuudessa. Kun tämä lähtökohta hyväksy-

tään, kielenkäyttö vapautuu.54 Joukkokanteista puhuva (esimerkiksi oikeus-

tieteen tutkija) voi näin vapaasti määritellä, montako kannetta tarvitaan ja 

kuinka “sama” niiden oikeusperusteiden on oltava, jotta joukkokanteista saa  

puhua, toisin sanoen tällainen kielenkäyttö on johdonmukaista. 

Suuria määrävaatimuksia ei kannata asettaa; se hankaloittaa ilmiön tutki-

mista. Muutaman kymmenen joukko varmasti riittää oikeuttamaan tällaisen 

kielenkäytön. Samoin viime kädessä konventionaalista on, millaista yhteis-

tä käsittelyä tai sisäistä koordinointia erillisten kanteiden välillä vaaditaan, 

jotta ilmiö voidaan sijoittaa joukkokanteisiin ja kollektiiviseen oikeussuo-

jaan. Ellei kantajien välillä ole mitään yhteyttä eivätkä kanteita käsittelevät 

tuomarit ollenkaan kommunikoi keskenään, joukkokanteista ei tulisi puhua 

juridisessa kontekstissa. Sosiologeilla ja toimittajilla toki on tässä suhteessa 

vapaammat kielet. Kielenkäyttöä mutkistaa lisäksi se, että joukkokanteen 

käsitteeseen liitetään toisinaan sisällön ulkopuolista ainesta, enimmäkseen 

54.  Kielenkäytön konventionaalisuudesta ks. edellä jakso 1.3.1.
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tietynlaisia käsittelytapoja. Joukkokanteena oleminen ei ole pelkästään sa-

maan tai samanlaiseen perusteeseen tai vaatimukseen liittyvien asioiden 

yhtäaikaista vireillä olemista. Monissa oikeuskulttuureissa joukkokanteiden 

käsitteeseen esimerkiksi  liitetään niiden ”yhdistäminen” tuomioistuimessa 

eli konsolidointi.55 Voidaan väittää, että joukkokanteesta ei saisi ainakaan  

oikeusvertailevissa yhteyksissä puhua, ellei tätä konsolidointia joko toteuteta 

tai ainakin aiota toteuttaa. Jos tällainen konsolidoinnin vaatimus asetetaan 

kielenkäytölle, joudutaan tietenkin miettimään, millainen ”yhdistäminen” 

täyttää tämän vaatimuksen. 

Tätä erotteluperustetta käyttäen kanteet luokitellaan tavallisesti jouk-

kokanteiksi (jolloin vaatimus täytyy), kun kanteita hallinnoidaan yhdes-

sä, toisin sanoen tuomioistuin huomaa niiden keskinäisen yhteyden, ot-

taa sen asioiden jakamisessa ja aikatauluttamisessa huomioon tai katsoo, 

ettei sellaiseen ole aihetta. Konsolidointi voi toki mennä pitemmälle; se 

voi olla kanteiden osittaista tai totaalista yhteistä käsittelyä. Esimerkki 

osittaisesta yhteiskäsittelystä on, että todistelu yhteisestä korvausperus-

teesta otetaan vastaan yhteisesti eli kerralla, vaikka näytön arviointi jää 

tehtäväksi kannekohtaisesti. Mahdollisuus yhteiseen todisteluun onkin 

merkittävä kustannussäästö, koska tarvittava näyttö on käytännössä mo-

nasti kallista asiantuntijatodistelua. Sen toistaminen jokaisessa joukko-

kanteessa johtaa kertaantuviin kustannuksiin. Vastapuolen viivytys- ja 

kulutusstrategiassa toistuukin vaatimus siitä, että näyttö on esitettävä  

jokaisen itsenäisen vaatimuksen kohdalla erikseen. Riittävästä konsolidoin-

nin tasosta voidaan kiistellä. Kiistely on kuitenkin varsin hedelmätöntä. Totta 

kuitenkin on, että tuomarin havaintoa samanlaisista vireillä olevista kanteis-

ta on vaikea pitää yleiskielisesti ”yhdistämisenä”, jos havainnosta ei seuraa 

mitään. Oli niin tai näin, konsolidointi puhtaassa muodossaan tarkoittaa 

kanteiden yhdistämistä tuomioistuimen toimesta.56 Se, että kantajat tavalla 

tai toisella järjestäytyvät “ulko-oikeudellisesti” eli oikeudenkäynnin ulko-

puolella, ei tee heidän kanteistaan käsitteellisesti joukkokanteita tässä an-

karassa merkityksessä. Asia erikseen on, että myös tällaisia ”tavallisia” kan-

nenippuja kannattaa tutkia. Onhan niiden ero ”oikeisiin” joukkokanteisiin 

hiuksenhieno. 

55.  Tässä yhdistämisestä ei puhuta sen prosessioikeudellisessa erityismerkityksessä, jolloin 
yhdistetyt eli kumuloidut asiat käsitellään samoissa oikeudenkäyntitilaisuuksissa sekä pää-
sääntöisesti ratkaistaan yhdellä kertaa tuomiolla. 
56.  Lopputulos eli toteutuva tai alkava yhteiskäsittely on koottavissa systemaattisesti – kuten 
oikeusvertailevasti tehdäänkin – moniasianosaisen oikeudenkäynnin (multi-party litigation) 
nimikkeen alle. Ks. Hodges 2001 s. 321 ja Andrews 2001 s. 249.
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Keskustelu kielenkäytöstä ei ole pelkkää teoreettista käsitteenmäärittelyä. 

Kielenkäytön miettiminen nimittäin samalla jäsentää sitä tiedonintressiä, 

jota joukkokanteiden tutkimisen oletetaan tyydyttävän. Joukkokanteet ovat 

kuvainnollisesti ”järjestäytynyttä” oikeuksiin pääsyä. Tämä järjestäytyminen 

voi tapahtua asianosaisten tasolla, tuomioistuimen tasolla taikka molemmil-

la tasoilla. Samalla joukkokanteiden nostaminen, ajaminen ja niiden käsit-

tely tuomioistuimessa erkaantuvat omiksi kysymysryhmikseen. Käytännön 

esimerkit sekä Suomesta että etenkin Englannista nostavat esiin eräänlaisen 

tehostetun joukkokannemuunnelman. Siinä kaikissa joukkokanteissa sama 

professionaalinen toimija (normaalisti asianajaja) edustaa kaikkia kantaja-

asianosaisia. Tämä järjestely luontaisesti varmistaa yhteydenpidon ja toi-

minnan koordinoinnin personaaliunionin kautta; erillisiä toimia kummas-

sakaan suhteessa ei tarvita. Personaaliunioni on toki käyttökelpoinen myös 

tuomioistuimessa, toisin sanoen sama tuomari määrätään käsittelemään ja 

ratkaisemaan kaikki tuossa tuomioistuimessa vireille pantavat joukkokan-

teet. Joukkokanteiden käytännöstä on runsaasti kotimaisia ja ulkomaisia esi-

merkkejä.57 Jälkimmäisestä ehkä tunnetuin on saksalainen Telekom-tapaus, 

jossa kysymys oli sijoittajansuojasta. Siinä nostettiin yli 15 000 joukkokan-

netta, he käyttivät kanteisiinsa yli 900 asianajajaa, asiainhallinnan vaikeus 

tuotti erityislain (siitä jäljempänä) niiden käsittelyn helpottamiseksi, ja se 

toi esiin joukkokanteille tyypillisen niin sanotun tikapuuilmiön. Yksittäiset 

joukkokanteet matkaavat edestakaisin oikeusastejärjestyksessä, kun muu-

toksenhaku tuo niitä ylempiin tuomioistuimiin, jotka taas palauttavat niitä 

alioikeuksiin.

Kollektiivisen oikeussuojan tutkimus on, muusta prosessioikeuden tutki-

muksesta poiketen, hyvin tapausvetoista. Yksittäisiä tapauksia analysoidaan, 

ja niistä tehdään hyvin yleisiäkin päätelmiä. Kotimaisista joukkoprosesseis-

ta kuuluisin on niin sanottuina puukartelli- tai metsäkartellikanteina tun-

nettu korvausoikeudenkäyntien kokonaisuus, johon edellä viitattiin. Tätä 

tapausesimerkkiä hyödynnetään jatkossa monissa yhteyksissä. Esimerkki-

tapaus valaisee sekä joukon muodostumista katalysaattorin ympärille että 

muodostuneen joukon sisäistä dynamiikkaa. Tapahtumakulku on myös ollut 

epätavallisen läpinäkyvää, mistä ansio kuuluu sen saamalle laajan mediajul-

kisuudelle ja keskustelulle sosiaalisessa mediassa. Ihanteellinen tapaus ei 

ole edustavuudeltaan eikä muutoinkaan. Kartellivahingot (termi tässä) on 

tapana jakaa yhtäältä yritysten kokemiin (yritykset lähtökohtaisesti pääsevät 

57.  Kuuluisista joukko-oikeudenkäynneistä eri maissa ks. esimerkiksi Hensler-Thornburg 2016 
s. 259. Varsinaista vertailua esitys ei kylläkään sisällä. 
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oikeuksiinsa individuaalisestikin) ja toisaalta kuluttajien kärsimiin (jolloin 

oikeuksiin pääseminen on mahdollista vain kollektiivisesti).58 Puukartelli-

jutussa korvauksia taas vaativat rinnakkain sekä suuryritykset että kulutta-

ja-palkansaajin rinnastuvat yksityiset metsänomistajat. Lähes yhtä paljon 

valtamediassa ovat olleet esillä asfalttikartellin aiheuttamat korvauskanteet. 

Ne ovat tätä kirjoitettaessa (lokakuu 2016) saavuttaneet hovioikeusvaiheen.59 

Vaikka puu- ja asfalttikartellikanteilla on paljon yhteistä, yhdessä suh-

teessa ne eroavat. Asfalttikartellikanteet ovat vielä kauempana kollektiivisen 

oikeussuojan esimerkkitapauksista kuin puukartellikanteet, jotka eivät ne-

kään ole tyypillisiä joukkokanteita. Vaikka asfalttikartelli on tuottanut paljon 

kanteita, kanteita on nostettu noin neljäkymmentä, niissä riitaintressit ovat 

euromääräisesti suuria. Lisäksi kantajat ovat kaikki institutionaalisia, valtion 

ja kuntien kaltaisia tahoja. Tällaisille asianosaisille oikeuskäyntikynnys ei 

tietenkään ole ongelma. Kuitenkin myös tässä kannekokonaisuudessa aktu-

alisoituvat useimmat kollektiivisen oikeussuojan erityispiirteet. Kokemukset 

asfalttikartellikanteista valaisevat näin joukkokanteiden yleistä dynamiik-

kaa.60 Diskurssianalyysi luultavasti paljastaisi eron median suhtautumisessa 

näihin kanteisiin. Asfalttikartelliprosesseja on selostettu varsin asiallisesti 

ja osaksi analyyttisestikin, kun taas puukartelliprosesseissa korostuu hen-

kilökohtainen aines (human interest-näkökulma) ja epämääräinen suurten 

asiamäärien kauhistelu.   

Tuomioistuimen näkökulmasta joukkokanteet eivät ole yksiselitteinen il-

miö. Joukkokanteet teettävät paljon työtä, ne ovat vaikeasti hallinnoitavia61 ja 

myös aineellinen prosessinjohto tuottaa pulmia, jos yksilölliset vaatimukset 

vaihtelevat määriltään tai perusteiltaan. Joukkokanteet voivat kasvaa myös 

58.  Kuluttajien vaatimat (ja vielä enemmän heidän saamansa) korvaukset kartellin aiheut-
tamista vahingoista ovat keskimäärin hämmästyttävän pieniä. Common law -kirjallisuudessa 
tyypilliseksi vahingoksi on arvioitu 30 puntaa. Ks. Sibony 2015 s. 57. Korvaukseen oikeutetuista 
tahoista yleisemmin ks. Havu 2013 s. 319. 
59.  HS 21.10.2016: ”Oikeudenkäynnit: Hovioikeus antoi ensimmäisen tuomionsa kartelliasi-
oissa”. 
60.  Niin sanottu marginaalikorotusasia on vähemmän tunnettu joukkokanne-tapaus. Asias-
sa kunnat riitelivät ja kai edelleenkin riitelevät pankkien kanssa siitä, miten lainasopimusten 
vakioehtoja on tulkittava. Riita on välttänyt lähes täysin mediahuomion, mikä on ollut ehkä 
asianosaisten tahtokin. Tällaisessa liike-elämän riidassa julkisuus ei tarjoa mainittavaa stra-
tegista etua, ylenpalttinen julkisuushakuisuus voi jopa koitua vahingoksi. Tuomioistuimiin 
päätyi kaikkiaan 38 kannetta, jotka kumuloitiin kahdeksi asiaksi. Ks. Pråhl-Puhakka 2014 s. 684. 
61.  Hallinnoinnilla tarkoitetaan case management -ohjausta, joka perinteisesti on luettu osaksi 
niin sanottua muodollista prosessinjohtoa. Ks. Sjöström 1948 s. 49. Muodolliseen prosessinjoh-
toon kuuluvat hänen mukaansa ne toimenpiteet, joiden tarkoituksena on oikeudenkäynnin 
ulkonaisen kulun järjestäminen tai huolehtiminen asianosaisten toimintojen rytmittämisestä. 
Asioiden hallinnoinnista prosessioikeuden tutkimuksen kohteena ks. Koulu 2007 s. 239. 
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tuhansien tai kymmenientuhansien kanteiden jättiprosesseiksi, jolloin nii-

den hallinnointi ylittää tuomioistuimen voimavarat. Keskeiseksi kysymyk-

seksi nouseekin, kompensoiko parantuva oikeussuoja tuomarin kasvaneen 

työmäärän. Yksittäisen tuomarin vastaus voi hyvinkin poiketa siitä, mitä 

päällikkötuomari sanoo tai oikeuspoliittinen vaikuttaja arvioi. Toki vasta-

argumenttina työtaakkaansa paljoksuvalle tuomarille voi sanoa, että yksilöl-

lisinä kanteina ajettuina vaatimukset työllistäisivät ehkä enemmän, vaikka 

kanteiden määrä olennaisestikin laskisi. Työmääräkään ei ole vakio, vaan 

tuomioistuinten työtaakka ja hallinnoinnin tehokkuus korreloivat järjestäy-

tymisen tapaan. Jos asianosaiset järjestäytyvät tai saadaan järjestäytymään 

tuomioistuimen ulkopuolella, tuomioistuimen kuormitus putoaa merkittä-

västi. Tosin samalla ongelmaksi nousee itse ulkoinen järjestäytyminen: tu-

leeko sen täyttää oikeusturvan standardit, esimerkiksi kaikkien halukkaiden 

on päästävä mukaan yhtäläisin velvollisuuksin? 

Jos lähdetään ideologiasta, on oikeastaan paikallaan, että järjestäytymi-

nen jätetään intressinhaltijoiden omaehtoisen päätöksenteon ja kansalaisyh-

teiskunnan omien lainalaisuuksien varaan. Eihän lainsäätäjä muutoinkaan 

kontrolloi asianosaisten harkintaa heidän miettiessään oikeudenkäynnin 

aloittamista. Sen sijaan vaikeampaa on sanoa, tarvitaanko säännöksiä siitä, 

miten oikeudenkäynnillä voitettu korvaus (eli kuvainnollinen saalis) jaetaan 

kantajien kesken. Jos korvaus rajoittuu todelliseen vahinkoon, käytännön 

vaikeuksien syntymistä joukon keskuudessa on pidetty selviönä.62 Valtiol-

lista interventiota kaipaisi joka tapauksessa joukkokanteiden ympärillä käy-

tävä tiedotussota, tässäkin esimerkkinä puukartellikanteet (joihin palataan 

jäljempänä). Sosiaalisessa mediassa esitettiin toistuvasti syytöksiä siitä, että 

monia metsänomistajia peloteltiin ryhtymästä joukkokanteiden kantajik-

si. Taloudellisen riskin suuruudesta huomauteltiin, oikeustaistelua metsä-

jättejä vastaan pidettiin toivottomana ja esiin tuotiin vastaajien ylläpitämät 

“punaiset listat”, joille kantaja-asianosaiset merkittäisiin. Listalle joutuneiden 

metsänomistajien kanssa ei käytäisi vastaisuudessa lainkaan puukauppaa. 

Aineiston perusteella on mahdotonta ottaa kantaa väitteiden todenpe-

räisyyteen. Muutoinkin järkevien varoitusten ja selvän pelottelun ero lienee 

enimmäkseen kuulijoiden korvissa. Ilmeistä kuitenkin on, että vastaavissa 

tilanteissa intressinhaltijat kaipaisivat sellaista tasapuolista ja objektiivista 

informaatiota, jonka vain julkinen valta voi antaa. Sellaisen informaation 

62.  Näin Antunes 2009 s. 2. On myönnettävä, että korvausten rangaistusluonteisuus ei jako-
ongelmaa poista. Psykologisesti näin voi kylläkin tapahtua, koska jaettavaa rahaa on enemmän. 
Kaikki intressinhaltijat kun saavat todelliset vahinkonsa katetuiksi. 
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puuttuessa ei ole ihme, että kaikissa esimerkkitapauksissa kantajiksi on saatu 

vain murto-osa potentiaalisista intressinhaltijoista eli niistä, joiden oikeuk-

siin pääsy periaatteessa olisi yhteisen oikeudenkäynnin varassa. Mainitussa 

esimerkkitapauksessa silmiin pistää tällaisen informaation totaalinen puut-

tuminen. Vallanjako-oppien kannalta se on ymmärrettävää, access to justice 

-näkökulmasta ei. Tiedotussota kun päättyy yleensä vahvemman voittoon.    

1.5. Edustukselliset kannemallit: 
ryhmäkanne ja pilottikanne

Edustukselliset kollektiivikanteet ovat jaettavissa kahteen päätyyppiin, ryh-

mäkanteisiin ja pilottikanteisiin. Jos silmällä pidetään tosiasiallista tilannet-

ta, eräänlaisena kolmantena päätyyppinä voidaan pitää keinotekoista tai 

oikeammin tekaistua ryhmäkannetta. Siinä intressinhaltijat muodollisesti 

siirtävät vaateensa (esim. korvaussaatavansa) yhdelle oikeudenomistajalle, 

joka käy oikeutta omissa nimissään, toisin sanoen nostaa kanteen velvoitet-

tua tahoa vastaan. Kannevaatimuksena on kaikkien siirrettyjen vaateiden 

kokonaismäärä. Näin saadaan aikaan ideaalimallin mukainen yksilöllinen 

kahden asianosaisten oikeudenkäynti. Tähän ryhmäkanteen eräänlaiseen 

karvalakkimalliin palataan jäljempänä.63 Tässä vaiheessa on kuitenkin syytä 

tuoda esiin sen ja ”oikean” edustuksellisen kanteen välinen käsitteellinen ero. 

Edustuksellisissa kanteissa yksittäiset intressinhaltijat menettävät oikeuden-

käynnissä identiteettinsä (ryhmäkanne) tai heitä ei lainkaan ole vaatimassa 

oikeuksiaan (pilottijuttu). Ryhmäkanne ja pilottijuttu ovat kumpikin käsit-

teellisesti yksi ainoa asia eli juttu tuomioistuimessa. 

Kuten edellä todettiin, tässä tutkimuksessa pilottikanne on luettu yh-

täältä kollektiivisen oikeussuojan välineeksi, toisaalta taas edustukselliseksi 

kanteeksi. Myös pilottikanteita koskeva kielenkäyttö hakee vielä muotojaan. 

Perustermillä ”pilottikanne” on silläkin synonyymejä; monesti puhutaan 

”testitapauksesta” tai lopputulosta painottaen ”linjapäätöksestä”. Näillä ter-

meillä on hieman erilaiset lähtökohdat. Puhuminen testitapauksesta viit-

taa oikeuksiaan hakevien näkökulmaan, linjapäätös taas on järjestelmä-

lähtöistä kielenkäyttöä. Lainvalmistelussa puolestaan on käytetty termiä 

”ennakkotapauskanne”.64 Sekin on hyväksyttävissä, jos tai kun kanteen tar-

koituksena on hankkia ennakkotapaus teknisessä merkityksessä, toisin sa-

63.  Tällaisella kannetyypillä ei ole omaa nimeä. Termi ”siirronsaajan kanne” on käsitteellisesti 
epätarkka mutta kuvaa varsin hyvin kanteen logiikan. 
64.  Näin OM 1992:3 s. 36.
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noen prejudikaatti. Tässä tutkimuksessa käytetään niiden sijasta neutraalia 

ilmausta ”pilottikanne” johdannaisineen. Näitä johdannaisia ovat muun mu-

assa pilottioikeudenkäynti, pilottituomio ja pilottiasianosainen.

Totta on, että pilottikanteen edustuksellinen luonne on käsitteellisesti 

riitautettavissa, oli edustettuna sitten kantajataho tai vastaajataho. Muodol-

lisesti pilottiasianosainen ei edusta muita intressinhaltijoita. Muut eli vas-

taavassa materiaalisessa oikeusasemassa olevat intressinhaltijat eivät ole 

sidottuja pilottiasianosaisen tekemisiin tai edes pilottioikeudenkäynnin lop-

putulokseen. Pilottikanteen lukeminen kollektiiviseen oikeussuojaan ja sitä 

ilmentävä kielenkäyttö saa perustansa siitä, että pilottikanteella yritetään 

saada aikaan vaikutuksia oikeudenkäynnin asianosaisia laajemmassa piiris-

sä. Pilottiasianosaisten primääritavoitteena ei ole, kuten normaalissa oikeu-

denkäynnissä, vain voittaa kyseistä oikeudenkäyntiä. Sillä halutaan vaikuttaa 

oikeudenkäynnin ulkopuolisen maailmaan. Konkreettisemmin sanottuna: 

pilottituomiolla eli oikeudenkäynnin lopputuloksella tavoitellaan tässä tut-

kimuksessa prejudisiaaliseksi kutsuttua vaikutusta, joka normaalisti ilmenee 

vasta tulevaisuudessa. Tyypillisesti pilottioikeudenkäynnillä etsitään toimin-

taohjeita suurehkoon joukkoon enemmän tai vähemmän samanlaisia asioita, 

jotka odottavat toistaiseksi joko vireille panemista tai käsittelyn jatkamista 

tuomioistuimessa. Jos tätä puolta halutaan korostaa, pilottikanne on ajalli-

sesti hajautettu joukkokanne.

Määritelmä tuo pulmansa. Kanteen luokitteleminen pilottijutuksi edel-

lyttää  vaikuttamisen tarkoitusta. Tämä johtaa jatkokysymyksiin: mikä ylipää-

tään hyväksytään tällaiseksi vaikuttamiseksi ja kenen tarkoitusta pidetään 

selvällä? Esimerkiksi: onko sen oltava pilottikantajan vai molempien asian-

osaisten tarkoitus taikka tuleeko sen muodostaa ainoa tai vähintäänkin kes-

keinen tavoite? Selvää on vain, että pilottiasianosainen (tavallisesti kantaja) 

ei yksinään voi muuttaa asiaansa pilottioikeudenkäynniksi. Toisaalta hän ei 

myöskään voi estää lopputuloksen myöhempää hyväksi käyttämistä. Yksit-

täisestä asiasta voi näin tulla myöhemmin “pilottijuttu”, vaikka niin ei ajateltu 

kannetta nostettaessa, asiaa käsiteltäessä tai tuomiota annettaessa. Tosiasial-

lisesti määritelmän ja tutkimuksen kohdentaminen ei ole vaikeaa. Modernille 

pilottikanteelle on ominaista se, että pilottikantaja ei ole liikkeellä yksin. Hä-

nellä on turvanaan tässä tutkimuksessa taustaryhmäksi kutsuttu kollektiivi.  

Taustaryhmä voi olla viranomainen, kansalaisjärjestö tai spontaanisti syn-

tynyt ad hoc -ryhmä. Pilottikantajan suhde taustaryhmään voi olla vahva tai 
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heikko: taustaryhmä voi ohjata pilottikannettaan hyvinkin tarkasti tai tyytyä 

vain seuraamaan oikeudenkäynnin kulkua. Taustaryhmän on kuitenkin jol-

lain näkyvällä tavalla autettava pilottioikeudenkäynnissä. Apu voi olla suoraa 

rahoittamista eli kustannusten maksamista, vastuun ottamista taloudellisista 

riskeistä, oikeudellista konsultointia tai moraalista tukea. Moraalista tukea 

ei sovi aliarvioita: se on monesti yhtä tärkeää tai kenties tärkeämpääkin kuin 

rahallinen tuki. Modernille pilottikannekonseptille ominaista edelleen on, 

että kanne käsitetään alusta alkaen pilottikanteeksi. Asianajamisessa ote-

taan huomioon oikeudenkäynnin pilottiluonne. Lähes aina pilottikanteella 

myös haetaan julkisuutta. Julkisuuteen pääsy onkin pilottioikeudenkäynnin 

taustaryhmän, usein myös pilottiasianosaisen tavoitteita. 

Sen sijaan prejudisiaalinen vaikutus sellaisenaan ei auta määrittelemään 

pilottikannetta, vaikka se onkin tapana ajatuksellisesti mieltää pilottikantei-

den perustavanlaatuiseksi ominaisuudeksi.65 Vastaava vaikutus nimittäin on 

havaittavissa myös joukkokanteiden välillä. Yhden joukkokanteen käsittely-

rutiinit tai lopputulos tavallisesti heijastuvat muihin joukkokanteisiin. Eten-

kin ensimmäiseksi käsitelty tai ratkaistu joukkokanne antaa ”malliprosessin” 

tai ”mallituomion” myöhemmin käsiteltäville ja ratkaistaville joukkokanteil-

le. Selvin tämä ”mallivaikutus” on toki silloin, kun yksittäinen joukkokanne 

muodollisesti korotetaan sisäiseksi pilottijutuksi. Se voi tapahtua joko kä-

sittelyratkaisulla (jos prosessilaki sen sallii) tai epävirallisesti. Epävirallinen 

valinta voi olla prosessinjohdollinen tai asiainhallinnollinen päätös. Ensim-

mäisessä tapauksessa siitä tavallisesti keskustellaan asianosaisten kanssa; 

jälkimmäisessä taas päätöksen tekee päällikkötuomari tai tuomioistuimen 

kollegiaalinen elin, esimerkiksi johtoryhmä.

Kollektiivista oikeussuojaa koskevat käsitteet ovat varsin hauraita. Ne ovat 

helposti dekonstruoitavissa eli hajotettavissa. Voidaan esimerkiksi väittää, 

että kumulatiivisten kanteiden ja ryhmäkanteen välillä ei ole perustavan-

laatuista eroa. Kummassakin oikeutta tosiasiallisesti käy intressinhaltijoi-

den yhteenliittymä, kollektiivi. Tässä väitteessä on melkoisesti perää. Yh-

teiskuntatieteilijä saattaa siihen täysin yhtyäkin. Normatiivinen eroavuus on 

kuitenkin fundamentaalinen. Kollektiivit rakentuvat eri tavalla, mikä taas 

määrittää yksittäisen intressitahon aseman erilaiseksi oikeudenkäynnissä. 

Kumulatiivisissa kanteissa, tässä esimerkkinä joukkokanteet, intressihaltija 

on yhtä aikaa sekä kollektiivin jäsen että prosessioikeudellisesti asianosainen 

oikeudenkäynnissä. Edustuksellisissa kannemalleissa intressinhaltija menet-

65.  Ks. edellä jakso 1.3.2. 
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tää sen sijaan kokonaan jälkimmäisen statuksensa. Kannetta ryhmän intres-

sissä ja nimissä ajaa ulkopuolinen, joka sanoo toimivansa kaikkien ryhmään 

kuuluvien puolesta. Ainoastaan ulkopuolinen on asianosainen; alkuperäiset 

intressinhaltijat jätetään oikeudenkäynnissä sivullisiksi. Heillä on enintään 

sivuväliintulijan asema, jos ryhmäkannelainsäädäntö tällaisen väliintulon 

sallii. Suomen ryhmäkannelakihan sen nimenomaan kieltää. Vaihtoehtoisen 

riidanratkaisun ideologiaan perehtynyt sanoisi tämän kuultuaan, että edus-

tuksellisissa kannemalleissa ja näkyvimmin ryhmäkanteessa ulkopuolinen 

anastaa todellisilta riitapuolilta heidän riitansa. Valtiollista lainkäyttöähän 

syyllistetään muutoinkin siitä, että se edustajanaan lakimiesprofessio vie 

riitapuolilta heidän riitansa ammattinsa käyttöaineeksi. 

Edustuksellisia kanteita on totuttu ajattelemaan kantajalähtöisesti: kan-

ne on nimenomaan kantajaryhmän keino päästä oikeuksiin. Tosiasiallisesti 

edustuksellinen kannemalli on monikäyttöisempi. Tutkimuksessa on ero-

tettu aktiivinen, passiivinen ja yhdistelmätyyppinen kanne. Ensimmäisessä 

kantajia edustetaan, toisessa edustetaan vastaajia ja kolmannessa kumpi-

kin asianosaistaho saa edustajansa.66 Myös pilottijutun käsite kärsii ajatus-

tottumuksesta. Yleensä pilottijuttu mielletään yksinäiseksi ja ennakolliseksi 

kanteeksi; muita vastaavia kanteita ei ole tuotu tuomioistuimeen, vaan kan-

tajaehdokkaat odottavat pilottijutun lopputulosta. Näin ei välttämättä edes 

pääsääntöisesti ole. Pilottikanne voi olla myös “sisäinen”, toisin sanoen jo-

ku joukkokanteista valitaan joukon sisäiseksi pilottikanteeksi ja ajatetaan 

nopeasti päätökseen. Lopputulosta tai kertynyttä oikeudenkäyntiaineistoa 

hyödynnetään joukkokanteiden pääryhmän käsittelyssä. Esimerkiksi puu-

kartellikanteissa ensimmäisen vaiheen lähes 600 kanteesta valittiin tällai-

siksi sisäisiksi pilottijutuiksi 13. Valinnan perusteet tai edes se, miksi päädyt-

tiin juuri tällaiseen määrään pilottiasioita, ei käy ilmi julkisesta aineistosta.67 

Sisäinen pilottijuttu on tehokas tapa jäsentää ja rytmittää suuren kan-

nemassan käsittelyä tuomioistuimessa. Access to justice -näkökulma ei kui-

tenkaan suhtaudu siihen yksinomaan hyväksyvästi. Sisäisiksi pilottijutuiksi 

valikoituneiden juttujen kantajat joutuvat kantamaan suurimman taloudelli-

sen riskin ja sosiaalisen paineen. Myöhemmin käsiteltävien joukkokanteiden 

kantajat pääsevät jo helpommalla. Tästä syystä asianosaisten tulisi päästä 

66.  Hodges 2001 s. 250.
67.  Aidoissa pilottikanteissa huolta on kannettu siitä, että tällaiseksi asiaksi valitaan vastaajan 
näkökulmasta heikoin juttu. Ks. Lindblom 2008 s. 188. Kantajaksi taas on syytä valita henkilö, 
jolla on erityisen hyvät tai huonot mahdollisuudet vastata kustannuksista. Tällaisissa valinta-
perusteissa hukataan tietenkin pilottikanteen tavoite eli prejudisiaalinen vaikutus mahdolli-
simman tyypillisiin tapauksiin.  
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sanomaan mielipiteensä siitä, otetaanko heidän asiansa sisäiseksi pilottiju-

tuksi. Pilottijutuksi ottamista vastoin asianosaisten tahtoa tulisi välttää. Tosin 

se kaatuu useimmiten jo vastarintaan: jos kantaja luopuu kanteestaan, se ei 

enää kelpaa pilottijutuksi. Puukartellijutun herättämässä kansalaiskeskus-

telussa sisäisten pilottijuttujen ongelmallisuus nousikin esiin. Siinä pahek-

suttiin eettisin perustein sitä, että pieni joukko kantajia valikoitui pilottikan-

tajina oikeudenkäyntiin, jossa kolmella vastaajalla (kaikki suuryrityksiä) oli 

jokaisella kolme lakimiestä asiaansa ajamassa.68 

Arvostelu olikin oikeutettua myös kollektiivisen oikeussuojan oman lo-

giikan valossa. Sisäisellä pilottijutulla murretaan tuomioistuimen tuella jou-

kon tarjoama suoja; yksittäinen kantaja eristetään muista intressinhaltijoista 

myötäpuolistaan. Tällainen eristäminen taas on, kuten edellä todettiin, kol-

lektiivisen oikeussuojan vastastrategiaa. Pilottijutun valinta on tärkeä pro-

sessinjohdollinen ratkaisu, josta pitäisi jo tästä syystä keskustella ja jota on 

perusteellisesti harkittava. Onhan selvää, että riitapuolten intressit ovat täy-

sin vastakkaiset. Kantajataho haluaa luonnollisesti sisäisiksi pilottijutuiksi 

mahdollisimman “vahvoja” kanteita, vastaajataho taas “heikkoja”. Voitto pi-

lottijutussa nimittäin antaa kummallekin taktisen etulyöntiaseman muissa 

asioissa.69 Valinta herättää tästä syystä herkästi epäluuloja. Sosiaalisessa me-

diassa on muun muassa todettu käräjäoikeuden toimineen ”ovelasti” puu-

kartellikanteissa, kun se oli ensiksi ratkaissut yhden yksityishenkilön kanteen, 

jonka se hylkäsi vanhentuneena. ”Tässä vaiheessa alkoi sosiaalisen median 

mukaan näyttää siltä, että oikeus metsänomistajia kohtaan ei toteudu.”70   

1.6. Kollektiivisen oikeussuojan varhainen 
sovellus: siirronsaajan kanne -malli 

Kollektiivinen oikeussuoja on noussut ajankohtaiseksi keskusteluteemaksi 

ja tutkimuskohteeksi vasta viime vuosina. Ilmiönä se ei kuitenkaan ole uusi. 

68.  http://paavo.kuronen.puheenvuoro.uusisuomi.fi (käynti 17.4.2016). Moitteita kohdistettiin 
valinnan tehneeseen käräjätuomariin nimeltä mainiten. Eristämisestä vastastrategiana kollek-
tiivisessa lainkäytössä ks. edellä jakso 1.1.2. Normaalistihan eristäminen tapahtuu tempaamal-
la aloite, toisin sanoen potentiaalinen joukkokanteen vastaaja kiirehtii nostamaan yksilöllisiä 
suorituskanteita, ennen kuin kollektiivinen kanne ehditään saada vireille.
69.  ”Jos vaatimusten käsittelyn annetaan päätyä oikeudenkäynteihin tai muihin riidanratkai-
sumenettelyihin, on ensimmäiseen riita-asiaan annettava ratkaisu usein avainasemassa – - -.” 
Näin Nyblin 2012 s. 29.  
70.  ”Metsäliitto, metsänomistajan asiallako?” 22.8.2016. Tällaiset epäluulot, aiheelliset tai ai-
heettomat, ovat torjuttavissa vain läpinäkyvyydellä ja ottamalla pilottijutun valinta oikeustur-
vakysymyksenä. 
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Oikeuksien toteuttamisella yhteisvoimin on varhainen sovelluksensa. Tämä 

varhaishistoria tosin tuntuu kokonaan unohtuneen niin tutkimukselta kuin 

oikeuspolitiikaltakin. Varhaista sovellusta voidaan kutsua esimerkiksi siirron-

saajan kanne -malliksi: tosin tätä termiä ei ole toistaiseksi käytetty. Sovelluk-

sessa kollektiivisuuden ongelma kierretään  palaamalla perinteiseen kahden 

asianosaisen oikeudenkäyntiin. Kantaja ajaa toisin sanoen muodollisesti asi-

aa omissa nimissään ja vain omia vaatimuksiaan esittäen. Tähän konseptiin 

päästään sillä, että yksilöllisten intressien haltijat siirtävät keskitetysti oikeu-

tensa yhdelle taholle, joka sitten ryhtyy kantajaksi. Käytännössä taho voi olla 

ja ehkä alkujaan useimmiten on ollut itsekin yksi intressinhaltija. 

Siirtäminen tapahtuu erillisellä “aineellisoikeudellisella” oikeustoimella 

tuomioistuimen ulkopuolella jo ennen kanteen nostamista. Tässä yhteydes-

sä puhutaan joskus prosessimandaatista, koska järjestely ei aidosti tähtää 

varallisuusoikeuksien (tai vastaavien) siirtämiseen, järjestelyllä pelkästään 

järjestellään asianosaisasemia ja puhevaltaa, jotta oikeudenkäynti keventyisi 

ja huomio saataisiin keskitetyksi aineelliseen oikeuteen.71 Asia erikseen on, 

että kannemallissa käytetyt siirrot ovat kaukana normaaleista varallisuus-

oikeudellisista siirroista. Tässä merkityksessä kielenkäyttö on jossain mää-

rin virheellistä. Esimerkiksi vastiketta oikeuden siirtämisestä ei tavallisesti 

lainkaan makseta. Vastike korvataan lupauksella suorittaa oikeudenkäyn-

nillä saavutetusta voitosta kullekin oikeutensa siirtävälle tämän suhteellinen 

osuus, ihannetapauksessa koko tämän aineellisoikeudellisen vaatimuksen 

mukainen maksu. Ylijäämän ongelmaa ei synny: siirronsaaja-kantajahan ei 

voi esittää korkeampaa vaatimusta. 

71.  Tässä kuvataan siirtämismallin perustyyppiä sellaisena kuin se on esiintynyt oikeuskäy-
tännössä. Tietenkään mikään ei estä puhtaasti kaupallisia siirronsaajan kanne-konstruktioita, 
joilla tavoitellaan voittoa. Siinä ulkopuolinen ostaa paljon joukkoluonteisia yksilöllisiä vaati-
muksia, jotka ovat yleensä kaupan pilkkahinnasta. Tämän jälkeen siirronsaaja ajaa kannetta 
niiden täydestä määrästä ja pitää voittonaan maksamansa hinnan ja saadun suorituksen ero-
tuksen. Arveluttavaksi kaupalliset siirronsaajan kanteet muuttuvat vasta, kun intressinhaltijoille 
korkean oikeudenkäyntikynnyksen takia ei jää muuta vaihtoehtoa kuin alihintainen myynti.   
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Kaavio 3: Siirronsaajan kanne -konstruktio

Konstruktio antaa vahvan taktisen edun. Kumulatiivisilla ja edustuksel-

lisilla kannemalleilla nimittäin on yhteinen heikkous: niissä vastapuolen 

on helppo ohjata tuomioistuimen huomio – ja vastapuolen asianajaminen 

– toisarvoisiin prosessioikeudellisiin kysymyksiin. Siirronsaajan kanne-mal-

lissa tämä vaara kyetään pääosin eliminoimaan. Käsittely pysyy aineellisessa 

riitakysymyksessä. 

Siirronsaajana on tavallisesti vahva institutionaalinen taho, joka kykenee 

kantamaan oikeudenkäynnin tuottaman henkisen ja taloudellisen rasituk-

sen. Tällöin ollaan lähellä ryhmäkannetta. Jos vaateensa siirtäneitä on pal-

jon, siirronsaajan kannetta voidaankin pitää eräänlaisena keinotekoisena opt 

in -ryhmäkanteena. Annettava tuomio nimittäin sitoo vaateensa siirtäneitä 

mutta ei niitä, jotka eivät siirtäneet saataviaan kantajaksi ryhtyneelle toimi-

jalle.72 Tällainen vahva toimija ei ole käsitteellisesti välttämätön elementti 

konstruktiossa. Kuluttaja-palkansaajakin voi olla prosessimandaatin saaja. 

Konstruktio sopii kuitenkin erityisesti viranomaisen nostamiin kanteisiin. 

Pohjoismaissa on ehdotettu, että siirtämiskonstruktion – jota kutsuttiin tuol-

loin “siirtämismenetelmäksi” – käyttämistä silloin, kun kuluttaja-asiamies 

72.  Ero oikeusasemissa on lopulta varsin marginaalinen. Ulkopuoliset intressinhaltijat eivät 
normaalisti ryhdy peräämään oikeuksiin oikeudenkäynnillä. Vaikka he sen tekisivätkin, hei-
dän kanteensa luultavimmin seuraisi siirronsaajan kanteen kohtaloa. Vaatimuksillahan on 
esimerkissä sama oikeusperuste. 
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ajaa kannetta kuluttajan puolesta. Tällöin siirronsaajan kanne-konstruktio on 

ennen kaikkea keino hankkia pilottioikeudenkäyntiin ajettavaksi sopiva asia. 

Ryhmäkanteen korvikkeeksi tässä tarkoituksessa käytetty siirtämiskonstruk-

tio ei tietenkään kelpaa. Vain yksi intressinhaltija saa tätä kautta oikeutensa 

toteutetuksi. Siirtämismallin eduksi nähdään tai oikeammin nähtiin – suh-

teessa tavanomaisempaan valtuutuskonstruktioon – se, että kuluttaja ei voi 

keskeyttää oikeudenkäyntiä vastoin kuluttaja-asiamiehen tahtoa eikä tehdä 

siinä sovintoa.73 Tätä piirrettä aika ei ole muuttanut.

Kaavio 4: Siirronsaajan kanne pilottikanteena 

Pohjoismaissa siirtämismalli on ollut perinteisesti käytössä kollektiivisen 

oikeussuojan välineenä. Siihen on vuosikymmeniä turvauduttu muun mu-

assa työsuhteisiin liittyvissä palkkaerimielisyyksissä. Tavanomaisessa sovel-

luksessa järjestäytyneet työntekijät siirtävät ammattiosastolleen tai nykyisin 

ammattiliitolleen palkkasaatavansa työnantajaltaan. Osasto tai liitto tarjoaa 

oikeudenkäynnin etuna jäsenilleen haluamatta kanteen ajamisesta voittoa. 

Saatavan siirroilla ei myöskään haluta estää tai rajoittaa sovinnon tekemistä. 

Julkisen palkkaturvan käyttöönotto on kylläkin merkittävästi vähentänyt tar-

vetta tällaisiin kanteisiin. Toinen esimerkki siirtämismallista on perintäsiir-

tojen käyttäminen saatavien oikeudellisessa perinnässä. Siinä siirto koskee 

tavallisesti yhden intressinhaltijan saatavaa tai saatavamassaa. Näilläkään 

siirroilla ei ole sovinnon estävää motiivia. 

Siirtämismallin systemaattinen sijoittaminen on ongelma sinänsä. Voi-

daan esimerkiksi väittää, että siviilioikeudellisesti se on peitelty valtuutus. 

73.  Rehellisyyden nimissä on sanottava, että mallia perusteltiin aikanaan kuluttajan vapaut-
tamisella oikeudenkäynnin kustannuksista. Häntä ei voida esimerkiksi määrätä maksamaan 
voittaneen elinkeinonharjoittajan kustannuksia. Omaksi ongelmaksi katsotaan esteellisyys-
säännösten soveltuvuus. Esteellisyys kun lähtökohtaisesti tulee määritellyksi suhteessa siirron-
saajaan (kuluttaja-asiamieheen) eikä siirtäjään (kuluttaja). Ks. Lindblom 1985 s. 125. Periaattees-
sa kuluttaja voisi todistaa tällaisessa oikeudenkäynnissä! Siirtämismallin rakenteellinen pulma 
lisäksi on, että se tarjoaa kasvualustan kiistelylle siitä, onko kysymyksessä siirto vai valtuutus. 
Ratkaisu nimittäin vaikuttaa merkittävästi itse oikeudenkäyntiin.
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Prosessioikeudessa ongelma voidaan ohittaa. Siirronsaajan eli kannetta aja-

van oikeudenhaltijan asianosaisasema kun on selviö; oikeutensa siirtäjät ovat 

ulkopuolisia, jotka voivat esiintyä joko väliintulijoina, muina kuultavina tai 

jopa todistajina oikeudenkäynnissä. Toiminnallisesti siirtämiskonstruktiol-

la luotu asetelma muistuttaa yhtä ryhmäkanteen tyyppiä, järjestökannetta. 

Yhtäläisyydet ovat niin vahvat, että mahdollisuutta tähän ryhmäkanteen kar-

valakkiversioon on hyödynnetty perusteluna sille, että oikeakin ryhmäkanne 

tulisi sallia. Argumentti vakuutti esimerkiksi Norjassa, ja se torjui tehokkaasti 

vastaväitteitä. Eihän oikean ryhmäkanteen ottaminen prosessilakiin logiikan 

mukaan tuonut asiallisesti siihen mitään uutta.74 Suomessa tätä argumenttia 

ei huomattu käyttää, joten ryhmäkanne onnistuttiin leimaamaan lainkäyttö-

järjestelmää järisyttäväksi uusluomukseksi, mitä se ei todellakaan ole. Ohi-

mennen on aihetta todeta, että oikeuspolitiikan aktiivit keksivät jälkiviisaasti 

tämän argumentin. Sillä perusteltiin myöhempää vaatimusta varsinaisen 

järjestökanteen käyttöönottamisesta.75 Tuloksia tämä oikeuspoliittinen aloi-

te ei tuottanut, koska se ei ylittänyt eikä sillä ehkä ollut tarkoituskaan ylittää 

julkisuuskynnystä. 

Tuomioistuimen kannalta siirronsaajan kanne -konstruktio on kustan-

nustehokas samaan tapaan kuin “oikeakin” ryhmäkanne. Malli tosiasialli-

sesti ulkoistaa intressinhaltijoiden järjestäytymisen. Painopiste siirtyy jar-

gonin mukaan tuomioistuimen asianhallinnasta (case management) eli 

muodollisesta prosessinjohdosta laajassa merkityksessä riidan hallintaan 

(dispute management) eli asianajamiseen. Tosin tuomioistuimelle koi-

tuva hyöty on kuitenkin varsin hauras. Jos vastaajataho riitauttaa joko oi-

keuksien siirtämisen sinänsä tai siirron tarkoittamat yksittäiset oikeudet,  

konstruktio pirstoutuu. Lopputulos lähenee joukkokanteita, joissa tuomiois-

tuin joutuu käsittelemään suurta määrää erilaisia vaatimuksia. Perustavan 

laatuiseksi eroksi jää, että siirron myötä intressinhaltijoiden vaatimukset on 

jo valmiiksi yhdistetty. Koordinointia toki tarvitaan, mutta se on normaalia 

muodollista ja aineellista prosessinjohtoa saman asian “sisällä”. Aika saman-

laiseen mekanismiin päädytään sillä, että järjestö kerää valtakirjat intres-

sinhaltijoilta ja ajaa itsenäisiä kanteita heidän nimissään. Tällöin tuloksena 

on suuri määrä joukkokanteita, mutta asianajamisen personaaliunioni eli 

sama asianajaja tai ammattijärjestön juristi helpottaa koordinointia ja yh-

teiskäsittelyä.

74.  Ks. Bernt 2009 s. 222. Keskustelussa vedottiin siihen, että tällaisiin konstruoituihin ‘ryh-
mäkanteisiin’ oli turvauduttu laajalti jo yli sata vuotta.
75.  SAK ja kansalaisjärjestöt esittävät järjestökannetta 2011 s. 2.
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Joku ehkä kysyy, mihin kollektiivisen oikeussuojan kartoituksesta unoh-

tui edellä alkujaksossa yhtenä kollektiivisen oikeussuojan välineenä mainittu 

asiamies- eli ombudsman -järjestely.76 Asiamiehet olivat suosiossa etenkin 

1970 -luvulla, jolloin kuluttajansuoja, tietosuoja, tasa-arvo sekä ulkomaa-

laisasiat saivat omat asiamiehensä.77 Myöhempi luomus on muun muassa 

lapsiasiamies. On totta, että pohjoismaissa vastaus kollektiivisen oikeussuo-

jan tarpeeseen on ollut erityisen asiamiesviran perustaminen. Se ilmentää 

osaltaan pohjoismaisen oikeussuoja-ajattelun hegeliläistä pohjaa eli käsi-

tystä valtiosta kaiken oikeussuojan toteuttajana. Viran ja vastaavan toimis-

ton olemassaolo ei sinänsä tuo oikeussuojaa.78 Neuvotteluilla voidaan saada 

parannuksia tuleviin oikeussuhteisiin; yksilöllisen oikeussuojan tuottaminen 

edellyttää asiamieheltä aloitteentekijän roolia (ryhmäkanteen nostamista, 

yhteiskanteen organisoimista tai pilottijutun ajamista/rahoittamista). Poh-

joismaissa asiamiesjärjestelmä ei kaiken kaikkiaan tunnu vastanneen siihen 

pantuja odotuksia: tutkimuksen valossa julkiset asiamiehet eivät ole häikäis-

seet sen enempää tarmollaan kuin aloitteellisuudellaan, kun ajatellaan yk-

sittäisen kansalaisen pääsyä oikeuksiinsa.79 

Kokonaisuutena on sanottava, että suomalaiset julkiset asiamiehet ovat 

olleet silmiinpistävän passiivisia, sanalla sanoen virkamiesmäisiä. He ovat 

ottaneet missiokseen epäkohtien ennalta ehkäisemisen sekä vaikuttami-

sen alan “yleiseen toimintapolitiikkaan ja lainsäädäntöön.” Intressitahon 

konkreettinen avustaminen oikeuksiin pääsyssä on nähty parhaimmillaan 

“hyödyllisenä” ja toimintavaihtoehtoja “laventavana” lisänä.80 Pahimmillaan 

sen on katsottu vievän voimavaroja asiamiesten tärkeämmiltä toimintamuo-

doilta, mitä ne sitten ovatkin. Jonkinlaista aktiivisuutta asiamiehiltä tässäkin 

suhteessa selvästi odotetaan. Jos konkreettista apua annetaan harvoin tai ei 

76.  Ks. edellä jakso 1.1.1.
77.  Ks. esimerkiksi Härmälä-Tala 2000 s. 148. Vaihteleva kielenkäyttö, asiamies/valtuutettu, ei 
viittaa toimenkuvan vaihteluun: kaikki asiamiehet ja valtuutetut toimivat samanlaisella nor-
mipohjalla ja suurin piirtein samalla tavalla.
78.  Tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitea ilmaisi kantansa nuivasti: “- – - tämän tyyppi-
nen oikeusturva ei tehokkuudeltaan kaikin osin vastaa tuomioistuinkäsittelyn tehokkuutta. Sen 
vuoksi on olennaista, että ihmiset, joiden asia vaatisi tuomioistuinkäsittelyä, eivät tarpeetto-
masti käänny valtuutettujen puoleen”. Näin KM 2003:3 s. 292.
79.  Erityisesti kuluttaja-asiamies -järjestelmän toimivuudesta Suomessa ja Ruotsissa ks. esi-
merkiksi Ervo-Persson 2016 s. 455. Julkisista asiamiehiltä saadaan heidän mukaansa suurin 
hyöty silloin, kun sovellettava lainsäädäntö koostuu väljistä puitelaeista. Tällöin soveltamis-
käytäntö pääsee tavallaan ohjaamaan itseään, minkä vastapainona asiamies toimii. Kuluttaja-
asiamies on tässä suhteessa epätyypillinen julkinen asiamies, sillä kuluttajansuojalainsäädäntö 
on varsin yksityiskohtaista.  
80.  Ks. Härmälä-Tala 2000 s. 182. Myös myöhemmät sitaatit ovat heiltä.
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ollenkaan, “voi kysyä, vastaako toiminta lainsäätäjän odotuksia ja luoko sää-

dös kansalaisnäkökulmasta odotuksia, joihin nähden asiamiehen tarjoama 

vastine on tosiasiassa niukka tai vailla katetta”. Täysin päälaelleen asetelma 

kääntyy, kun asiamies asettuu vahvan toimijan eli yrityksen tai yhteisön puo-

lelle, jollin oikeuksiin pääsy entisestään vaikeutuu. Tästäkin on esimerkkejä, 

ainakin sellaiseksi on arvioitu kuluttajaviranomaisten toiminta niin sano-

tussa yksityisessä pysäköinnin valvonnassa. Siinä viranomaiset omaksuivat 

yritysten kannan, vaikka se oli juridisesti varsin heikosti perusteltu.81

Kaavio 5: Kollektiivisen lainkäytön instrumentit: yleiskuva

81.  Ks. lähemmin Kaisto-Nybergh 2008 s. 142. Kuluttajaviranomaisten puolustukseksi on toki 
sanottava, että tuossa vaiheessa korkeimman oikeuden kanta oli faktana pakko myöntää, oltiin 
ratkaisun loogisuudesta ja oikeudenmukaisuudesta mitä mieltä tahansa. Selvää ei ole sekään, 
että esimerkiksi kuluttajariitalautakunnan on lain aukossa perustettava ratkaisunsa kuluttajal-
le edullisimpaan tulkintavaihtoehtoon, jos niitä on useita. Tapauksesta oikeudellisena riskinä 
kyseiselle yritykselle ks. Nyblin 2012 s. 27.

kaavio 5: kollektiivisen lainkäytön instrumentit: yleiskuva

kollektiivisen oikeussuojan välineet

kumulatiiviset edustukselliset

yhteis- 
kanne

joukko- 
kanne

ryhmä- 
kanne

pilotti- 
kanne

moniasianosaiset kaksiasianosaiset



612. Tutkimustehtävä 

2.1. Katsaus ajankohtaiseen keskusteluun 

Jättimäisiksi paisuneet joukkokanteet ovat saaneet osakseen paljon kielteistä 

arvostelua etenkin Englannissa. Siellä tällaiset kanteet ovat tavallisia, ja nii-

den mielekkyyttä on epäilty. Arvostelu on kuitenkin yksipuolista: etualalle 

ovat nousseet tällaisten kanteiden tuomioistuimille aiheuttamat hankaluu-

det, lähinnä suhteettomaksi paisuva työmäärä.82 Moderni tietotekniikka on 

jossain määrin vienyt vakuuttavuutta tällaisilta vastaväitteiltä.83 Melkoinen 

osa siitä huolesta, minkä joukkokanteet aiheuttavat brittiläisissä tuomiois-

tuimissa, tuntuu johtuvan vanhentuneista, asiakirjapohjaisista menettely-

tavoista. Toki on myönnettävä, että Suomessakin automatisointi ottaa tässä 

kohdin vasta alkuaskeleitaan. Varauksista huolimatta on selviö, että sähköi-

nen viestintä helpottaa suuresti yhteydenpitoa joukon sisällä. Sähköinen asi-

ointi puolestaan sujuvoittaa yhteydenpitoa asianosaisten ja tuomioistuinten 

välillä, kun taas sähköiset diaarijärjestelmät tukevat oikeudenkäyntien  hal-

linnointia tuomioistuimessa. Kokonaan hallinnoimisen pulmat eivät tällaisil-

la teknisillä innovaatioillakaan katoa. Tästä syystä kumulatiivisten kanteiden 

vaihtoehdoksi on nostettu edustukselliset (kollektiivisten) kanteiden mallit. 

Tosin aivan viime aikoina on alkanut näyttää siltä, että edustuksellisten mal-

lien suosio on ainakin Euroopan unionin hankkeissa hiipumassa ja vaaka on 

taas kääntymässä kumulatiivisten kannemallien eduksi. 

Edustuksellisten mallien hyvät ja huonot puolet ovat saaneet paljon 

huomiota sekä tutkimuksessa että ideologisen kontroversiaalisuuden sä-

vyttämässä keskustelussa. Keskustelun puheenvuoroja on toisinaan vai-

kea erottaa tutkimuksellisista kannanotoista. Sen sijaan kumulatiivisissa 

malleissa arvostelu on kohdistettu suhteellisen vähäisiin prosessiteknisiin 

yksityiskohtiin. Jos tästä painotuksesta päätellään jotain, niin kumulatiivi-

sia malleja on kaikesta huolimatta pidetty oikeuksiaan hakevien kannalta 

toimivimpina kuin vastaavia edustuksellisia malleja. Tulos selittyy kenties 

82.  Uusin tutkimus on pyrkinyt suhteellistamaan tuomioistuimen työtaakkaan liittyvien ar-
gumenttien painoarvoa. Oikeuksiin pääsyä, tai perinteisemmin asianosaisten oikeussuojaa, 
edistäviä tulkintoja tai uudistusehdotuksia ei saa torjua pelkästään sillä argumentilla, että ne 
aiheuttavat tuomioistuimille lisätyötä. Ks. Koulu 2016 s. 36.
83.  Tuoreimmassa kotimaisessa esimerkkitapauksessa (puukartellikanteet) sanottiinkin suo-
raan, että “netti on ainoa konsti hoitaa homma” (eli yhteydenpito, kun materiaalinen vanhen-
tumisaika uhkasi päättyä).
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osittain jatkuvuudella. Kumulatiiviset kanteet ovat lähtökohtaisesti kaksi-

asianosaisen perusoikeudenkäynnin muunnelmia ja sellaisinaan tuttuja 

kaikille asioita ajaville lakimiehille. Uusi ilmiö ovat olleet ainoastaan viime 

vuosien jättimäisiksi kasvaneet juttumäärät. Ihme ei ole sekään, että  tuo-

mioistuimet ja yleisemmin lainkäyttöjärjestelmä sen sijaan suosivat edus-

tuksellisia malleja. Tuomioistuimelle edustuksellinen kanne on proses-

siteknisesti vaivaton ja lisäksi kustannustehokas hallinnoitava, se on vain 

yksi asia. Tuomioistuimen silmissä edustuksellisella kannemallilla on toi-

sin sanoen luontainen kilpailuetu verrattuna vaihtoehtoon eli kumulatii-

viseen kannemalliin. Kilpailuetu ei katoa moitteeseen siitä, että oikeuden 

laatu voi kärsiä. Asiallisesti kollektiivinen oikeusriita on siinä pakotettu vä-

kivallalla “prosessioikeudelliseen” prokrusteen vuoteeseen. Edustukselli-

sissa kanteissa moniasianosaisuus jää taka-alalle, ja sovellettavat proses-

sisäännöt ovat pääosin samat kuin tavanomaisessa oikeudenkäynnissä.84  

Tästä syystä edustuksellisia konstruktioita voidaan kutsua (vaikkakaan niin 

ei yleensä tehdä) kaksiasianosaistetuiksi kollektiivisen oikeussuojan instru-

menteiksi. 

Helppo hallittavuus kylläkin saavutetaan välistä muiden kustannuksella 

eli sillä, että intressinhaltijat pannaan järjestäytymään tuomioistuimen ulko-

puolella. Tavallisesti järjestäytyminen edeltää oikeudenkäyntien aloittamis-

ta. Tällä on toki hintansa. Ulkopuolinen järjestäytyminen yhtäältä säästää 

tuomioistuimen vaivannäöltä, toisaalta se jättää järjestäytymisen oikeudel-

lisen kontrollin ulkopuolelle. Vähintäänkin kehittyneissä edustuksellisissa 

kanteissa vaaditaan säännöksiä ryhmän sisäisestä oikeussuojasta, ryhmään 

pääsemisestä tai siitä irrottautumisesta sekä sisäisestä oikeusvoimasta. Myös 

kustannusten ja mahdollisen voiton jakamisesta on määrättävä.85 Välttämä-

tön sääntely tulee monimutkaiseksi, ja sen soveltaminen luo ryhmän sisäisiä 

riitoja, jotka taas vaativat säädännäisiä ratkaisujaan. Aidossa ryhmäkanteessa 

tällainen oikotie puuttuu. Järjestäytymistä ei kunnollisessa ryhmäkantees-

sa voida jättää kansalaisyhteiskunnan vastuulle. Kumulatiivisissa malleis-

sahan tällainen jättäminen on paitsi luvallista myös alkuperäisen ideologi-

an logiikan vaatimaakin. Ryhmäkanteesta käydyssä keskustelussa nousee 

peruskysymykseksi, päästäänkö ryhmään (opt in) vai päästäänkö ryhmästä  

84.  Ks. Werlauff 2009 s. 202. Hän näkee juuri tässä asianosaisuuden katoamisessa kumulatii-
visten ja edustuksellisten kannetyyppien “prosessioikeudellisen” vedenjakajan.
85.  Ks. esimerkiksi Lindblom 2008 s. 55. Suomalaisessa sovelluksessa eli vuoden 2007 ryhmä-
kannelaissa tämä kehitys on vasta alussa. Tosin laki edustaa muutoinkin ääriminimalistista 
sääntelystrategiaa. Lukija saa herkästi vaikutelman, että lakia ei ole ajateltu koskaan sovellet-
tavaksi.
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pois (opt out). Kysymys jakaa vahvasti mielipiteitä, joita analysoidaan jäljem-

pänä. Kotimaisessa tutkimuksessa puhutaan mallien sijasta samassa merki-

tyksessä ilmoittautumis- ja irrottautumisvaihtoehdosta.86 Kysymyksenaset-

telua kielenkäyttö ei ymmärrettävästi muuta, 

Oli vastaus kumpi tahansa, joka tapauksessa sääntelyn vaikeuskerroin 

on  edustuksellisissa malleissa korkea. Kumulatiivisissa malleissa sen sijaan 

vastaavaa pulmaa ei oikeastaan lainkaan synny. Voidaan sanoa, että siinä opt 

in ja opt out -valinnat ovat yksittäisen intressinhaltijan käsissä. Tällä tarkoi-

tetaan sitä, että yksittäinen intressinhaltija voi aina nostaa joukkokanteeksi 

luokiteltavan kanteen, jos hänellä on riittävän samanlainen oikeudellinen tai 

faktuaalinen perusta kanteelleen. Hän voi myös milloin tahansa peruuttaa 

kanteensa. Eri asia on, että kantajaksi ryhtyvä tai haluava ei välttämättä pää-

se mukaan vertaistensa toimintaan, esimerkiksi facebook-ryhmän jäseneksi. 

Tässä myös lainsäätäjän vallan rajat tulevat vastaan: mikään prosessilaki ei 

onnistu pakottamaan yksityisiä toimijoita aitoon yhteistyöhön, elleivät he 

sitä halua. On totta, että oikeustaloustieteellinen tutkimus vähättelee ongel-

man vakavuutta myös edustuksellisissa malleissa. Oikeuksiin pääsyn tehok-

kuus ei tutkimuksen mukaan näytä mainittavasti riippuvan siitä, miten mu-

kaanpääsy ryhmään (tai poisjäänti ryhmästä) hoidetaan. Ratkaisevaa tässä 

suhteessa on pikemminkin suhtautuminen niihin sovintoihin, joihin kollek-

tiivinen oikeudenkäynti usein johtaa. Kokemusperusteisesti nimittäin tiede-

tään, että sovinnon rationaalisuusehdot muuttuvat tavanomaisesta. Kanta-

jiksi ryhtyneet intressinhaltijat voivat saada kollektiivisen oikeudenkäynnin 

tuottamalla sovinnolla enemmän, mitä he olisivat voittaneet yksilöllisillä 

oikeudenkäynneillä.87

Riidanratkaisun tutkimus ei toistaiseksi ole kyennyt sanomaan, mikä jär-

jestäytymisen forum on kokonaistaloudellisesti mielekkäin. Avoimeksi jää 

näin kysymys siitä, onko lainsäätäjän suosittava intressinhaltijoiden järjes-

täytymistä tuomioistuimessa vai sen ulkopuolella. Tehtävä valinta määrää 

myös vaihtoehtoisten eli oikeuspoliittista kilpailua käyvien kannemallien 

järjestyksen. Jos päädytään suosimaan järjestäytymistä tuomioistuimessa, 

etusijalle asetetaan kumulatiiviset kannemallit. Jos taas jälkimmäinen vaih-

toehto voittaa, oikeuspolitiikan tulisi suosia edustuksellisia malleja. Tuomio-

istuinten suosikkia ei kannata kysellä. Ne tietenkin kannattavat  toimintaansa 

86.  Kanniainen-Määttä-Rautio 1998 s. 173. Mallista riippumatta he korostavat tehokkaan tie-
donsaannin tärkeyttä. Jäsen ei voi irrottautua ryhmästä, jos hän ei tiedä siihen kuuluvankaan. 
Hän ei myöskään osaa ilmoittautua ryhmään, jos hän ei kuule sellaista kerättävän. 
87.  Ks. lähemmin Szalai 2014 s. 83.
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osaoptimoiden sellaista intresisnhaltijoiden järjestäytymistä, joka sijoittuu 

tuomioistuimen ulkopuolelle, toisin sanoen edustuksellisia kannemalleja. 

Intressinhaltijoiden mieltymyksistä emme tiedä. Luultavimmin mieltymyk-

set hajoavat osaksi tilannekohtaisuutta, osaksi subjektiivista asennoitumista 

seuraten. Valtaosa intressinhaltijoista kannattaa jokseenkin varmasti niitä 

malleja, jotka minimoivat heidän vaivansa ja vastuunsa. Vähemmistö intres-

sinhaltijoista kenties nostaa etusijalle tehokkuuden, vaikka se maksaisikin ja 

vaatisi aktiivista vaivannäköä. 

Jonkin verran vaikutusta lienee myös kulttuurisilla tekijöillä, lähinnä sillä, 

millaista oma-aloitteisuutta ja vastuunkantoa yksityisiltä kansalaisilta odote-

taan. Pohjoismaissa Suomi mukaan luettuna lainsäätäjä välttelee viimeiseen 

saakka ohjausta myös tässä suhteessa. Katsotaan riittäväksi, että intressin-

haltijoilla on käytössään monia vaihtoehtoja, joista he tekevät järkiperäisen 

valinnan. Näin kollektiivisen oikeussuojan ohjaus jää ja on tarkoituskin jät-

tää pitkälti markkinavoimien varaan. Tästä puuttumattomuusperiaatteesta 

on yksi kotimainen poikkeus: ryhmäkanne ei ole saanut armoa lainsäätäjän 

silmissä. Pikemminkin siihen turvautumisen tielle on kasattu ennätysmäärä 

rajoituksia ja esteitä, osa oikeudellisia, osa tosiasiallisia. Suomalainen ryhmä-

kanne, jonka nostamiseen yksinoikeus on yhdellä viranomaisella, on access 

to justice -ajattelussa painajainen. 

2.2. Kysymyksiä

Tämä kirja paikantuu viitekehykseltään oikeudellisen konfliktinhallinnan 

tutkimukseen. Tällaisessa tutkimuksessa on ollut tapana erottaa lainopil-

linen, selittävä ja toimivuutta arvioiva sekä viimeiseksi tulevaisuutta miet-

tivä kysymyksenasettelu. Näin tehdään myös tällä kertaa. Eroa tuo hieman 

se, että kollektiivisen oikeussuojan tutkimuksessa sen toimivuus – tai toi-

sin ilmaistuna ”sosiaalinen” tehokkuus – on saanut paljon huomiota. Ero 

näkyy, kun vertailukohteena on yksilöllinen oikeussuoja. Yksilöllisessä oi-

keussuojassa toimivuus joko jää prosessinormiston lainopillisen tarkas-

telun varjoon tai toimivuutta pidetään itsestäänselvyytenä. Tämä ei yllätä.  

Modernilla oikeudenkäynnillä on takanaan lähes puolen vuosituhannen 

evoluutio. On lupa olettaa, että se on tuottanut elinkelpoisimman oikeuden-

käynnin. Kollektiivisessa oikeussuojassa evoluutio vasta käynnistyy. Malleja 

syntyy ja karsiutuu. 
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Kollektiivisessa oikeussuojassa tehokkuus on ymmärretty kahdella taval-

la.88 Ensiksikin: onko kollektiivisen oikeussuojan järjestelmässä riittävä pe-

lotevaikutus, toisin sanoen ohjaako sen olemassaolo halutussa määrin koh-

deryhmän (esim. yritysten) toimintaa?89 Tosin kysymys on vain aste-eroista: 

käyttäytymisen ohjaaminen eli ”moraalin edistäminen” on ollut tapana lukea 

yhdeksi oikeudenkäynnin funktioista.90 Toisaalta taas kollektiivisen oikeus-

suojan tutkimuksessa haetaan vastausta siihen, päästäänkö kollektiivisen oi-

keussuojan välinein kustannustehokkaaseen käsittelyyn niissä asioissa, jotka 

lopulta päätyvät tuomioistuimiin. Jossain määrin nämä vaatimukset kom-

pensoivat toisiaan. Heikohko kustannustehokkuus on hyväksyttävissä, jos 

kollektiivisen oikeussuojan pelotevaikutus on vahva. Tällöinhän sen meka-

nismeihin ei tarvitse turvautua. Vastaavasti hyvä kustannustehokkuus legiti-

moi myös sellaisen kollektiivisen oikeussuojan, jolta puuttuu pelotevaikutus. 

Kysymys oikeussuojan toimivuudesta on tavallaan kohtalonkysymys. 

Eihän kollektiivisen oikeussuojan välineitä kannata kehitellä, jos ne eivät 

kummassakaan suhteessa tuo lisäarvoa. Tosin mahdollisuus aitoihin toimi-

vuusarvioihin on tässä kehitysvaiheessa häviävän pieni, ellei tyydytä valistu-

neisiin arvailuihin. Kunnolliset arviot edellyttäisivät kattavaa informaatiota 

intressinhaltijoiden käyttäytymisestä ja ”kollektiivisista” oikeudenkäynneistä. 

Informaatiota ei ole mistään maasta vielä saatavissa. Ilman tällaista empii-

ristä pohjatietoa kaikki toimivuusarviot ovat parhaimmillaan suuntaa-anta-

via, pahimmillaan suorastaan harhaanjohtavia. Oli lopputulos mikä tahansa, 

kollektiivisen oikeussuojan äänenkannattaja luultavasti sanoisi, että huono-

kin kollektiivien oikeussuoja on intressinhaltijalle parempi vaihtoehto kuin 

putoaminen yksilöllisen oikeussuojan piirin. Yksilöllisen oikeussuojan tie 

jää illuusioksi keskivertoisille intressinhaltijoille. Harva kiistänee sitäkään, 

että (kollektiivisen oikeussuojan) välineen käyttämättömyys ei todista mi-

tään sen tehokkuudesta pelotteena. Käyttämättömyys voi yhtä hyvin joh-

tua välineen tehottomuudesta (siihen ei kannata turvautua) tai käyttämi-

sen tielle kasatuista esteistä (välinettä ei de facto pysty käyttämään, vaikka 

siihen olisi haluakin).91 Kukaan ei liene esimerkiksi Suomessa vakavissaan  

88.  Jaottelu on Barkerin ja Freyensin artikkelista. Ks. Barker-Freyens 2015 s. 287.
89.  Kirjallisuudessa on varsin vähätteleviä kannanottoja ryhmäkanteesta (’ei – - –  ainakaan 
merkittävää tarvetta’), mistä päätellen yritykset eivät koe sen uhkaa  merkittäväksi. Sen sijaan 
ryhmävalituksen mahdollisuus toimii ”joissakin tapauksissa kuluttajaviraston tukena sen käy-
dessä yritysten kanssa neuvotteluja.” Siihen näyttäisi näin liittyvän heikohko pelotevaikutus. 
Näin Nyblin 2012 s. 29.   
90.  Virolainen 1995 s. 82.
91.  Klassiseksi nouseva esimerkki on espanjalainen kollektiivinen välimiesmenettely. Väli-
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väittänytkään, että ryhmäkanteen käyttämättömyys todistaisi jotain itse ins-

tituution toimivuudesta.92 Se sanoo enintään sen, että suomalainen sovellus 

ei toimi kollektiivisen oikeussuojan välineenä.    

Tutkimuksen lainopillinen osio painottuu teoreettiseen lainoppiin, jos-

kin paikoitellen myös praktiseen lainoppiin kuuluvat kysymykset nouse-

vat esiin.93 Jos halutaan tarkastella kollektiivisen oikeussuojan tarjoamia 

mahdollisuuksia oikeuksiin pääsyssä, tarkastelu vaatii luonnollisesti ensin 

voimassaolevan prosessilain säännösten tulkintaa. Lainopillisia perusky-

symyksiä, monet itse asiassa kysymyskokonaisuuksia, ovat muun muassa: 

kollektiivisen oikeussuojan päätyypit, niiden teoreettiset käyttöalat ja odo-

tettu toimivuus sekä mitä kollektiivisen oikeussuojan välineitä Suomen oi-

keusjärjestys sallii. Viimeinen kysymys vie tutkijansa yleisen prosessilain 

tarjoamaan liikkumavaraan kollektiivisten toimintatapojen konstruoinnissa. 

Tällöin aktualisoituvat muistakin yhteyksistä tutut kysymykset toimivallasta, 

asioiden yhdistämisestä ja yhteiskäsittelystä, tuomarin prosessinjohdosta 

sekä aineellisten ja prosessioikeudellisten lainkäyttöpäätösten prejudisiaa-

lisesta vaikutuksesta toisiin oikeudenkäynteihin. Uutta tässä tutkimuksessa 

on oikeastaan vain se, että vanhoja kysymyksiä katsotaan eri  näkökulmasta. 

Eräänlaista uutta alueenvaltausta prosessioikeudellisessa lainopissa mer-

kitsee kylläkin tuomioistuimen sisäisten toimintatapojen ja valtuuksien tar-

kastelu. Kuten jäljempänä tullaan havaitsemaan, tuomioistuimen sisäisellä 

toiminnalla – ennen kaikkea asiainhallinnalla – on useimmissa kollektiivisen 

oikeussuojan sovelluksissa keskeinen merkitys. Tosin sisäinen toiminta on 

jäänyt yleensäkin vähälle huomiolle prosessioikeuden tutkimuksessa. Sitä 

ei ole tapana edes sisällyttää muodollisen ja materiaalisen prosessinjohdon 

käsitteisiin, joilla tuomioistuimen toimintaa oikeudenkäynnissä on perintei-

sesti totuttu hahmottamaan.94 Tosin tässä suhteessa asenteet ovat nopeasti 

miesmenettely näyttää tarjoavan erinomaisen tien oikeuksiin pääsylle kuluttajariidoissa. Es-
panjan prosessilain lähempi tarkastelu kuitenkin osoittaa, että välimiesmenettelyn käyttämisen 
edellytyksenä on elinkeinonharjoittajan siihen antama suostumus. Elinkeinonharjoittajan taas 
ei kannata suostua tällaiseen menettelyyn, koska se taktisesti heikentää hänen asemaansa. Ks. 
Strong 2015 s. 431. Ks. jäljempänä jakso 5.4.
92.  Vrt. ehkä kauppakamarin tiedote 12.6.2013: EU:lta siedettävä ryhmäkannesuositus. Siinä 
todetaan muun muassa seuraavaa: ”- – - ryhmäkanteen tarpeettomuutta osoittaa se, että yh-
tään kannetta ei ole nostettu, vaikka laki on ollut voimassa jo vuodesta 2007”.  
93.  Selvää toisaalta on, että tällainen tarkastelu ei yksin tyydytä tiedonintressiä. “Pelkkä lega-
listinen lähtökohta ei anna kuitenkaan kovin hyviä välineitä ymmärtää nykyaikaista tuomiois-
tuintoimintaa kokonaisuudessaan tai kehittää sellaisia rakenteellistuneita toimintatapoja tai 
periaatteita, joiden avulla toiminta voidaan pitää jonkinlaisissa yhdenmukaisissa raameissa.” 
Näin Ervasti 2009 s. 60.
94.  Koulu 2015 s. 180. Muodollisella prosessinjohdolla tarkoitetaan ”oikeudenkäynnin muodol-
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muuttumassa. Muutoksen tuo viimeistään vuodenvaihteessa voimaan tuleva 

tuomioistuinlaki (673/2016).

On totta, että tuomioistuimen sisäisen toiminnan tutkiminen vaatii kä-

sitteitä. Ne taas ovat vasta hahmottumassa. Oikeushallinnon ja tuomiois-

tuinlaitoksen näkökulmasta on kysymys tuomioistuimen johtamisesta ja 

organisoinnista. Tuomarin ja asianosaisten näkökulmasta puhutaan asian-

hallinnasta (case management). Tämä käsite liitetään tavallisemmin yksit-

täisen tuomarin ja “hänen” oikeudenkäyntinsä asianosaisten suhteeseen, 

ennen kaikkea käsittelyn aikataulusta määräämiseen ja asianosaisten ohjeis-

tamiseen sen puitteissa. Se on siis oikeudenkäynnin hallinnointia eli erään-

laista mikrohallinnointia. Asianhallinta sisältyi ensimmäisenä uudistukse-

na lordi Woolfin tunnettuun raporttiin vuodelta 1995 (kohdat 3-29). Vastuu 

oikeudenkäynnin järjestelyistä siirrettiin – mitä pidettiin perustavanlaatui-

sena muutoksena – tuolloin asianosaisilta tuomioistuimelle. Konkreettisiin 

ehdotuksiin kuului muun muassa oikeudenkäyntiä edeltävät järjestelyistun-

not95, joihin kutsuttiin sekä asianosaiset että heidän lakimiehensä. Tuomio-

istuimen case management -tehtävät ovat olleet yksityiskohtaisen huomion 

kohteena kansainvälisessä prosessioikeudessa. Syynä on selvästikin se, että 

kansainvälisliitännäiset oikeudenkäynnit ovat alttiita pitkittymiselle, käsit-

telyn hajoamiselle ja argumentoinnin ohjautumiselle sivuraiteille. Keskeisiä 

tuomioistuimen tehtäviä ovat yhteisestä tai erillisestä käsittelystä sekä todis-

telun sallittavuudesta ja esittämisaikataulusta päättäminen.96 Asianhallinta 

on näin laajempi käsite kuin perinteinen muodollinen prosessinjohto. Tämä 

näkyy myös painotuksissa. Kun muodollinen prosessinjohto korosti tuoma-

rin valtaa, asianhallinta korostaa tuomarin vastuuta. 

Kollektiivinen oikeussuoja kuitenkin ulottaa tiedontarpeensa myös – ku-

ten tullaan havaitsemaan – yhtäältä tuomioistuinten johtamiseen, toisaalta 

taas tuomareiden väliseen yhteistyöhön. Päällikkötuomarin näkökulma tuo-

mioistuimensa ”päätöstuotantoon” on erilainen kuin yksittäisen tuomarin 

suhde niihin asioihin, joita hän käsittelee. Käsite asianhallinta ei enää kata 

lisen kulun järjestämistä”, materiaalisella prosessinjohdolla taas ”asian materiaalista selvittä-
mistä”. Ks. Virolainen 1988 s. 41. Kumpikin määritelmä pitää silmällä yhtä ainoaa oikeudenkäyn-
tiä. Muodolliseen prosessinjohtoon ei lueta sen enempää asioiden jakamista (tuomioistuimet 
toimivat enimmäkseen alayksikköihin jakautuneina) kuin yhteen liittyvien oikeudenkäyntien 
koordinointia.      
95.  Termi “järjestelyistunto” on vakiintunut välimieslainkäyttöön. Sen sijaan sitä ei ole tapana 
yhdistää valtiolliseen lainkäyttöön.
96.  Ks. esimerkiksi Ali/UNIDROIT draft principles and rules of transnational civil procedure 
2002 s. 1078 (18-k).   
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molempia toimintoja. Eroa kuvataan puhumalla asianhallinnan sijasta asi-

ainhallinnasta tai täsmällisemmin asioidenhallinnasta (case flow manage-

ment). Asioidenhallinta on eräänlaista makrohallinnointia, koska sen koh-

teena on tuomioistuimen koko juttukanta. Asioidenhallinta jää viime kädessä 

tuomioistuimen päällikkötuomarin harteille. Hänen vastuullansa on, että 

kaikki tuomioistuimeen tulevat asiat käsitellään kustannustehokkaasti, no-

peasti ja tuomareiden työmäärä tasaisena pitäen. Se edellyttää paitsi asioiden 

tasaista jakamista myös niiden käsittelyn seuraamista. Jos yksittäisen tuoma-

rin asiat ruuhkautuvat, päällikkötuomarin odotetaan siihen puuttuvan. Myös 

sosiaalinen paine vaikuttaa ja täydentää tällaista johtamista, joskus ehkä sen 

korvaakin. Ihminen haluaa saada arvostusta ennen kaikkea vertaisiltaan. Ar-

vostus hankitaan ammatillisella osaamisella ja professionaalisella kanssa-

käymisellä. Ne ajat, jolloin arvostus seurasi syntyperää tai virka-asemaa, ovat 

menneet, toivottavasti lopullisesti.   

Tuomarin suhde tuomioistuimeensa on paljon kiinteämpi, mitä perin-

teinen ajattelu kertoo. Inhimillisen vuorovaikutuksen lainalaisuudet eivät 

tule sivuutetuiksi ohjelmanjulistuksilla siitä, että tuomarin on oltava riip-

pumaton ja että hän on sidottu vain ”lakiin”. Päinvastoin oikeuspsykologi-

an tutkimus on todistanut, että tuomarit ovat ”sosiaalisia olentoja”; he ei-

vät toimi – esimerkiksi tee ratkaisujaan – eristyksissä. Heidän on otettava 

muut, etenkin tuomarikollegansa, huomioon.97 Jos tuomioistuimella on 

”politiikkansa”, esimerkiksi jaettu näkemys siitä, miten kollektiivikanteita 

käsitellään, yksittäinen tuomari on pitkälti pakotettu sitä seuraamaan, oli 

hänen oma ”politiikkansa” mikä tahansa. Vaikka sitä ei ole lähemmin tut-

kittu, tämä politiikka eli eufemistisemmin yhtenäistetty käytäntö syntyy 

luultavimmin tuomareiden epävirallisessa yhteydenpidossa. Päällikkötuo-

mari voi joskus voimakkaastikin vaikuttaa sen muotoutumiseen, useim-

miten käytännöt kuitenkin kehittyvät spontaanisti konsensuksen kautta. 

Tuomarit sisäistävät määrättyjen rutiinien tarkoituksenmukaisuuden. Vä-

lillä rutiinit legalisoidaan kirjallisilla ohjeilla tai suosituksilla, välillä ne elä-

vät hiljaisena tekijäntietona. Oma kysymyksensä on, minkä painon tuoma-

ri antaa maallikkoasianosaisten arvostukselle. Asianajajat ja syyttäjäthän 

97.  Greene-Wrightsman 2005 s. 418. Vaikka havainnot ovat common law -maailmasta, on vai-
kea kuvitella, että pohjoismaiset tuomarit olisivat perustavasti erilaisia kuin common law -vir-
kaveljensä. Inhimillistä käyttäytymistä ohjaavat tekijät kun eivät juuri vaihtele. Myös pohjois-
mainen tuomari odottaa kollegoiltaan arvostusta tai vähintäänkin hyväksymistä. Väitteet siitä, 
että tuomarin poliittiset, sosiaaliset tai taloudelliset (’economic’) mielipiteet eivät vaikuttasi 
hänen lainkäyttöönsä, on juridisen päätöksenteon tutkimuksessa leimattu naiveiksi. Näin Sa-
muel 2016 s. 87. 
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tuomari luultavasti lukee luontaisesti vertaisryhmäkseen. Maallikoiden  

mielipiteitä sen sijaan usein vähätellään. Harva tuomari kuitenkaan suhtau-

tuu täysin välinpitämättömästi siihen, että hänen ammattitaitoaan ja motii-

vejaan näkyvästi epäillään.     

Viimeistään joukkokanteet ylittävät perinteisen muodollisen prosessin-

johdon alueen. Tällaisen kanteen erityispiirteet on nimittäin otettava huomi-

oon sekä asioiden jakamisessa että lainkäyttöyksiköiden suhteissa. Ilmeistä 

kuitenkin on, että tuomioistuimen sisäisen toiminnan tarkastelu ei yksin riitä 

tyydyttämään access to justice -lähestymistavan vaatimuksia. Pikemmin-

kin tällainen tutkimus pitäisi yllä jatkumoa eli tuomari- ja tuomioistuinkes-

keisyyttä. Tästä prosessioikeuden tutkimusta on meillä ja muualla aiheesta 

moitittu. Tuomioistuimethan ovat osuvan sanonnan mukaan olemassa asi-

anosaisia varten, eikä asianosaiset tuomioistuimia varten. Näin huomiota  

vaatii sen selvittäminen, miten oikeuksiaan kollektiivisesti tavoittelevat  

intressitahot pystyvät ja osaavat toimia prosessilain ja tuomioistuinrutiini-

nen asettamissa menettelyraameissa. Kollektiivisen oikeussuojan tutkimus 

edellyttää näin väistämättä kahden yhteismitattoman näkökulman yhdistä-

mistä. Sen sijaan yksilöllisen oikeussuojan tutkimuksessa tutkija voi valita 

näkökulmakseen joko tuomarin tai asianosaiset.    

Kollektiivisen oikeussuojan tutkimus on löytänyt ”funktioiden” erilaisuu-

den yksilöllisen ja kollektiivisen oikeudenkäynnin välillä. Ero näkyy parhai-

ten, kun esimerkiksi otetaan kompensoiva oikeussuoja, tyypillisesti vahin-

gonkorvaus. Totta on, että katsoja löytää molemmista oikeudenkäynneistä 

paljon yhteistä: kummassakin joudutaan selvittämään tosiseikkoja, tulkit-

semaan vastuun oikeudellista perusteta sekä arvioimaan korvausten mää-

riä. Kollektiivisessa oikeussuojassa on kuitenkin kaksi ylimääräistä tehtävää 

(kirjallisuudessa ”funktiota”) eli yhtäältä intressinhaltijoiden sisäinen hal-

linnointi (administration), toisaalta oikeudenkäynnillä voitettujen varojen 

jakaminen (distribution). Näitä tehtäviä ei esiinny yksilöllisissä oikeuden-

käynneissä. Kollektiivisessa lainkäytössä tehtävät ovat uskottavissa asian-

osaisille, heidän taustaryhmilleen, viranomaisille tai tuomioistuimelle. Jos 

päädytään viimeiseen vaihtoehtoon, tuomioistuimen tehtävät lisääntyvät 

verrattuna yksilölliseen oikeudenkäyntiin. Tässä tutkimuksessa näistä yli-

määräisistä funktioista käsitellään systemaattisemmin vain ensimmäistä eli 

intressinhaltijoiden järjestäytymistä. Varojen jakaminen jätetään satunnais-

ten mainintojen varaan, koska se on yhtäältä pitkälti materiaalinen kysymys 
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eikä näin kuulu prosessioikeudellisen tutkimuksen perinteiseen toimenku-

vaan, toisaalta taas kaipaisi oman laajan tutkimuksensa.     

Tutkimuksen toimintatapoja selittävä ja niiden toimivuutta arvioiva osio 

sijoittuu empiirisen oikeustutkimuksen, oikeussosiologian ja toimintatutki-

muksen rajapinnalle.98 Siinä yritetään ensiksikin keksiä selitys sille yksilölli-

sen oikeussuojan ylikorostumiselle, joka leimaa erityisen selvästi suomalai-

sia käsityksiä. Yliarvostettu yksilöllisyyden eetos taas selittää sinänsä, miksi 

kollektiivisen oikeussuojan välineet ovat pohjoismaissa niin kehittymättö-

miä. Toiseksi osiossa analysoidaan, kuinka hyvin yksilöllistä oikeussuojaa 

palvelemaan suunnitellut välineet toimivat uudessa ympäristössä, toisin sa-

noen kollektiivisen oikeussuojan toteuttajina. Ennen kaikkea: millaisin tul-

kinnoin prosessilain nykyiset säännöt saadaan toteuttamaan kollektiivista 

oikeussuojaa? Moderni prosessioikeuden tutkimus on omaksunut tämän 

lähestymistavan etsivästä toimintatutkimuksesta. Muutaman huomautuk-

sen saavat tässä tutkimuksessa myös ne oikeuksiin pääsyn oikeudelliset ja 

tosiasialliset esteet, joita oikeuksiaan peräävä kohtaa, kun hänen intressinsä 

eivät ole perinteisen agendan edellyttämiä suuria ja selkeitä yksilöintressejä.  

Tässä kohdin tutkimus on lähempänä access to justice -liikkeen niin sanot-

tua toista aaltoa.

On myönnettävä, että tämän tutkimuksen kannanotot tulevaisuuteen on 

pitkälti oikeuspolitiikkaa. Oikeuspolitiikassa keskeinen kysymys kuuluu, mi-

ten kollektiivisen oikeussuojan tulisi toimia, jotta oikeudet toteutuisivat myös 

tosiasiallisesti riippumatta intressin määrästä, laadusta tai oikeuksiaan pe-

räävän voimavaroista.99 Ei ole vaikea huomata, että kysymyksellä on yhteys 

ajankohtaiseen keskusteluun siitä, miten oikeussuoja eli selkokielellä oikeu-

denkäynnit rahoitetaan. Keskustelu tästä on maailmanlaajuista. Uusliberalis-

ti ei näe vastaamista vaikeaksi: jokainen huolehtii itse oikeuksistaan kykyjen-

98.  Empiirinen oikeustutkimus nostetaan joskus omaksi tutkimuslinjakseen. ”Empiirinen” 
tarkastelu on kuitenkin normaali elementti myös sellaisissa tutkimuksissa, jotka ovat luokitelta-
vissa oikeusdogmaattisiksi. Haluaahan oikeusdogmaatikkokin tavallisesti tietää, miten ”hänen” 
säännöksensä toimivat käytännössä, mikä vaikutus niillä on käyttäytymiseen ja niin edelleen. 
Tällaisesta tiedonintressistä prosessioikeudellisessa tutkimuksessa ks. esimerkiksi Korkea-aho 

– Koulu – Lindfors 2002 s. 353. Muutoinkin suhtautuminen ”sosiaalisiin faktoihin” on niin lain-
säädännön kuin lainkäytönkin tukena muuttumassa, mikä tosin edellyttää lakimiehiltä uusia 
valmiuksia. ”- – - lawyers must be able to read, understand and critique the outcomes of this 
(social sciences, minun huomautukseni) research so that the law develops and functions well 
in modern societies”. Näin Hutchinson 2016 s. 154. 
99.  Aikaisempi tutkimus on ollut tässä suhteessa tavallistakin pessimistisempi. “Die zukunftige 
Entwicklung von Kollektivinstrumenten lässt sich nicht sehr präzise voraussagen, verschiedene 
Optionen werden derzeit diskutiert.” Näin Scholes 2009 s. 217.
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sä ja voimavarojensa sallimalla tavalla. Pohjoismaiseen hyvinvointivaltioon 

taas sopii paremmin ajatus julkisen vallan pitkälle menevästä vastuusta myös 

tässä suhteessa. Valtiokeskeisyys ulotetaan siis myös konfliktinhallintaan. 

Vaikka näin pitkälti onkin, ajatus siitä, että yksilöllinen oikeussuoja rahoitet-

taisiin täysimääräisesti verovaroin, on poliittisesti varsin naivi. Ajatus kaatuu 

yhtäältä Euroopan unionin politiikkaan (josta lähemmin jatkossa), toisaalta 

julkisen talouden kansalliseen kestävyysvajeeseen. Vaikka unionin kielteinen 

asenne ulkopuoliseen rahoitukseen ansaitsee ankaraa kritiikkiä, asenteen 

olemassaolo sinänsä on pakko myöntää. Totta kuitenkin on, että sähköinen 

tekniikka ja menettelyinnovaatiot voivat pitkällä aikavälillä laskea kustannus-

tasoa. Tämä taas antaa osittaisen ratkaisun oikeudenkäyntien rahoittamisen 

ongelmaan. Kun oikeudenkäynti on halpaa, ajatus asianosaisten rahoitus-

vastuusta ei ole yhtä kohtuuton kuin tällä hetkellä korkean kustannustason 

maailmassa.

Kehittämisehdotuksista ei kannata odottaa liikoja: niitä tuottava enim-

mäkseen pettyy. Sanotaan, että tutkimustuloksia kuunnellaan päätöksente-

ossa vain, kun niillä pystytään legitimoimaan jo valittua politiikkaa.100 Eh-

dotukset kollektiivisen oikeussuojan tehostamisesta kuuluvat jokseenkin 

varmasti tähän luokkaan. Lainsäädännöllisiä suurhankkeita optimistikaan 

ei odota näkevänsä lähivuosina, ei ehkä työuransakaan aikana. Näin avoi-

meksi jää vain se tie, jonka prosessilain uustulkinnat, paremmat tuomiois-

tuinkäytännöt ja oikeuskulttuuriset asennemuutokset avaavat. Optimisti on 

kenties oikeassa arvioidessaan, että näillä vähäeleisillä keinoilla saadaan ai-

kaan merkittävä parannus. Niitä oikeudellisia siirrännäisiä, joita ulkomaiset 

oikeusjärjestykset tarjoavat ja joiden käyttökelpoisuutta monesti liioitellaan, 

ei ollenkaan tarvita. Tarvittavat välineet ovat jo olemassa prosessilaissa ja 

tuomioistuinkäytänteissä. 

2.3. Tutkimuksen rakenne ja näkökulma

Rakenteeltaan tutkimus koostuu, kuten viime aikoina on ollut tapana, ylei-

sestä osasta ja erityisestä osasta. Yleisessä osassa kehitellään kollektiivisen 

oikeussuojan yleisiä oppeja. Aluksi esitellään kollektiivisen oikeussuojan nel-

jä perusongelmaa, joita kollektiivista oikeussuojaa kehittävä lainsäätäjä tai 

oikeuspoliitikko kohtaa. Nämä niin sanotut suuret kysymykset ovat: mikä 

100.  Tai vielä suoremmin: “Käytännössä päätöksentekijät eivät nimittäin usein ymmärrä tut-
kimusta eivätkä halua kuulla tuloksista, jotka edellyttävät vakiintuneiden toimintakehysten 
muuttamista”. Näin Heiskala 2016 s. 28.
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on intressinhaltijan valinta ja sen reunaehdot, annetaanko asiassa yksi vai 

useita ratkaisuja, kuka organisoi yhteistoiminnan ja miten ratkaisut sitovat 

ulkopuolelle jääneitä intressinhaltijoita. Tämän jälkeen esitellään lähemmin 

kollektiivisen oikeussuojan välineet, kuvataan niiden historiallista taustaa 

ja arvioidaan niiden yleistä toimivuutta. Tutkimuksen erityinen osa, joka il-

mestyy erikseen, on puolestaan temaattinen. Siinä tarkastellaan, jos esitystä 

on pakko luonnehtia parilla sanalla, oikeuksiin pääsyn toteutumista erilai-

sissa skenaarioissa. Skenaarioina toimivat edellä hahmotellut oikeudellisen 

oikeussuojan instrumentit. Oman lukunsa saavat oikeudellinen ja tosiasial-

linen käyttöala, intressinhaltijan määräämisvalta ja toimintavapaus, oikeu-

denkäynti ja todistelu sekä kantajatahon riski. 

Tutkimuksessa sitoudutaan lähtökohtaisesti Suomen oikeuteen, mutta 

oikeusvertailevaa ja konfliktiteoreettista aineistoa käytetään laajalti etenkin 

tässä yleisessä osassa. Siihen pakottaa jo kotimaisen ja enimmäkseen myös 

pohjoismaisen aineiston vähäisyys. Oikeusvertailevaa tukea haetaan luon-

nollisesti niistä maissa, joissa oikeussuojan kollektiivinen toteuttaminen on 

edennyt pisimmälle. Suomeahan on pakko pitää tässä (oikeus)vertailevassa 

kilpailussa melkoisena kehitysmaana, tosin olemme siinä pääjoukon muka-

na eli hyvässä seurassa. Civil law -oikeuden maat nimittäin ovat kollektiivi-

sessa lainkäytössä aloittelijoita common law -maiden rinnalla. Common law 

-lähtöisten tutkijoiden vakioteemoja onkin ollut miettiä, miksi säädännäisen 

oikeuden maissa on niin vähän moniasianosaisia oikeudenkäyntejä (multi-

party actions) ja mikä selittää tämän oikeuskulttuurisen kummajaisen.101 

Pohjoismainen juristi taas ihmettelee common law -oikeuden edistyk-

sellisyyttä ja innovatiivisuutta juuri tässä suhteessa. Sikäläisiä prosessilake-

ja kun on totuttu pitämään oikeushistoriallisten reliikkien mielivaltaisena 

kokoelmana. Oli niin tai näin, common law -kulttuurit muodostavat joka 

tapauksessa ikkunan prosessioikeudellisille siirrännäisille. Jossain määrin 

vertailevaa, osin empiiristä tietoa on saatavissa muista pohjoismaista. Tosin 

pohjoismainen ja muukin eurooppalainen aineisto painottuu optimaalista 

hyötyä ajatellen liiaksi ryhmäkanteeseen. Kannattaa muistaa, että ryhmä-

kanne on vain yksi kollektiivisen oikeussuojan kannetyyppi. Se ei ole syno-

nyymi tai edes kollektiivisen oikeussuojan tehokkain sovellus. Totta on, että 

kansalliset erot ryhmäkannekonseptin toteutuksessa mahdollistavat tältä 

osin hedelmällisen vertailun. Esimerkiksi Portugalin ryhmäkannelainsää-

däntöä on pidetty poikkeuksellisen onnistuneena. Kyynikko kylläkin selittäisi  

101.  Hodges 2001 s. 321.
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myönteisen kiinnostuksen yhtäältä tietoisella kansainvälisellä profiloitumi-

sella, toisaalta taas ehtimisellä toisen ryhmäkanneaallon kärkeen.102 

Kun kysymys on muista kollektiivisen oikeussuojan instrumenteista kuin 

ryhmäkanteesta, pohjoismainen vertailuaineisto käytännössä loppuu. Ylei-

semminkin on sanottava, että romaanis-germaanisen oikeuskulttuurin mais-

sa kollektiivisen oikeussuojan käsite liitetään vahvasti ryhmäkanteeseen, ne 

ovat oikeastaan synonyymejä. Sen sijaan common law -maat tarjoavat run-

saasti tutkimusta ja vielä runsaammin oikeuskäytäntöä niin joukkokanteista 

kuin pilottikanteistakin. Tosin on jo tässä vaiheessa syytä huomauttaa, että 

common law -kulttuureissa ryhmäkanne ja joukkokanne ovat tosiasiallisesti 

lähellä toisiaan, vaikka instituutiot sinänsä pidetäänkin erillään. Oikeusver-

tailu ei kylläkään lupaa kovin konkreettisia tuloksia. Joukkokanteet ja pilot-

tikanteet hakevat kaikkialla toimintatapansa yleisestä prosessilaista. Kansal-

liset prosessilait taas ovat tunnetusti niin toisistaan poikkeavia, että välitön 

lainopillinen hyöty oikeusvertailusta jää niukaksi. Vertailu lähinnä valottaa, 

mitä mahdollisuuksia joukkokanteiden ja pilottikanteen eri konseptit avaa-

vat kollektiivisessa oikeussuojassa.  

Näkökulma tässä tutkimuksessa on, kuten yleensäkin access to justice 

-tutkimuksessa, oikeuksiaan hakevan tai sitä harkitsevan kansalaisen näkö-

kulma. Heitä kutsutaan tässä tutkimuksessa intressinhaltijoiksi, mikä termiä 

on edellä käytettykin. Intressinhaltija voi olla joko oikeudenkäynnin asian-

osainen tai sellainen henkilö, joka vasta harkitsee oikeuksien peräämistä tuo-

mioistuimessa. Euroopan unionissa kollektiiviseen oikeussuojaan liitetään 

erikoinen määre “horisontaalinen”. Se tarkoittaa suurin piirtein samaa kuin 

tässä tutkimuksessa käytettävä asianosaisnäkökulma. Pieni ero on siinä, että 

horisontaalinen näkökulma painottaa vahvemmin oikeuksia korvauksiin.103 

Yleiskieli ei kylläkään liitä ilmaisuun tätä vivahdetta eikä muutoinkaan kytke 

horisontaalisuutta oikeuksiin pääsyyn. Yhden näkökulman painottumisella 

tutkimuksessa on toki aina hintansa. Oikeuksiaan peräävän näkökulmasta 

seuraa, että vastapuolen, tyyppitapauksessa suuryrityksen ja julkisen vallan 

käyttäjän, näkökulma jää pakosta sivuun tutkimuksen keskiöstä. Johtaako 

tämä vaaralliseen vinoutumiseen tutkimuksen tuloksissa, on asia erikseen. 

Moni sanoisi oikeuksiaan hakevan näkökulman korostamista oikeutetuk-

si kompensaatioksi. Oikeuspoliittisessa keskustelussa vastapuolen oikeus-

102.  Näin Reform of Collective Redress in England and Wales 2008 s. 97.
103.  Report 2012 s. 7 ‘stresses that any legally binding horizontal framework must cover the 
core aspects of obtaining damages collectively – - – ‘.
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suojasta on nimittäin kannettu suhteetonta huolta.104 Aikanaan yksityistä 

ryhmäkannetta vastustettiin Suomessa muun muassa sillä argumentilla, että 

se avaisi mahdollisuuden “kiristystyyppiselle neuvottelutaktiikalle”.105 Sama 

vastaväite on herätetty myös suurin piirtein samanlaisessa norjalaisessa kes-

kustelussa. Norjassa oikeusministeriö piti väitettä epärealistisena: kantajan 

vastuu oikeudenkäyntikuluista ja rangaistusluonteisten vahingonkorvaus-

ten puuttuminen esti tällaisen “oikeudellisen kiristyksen”. Vastaväite kato-

sikin sikäläisestä keskustelusta. Komission suositus lisää vältettävien me-

kanismien listaan valamiesoikeudenkäynnit ja discovery-menettelyn. Myös 

niitä tulee pääsääntöisesti välttää (johdanto 15-k). Pohjoismaissa vaatimus 

toteutuu: kumpaakaan instituutiota ei ole koskaan sisältynytkään pohjois-

maisiin oikeusjärjestyksiin. Muutoinkin argumentti ontuu. Miten henkilö 

edes kuvainnollisesti syyllistyy oikeudelliseen kiristykseen perätessään niitä 

oikeuksia, jotka laki hänelle suo. Suorastaan absurdiksi huoli väärinkäyttä-

misestä nousi Euroopan unionin niin sanotun horisontaalisen puitehank-

keen valmistelussa. 

Hankkeen taustamuistio (eli raportti) tuntuu unohtavan jokseenkin täy-

sin alkuperäisen tavoitteensa eli oikeuksiin pääsemisen edistämisen. Muistio 

ryhtyy sen sijaan listaamaan sellaisia järjestelyjä, joilla olisi ”suotavaa” rajoit-

taa kollektiiviseen oikeussuojaan turvautumista. Näitä rajoitteita taustamuis-

tiossa ovat: vain todellinen vahinko korvataan, todistelussa kantajataho ei saa 

olla normaalia paremmassa asemassa, hävinnyt maksaa -säännön on oltava 

lähtökohtana määrättäessä oikeudenkäyntikustannusten korvaamisesta eikä 

oikeudenkäyntien ulkopuolista rahoittamista saa edistää.106 Pohjoismaissa 

nämäkin rajoitteet sisältyvät jo valmiiksi lainsäädäntöön. Johdonmukaisuu-

desta unionin säädösvalmistelua ei kylläkään voi kiitellä. Sektorikohtainen 

EU-sääntely eli direktiivi kilpailuoikeuden säännösten rikkomisen johdosta 

nostetuista korvauskanteista (2014/104/EU) vie jäsenvaltioita aimo askeleen 

kohti täysveristä discovery –säännöstöä. Tällainen säännöstö tehostaisi mer-

kittävästi asianajamista sekä ryhmäkanteissa että joukkokanteissa. Myös pi-

lottikanteen nostamista harkitseva voisi sen perusteella tehdä luotettavam-

man arvion kanteensa menestymisestä. Kollektiivisen oikeussuojan tutkimus 

ei sen sijaan jakanut pelkoja kollektiivisen oikeussuojan väärinkäyttämisestä. 

104.  “Arrangements must be carefully controlled and monitored because unduly vigorous and 
dynamic collective redress can become problematic.” Näin Andrews 2014 s. 1.
105.  Näin Havansi 2005 s. 24.
106.  Ks. Towards a Coherent European Approach to Collective Redress 2011 s. 2012 s. 8. It-
se horisontaalihankkeeseen palataan myöhemmin. Tosin tarkasteltuna ilman ennakkotietoa 
hankkeesta on vaikea löytää mitään ‘horisontaalista’.  
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Selitys on ilmeinen: tyyppitapauksessa vastapuoli on niin vahva taloudelli-

sesti ja tiedollisesti, että se pystyy tehokkaasti puolustautumaan, oli oikeuk-

siaan hakevien käyttämä väline mikä tahansa. 

Pohjoismaita yleensä ja erityisesti Suomea ajatellen pelko liian tehok-

kaaksi kehittyvästä kollektiivisesta oikeussuojasta on aiheeton ellei suoras-

taan tuulesta temmattu. Ensiksikin kollektiivisen lainkäytön mekanismit ovat 

vaillinaiset, toiseksi niiden tosiasiallinen käyttäminen on ollut toistaisek-

si marginaalista ja kolmanneksi kaikki keskustelussa esille tulleet rajoitteet 

vallitsevat. Vaikka tästä oltaisiin eri mieltä, myös kollektiivista oikeussuojaa 

kaipaavien kansalaisten on aika saada näkökulmansa esille tutkimuksessa. 

Sille, että vastapuoli voi kärsiä epäedullisesta julkisuudesta jouduttuaan osal-

liseksi kollektiiviseen oikeudenkäyntiin tai hävitä tällaisen oikeudenkäynnin, 

prosessioikeuden tutkimus ei voi mitään eikä sen tarvitsekaan voida. Vas-

taväitteiden vakuuttavuutta syö myös se, että jokseenkin kaikkia ehdotuk-

sia kollektiivisen oikeussuojan kehittämiseksi on vastustettu suurin piirtein 

samoilla argumenteilla. Väitetään yhtäältä, että tällaiset järjestelyt avaavat 

oikeudellisen kiristämisen (legal blackmail) ikkunan, toisaalta hukuttavat 

tuomioistuimen asiavuoriin. Ympäristöoikeudessa on aiheellisesti todettu, 

että ensimmäisestä ei ole minkäänlaista empiiristä selvitystä, ei edes niistä 

maissa, joissa kollektiivinen lainkäyttö on vanha oikeudellinen instituutio.107 

Väitteitä vakuuttavampaa näyttöä epäkohdista ei ole tuotu esiin missään asia-

ryhmässä, jonka voisi kuvitella kelpaavan toteutettavaksi kollektiivisen lain-

käytön keinoin. 

Valtaisia asiavuoria toki syntyy etenkin joukkokanteissa, mistä Englan-

ti antaa esimerkin. Asiamäärät kuitenkin suhteellistuvat, kun absoluutti-

sesti suuria lukuja  verrataan oikeudenkäyntien kokonaismääriin kysei-

sessä maassa. Väite tuomioistuimiin tulevista asiavuorista on sitä paitsi 

torjuttavissa vastakysymyksellä, eikö tuomioistuinten tehtävä olekaan kä-

sitellä kansalaisten oikeusriitoja. Suomessa tällaiset väitteet herättävät lä-

hinnä hilpeyttä. Asiavuorista ei ole yleisissä tuomioistuimissa tietoakaan; 

riita-asioista pikemminkin vallitsee pula! Tosin kollektiivinen oikeussuo-

ja ottaa vasta ensiaskeleitaan. Voi olla, että täysimittaiseksi kehittynee-

nä se ei lisäisikään asiamääriä. Toinenkaan vastaväite eli kiristäminen oi-

keudenkäynnillä ei pohjoismaissa vakuuta edes teoreettisena uhkana.  

Pikemminkin on sanottava, että jos joku syyllistyy oikeudelliseen kiristämi-

seen – eli käyttää oikeudenkäynnin aloittamisen tai jatkamisen uhkaa ky-

107.  Ks. Nordh 1999 s. 559.



76

2. Tutkimustehtävä

seenalaisten vaatimustensa läpiviemiseen – se on vahva toimija. Tällainen 

toimija tietää, että rationaalisesti ajatteleva kuluttaja-palkansaaja alistuu täl-

laisen uhan edessä (esimerkiksi maksaa riitaisen pikkulaskun), oli hän mi-

tä mieltä tahansa vaatimuksen oikeellisuudesta. Toki on myönnettävä, et-

tä aitoakin oikeudellista kiristämistä esiintyy tai ainakin se on mahdollista. 

Esimerkiksi huhutaan yleisesti, että kaava- ja ympäristölupavalituksia teh-

taillaan rahastamistarkoituksessa. Valittamiseen ei ole tällöin minkäänlais-

ta järjellistä omakohtaista intressiä. Motiivi paljastuu, kun valituksen tekijä 

tarjoutuu peruuttamaan valituksensa, jos hän saa siitä maksun, yleensä suu-

ren.108 Tämä vaara ei kuitenkaan ole tyypillinen nimenomaan kollektiivisille 

oikeudenkäynneille. Pikemminkin kollektiivisuus toimii jarruna. Suurempi 

joukko ei hevin lähde mukaan näin moraalittomaan toimintaan.  

Vaikka oikeusvertailevaa aineistoa käytetään suhteellisen paljon, se in-

tegroidaan asiayhteyksiin. Oikeusvertailua ei siis koota omiksi jaksoikseen. 

Omat jaksot jäävät herkästi irralliseksi lukeneisuuden osoittamiseksi. Täl-

lainen vertailu ei aidosti vie tutkimusta eteenpäin sen enempää kirjoittajan 

tajunnassa kuin lukijoiden luennassakaan. Oikeusvertailun painotus asia-

yhteyksissä vaihtelee. Eniten oikeusvertailu näkyy kirjan alkuluvuissa, joissa 

hahmotellaan yhtäältä käsitteitä, toisaalta niitä mahdollisuuksia, joita kol-

lektiivisen oikeussuojan toteuttamisessa on. Monasti tutkimuksen keskiöön 

nousee sen pohtiminen, voidaanko ulkomailla hyväksi havaittu menettelyta-

pa toteuttaa myös suomalaisessa oikeuskulttuurissa joko kotimaisen proses-

silain uustulkinnoilla tai lainsäädännöllä. Tarkastelu saa tällöin siirrännäis-

tutkimukselle ominaisen sävyn, ja varsinainen oikeusjärjestelmien vertailu 

jää taka-alalle. 

Siirrännäistutkimukselta on oikeutettua odottaa hyviä tuloksia. Pro-

sessioikeudellisia menettelytapojahan pidetään lähtökohtaisesti siirtä-

miskelpoisina, minkä prosessioikeuden aatehistoria osoittaa. Pienissä oi-

keuskulttuureissa jokseenkin kaikki oppirakenteet on lainattu muualta. 

Prosessilainsäädäntö on lähtökohtaisesti neutraalia, ja instituutioiden siir-

täminen maasta toiseen kaatuu harvoin yhteiskunnallisiin, sosiaalisiin tai 

kulttuurisiin eroavuuksiin. Piintyneitä ajatustottumuksia ei voida pitää kult-

tuurisena esteenä. Muutosvastarinta on ihmiselle luontaista, eikä oikeu-

dellinen maailma ole tästä lainalaisuudesta poikkeus. Kaikki uusi, varsin-

kin jos se tulee ulkomailla, aluksi epäilyttää (juridinen ksenofobia). Tosin 

moni lakimies pitää aidosti ja loppuun saakka omaa oikeusjärjestystään 

108.  HS 30.10.2016: Mies sai rahaa valituksen peruuttamisesta. Vaadittu rahasumma oli alun 
perin 60 000 euroa.
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ja tuomioistuinlaitostaan parhaina mahdollisina. Tällainen lakimies kat-

soo itsestään selvyydeksi, että muiden maiden asiaksi jää ottaa niistä op-

pia. Kuvattu, oikeudelliseksi imperialismiksi nimetty ajattelu leimaa monia  

suuria oikeuskulttuureja, erityisesti Englannin oikeusjärjestys on kuulu tästä 

piirteestään. 

Lukija olisi ehkä toivonut, että tutkimuksessa olisi kiinnitetty enemmän 

systemaattista huomiota siihen perustavaan eroon, joka vallitsee yhtäältä 

preventiivisen eli estävän (injunctive), toisaalta reparatiivisen eli kompen-

soivan (compensatory) kollektiivisen oikeussuojan välillä.109 Ensimmäisel-

lä yritetään estää lainvastaisen toiminnan jatkuminen, jälkimmäisellä taas 

saada korvaus tällaisen toiminnan aiheuttamista yksilöllisistä vahingoista. 

Preventiivinen oikeussuoja tähtää tulevaisuuteen, kun taas reparatiivinen 

oikeussuoja katsoo menneisyyteen. Ero on saanut paljon huomiota sekä tut-

kimuksessa että Euroopan unionin säädösvalmistelussa. On myönnettävä, 

että erolla on toisinaan paljonkin väliä. Esimerkiksi: estävä kollektiivinen 

oikeussuoja on paljon helpompi toteuttaa sekä lakiteknisesti että praktises-

ti. Tämä johtuu siitä, että se ei tavallisesti sisällä yksilöllisesti tyydytettäviä ja 

näin käsiteltäviä vaatimuksia. Estävä oikeussuoja toteutuu yleensä edustuk-

sellisin kantein. Yksilölliset (ja erilaiset) vaatimukset taas antavat leimansa 

kompensoivalle (kollektiiviselle) oikeussuojalle. Yksilöllisyys muotoaa kan-

nerakenteita. Tällainen oikeussuoja vaatii lähtökohtaisesti kumulatiivisia jär-

jestelyjä eli yksilöllisten oikeudenkäyntien kimppua, esimerkkinä joukko-

kanteet. Tästä huolimatta prosessioikeuden tutkimuksen näkökulmasta ero 

liuentuu: perustava ongelma, pääsy yhdessä eli kollektiivisesti oikeuksiin, on 

sama. Tästä syystä ero otetaan esille vain joissakin asiayhteyksissä, vaikka sen 

perustavanlaatuinen merkitys sinänsä ei ole kiistettävissä. 

Toinenkin potentiaalinen tutkimuslinja on pakko sivuuttaa. Tehokkainkin 

kompensoivan (kollektiivisen) oikeussuojan sovellus jää hampaattomaksi, 

jos vastapuoli joko aidosti osoittautuu tai järjestetään maksukyvyttömäksi. 

Usein kysymys on aidosta maksukyvyttömyydestä: kollektiivinen oikeussuoja 

voi maksimaalisesti toteutuessaan kaataa suuyrityksiäkin, kuten yhdysvalta-

laiset asbestioikeudenkäynnit aikanaan osoittivat. Maksukyvyttömyys on he-

rättänyt sekä intressinhaltijalähtöisiä että vastaajalähtöisiä jatkokysymyksiä. 

Yhtäältä on kysytty, miten yritys pystyy käyttämään hyväkseen rehabilitaatio-

tyyppisiä insolvenssimenettelyjä, toisin sanoen vapautua niiden avulla siitä 

korvausvastuusta, joita esimerkiksi sen vialliset tuotteet aiheuttavat. Esimer-

109.  Ks. esimerkiksi Public Consultation: Towards a Coherent European Approach to Collec-
tive Redress 2011 s. 4.
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kiksi Suomen yrityssaneerauslaki sisältää säännöksen niin sanotuista sarja-

vahingoista, eli samasta perusteesta johtuvien saneerausvelkojen ryhmästä 

(YrSanL 47.4 §).110 Saneerausohjelmassa toteutettu eli yleinen velkajärjeste-

ly ulottuu automaattisesti kaikkiin tällaisiin saataviin. Toisaalta taas keino-

tekoisesti luotu maksukyvyttömyys uhkaa intressinhaltijoiden korvausten 

saamista. Jotta tämä estyisi, korvausvastuuta on haluttu laajentaa, esimer-

kiksi ulottaa tytäryhtiöistä konsernin emoyhtiöön.111 Vaikka tämä vastuun 

laajentaminen on vanha ilmiö (se kulkee samastuksen nimellä), kollektiivi-

nen oikeussuoja lisää selvästikin painetta yhä laajempiin vastuutulkintoihin. 

Tämä taas on kaksiteräinen miekka. Intressinhaltijoiden pääsy oikeuksiin 

paranee, mutta samalla kollektiivikanteista tulee yritysten kannalta entistä 

vaarallisempia. Kasvanut vaarallisuus puolestaan sekä terästää yritysten toi-

mintastrategiaa oikeudenkäynneissä että saa ne vastustamaan lainsäädän-

nöllisiä hankkeita kollektiivisen oikeussuojan kehittämiseksi.            

2.4. Tutkimuksen aineisto 1: kansalliset 
lähteet

2.4.1. Tutkimusta, lainsäädäntöä ja empiiristä tietoa

Aikaisemmasta pohjoismaisesta tutkimuksesta tekisi mieli sanoa, että sii-

tä ei ole hyötyä jos ei haittaakaan. Tutkimus kollektiivisesta oikeussuojasta 

käytännössä puuttuu kokonaan. Ainoa poikkeus pohjoismaissa on ruotsa-

lainen Per Henrik Lindblom. Hän on pitänyt aihetta jo pari vuosikymmentä 

esillä kirjoissaan ja etenkin artikkeleissaan. Hän kuitenkin keskittyy vahvasti 

ryhmäkanteeseen, joskin hän välillä vertailee sitä muihin kollektiivisen oi-

keussuojan välineisiin. Täysin tyhjästä, mitä tulee aikaisempaan tutkimuk-

seen, ei kuitenkaan tarvitse lähteä. Jotkut “prosessuaaliset” ongelmat, jot-

ka aktualisoituvat myös yhteiskanteissa ja joukkokanteissa, ovat olleet esillä 

prosessioikeuden yleisesityksissä ja oppikirjoissa. Esitykset auttavat, mutta 

on syytä muistaa maailmankatsomuksellinen ero. Perinteisellä lainopillisella 

110.  Kollektiivinen oikeussuoja on omiaan tuottamaan tällaisia massaluonteisia vaatimuksia. 
Tavallaan absurdia on, että erityislaki varautuu niihin, vaikka prosessilaki ei tuolloin (eikä myö-
hemminkään) sisältänyt säännöksiä kollektiivikanteista. On toki muistettava, että insolvenssi-
menettelyissä voidaan valvoa tällaisia saatavia, vaikka niitä ei ole vahvistettu tuomioistuimissa. 
Tosin tällaiset saatavat säännönmukaisesti ohjautuvat tuomioistuimeen osana menettelyyn 
elimellisesti kuuluvaa velkaselvittelyä.  
111.  Ajan hengestä ks. esimerkiksi FAZ 15.7.2016: “General Motors muss neue Klagewelle für-
chten.”



79

2. Tutkimustehtävä

tarkastelulla ei ole kosketuspintaa, ainakaan tietoista ja esiintuotua, kollektii-

viseen oikeussuojaan tai edes oikeuksiin pääsyyn. Tarkastelu on ollut totuttua 

tuomarikeskeistä lainoppia, jossa työekonomiset näkökohdat saavat paljon 

painoa. Näinhän tässä tutkimuksessa ei ole. Työekonomia saa aina väistyä, 

jos vastakkainen tulkinta edistää oikeuksiin pääsyä.

Ei-pohjoismaista tutkimusta aiheesta on paljon, joskin se keskittyy muu-

tamaan viime vuoteen. Aihe on uusi, joten tutkimus koostuu pääosin artik-

keleista kokoomateoksissa. Osa artikkelista tukeutuu kirjoittajansa omaan 

oikeusjärjestykseen, monesti kansallisia oikeustapauksia esitellen ja yleistä-

viä kannanottoja vieroksuen. Kuten edellä todettiin, tutkimus on ollut tois-

taiseksi hyvin tapauskeskeistä, mikä onkin luonnollista nopeasti kehittyvällä 

oikeudenalalla. Sama seikka selittänee myös sen, miksi kirjoittajina esiintyvät 

toistuvasti samat tutkijat. Välillä tutkimuksessa kuitenkin tavoitellaan oike-

usvertailevaa analyysiä, mutta sitä vaikeuttavat kansallisten prosessijärjes-

telmien erot. Näin keskeiseksi tutkimustulokseksi jää tällöinkin herkästi yh-

teisten ongelmien paikantaminen ja kansallisten eroavuuksien ihmettely.112 

Kansalliset prosessilait ovat jokseenkin kaikkialla jääneet jälkeen kehityk-

sestä. Säännöksiä kollektiivisten oikeudenkäyntien varalta ei ole, vaan täl-

laiset oikeudenkäynnit joudutaan sijoittamaan yksilöllisen oikeudenkäynnin 

skeemaan. Ryhmäkanne on tässä suhteessa poikkeus: siitä on lähes kaikissa 

Euroopan maissa oma erityislakinsa, mutta ryhmäkanteestakin on useita 

muunnelmia.        

Mitä tulee kotimaiseen lainsäädäntöön, ryhmäkanteesta on uudehko eri-

tyislaki (444/2007). Oikeuskäytäntöä siitä ei kuitenkaan ole. Yhtään ryhmä-

kannetta ei, kuten edellä todettiin, ole toistaiseksi nostettu. Laki ei myöskään 

ole ollut perustutkimuksen kohteena, joskin sitä on sivuttu joissakin julkai-

suissa. Tosin niissä on tyydytty lain yleisesittelyyn sekä hakemaan selitystä 

sille, miksi lakiin ei ole turvauduttu. Sääntelystrategisesti laki on esimerkki 

menettelyn minimalistiseksi kutsutusta sääntelystä; ryhmäkannelaissa on 19 

pykälää. Hieman kärjistäen saatetaan sanoa lain heijastavan ajatusta “mitä 

vähemmän säännöksiä, sitä vähemmän ongelmia”. Vähälukuisista säännök-

sistäkin valtaosa koskee ryhmän muodostamista ja siitä irtaantumista. Var-

sinaiset menettelysäännökset jäävät kolmeen eli pykäliin kanteen laajenta-

112.  Tavoite on toki kunnianhimoisempi. ”Comparative case study research offers oppor-
tunities to investigate the consequences of different legal rules and norms in different social, 
economic and political contexts.” Näin Hensler 2016b s. 407. Asia erikseen on, että tällainen 
tutkimus edellyttäisi sellaista empiiristä tietoa, jota toistaiseksi ei ole saatavissa. Siihen jäävää 
aukkoa eivät täytä yksittäiset oikeustapaukset, olivat ne miten kuuluisia tai näkyviä tahansa.  
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misesta (12 §), kanteen rajaamisesta (13 §) ja asian käsittelystä ryhmäkanteen 

sisään muodostuvissa alaryhmissä (14 §). Itse asiassa näissäkin pykälissä on 

kysymys ryhmän koostumuksesta ja toiminnasta. Tuomion oikeusvoiman 

todetaan sitovan niitä ryhmän jäseniä, joita tuomioistuin on ilmoittanut sen 

koskevan (16 §). Oikeudenkäyntikulujen (17 §) ja muutoksenhaun (18 §) osal-

ta viitataan yleiseen prosessilakiin muutamin välttämättömin tarkennuksin.

Kumulatiiviset kollektiivikanteet ohjautuvat OK 18 luvun yleiseen säänte-

lyyn: luku koskee otsikkonsa mukaan “samassa oikeudenkäynnissä käsiteltä-

viä kanteita ja väliintuloa riita-asiassa”. Luku päivitettiin alioikeusuudistuk-

sen yhteydessä vuonna 1991, mutta se rakentuu pääosin vanhalle perinteelle. 

Luvun on katsottu laajentaneen kumulaation mahdollisuuksia: prosessisys-

teemi ”nielee” laajojakin juttukokonaisuuksia, koska se sisältää monipuoli-

sen keinovalikoiman. Asioita voidaan yhdistää, erottaa ja paloitella. Mitä tu-

lee muihin edustuksellisiin kanteisiin kuin ryhmäkanteeseen, pilottikanteista 

ei ole erityissäännöksiä. Pilottioikeudenkäynnit palautuvat oikeudenkäyntiä 

koskevaan yleiseen sääntelyyn. Tämä koskee sekä itsenäisiä että sisäisiä pilot-

tikanteita. Jälkimmäisellä kannetyypillä on lisäksi kosketuspinta joukkokan-

teisiin ja sitä kautta kumulaatiota sääntelevään OK 18 lukuun. Kuten edellä 

havaittiin, sisäiset pilottikanteet helpottavat joukkokanteiden käsittelyä. Pro-

sessilain sääntely tarjoaa teoriassa puitteet pilottijutun valinnalle, ajamiselle 

ja prejudisiaaliselle hyödyntämiselle juttukokonaisuuden sisällä. 

Kuten edellä todettiin, joukkokanteilla ja pilottikanteilla on toiminnal-

lista yhteyttä. Koska erityissäännöksiä ei ole, sisäisiä pilottioikeudenkäyn-

tejä saa käyttää hyväksi suurissa joukkokanteissa mutta niitä ei ole pakko 

käyttää. Sääntelyteoreettisesti säännösten puuttuminen on tavallaan pe-

rusteltavissa. Erityissäännösten tuoma ongelma nimittäin on, että ne voi-

vat pakottaa prosessiekonomisesti turhiin järjestelyihin. Pulmia säännös-

ten puuttuminen toki tuo mukanaan. Kantajaksi valikoituva intressinhaltija 

jää, kuten edellä nähtiin, liiaksi tuomioistuimen ja joskus myös vastapuo-

len armoille. Asiansa osaava vastapuoli kun pystyy tehokkaasti häiritse-

mään pilottikanteen ajamista. Oikeuskäytännössä yleisen sääntelyn toimi-

vuutta joukkokanteiden käsittelyssä ei ole testattu. Tämä ei yllätä, sillä OK 

18 luku on kaiken kaikkiaan tuottanut vähän ennakkoratkaisuja. Harvalu-

kuiset nykyistä OK 18 lukua tulkitsevat ennakkoratkaisut (KKO 1998:120 ja 

KKO 2007:68) ovat tässä yhteydessä vailla mielenkiintoa. Sen sijaan väliin-

tulosta oikeudenkäyntiin on kohtalaisesti ratkaisuja, mutta väliintulo on  
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temaattisesti marginaalinen yksityiskohta kollektiivista oikeussuojaa kos-

kevassa tutkimuksessa. Käytännön merkitystä se saanee vain pilottikanteen 

oikeudenkäynnissä.

Oikeusvertailu osoittaa, että kumulatiivisia kanteita voidaan suosia tai 

vaikeuttaa forumsääntelyllä. Helpotusta kanteiden nostamiseen ja ajami-

seen saadaan keskityksestä. Esimerkiksi joukkokanteet kannattaisi keskittää 

yhteen tuomioistuimeen. Ellei se onnistu, joukkokanteilla saavuttavat edut 

on pääosin menetetty. Kanteet eri tuomioistuimiin hajottava forumsäänte-

ly, oli se alueellista, asiallista tai oikeusasteellista, on näin joukkokanteiden 

tosiasiallinen este.113 Myös toimivaltaperusteiden yksiselitteisyys helpottaa 

joukkokanteita, koska vastapuoli ei pysty tällöin kehittämään toimivallasta 

erilliskiistaa eli niin sanottua riitaa riidassa.114 Kotimaisissa esimerkkitapa-

uksissa forumsääntely on ollut niin yksiselitteistä, ettei se tarjonnut aineksia 

toimivallan riitauttamiseen. Joukkokanteet on pantu säännönmukaisesti vi-

reille vastaajan kotipaikassa, jolloin uskottavia forumväitteitä on suorastaan 

mahdotonta keksiä. Sen sijaan puukartellikanteessa eräänlainen esiriita saa-

tiin aikaan aineellisesta vanhentumisesta.

Joistakin tyyppitilanteista kuten tuotevastuusta on erityissäännös toimi-

valtaisesta tuomioistuimesta. Kannetta voidaan vaihtoehtoisesti ajaa myös 

siellä, missä korvausta vaativalla on kotipaikka (OK 10:7.1). Erityissäännök-

sestä ei kuitenkaan saada hyötyä, elleivät kaikki kantaja-asianosaiset poik-

keuksellisesti asu samalla paikkakunnalla. Päinvastoin siihen turvautuminen 

takuuvarmasti hajottaa massaluonteiset vaatimukset eri tuomioistuimiin. 

Kuluttajallahan on eurooppalaisessa prosessioikeudessa valta ajaa kannet-

ta kotiforumissaan myös ulkomaista elinkeinonharjoittajaa vastaan. Italian 

aluevesillä tapahtunut Costa Concordia-laivan haaksirikko osoitti, miten ab-

surdeihin tuloksiin tällainen sääntely voi johtaa. Haaksirikosta kärsi yli 4 000 

matkustajaa, jotka edustivat neljääkymmentä kansallisuutta (ja luultavasti 

kotimaatakin).115 Totta on, että asiayhteys muodostaa itsenäisen toimival-

113.  Monissa maissa nimenomaan asiallinen toimivalta nousee kollektiivisen oikeussuojan 
esteeksi. Kanteita joudutaan nostamaan osaksi joko erityistuomioistuimissa (erityisesti kaupal-
lisissa tuomioistuimissa) tai ajamaan erityisprosesseissa (esimerkiksi pieni-intressisille riidoille 
tarkoitetuissa kevennetyissä menettelyissä). Suomen oikeudesta nämä perusprosessin muun-
nelmat puuttuvat, eikä vastaavia esteitä nouse. Ehdotuksia sellaisten käyttöönottamiseksi ei 
toki ole puuttunut. Ks. esimerkiksi Viitanen 1995 s. 11. Kuvaus tällaisesta menettelystä oli myös 
lordi Woolfin raportissa ”Access to justice” (kohdat 39-46).  
114.  Tästä taktiikasta ks. edellä jakso 1.2. 
115.  Euroopan unionilta onkin paradoksaalisesti vaadittu toimia, joilla tällaiset kanteet koti-
forumissa estetään. Ks. Poncibò 2016 s. 272. Perinteinen vaatimushan on ollut, että kuluttajalla 
on oltava oikeus nostaa kanne kotiforumissaan, sijaitsi se missä maassa tahansa.
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taperusteensa. Kantajat kuitenkin harvoin uskaltavat ottaa epävarmuudes-

ta seuraavan riskin: tuomioistuin ei välttämättä pidä asiayhteyttä riittävän 

vahvana. Lisäksi sellainen toimivalta, joka tukeutuu erityissäännöksiin tai 

yleisiin vaihtoehtoisiin perusteisiin, normaalisti pirstoutuu, joten kanne jou-

dutaan nostamaan vastaajan yleisessä oikeuspaikassa eli kotiforumissa. Näin 

joukkokanteet tavallisesti nostetaan joka tapauksessa varmuuden vuoksi vas-

taajan kotiforumissa. Pilottikanteessa taas on normaalisti käytettävissä koko 

forumvalikoima. Kanteen pilottiluonteisuus ei myöskään vaikuta siihen, mi-

ten yleisiä toimivaltaperusteita tulkitaan.

Harvemmin tuodaan esiin, että kumulaatio on prosessioikeuden  

järjestelmässä poikkeus pääsääntöön. Pääsääntö on ”erillisyys- eli separaatio- 

periaate”.116 Sen mukaan jokainen asia eli juttu on käsiteltävä ja ratkaistava 

erikseen. Näin sekä asioiden yhdistäminen että yhden asian paloittelu tule-

vat kysymykseen vain, kun prosessilain niille asettamat edellytykset täyttyvät. 

Ja koska kysymyksessä on poikkeus, niin yhdistäminen kuin paloittelukin on 

käsiteltävä (esimerkiksi asianosaisia kuultava siitä) ja tehty ratkaisu perus-

teltava. Kumulatiivisissa kanteissa on syytä huomata niiden sisäinen jännite. 

Kanteet koostuvat tosiasiallisesti yksilöllisten vaatimusten kimpusta. Mitä 

enemmän huomiota keskitetään yksilöllisiin vaatimuksiin, sitä enemmän 

hukkaantuvat kollektiivisuudesta saatavat prosessitaloudelliset säästöt. Tässä 

suhteessa vedenjakajaksi nousee binääripari korvausvaatimukset / kielto-

vaatimukset (ja vastaavat). 

Kokemusperäisesti korvaustyyppiset vaatimukset pakottavat lähes aina 

yksilölliseen käsittelyyn. Korvausvaatimukset eivät hevin ole täysin ident-

tisiä sen enempää korvausperusteelta kuin määrältäänkään. Tästä syystä 

tässä kannemallissa yllättävän merkityksen saavat ne prosessilain määrä-

ykset, jotka ohjaavat korvausvaatimusten näyttökynnystä ja todistusharkin-

taa. Eniten kollektiivisia kanteita suosivat sellaiset säännökset, jotka antavat 

tuomioistuimelle vallan enemmän tai vähemmän summittaisesti arvioida 

aiheutuneen vahingon määrä, esimerkkinä OK 17:2 (tai sen edeltäjä OK 17:6). 

Arviointivaltuus toki edellyttää, että vahingon syntyminen sinänsä on oikeu-

denkäynnissä ensin saatu normaalein todistelusäännöin osoitetuksi.117 Totta 

on, että säännöstä kirjoitettaessa ei ole ajateltu sen käyttämistä korvausvaa-

116.  Periaate on tarkoituksella lainausmerkeissä, koska siitä on tapana puhua suppeammas-
sa merkityksessä. Erillisyys- eli separaatioperiaatteella nimittäin tarkoitetaan tavallisesti sitä, 
että eri prosessilajeihin sijoittuvia vaatimuksia ei saa käsitellä yhdessä. Ks. esimerkiksi Viro-
lainen 1995 s. 61. 
117.  Säännöksen soveltamisesta ks. Havu 2015 s. 11.
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timusten yhdenmukaistamiseen, jotta yksilölliseltä käsittelyltä vältyttäisiin. 

Hieman absurdia on sekin, että mitä heikompaa näyttöä kantajapuoli esittää 

vahingon määrästä, sitä todennäköisemmäksi arviointivaltuuden sovelta-

minen tulee – ja kollektiivikanteen kokoaminen ja ajaminen helpottuu. Ar-

viointivaltuuteen (silloinen OK 17:6) viitataan myös hallituksen esityksessä 

ryhmäkannelaiksi keinona keventää yksilöllisten korvausvaatimusten käsit-

telyä ryhmäkanteessa.118 

Nykyinen laki on laajentanut arviointivaltuuden soveltamisalaa. Se ni-

mittäin sallii arvioinnin aina, kun kysymyksessä on ”yksityisoikeudellinen 

saatava”. On kuitenkin muistettava, että väljäkään arviointivaltuus ei vapauta 

syy-yhteyden todistamisesta. Syy-yhteys aktualisoituu muun muassa ym-

päristö- ja tuotevahingoissa, myös se voi olla varsin yksilöllinen. Syy-yhteys 

seuraa todistelussa normaaleja sääntöjä. Tosin EU-perusteisissa korvauk-

sissa katsotaan, että kansallinen prosessilaki ei saa asettaa tässä suhteessa 

mahdottomia tai kohtuuttomia vaatimuksia.119 Tällaiset vaatimukset estävät 

unionin oikeusjärjestyksen toteutumista. Arviointivaltuudella ei myöskään 

kierretä oikeuskysymyksiä kuten kilpailuoikeudellisessa korvausvastuussa 

heräävää kysymystä vahingon aiheuttamisen hetkestä.        

Joissakin maissa (esimerkkinä Portugali) ryhmäkannetta sääntelevä eri-

tyislakikin sisältää tällaisen valtuutuksen. Sen sijaan suomalaisessa ryhmä-

kannelaissa, joka edustaa uudempaa kerrostumaa, tällaista säännöstä ei ole. 

Sektorikohtaisessa EU-sääntelyssä sen sijaan todisteluun puututaan varsin 

ankarasti, mikä kertoo näyttövaikeuksien huomaamisesta. Kilpailuoikeudel-

lista vahingonkorvausta koskeva direktiivi vaatii jäsenvaltioita varmistamaan, 

etteivät määräykset todistustaakasta ja näyttökynnyksestä ”kohtuuttomasti” 

vaikeuta oikeutta saada korvausta. Kansallisen lain on annettava tuomiois-

tuimille valta arvioida vahingon suuruus, jos vahingon määrän näyttäminen 

on mahdotonta tai kohtuuttoman vaikeaa (johdanto 45-k, 17 art.). Suomen 

oikeus täyttää, kuten edellä todettiin, vaatimuksen arviointivaltuudesta. Di-

rektiivi menee kuitenkin askelta pitemmälle. Jos kartellisäädöksiä rikotaan, 

rikkomisen oletetaan aiheuttavan vahinkoa, ellei muuta näytetä. Lisäksi kan-

sallisen kilpailuviranomaisen on avustettava pyynnöstä tuomioistuinta va-

hingon määrittämisessä (17 art. 3-k). Direktiivin kansallisessa täytäntöönpa-

nolaissa eli laissa kilpailuoikeudellisista vahingonkorvauksista (1077/2016) 

118.  Ks. HE 54/2006 vp. s. 17. Myös arvopaperimarkkinaoikeudessa on vaadittu siirtymistä 
”suoraviivaisempaan” vahinkojen arviointiin. Ks. Norros 2009 s. 319.
119.  Ks. Havu 2013 s. 347.
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todistustaakka kylläkin käännetään vain osaksi.120 Kääntyminen rajoittuu 

niin sanotun ylihinnan siirtymiseen (7 §); muutoin sovelletaan yleisiä sään-

töjä todistustaakasta. Arviointivaltuuden soveltamisessa keskeisin pulma on, 

vaihteleeko sen tulkinta yhtäältä joukkokanteissa, toisaalta pilottikanteissa. 

Pilottioikeudenkäynti kun on periaatteessa tavallinen kahden asianosaisen 

oikeudenkäynti. Kollektiivisen oikeussuojan kannattaja hyväksyy tällaisen 

ajatuksen: joukkokanteissa arviointivaltuuden soveltamiskynnys saa olla ja 

sen myös pitää olla matalampi kuin pilottikanteissa, yksilöllisistä oikeuden-

käynneistä puhumattakaan. Kollektiivista oikeussuojaa vieroksuja taas on 

taipuvainen katsomaan, että lakitekstin maininnalle ”asian laadusta” ei saa 

antaa näin konkreettista tulkintaa.    

Yllätys ei liene, että OK 21 luvun säännökset oikeudenkäyntikuluista nou-

sevat tutkimuksen keskiöön. Kollektiiviseen kanteeseen yhtyvä intressinhal-

tija haluaa tietenkin minimoida riskinsä mahdollisessa tappiossa. Näin jou-

dutaan kysymään, miten hävinnyt asianosainen maksaa -sääntö ylipäätään 

soveltuu kollektiiviseen oikeussuojaan. Selviöksi on nimittäin katsottu, että 

tällainen vastuuperiaate haittaa kollektiivisiin oikeussuojakeinoihin turvau-

tumista.121 Se kasvattaa oikeuksiaan hakevien taloudellista riskiä ja toimii 

pelotteena. Kuluvastuun pelotevaikutusta voidaan lisäksi helposti tehostaa. 

Kaikkein tehokkaimmaksi kulupelote saadaan, kun ankaraan kuluvastuuseen 

ei tehdä poikkeuksia, tulospalkkioehtoiset asianajotoimeksiannot kielletään 

sekä joukkorahoitus (eli yleisöltä kerättävä rahoitus) tehdään lainvastaisek-

si tai sidotaan erikseen haettavaan lupaan. Kollektiivisessa oikeussuojassa 

merkitystä saa ennen kaikkea se, miten voittaneelle vastaajalle tuomittu kus-

tannusten korvaus jakaantuu hävinneiden kollektiivisten kantajien kesken. 

Toisin sanoen: onko tämä vastuu pääluvun mukaista, yhteisvastuullista vai 

yksilöllisesti määräytyvää? 

Mitä tulee Suomen oikeuteen, prosessilain säännös asianosaisten yh-

teisestä korvausvastuusta (OK 21:9) ei anna selvää vastausta tähän perusta-

vanlaatuiseen kysymykseen. Toki hyvin organisoimassaan kollektiivisessa 

oikeudenkäynnissä asianosaiset voivat etukäteen sopia siitä, miten oikeu-

denkäyntikustannukset heidän kesken jaetaan, jos asia hävitään. Kun asian 

120.  Ks. HE 83/2016 vp. s. 50. Taustana on ajatus, että siirretty eli toisille vyörytetty vahinko ei 
ole korvattavaa vahinkoa.editio
121.  Ks. Hodges 2001 s. 336. Englannissa pelastus joukko-oikeudenkäynneille tulee siitä, et-
tä kollektiiviset kanteet rahoitetaan yksilöllisellä julkisella oikeusavulla ja että tällaisen avun 
saajaa ei pääsääntöisesti voida velvoittaa korvaamaan vastapuolen kustannuksia. Ajatus on 
nerokas: periaatteessa yksilöllinen oikeusapua muutetaan kollektiiviseksi oikeusavuksi, jon-
ka saa joukko.
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käsittely on päättymässä, he pyytävät tuomioistuimelta jakamisen vahvista-

mista, toisin sanoen yhteisvastuun osittamista. Tosin tällaiset sopimukset 

ovat toistaiseksi vain mahdollisuus. Ainakaan tämän tutkimuksen aineisto 

ei sisällä viittauksia sopimuksiin kustannusten jakamisesta sen enempää en-

nen oikeudenkäyntiä kuin sen aikanakaan. Näin käytännön pulmaksi nousee 

tuomioistuimen mahdollisuus vaikuttaa vastuuseen prosessinjohdollisilla 

ratkaisuilla. Vastuu riippuu yhtäältä siitä, onko kyseessä yhteiskanne vai jouk-

kokanne, toisaalta taas siitä, käsitelläänkö joukkokanteet yhdessä (konsoli-

dointitilanne), pilottikanteella vai muodollisesti erillisinä.

On myönnettävä, että tutkimuksen aineistoon, jos ajatellaan ihanteellista 

tietoperustaa, jää huolestuttava aukko. Kollektiivisen oikeussuojan ominai-

suuksiin kuuluu, että useimmat sen muodot edellyttävät intressinhaltijoiden 

oma-aloitteista järjestäytymistä. Järjestäytymisen (tai ehkä oikeammin orga-

nisoitumisen) välttämättömyys on kollektiivisen oikeussuojan perusheikko-

us. Järjestäytymättömät intressinhaltijat eivät tavallisesti pysty käyttämään 

hyväkseen niitä mahdollisuuksia, joita on tarjolla. Yleinen piirre on, että jär-

jestäytymiselle ei ole institutionaalisia puitteita. Mikään viranomainen ei sitä 

tue eikä edes välitä informaatiota potentiaalisille intressinhaltijoille, jotta jär-

jestäytyminen tulisi helpommaksi.122 Esimerkiksi sellaista julkista rekisteriä, 

johon vireillä olevat tai suunnitellut kollektiiviset oikeudenkäynnit merkit-

täisiin, ei ole perustettu. Monissa uudistusvaatimuksissa tällainen rekisteri 

sen sijaan on agendan kärkihankkeita. Tosin voidaan lohdutukseksi sanoa, 

että intressinhaltijoiden järjestäytymistä ei pohjoismaissa myöskään estetä 

eikä vaikeuteta. Spontaanista järjestäytymisestä on vaikea saada tietoa. Aine-

piiristä ei tiettävästi ole myöskään käyttäytymistieteellistä tutkimusta. Näin 

oikeustieteellinen tutkimus joutuu hakemaan tietonsa lehtiartikkeleista ja 

sähköisestä mediasta. Vaikkakaan ne eivät anna kovin yksityiskohtaista tie-

toa, järjestäytymisen päämuodoista saadaan muodostetuksi varsin uskottava 

kuva. Kyselyihin ja haastatteluihin, niin toivottavia kuin ne olisivatkin, ei näin 

ryhdytä.123 Tosin avoimeksi jää, miksi intressinhaltijat eivät aina järjestäydy, 

122.  Wagner 2009 s. 84. Viranomaisaloitteinen ryhmäkanne on tässä suhteessa poikkeus. Kan-
teen harvoihin hyviin puoliin kuuluu, että viranomainen organisoi sen ryhmän, jonka puolesta 
kannetta ajetaan. Myös järjestökanteessa (jota myös kutsutaan organisaatiokanteeksi) järjes-
täytymisestä huolehtii kyseinen järjestö itse.
123.  Empiirisistä tutkimusaineistoista ks. Sutela 2016 s. 59. Oikeustieteellisessä tutkimuksessa 
otoskoko on harvoin niin suuri, että se täyttää kaikki luotettavuuden, tarkkuuden ja yleistet-
tävyyden vaatimukset. Käytettävissä olevat voimavarat sallivat vain suuntaa-antavat otokset. 
Toki nekin ovat parempia kuin satunnaisiin kuulumisiin tukeutuvat näkemykset siitä, millais-
ta ”käytäntö” on.   
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toisin sanoen miksi kaikki potentiaaliset soveltamistilanteet eivät tuotakaan 

sellaisia kollektiivikanteita, joihin selvästi olisi ulkopuolisen tarkkailijan mie-

lestä aihetta. 

Empiirisen tiedon niukkuus haittaa kollektiivisen oikeussuojan tutkimus-

ta kaikissa maissa. Monissa tutkimusohjelmissa ensimmäiseksi tavoitteeksi 

on asetettu empiirisen tiedon kerääminen eri oikeusjärjestyksistä.124 Täl-

lainen tieto on ohjelmia laativien mukaan välttämätön toimivuusarvioiden 

ja uudistusehdotusten pohjaksi.125 Ilman sitä tutkimus jää, jos ajatellaan 

käytännön sovelluksia, herkästi oikeudellisten mahdollisuuksien esittelyk-

si. Etenemisjärjestys ei ole kuitenkaan välttämättä oikea. Monesti tarvitaan 

teoreettista perustutkimusta uudesta ilmiöstä, jotta tiedetään, mitä empiiris-

tä tietoa kerätään ja minkä käsitteiden alle se jäsennetään. Umpimähkäiset 

vuoret ”raakadataa” eivät vie tutkimusta eteenpäin eivätkä anna perusteita 

uudistusvaatimuksille. Tähän tutkimukseen tietoja on saatu osaksi oikeu-

denkäyntiasiakirjojen maininnoista, osaksi lehtiuutisista tai/ja sosiaalisesta 

mediasta, yllättävän runsaasti myös kansalaisryhmien kotisivuilta ja aktii-

vihenkilöiden blogeista. Edustavaa näin saatu tieto ei tietenkään ole. Jotkut 

toimintaryhmät ovat näkyviä, jopa julkisuushakuisia, toiset taas piiloutuvat 

parhaansa mukaan julkisuudelta. Ne havainnot, joihin aineisto oikeuttaa, tu-

kevat enimmäkseen samoja päätelmiä, joihin kenties päästäisiin jo arkipäi-

vän psykologialla. Aineistosta näkyy, kuinka vaikea on löytää aloitteentekijää, 

miten ratkaiseva merkitys vaikuttajayksilöillä on, kuinka ihmiset arastelevat 

sitoutuvaa mukaantuloa ja millaiset voimat hajottavat alkuperäistä aktiivien-

joukkoa. Menestys vahvistaa joukkoa sekä määrällisesti että henkisesti, ku-

luva aika ja vastapuolen taktiset toimet taas heikentävät sitä. Yksityiskohtiin 

palataan asiayhteyksissä.         

2.4.2. Vanhaa viiniä uudessa leilissä?

Ilmiönä kollektiivisen oikeussuojan piirin luetut tilanteet on tunnettu pit-

kään prosessilainsäädännössä. Ne vain on ollut tapana sijoittaa subjektiivi-

sen kumulaation nimikkeen alle.126 Subjektiivinen kumulaatio käsittää oi-

124.  Ks. Sibony 2015 s. 56. Selvänä on pidetty myös sitä, että keräämiseen tarvitaan kvalita-
tiivisia menetelmiä. Kvantitatiiviset menetelmät – esimerkiksi maakohtaisten juttutilastojen 
tarkastelu – ovat jokseenkin hyödyttömiä. Näin Hensler 2016b s. 407. 
125.  ”Empiirinen tutkimus auttaa havaitsemaan lainsoveltamiseen liittyviä ongelmia ja epä-
koherenssia oikeusjärjestelmässä. Näin saadaan pohjaa oikeusjärjestelmän kehittämiselle.” 
Näin Sutela 2016 s. 59.
126.  Monissa prosessioikeuden perusteoksissa ryhmäkannekin sijoitetaan systemaattisesti 
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keastaan kaksi erillistä tasoa. Ensiksikin prosessilaki määrää, kuinka monta 

asianosaista – eli Norjan uuden prosessilain sanoin kuin monta kantajaa ja 

vastaajaa – asiassa saa olla, jotta asia pysyy vielä samana, eli kysymys on 

vielä yhdestä ja samasta oikeudenkäynnistä.127 Yhdeksi asiaksi pääsemistä 

tai kääntäen sellaisena pysymistä tarkastellaan tässä tutkimuksessa kysy-

myksenä yhteiskanteen käyttöalasta. Samana asiana pysymisestä nimittäin 

seuraa, että tuomioistuin antaa siinä käsitteellisesti vain yhden ratkaisun. 

Vastaavasti esitetty oikeudenkäyntiaineisto (esim. todistelu) ulottaa vaiku-

tuksensa koko asiakokonaisuuteen: aineistoa ei tarvitse esittää toistamiseen  

kokonaisuuden toisessa osiossa, esimerkiksi asianosaisen x kohdalla, jos se 

tuli jo tehdyksi asianosaista y tarkoittaen.128 Tämä antaa merkittävän edun 

kollektiivisesti oikeuksiaan hakeville. Oikeudenkäyntiyhteys (paremman il-

maisun puuttuessa) sekä tehostaa todistelua eli se pystytään keskittämään 

että laskee todistelusta aiheutuvia  kustannuksia. Erityisesti asiantuntijato-

distelussa kustannussäästö voi olla  merkittävä. 

Yhtenä asiana pysyminen tarjoaa toisenkin edun oikeuksiaan hakeville, 

vaikkakaan se ei tule yhtä helposti mieleen. Yhtenä asiana säilyvässä oikeu-

denkäynnissä heidän taloudellinen riskinsä on ratkaisevasti pienempi kuin 

erillisissä asioissa. Voittaminen ja häviäminen nimittäin on periaatteessa 

asiakohtaista. Oikeudenkäynnissä hävinnyt intressinhaltija joutuu täysi-

määräiseen vastuuseen vastapuolensa kustannuksista – tosin hän saa voit-

taessaan vuorostaan täyden korvauksen. Asia erikseen on, että esimerkiksi 

joukkokanteessa tätä vastuuta pystytään tasoittamaan, mihin palataan myö-

hemmin. Sen sijaan yhdessä asiassa pysyvässä oikeudenkäynnissä mitä luul-

tavimmin osassa intressinhaltijoiden vaatimuksista voitetaan, osassa taas 

hävitään. Tässä niin sanotussa osittaisen voittamisen tilanteessa pääsään-

tönä on, että asianosaiset kantavat itse kustannuksensa, prosessioikeuden 

tutkimuksen jargonin mukaan kulut kuitataan (OK 21:3).129    

Toinen taso aktualisoituu vasta, kun identiteettitarkastelussa asiat luoki-

tellaan eri asioiksi. Tässä kontekstissa kumulaatiolla tarkoitetaan sitä, että pe-

subjektiiviseen kumulaatioon, mikä on periaatteessa väärin. Ks. esimerkiksi Gomard-Kistrup 
2007 s. 444. Suomessa ryhmäkanne luokitellaan ”siviiliprosessin erityiseksi lajiksi.” Ks. Lappa-
lainen-Frände 2012 s. 1267. 
127.  Norjan prosessilaki on tässä suhteessa esikuvallisen selkeä. Tämän lain (tvisteloven) 15:2 
kuuluu: Flere parte kan saksøke eller sakøkes i en sak – - -. Ks. Schei ym 2007 s. 657.
128.  Lappalainen 1995 s. 420.
129.  Tosin pykälän on katsottu koskevan vain objektiivisen kumulaation tilanteita. Ks. Jokela 
2015 s. 413. Sen ajatus tuntuu kuitenkin olevan yhtä paikallaan myös niissä subjektiivisen ku-
mulaation tapauksissa, joihin yhteiskanne lukeutuu.
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riaatteessa alun perin erillisiksi asioiksi luokitellut oikeudenkäynnit yhdiste-

tään tai voidaan yhdistää. Jos oikeudenkäynnit kumuloidaan eli yhdistetään, 

ne sulautuvat yhteen.130 Asioiden käsittelyn katsotaan tapahtuvan yhdessä 

ja samassa oikeudenkäynnissä. Miten näkyvää yhdessä käsittely lopulta on, 

riippuu paljolti käsittelyn tavasta. Ulkoisesti se on havaittavinta, kun käsitte-

ly on suullista. Tällöin kaikki asianosaiset ovat yhtä aikaa paikalla, he argu-

mentoivat suullisesti asioissaan sekä esittävät henkilötodistelua. Kirjallises-

sa käsittelyssä sen sijaan sellainen yhteinen käsittely, johon subjektiivinen 

kumulaatio periaatteessa johtaa, jää paljossa ajatukselliseksi konstruktioksi. 

Useimmiten yhteiskäsittely on asiakirjojen kokonaisvaltaista lukemista sekä 

yhteistä esittelyä sellaisessa ratkaisukokoonpanon istunnossa, jossa asian-

osaisia ei ole paikalla. 

Eri asioiden yhdistämisellä päästään joissakin suhteissa samaan loppu-

tulokseen kuin katsomalla asia alun perinkin yhdeksi asiaksi: kerran esitetty 

aineisto otetaan huomioon kaikissa asioissa. Näin käynee – täysin selvää se 

ei ole, koska välittömyysperiaate tuo tähän rajoituksia – myös silloin, kun ku-

mulointi on niin sanottua jälkiperäistä.131 Joissakin suhteissa taas asioiden 

lähtökohtainen erillisyys säilyy, vaikka ne on päätettykin kumuloida. Tuomio- 

istuin ratkaisee itsenäisesti ja erikseen jokaisen asian, eli antaa siitä erillisen 

tuomion. Tosin teknisesti nämä erilliset tuomiot on tapana sisällyttää samaan 

asiakirjaan, mikä hämärtää tuomioiden lähtökohtaista erillisyyttä. Samoin 

esimerkiksi oikeudenkäynnin kustannusten kannalta yhdistetyt asiat pysyvät 

eri asioina. Yhdistäminen voi olla pakollista tai harkinnanvaraista. Se voi riip-

pua asioiden laadusta, niiden käsittelyvaiheesta, asianosaisten suostumuk-

sesta, tarkoituksenmukaisuudesta tai niiden yhdistelmästä. Yhdistäminen 

aktualisoituu tyypillisesti joukkokanteiden kohdalla; yhteiskannettahan ei 

tarvitse yhdistellä, koska se on jo yksi asia. Pilottikannetta taas ei voi yhdistää 

mihinkään, koska se on pilottikanne.

Kumulaatio on nykyisin yleisen lainkäytön ja erityisesti siviiliprosessin 

ilmiö. Varhaisessa hallintolainkäytön tutkimuksessa sillä oli vastineensa eli 

valitusten yhtyminen. Pääsääntönä oli, että hallintopäätöksistä tehdään eril-

liset valitukset ja ne käsitellään ”jokainen erikseen”. Joskus kuitenkin saattoi 

tulla kysymykseen kahden tai useamman valituksen käsitteleminen yhdessä, 

130.  Kotimaisessa kirjallisuudessa kumulaation on käsitteellisesti katsottu vaativan useita 
juttuja. Näin Lappalainen 1995 s. 421. Yhdeksi asiaksi katsominen ja asioiden yhdistäminen 
johtavat kuitenkin siinä määrin samoihin seuraamuksiin, ettei niiden pitäminen erillään ole 
yleensä tarpeen.   
131.  Tällaisesta kumulaatiosta ks. Lappalainen 1995 s. 446.
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esimerkiksi kun useat henkilöt olivat valittaneet yhdessä heitä koskevasta 

päätöksestä.132 Mitä tuli valitusten yhtymisen edellytyksiin, tapana oli viitata 

yleisprosessuaalisiin oppeihin. Viime kädessä ratkaisi kuitenkin tarkoituk-

senmukaisuus: huomiota oli kiinnitettävä asianosaisten samuuteen, saman 

prosessilajin soveltuvuuteen sekä prosessiaineiston yhtenäisyyteen. Uudem-

masta kirjallisuudesta vastaava hakusana puuttuu.133 Tämä selittynee sillä, 

että valitusten yhdistäminen on itsestäänselvyys ilman minkäänlaista dra-

matiikkaa. Ehkä tämän seurauksena myöskään yhdistämiseen liittyvä asiain-

hallinta tai koordinoitu prosessinjohto eivät ole saaneet hallintolainkäytön 

tutkimuksessa samanlaista huomiota. Tosiasiallisesti valitusten ”yhdistämi-

nen” tietenkin sisältää, ehkä hieman lievennettyinä, samat oikeusturvan on-

gelmat kuin sen sisarilmiöt yleisessä lainkäytössä. 

Kuten edellä havaittiin, myös hallintolainkäytössä tunnetaan massa-

luonteiset vaatimukset eli joukko- ja yhteisvalitukset, jos näitä käsitteitä 

halutaan käyttää. Esimerkiksi valitusten yhdistämisellä saavutetaan paljol-

ti samoja etuja kuin kumulaatiolla riita-asiassa. Tosin yhdistäminen näkyy 

(kuten todettiin) kunnolla vain, jos asiassa järjestetään suullinen käsittely. 

Jos käsittely on täyskirjallista, yhteiskäsittely supistuu siihen, että asiakir-

jat luetaan yhdessä ja kaikki valitukset esitellään samassa istunnossa. Va-

litusten jääminen erikseen käsiteltäviksi ei kuitenkaan ole esimerkiksi to-

distelun kannalta niin kohtalokasta kuin vastaava erillisyys tavallisessa 

oikeudenkäynnissä. Tämä johtuu hallintolainkäyttöä ohjaavasta virallispe-

riaatteesta. Virallisperiaate nimittäin sallii ja itse asiassa myös vaatii, että yh-

dessä valitusasiassa esitetty näyttö – eli jargonin mukaan saatu tai hankittu  

selvitys – otetaan viran puolesta huomioon toisessa valitusasiassa. Tieten-

kin huomioon ottamisen käytännön reunaehtona on, että toisesta asiasta ja 

sen tapahtumista (eli näytön esittämisestä) ollaan tietoisia. Tässä asianosai-

nen on sattuman armoilla. Mitään takeita aineiston huomioon ottamisesta 

toisessa valitusasiassa ei tosiasiallisesti ole, ellei ratkaiseva kokoonpano ole 

sattumoisin sama. Hallintotuomioistuimet ovat tunnettuja siitä, että osastot  

132.  Esitys perustuu Merikosken yleisesitykseen. Ks. Merikoski 1968 s. 408. Esimerkiksi edellä 
viitatussa suojelupoliisin palkkakiistassa (korkein hallinto-oikeus 16.2.2016) hallintotuomiois-
tuimet ratkaisivat yhdellä päätöksellä 35 henkilön tekemät valitukset palkkauksestaan. Yksit-
täisten valittajien identiteetti katosi lähes täysin, sillä päätös mainitsee vain yhden asianosaisen 
nimen, muut ovat ”asiakumppaneita”, joista kerrotaan vain heidän lukumääränsä.  
133.  Prosessioikeudellisen kielenkäytön katoaminen hallinto-oikeuden tutkimuksessa on pe-
rusteltavissa pyrkimyksellä päästä eroon analogioista, mutta on vaikea uskoa, että itse ilmiö ja 
siihen liittyvät ongelmat olisivat yhtäkkiä kadonneet. Ehkä siinä tuomarikeskeisessä ajattelussa, 
joka leimaa hallintolainkäyttöä, valitusten yhdistäminen näyttäytyy puhtaana työekonomiana 
ja teknisenä järjestelynä.
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eivät tiedä naapuriosastojensa tekemisistä. Asianosaisen siis kannattaa joka 

tapauksessa ja varmuuden vuoksi esittää sama aineisto omassa valitusasi-

assaan.

Yhdistämisellä ja yhdeksi asiaksi katsomisella on eräässä suhteessa pe-

rustava ero. Yhdistäminen on milloin tahansa peruutettavissa osaksi tai ko-

konaan. Tuomioistuin voi siirtää niitä erilliseen valmisteluun (OK 5:23) tai 

pääkäsittelyyn (OK 5:30) taikka määrätä yhdistetyt asiat käsiteltäviksi eril-

lisinä asioina (OK 18:6.2). Sen sijaan yhteiskannetta ei pääsääntöisesti saa 

purkaa: tällainen kanne ei sisällä sellaisia ”erillisiä osia”, jotka olisivat erotet-

tavissa. Toinen juttu on, että yhteiskanteessa voi esiintyä sellainen ”oikeu-

denkäyntiä koskeva kysymys” (esim. toimivalta), joka on erotettavissa, toi-

sin sanoen valmisteltavissa ja käsiteltävissä erikseen. Kuten edellä todettiin, 

viimeistään asiaa ratkaistaessa yhdistäminen purkautuu. Jokainen erillinen 

asia saa oman ratkaisunsa.  

Jos ajatellaan riitapuolten strategiaa, tyypillisessä kollektiivisen oikeus-

suojan tilanteessa oikeuksiaan hakevien kannattaa vaatia pääsyä yhdeksi 

asiaksi tai ellei se onnistu, niin erillisten asioiden pysyvää yhdistämistä. Tyy-

pillisen vastapuolen – esimerkiksi korvauskanteiden kohteeksi joutuneen 

yrityksen – taas on syytä vaatia, että yhteiskanteen vaatimukset katsotaan 

eri asioiksi. Lisäksi yrityksen kannattaa vastustaa asioiden yhdistämistä tai 

vaatia yhdistämällä syntyneen asiakokonaisuuden paloittelua. Tuomiois-

tuimen toimintalogiikka puolestaan jää hieman sumeaksi. Yhtäältä asia-

kokonaisuus kannattaisi purkaa erillisiksi jutuiksi, jolloin jokainen asia saa 

numeron asiainhallinnan diaarijärjestelmässä. Näin se saa työtilastoihin-

sa suoritteita vastaisia tulosneuvotteluja varten.134 Toisaalta pitämällä asia-

kokonaisuus yhtenä asiana se välttyy moninkertaiselta kirjaamiselta, käsit-

telyjen koordinoinnilta ja muulta asiainhallinnalta. Näin se voi keskittää 

tarmonsa päätehtäväänsä eli lainkäyttöön. Suomalaisten tuomioistuinten 

asennetta ei ole tutkittu. Käytännön esimerkit viittaavat siihen, että tuomio-

istuimet suosivat joukkokanteita eli erillisten asioiden mallia. Jokseenkin 

kaikissa julkisuuteen päässeissä asioissa on päädytty tähän asetelmaan. Se 

voi kuitenkin selittyä yhtäältä asioita vireille panevien tahojen valinnoilla,  

johon tuomioistuin alistuu; toisaalta taas selitys voi löytyä tottumuksen voi-

134.  Tulosohjauksen saapumisesta suomalaisen oikeuskulttuuriin ks. esimerkiksi Liljeroos 
1999 s. 614. Kohtuuden nimissä on sanottava, että alkuaikojen määrätuloksista on siirrytty myös 
lainkäytön laadun arviointiin. Esimerkkinä tästä ovat laatuhankkeet mittareineen. Lainkäytön 
laatu ja oikeuksiin pääsy eivät kuitenkaan ole synonyymejä, mikä usein unohtuu. Tuloksen 
mittaamisen ongelmasta yleensä ks. esimerkiksi Myrsky 2013 s. 276. 
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masta, ehkä myös yksilöllisen oikeussuojan ideaalin alitajuisesta vaikutuk-

sesta.  

2.5. Tutkimuksen aineisto 2: ihmisoikeus- 
sopimus ja unionin oikeusjärjestys

Yksi ylikansallinen oikeuslähde, ihmisoikeussopimus soveltamiskäytäntöi-

neen ja tutkimusperinteineen tuottaa pettymyksen. Ihmisoikeudet ja niihin 

kohdistuva tutkimus ovat olleet aina vahvasti yksilökohtaisia. Tilastollisesti 

todennettavat oikeuksiin pääsyn ongelmat eli suurten joukkojen oikeusturva 

on näin jäänyt luontaisesti sivuun tarkastelusta. Kansalaisen on ymmärrettä-

västi mahdotonta vedota oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaatteisiin 

oikeudenkäynnissä, jos hän ei saa oikeudenkäyntiä edes vireille. Ihmisoi-

keuksien soveltaminen kohtaa toisenkin esteen. Kollektiivisessa oikeussuo-

jassa aktualisoituu enimmäkseen horisontaalisen vaikutuksen taso, jossa ih-

misoikeudet ovat automaattisesti sivuosassa. Joudutaan nimittäin kysymään, 

millaista oikeussuojaa intressinhaltija saa ryhmän muita intressinhaltijoita 

vastaan. Horisontaalisen tason ongelmia eivät niinkään tuota ne tilanteet, 

joissa intressinhaltijat järjestäytyvät ryhmäksi tuomioistuimen alaisuudessa 

tai valvonnassa, esimerkkinä englantilainen group litigation- eli GLO -oikeu-

denkäynti. Artiklan vaatimukset ovat, hieman tarkennettuina, sellaisinaan 

sovellettavissa tässä konseptissa.135 

Sen sijaan tuomioistuimen ulkopuolelle sijoittuva järjestäytyminen ja 

päätöksenteko jäävät ihmisoikeuksien vaikutuksen ulkopuolelle. Ihmis-

oikeuksia kun ei ole tarkoitettu ohjaamaan edunvalvontaa, joka toteutuu 

esimerkiksi kansalaisyhteiskunnan kautta. Jos edunvalvontaa varten jär-

jestäytynyt kansalaisten joukko ei suostu ottamaan mukaan toimiinsa int-

ressinhaltija x:ää, tällä ei ole käytettävissään mitään oikeussuojakeinoja jouk-

koaan vastaan. Kuitenkin mukaanpääsyllä joko yhteiskanteessa kantajaksi 

tai pilottioikeudenkäynnissä asianosaiseksi voi olla ratkaiseva merkitys sille, 

pääseekö henkilö koskaan oikeuksiinsa. Näin ollen kaikkia opt in -tyyppisiä 

järjestelyjä kollektiivisessa oikeussuojassa täytyy pitää tässä suhteessa epä-

onnistuneina. Jos intressinhaltijan mukaanpääsy kielikuvan tarkoittamaan 

kollektiivisen oikeussuojan bussiin halutaan varmistaa, tarvitaan laintasoista 

135.  Euroopan unionin valmisteluaineistossa on yksittäisiä, tavallisesti perustelemattomia 
viittauksia ihmisoikeuksiin. Esimerkiksi vuoden 2012 raportissa opt out -mallille perustuvaa 
ryhmäkannetta pidetään jostain syystä 6 artiklan näkökulmasta “problemaattisena”. Ks. Re-
port 2012 s. 13.
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sääntelyä, jonka kohteena on joko tuomioistuin tai muu viranomainen. Täl-

löin päädytään viranomaisaloitteisen ryhmäkanteen kaltaisiin, monimutkai-

siin ja kömpelöihin konstruktioihin. 

Toki kiistatonta on, että sen lainkäyttömenettelyn, jossa kollektiivinen 

oikeuksiin pääsy joko toteutuu tai jää toteutumatta, on täytettävä ihmisoike-

ussopimuksen 6 artiklan vähimmäisvaatimukset. Asian kollektiivisuus ei sen 

enempää kiristä kuin laskekaan näitä vaatimuksia. Kotimaisella prosessioi-

keuden tutkimuksella kuitenkin on, tutkimuksen valtavirran tapaan, taipu-

muksena unohtaa, että 6 artiklan vaatimukset ovat ainoastaan vähimmäis-

vaatimuksia. Oikeudenkäynti saa olla laadukkaampaa, toisin sanoen tukea 

tehokkaammin oikeuksiin pääsemistä. Artiklan perimmäinen hyöty onkin 

siinä, että se osoittaa, mistä kaikista tekijöistä lainkäytön laatu ja tätä kautta 

oikeuksiin pääsyn todennäköisyys koostuu.136 Kannattaa muistaa lisäksi, että 

lainkäytön todellinen taso on eri asia kuin se vaikutelma tai kuva, jonka oi-

keudenkäynnin osalliset saavat. Lyhyesti: oikeudenkäynnin on oltava oikeu-

denmukainen (merkityksessä reilu), ja sen on myös annettava osanottajille 

vaikutelma, että se on oikeudenmukainen. Tätä tavoitetta kuvataan moder-

nissa tutkimuksessa sanomalla, että oikeudenkäynnin on annettava koetun 

oikeudenmukaisuuden tuntu. Tutkimus on myös suhteellisen pitkälle mää-

ritellyt ne tekijät, jotka luovat tätä tuntua. Monet subjektiivista vaikutelmaa 

luovat tekijät, joskaan eivät läheskään kaikki, samalla tuovat todellista oikeu-

denmukaisuutta oikeudenkäyntiin. Tässä on myös vaaransa. Oikeudenmu-

kaisen oikeudenkäynnin kannalta kauhistus on mukareilu oikeudenkäynti 

eli sellainen oikeudenkäynti, joka saadaan näyttämään reilulta mutta joka 

todellisuudessa on puolueellinen tai mielivaltainen.137 

Euroopan unioni on tässä tutkimuksessa antoisampi oikeuslähde. Ko-

missio on äskettäin eli vuonna 2013 vahvistanut suosituksen kollektiivisen 

oikeussuojan periaatteista.138 On myönnettävä, että suositus on nimensä mu-

kaisesti pitkälti periaatteiden julistus. Lisäksi suositus keskittyy sellaisiin oi-

keudenloukkauksiin, joiden kohteena on unionin oikeusjärjestys. Varauksis-

136.  Perusoikeuksien, joihin ihmisoikeudet tässä suhteessa voitaneen samastaa, suoraa on-
gelmanratkaisukykyä on ennenkin epäilty. “Esimerkiksi perusoikeudet sisältävät niin runsaasti 
erisuuntaisia elementtejä, ettei ole vaaraa siitä, että kiistely oikeuden konkreettisesta toteutuk-
sesta voisi koskaan päättyä.” Näin Nuotio 1996 s. 1034.
137.  Koulu 2015 s. 274.
138.  Suositukseen liittyy komission tiedonanto “Towards a European Horizontal Framework 
for Collective Redress” (2013). Tiedonanto on suositusta pohdiskelevampi, se valottaa mainios-
ti oikeuspoliittisia vaihtoehtoja. Tiedonantoa edelsi epätavallisen laaja kuulemiskierros, jossa 
lähes kaksikymmentätuhatta yksityistä kansalaista jätti – institutionaalisten tahojen lisäksi – 
kommentteja, ehdotuksia ja aloitteita.
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ta huolimatta suositus ensiksikin selkiinnyttää kielenkäyttöä (3 art.). Toiseksi 

se tuo esiin perinteiset prosessilain tarjoamat kollektiivisen oikeussuojan kei-

not eli tässäkin tutkimuksessä keskiössä olevan yhteiskanteen sekä joukko-

kanteet (johdanto 9-k ja 17-k). Lopuksi eli kolmanneksi suositus luettelee ne 

oikeuspoliittiset valinnat, joita kollektiivisen oikeussuojan kehittäminen vaa-

tii. Konkreettisimmillaan suositus on, kun se käsittelee tässä tutkimuksessa 

kollektiivisiksi seurannaiskanteiksi kutsuttuja tilanteita. Tällaisessa kanteessa 

intressinhaltija vaatii yksilöllistä korvausta sen jälkeen, kun julkinen viran-

omainen on todennut oikeudenloukkauksen tapahtumisen (33 art.). Monet 

kilpailuoikeudelliset korvauskanteet sijoittuvat selvästikin tähän kategoriaan. 

Suosituksessa noteerataan myös nykyajan megatrendi eli vaihtoehtoinen 

riidanratkaisu. Sen tulisi olla aina saatavissa kollektiivisten kannejärjestely-

jen rinnalla (16-k). Ajatusta ei kuitenkaan mitenkään kehitellä, joten se jää 

yleiseksi toivomukseksi. Konsensuaalinen (vaihtoehtoinen) riidanratkaisu 

oli enemmän esillä aikaisemmassa komission tiedonannossa, jossa kerrottiin 

myös pakollisen sovittelun (joka olisi edeltänyt oikeudenkäyntiä) saamasta 

vastustuksesta. Sitä vastustivat yllättävästi yritykset, jotka aikaisemmissa vai-

heissa olivat kannattaneet vaihtoehtoista riidanratkaisua kollektiivisen oi-

keussuojan keinona. Aikaisemmassa raportissa sovittelu nimittäin oli keino, 

joilla piti estää kollektiivisten oikeussuojamekanismien väärin käyttämistä. 

Suosituksessa ja tiedonannossa kannettiin myös suhteettomalta tuntuvaa 

huolta potentiaalisten vastaajatahojen oikeussuojasta ja intressinhaltijoiden 

mahdollisuudesta väärinkäyttää kollektiivisen oikeussuojan keinoja.139 Sa-

moin suositus suhtautuu yllättävän vihamielisesti ulkopuoliseen rahoituk-

seen, joskin se jättää tässä suhteessa jäsenvaltioille harkintavaltaa. Suosituk-

sen kielteisyyttä tässä kohdin onkin aiheellisesti ihmetelty.140 

Kollektiivinen lainkäyttö (collective redress) on uusi tulokas unionin 

hankkeiden listalla. Myös sen esiinnousun vaiheet kiinnostavat: ajatus kol-

lektiivisesta lainkäytöstä  liitettiin alun perin lähinnä kilpailulainsäädäntöön 

ja kuluttajansuojaan.141 Se myös eriytti lähestymistä, sillä unionin säädösval-

mistelu eteni näillä kahdella linjalla melko itsenäisesti. Yhteistä linjoille oli 

139.  Ks. erityisesti Towards a European Horizontal Framework for Collective Redress 2013 s. 
4 ja 7.
140.  Lomas-Raja 2015 s. 76.
141.  Varhaisia ehdotuksia sisälsivät muun muassa “Green paper: Damages actions for breach 
of the EC antitrust rules” (2005) ja “Green paper: On Consumer Collective Redress” (2008). Jo 
niistä ensimmäinen nosti esille edelleen ajankohtaisen kollektiivisen oikeussuojan peruson-
gelmat. Tosin kollektiivinen oikeussuoja oli yksi neljästä keinosta parantaa kuluttajansuojaa 
erityisesti rajat ylittävässä kaupan käynnissä.
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ennen kaikkea keskittyminen juuri korvauskysymyksiin eli reparatiiviseen  

oikeussuojaan. Aikaisemmin oli painotettu “kollektiivisten” eli yhteisten int-

ressien toteutumisen ensisijaisuutta. Eri valmistelulinjat yhtyivät vasta vuo-

den 2012 raportissa. Siinä korostettiin, että kollektiivinen oikeussuoja ei saa-

nut rajoittua vain kuluttaja-asemassa oleviin intressinhaltijoihin. Jälkikäteen 

arvioituna ratkaiseva askel lienee kuitenkin ollut jo kollektiivisen oikeussuo-

jan pääseminen komission vuoden 2010 tiedonantoon. Tiedonannossa se 

luettiin osaksi “Kansalaisten Eurooppa”-teemaa. Kollektiivinen oikeussuo-

ja mainittiin tiedonannossa niiden viiden hankkeen joukossa, joilla oli tar-

koitus parantaa kansalaisten “prosessioikeudellisia oikeuksia” (‘procedural 

rights for citizens’).142 Tiedonannon linjauksen seurauksena kollektiivinen 

oikeussuoja nousi säädöshankkeiden marginaalista oikeuspoliittisen agen-

dan kärkeen.

Euroopan unioni on tuonut kollektiiviseen oikeussuojaan paitsi ajankoh-

taisuutta myös kaksijakoisuutta. Tämä johtuu siitä, että komission on eden-

nyt sektorikohtaisesti paljon nopeammin kuin yleisen suojan kehittelyssä. 

Sektorikohteiset säädökset, erityisesti niin sanottuja kilpailuoikeudellisia 

vahinkoja koskeva direktiivi, joka edellä mainittiin, sisältävät paljon proses-

sioikeudellista sääntelyä, joka jäsenvaltioiden on otettava kansallisiin pro-

sessilakeihinsa. Esimerkiksi kyseinen direktiivi velvoittaa jäsenvaltioita var-

mistamaan, että jokainen kilpailusäädösten rikkomisesta vahinkoa kärsinyt 

saa täyden korvauksen vahingostaan (3 art.). Direktiivi sisältää muun muas-

sa yksityiskohtaiset määräykset todisteiden esittämisestä korvausoikeuden-

käynnissä (II luku). Se myös määrää sisäisestä oikeusvoimasta. Sellainen kil-

pailuoikeuden rikkominen, joka on todettu kansallisen kilpailuviranomaisen 

tai tuomioistuimen lopullisella päätöksellä, katsotaan ”peruuttamattomasti” 

vahvistetuksi kansallisissa tuomioistuimissa nostettua vahingonkorvauskan-

netta varten (9 art.). Yleiset periaatteet oikeusvoimastahan eivät tähän vält-

tämättä johda, kaikkein vähiten dualistisessa lainkäyttöjärjestelmässä, joihin 

Suomi Ruotsin tavoin kuuluu.143 Jäsenvaltioiden on tehtävä direktiivin vaa-

timat muutokset lakeihinsa viimeistään 27. joulukuuta 2016.

Direktiivi istuttaa lisäksi unionin jäsenvaltioihin eräänlaisen discovery-

instituution puolikkaan. Editiovaatimuksissa esitettäväksi vaaditut asiakir-

142.  Commission Work Programme 2010: Time to act 2010 s. 7.
143.  Tästä niin sanotusta interrelatiivisesta oikeusvoimasta (tai oikeammin sen heikkoudesta) 
ks. Koulu 2016 s. 200. Vaikka kysymys oikeusvoimasta on avoin, kilpailuviranomaisen ratkai-
sua pidetään kuitenkin ”vähintäänkin vahvana todisteena” kilpailurajoituksesta ja sen vaiku-
tuksesta. Tämä ei koske niinkään vaikutuksia, jotka kohdistuvat ”yksittäisiin tahoihin”. Näin 
Havu 2013 s. 126. 
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jat on edelleenkin periaatteessa yksilöitävä, mutta traditionaalisen tarkkaa 

yksilöintiä esittämisvaatimuksilta ei enää saa vaatia. Esittämismääräykseen 

riittää, että asiakirjat on määritelty ”niin täsmällisesti ja suppeasti kuin asian-

mukaisin perusteluihin sisältyvien kohtuudella käytettävissä olevien seikko-

jen perusteella on mahdollista” (5 art. 2-k). Totta on, että säännös jättää tuo-

mioistuimelle vaikeasti kontrolloitavan harkinnanvaran. Luultavaa on, että 

tuomioistuimet direktiivin johdannon 15-kohdan valossa käyttävät harkinta-

valtaansa korvauksia vaativan tahon eli kantajan hyväksi.144 Lisäksi direktiivi 

suorastaan houkuttelee jäsenvaltioita laajempaan todisteiden esittämisvel-

vollisuuteen, tosin näennäisesti ainoastaan varaamalla siihen ”mahdollisuu-

den” (5 art. 8-k). Kansallisessa täytäntöönpanolaissa yksilöinnin lievennykset 

pääosin toteutuvat. Tosin lain sääntelyä (7 §) voidaan moittia epämääräiseksi 

ja erityisesti hallituksen esityksen perusteluja ajatellen direktiivin perusaja-

tuksen suorastaan hukkaavaksi.145    

Nähtäväksi jää, miten jäsenvaltiot tulevat toimimaan: panevatko ne di-

rektiivin täytäntöön vain sen rajaamalla alueella (eli käytännössä kartelliva-

hingoissa) vai koko kollektiivisessa oikeussuojassa? Osa direktiivin määräyk-

sistä on toki niin spesifisiä, että niillä on käyttöä vain kilpailuoikeudellisessa 

oikeussuojassa ja siinäkin lähinnä, kun vaaditaan korvausta kartellin tuotta-

mista vahingoista. Ongelma ei kuitenkaan ole pelkästään yhden direktiivin 

voimaansaattamisessa. Voidaan kysyä, kuinka pitkälle tällainen prosessioike-

udellinen eriarvoisuus on yhdenvertaisuusperiaatteen kannalta hyväksyttä-

vissä. Toki yleisesti myönnetään, että esimerkiksi riita-asiat ja rikosasiat ovat 

perustavasti erilaisia ja että ne tarvitsevat erilaisen käsittelyn. Harva kiistää 

sitäkään, että indispositiiviset asiat ja sellaiset asiat, joissa sovinto on sallit-

tu, kaipaavat erilaista menettelyn sääntelyä. Harmaalle alueelle ajaudutaan 

kuitenkin viimeistään silloin, kun yksin vaatimuksen laatu ratkaisee, mitä 

todistuskeinoja on käytettävissä tai mihin näyttökynnys asetetaan. Miksi kar-

tellivahingot ansaitsevat kantajaa suosivan kohtelun, kun taas ympäristö- ja 

tuotevastuuvahingot eivät sitä tee? Myös praktisuuden rajat tulevat vastaan. 

Eriarvoisuus ei välttämättä säily oikeuskäytännössä, vaikka sektorikohtaiset 

144.  ”- – - on aiheellista varmistaa, että kantajilla on oikeus vaatia korvausvaatimuksensa kan-
nalta merkityksellisten todisteiden esittämistä ilman, että niiden pitäisi yksilöidä tarkkaan yksit-
täiset todisteet”. Ks. johdanto 15-k. Yksilöinnin korkeahkosta ”normaalitasosta” ks. esimerkiksi 
Welling 2009 s. 92. Peukalosäännöksi on tarjottu ajatusta, että yksilöinti antaa ulkopuoliselle 
kuten ulosottomiehelle mahdollisuuden noutaa asiakirja sen haltijalta. Ks. Pölönen-Tapanila 
2015 s. 447. Tosin tehokkaampaa on, että asiakirjan jäämiselle saavuttamattomiin  annetaan 
todistusvaikutus (OK 17:6). 
145.  HE 83/2016 s. 16 ja 52.



96

2. Tutkimustehtävä

todisteluprivilegiot niin tekisivätkin. Tuomioistuimet toisin sanoen alkavat 

soveltaa vastaavia sääntöjä muissakin massaluonteissa vaatimuksissa.

Euroopan unionin toimet ovat jäsenvaltioiden ”prosessuaalisen” autono-

mian muistaen niin radikaaleja, että niihin perehtyvä odottaisi kohtaavansa 

kattavan empiirisen selvityksen, jolla niitä perustellaan. Tässä hän kuiten-

kin pahasti pettyy: ehdotuksissa ei ole suoria viittauksia tehtyihin tai edes 

tekeillä oleviin empiirisiin selvityksiin. Tätä puutetta ei kompensoi se, että 

ehdotusten kuvaukset oikeuksiin pääsyn epäkohdista ovat varsin vakuutta-

via. Jossain määrin empiiristä tietoa ovat tuomassa ne maakohtaiset raportit, 

joita on ollut tapana julkaista erilaisissa kokoomateoksissa. Unionin kiinnos-

tus on tehnyt aiheen muodikkaaksi ja kannustanut sen pohtimiseen. Tästä 

syystä kollektiivinen oikeussuoja on viime vuosina ollut kokoomateosten 

luvattu maa. Maaraportit kuitenkin jakaantuvat kahteen kategoriaan, joko  

panegyyrisiin tai mustamaalaaviin. Panegyyrisessä raportissa kirjoittajaa 

kehuu estoitta omaa oikeusjärjestelmäänsä tässäkin suhteessa. Mustamaa-

laavassa hän esittää sen liian kielteisessä sävyssä, ehkä saadakseen käynnis-

tetyksi uudistuksia, joita hän pitää tarpeellisina. Common law -maiden maa-

raportit näyttävät sijoittuvan paljolti jälkimmäiseen, Etelä-Euroopan maiden 

taas ensimmäiseen kategoriaan.



973. Kollektiivisen oikeussuojan 
suuret kysymykset

3.1. Tyyppitilanteita ja strategioita

3.1.1. Viivytysstrategian peikko

Jos kollektiivista oikeussuojaa koskevasta keskustelusta tehtäisiin diskurs-

sianalyysi (jollaista ei ole toistaiseksi tehty), siitä luultavasti löytyisi tyyppi-

tilanne, jonka niin kannattavat kuin vastustajatkin myöntävät vähintäänkin 

mahdolliseksi. Tosin siihen yksimielisyys tavallisesti loppuukin. Tälle hy-

poteettiselle tyyppitapaukselle on ominaista kantajatahon yksilökohtainen 

pieni intressi (yleensä rahamääräinen), oikeudellinen tai faktuaalinen epä-

varmuus lopputuloksesta, oikeuksiaan hakevalle oikeudenkäynnistä syn-

tyvä huomattava taloudellinen riski, hänen vähäinen kykynsä kantaa tätä 

riskiä ja ehkä keskeisimpänä tekijänä vastapuolen kyky strategiseen käyt-

täytymiseen. Vastapuoli oletetaan tavallisesti vahvaksi toimijaksi, jonka ta-

loudelliset, henkiset ja tiedolliset voimavarat ovat ylivoimaiset. Vaikka kol-

lektiivinen oikeussuoja on tapana ajatuksellisesti kytkeä välillisiin (tai kuten 

joskus sanotaan kollektiivisiin), sumeisiin tai fragmentaarisiin intressei-

hin, yksilöintressi voi toki olla absoluuttisesti tai suhteutettuna merkittävä. 

Kotimainen esimerkki intressin vaihtelusta ovat niin sanotun puukartelliju-

tun korvauskanteet.146 Yksittäisten kantajien vaatimukset olivat pienimmil-

lään parituhatta euroa, suurimmillaan taas kymmeniä miljoonia. 

Pienissä kertautuvissa intresseissä tasapainon vinoutuma kuitenkin nä-

kyy selvimpänä.  Esimerkiksi voidaan ottaa vaikkapa suuryrityksen perus-

teiltaan kyseenalainen muutaman euron laskutus kymmeniltä tuhansil-

ta asiakkailta. Yksittäinen asiakas voi kokea laskutuksen periaatteellisena 

vääryytenä. Harva kuitenkaan pitää tätä vääryyttä niin räikeänä, että hän on 

oikeutta saadakseen valmis uhraamaan omaisuutensa ja mielenrauhansa.  

Suuryrityksen taas kannattaa panostaa periaatteessa rajattomasti niihin  

146.  Esimerkkitapauksista eri maissa ks. Stadler 2011 s. 164. Hän tuo, kuten edellä todettiin, esiin 
myös sen, että tavallisesti joukkokanne tai vastaava liittyy sijoittajien suojaan, toisin sanoen 
tappioita kärsineet sijoittajat vaativat korvauksia arvopaperien liikkeellelaskijoilta tai arvopa-
perivälittäjiltä. Kulutushyödykkeisiin liittyneet joukkokanteet, jotka leimasivat vielä 1970- ja 
1980- lukuja, ovat viime vuosina jääneet asiatilastoissa vähemmistöön.
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harvoihin oikeudenkäynteihin, joissa oikeustaistelijaksi ryhtyvä asiakas rii-

tauttaa laskutuksen. 

Kuten esimerkki osoittaa, strategisessa käyttäytymisessä oikeudellisen 

konfliktinhallinnan säännöt muuttuvat. Tässä jaksossa puhutaan asianosais-

ten ja heidän lakimiestensä strategioista. Kannattaa kuitenkin huomata, että 

myös asioita käsittelevillä tuomareilla on omat strategiansa. He ovat ”strate-

gisia toimijoita”, joilla on mielipide siitä, kuinka heille jaettuja asioita tulee 

käsitellä ja ratkaista. Mielipide näkyy sekä oikeudenkäynnin ulkoisessa ku-

lussa että lopputuloksessa. Onkin sanottu aiheellisesti, että kaikkia tuoma-

reiden tekemisiä tai tekemättä jättämisiä ei voida selittää sen enempää epä-

poliittisella juridiikalla (’apolitical jurisprudence’) kuin henkilökohtaisella 

ideologiallakaan.147 Normaalisti asianosaisten ja etenkin institutionaalisten 

toimijoiden kuvitellaan toimivan rationaalisesti riidoissaan. Jos riita pää-

tyy tuomioistuimeen, oikeudenkäyntiin uhrataan intressiin suhteutettuna 

kohtuullinen määrä aikaa ja rahaa, riita sovitaan jos oikeudenkäynti näyttää 

päättyvän tappioon ja niin edelleen. Tämä on oikeudenkäynnin normaa-

listrategia. Kollektiivisessa lainkäytössä oikeudenkäynti vaatii toisenlaista, 

sinänsä yhtä rationaalista käyttäytymistä. Kollektiivikanteen tyypillisen vas-

taajan perusstrategia tunnetaan ja on tunnettu kauan. Jos yritys tai vastaava 

vahva toimija joutuu kollektiivisen kanteen vastaajaksi, sen kannattaa mah-

dollisimman tehokkaasti viivyttää ratkaisua, toisin sanoen pitkittää oikeu-

denkäyntejä.148 

Mitä pitemmälle ratkaisu viipyy, sitä enemmän intressinhaltijoiden kiin-

nostus ajaa asiaansa vähenee. Intressinhaltijat unohtavat asian, vääryysko-

kemus ehkä aikanaan hyvinkin voimakas haalistuu, asiakirjamuotoinen 

selvitys hävitetään ja muistikuvat tapahtumista hämärtyvät. Myös suuren 

yleisön sympatiat ajan myötä menetetään, mikä heijastuu epäsuorasti tuo-

mioistuinten asenteisiin. Vahingonkärsijät, jotka aluksi miellettiin uhreiksi, 

nähdään oikeudenkäynnin pitkittyessä ”ahneina korvausten vaatijoina” ellei 

suorastaan huijareina. Tällainen leimautuminen näyttää yleismaailmalliselta 

ilmiötä, joskin se, mikä katsotaan oikeuksiaan hakevan kansalaisen ”oikeu-

tetuksi” vaatimukseksi, mikä taas on oikeudenkäynnin ”hyväksi käyttämistä” 

147.  Ks. esimerkiksi Greene-Wrightsman 2005 s. 418. Tuomari-identiteetistä ja tuomarinroo-
lista pohjoismaissa ks. myös Koulu 2015 s. 320.     
148.  Vahva toimija voi turvautua myös ennalta estävään vastastrategiaan. Monissa maissa 
sopimuksiin otetaan rutiinimaisesti lauseke, joka kieltää vastapuolta turvautumasta kollektii-
viseen oikeussuojaan, erityisesti ryhmäkanteeseen. Esimerkiksi Yhdysvalloissa tällaiset oikeu-
denkäyntilausekkeet ovat periaatteessa päteviä. Ks. Hensler 2016 s. 9.
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on voimakkaasti kulttuurisidonnaista.149 Esimerkiksi tapauksessa JJB Sport 

seitsemän vuoden viivytys osoittautui kohtalokkaaksi.150 Tapauksessa suuri 

joukko jalkapallon harrastajia oli ostanut joukkuepaitojen replikoita. Myyjä-

liikkeissä paljastunut hintakartelli oli kuitenkin nostanut niiden hintaa kes-

kimäärin vain 15 punnalla/paita. Ostajien lukumäärä jäi epäselväksi; tapaus-

selostus puhuu väljästi sadoista tuhansista. Kanteen nosti kuitenkin lopulta 

ainoastaan 144 kuluttajaa.

Myös kotimaisessa esimerkkitapauksessa eli puukartellikanteissa viivees-

tä tulee jokseenkin varmasti vuosikymmenten mittainen. Strategioita vertai-

leva analyytikko sanoisi, että vastaajataho on kyennyt erittäin tehokkaaseen 

viivytystaktiikkaan eikä kantajataho ole löytänyt tepsivää vastastrategiaa. Mo-

nasti osa yksilöllisistä vaatimuksista kärsii lisäksi aineellisen vanhentumisen. 

Asiansa osaava vastaaja yrittääkin ”vanhennuttaa” mahdollisimman laajalti 

kantajien ja potentiaalisten kantajien vaatimuksia. Erityisesti jälkimmäinen 

ryhmä on sille alttiina. Sen sijaan oikeudenkäynti estää siinä esitettyjen vaa-

timusten vanhentumisen. Lähes yhtä tehokasta on myös tässä tutkimuksessa 

“prosessioikeudelliseksi” kutsuttu puolustautuminen. Siinä riitautetaan mah-

dollisimman pitkälle kollektiivisen oikeussuojan reunaehdot, esimerkiksi 

kanneoikeus, ryhmään kuuluminen, tuomioistuimen toimivalta, asioiden 

yhteiskäsittelyn edellytykset ja niin edelleen. Näin kantajatahojen resurssit 

saadaan hukatuksi liitännäiskäsittelyihin, käsittelyratkaisujen yksityiskohtiin, 

kustannuskysymykseen ja muihin vastaaviin riitoihin riidassa, mitä moderni 

konfliktinhallinnan teoria kaikin mokomin välttäisi. Tällainen puolustautu-

minen tuo mukanaan tavallisesti myös kaivatun viiveen, joten se on yksi kei-

no lykätä ratkaisuja. Mitä enemmän tuomioistuin harjoittaa prosessinjohtoa 

ja koordinointia, sitä enemmän tilaa tällaiselle puolustautumiselle syntyy. 

Vaara sinänsä tunnetaan hyvin, ja siihen välistä jopa lainsäädännössä 

varaudutaan. Esimerkiksi ryhmäkannelaissa (444/2007) valmistaudutaan 

tällaiseen strategiaan, joskaan varautuminen ei vaikuta järin tehokkaalta. 

Pääsäännön mukaan päätökseen, jolla väite ryhmäkanteen edellytyksien 

puuttumisesta on hylätty, saa nimittäin hakea erikseen muutosta (18 §). Tuo-

mioistuin voi kuitenkin “aiheettoman viivästymisen estämiseksi tai muusta 

erityisestä syystä” määrätä, että muutosta saa hakea vain pääasiassa annetun 

149.  Ks. Hensler 2016b s. 391. Suomalainen oikeuskulttuuri tuskin sijoittunee vahingonkärsi-
ville myönteisimpiin.   
150.  Reform of Collective Redress and England and Wales 2008 s. 37. Oikeudenkäyntien ve-
nymistä onkin aiheellisesti pidetty yhtenä kollektiivisen oikeussuojan “suurista” pulmista. Ks. 
Viitanen 2009 s. 223.
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tuomion yhteydessä. Kuten pykälän rakenne osoittaa, erillisen muutoksen-

haun on ajateltu automaattisesti johtavan ryhmäkanteen käsittelyn viivästy-

miseen. On helppo huomata, että liitännäisprosessit (ja vastaavat) ovat eri-

tyisen vaarallisia oikeuksiaan hakeville, jos niihin kytketään oikeus valittaa 

erikseen annetuista ratkaisuista ja kollektiivinen oikeudenkäynti pääasiassa 

joutuu odottamaan valituksenkin  ratkaisemista.151 Suomen oikeus antaa 

tällaiselle viivytysstrategialle oikeusvertailevasti niukalti tilaa. Jo 1700-luvun 

lainsäätäjä tunnisti vaaran ja otti lähtökohdaksi, että käsittelyratkaisuihin 

ei pääsääntöisesti saa hakea muutosta muutoin kuin pääasian yhteydessä. 

Muun muassa prosessia estävät oikeudenkäyntiväitteet poistettiin Suomen-

kin prosessilaista vähitellen, viimeiset 1960-luvun alussa.152 

Ihanteelliseen prosessisääntelyyn tuskin koskaan päästään. Vaikka suo-

malaisessa ratkaisussa vältetään erillinen muutoksenhaku viivytystarkoituk-

sessa, muutoksenhaku vain myöhentyy. Myöhentynyt eli pääasian yhteyteen 

siirtynyt muutoksenhaku aiheuttaa menestyessään sen, että käsittelyyn alioi-

keudessa uhratut aika ja kustannukset menevät suurelta osin hukkaan. Eten-

kin joukkokanteissa yksittäinen asia on monesti pakko palauttaa alempaan 

oikeusasteeseen, koska perustavanlaatuinen aineellinen tai prosessioikeu-

dellinen kysymys on ratkaistu virheellisesti tai tapahtumat muissa joukko-

kanteissa vaativat käsittelyä samassa oikeusasteessa. Tämä muutoksenhaun 

tuoma siksak-ilmiö – jota kutsutaan tikapuusyndroomaksi – on joukkokan-

teiden rakenteellinen pulma. Yksittäiset joukkokanteet slangi-ilmauksen 

mukaan ”seilaavat” oikeusasteissa edestakaisin. Ääritapauksessa asiakoko-

naisuuteen kuuluvia yksittäisiä juttuja käsitellään samanaikaisesti kaikissa 

mahdollisissa oikeusasteissa. Yhteiskanteen etuihin kuuluukin, että se ei voi 

tällä tavalla hajota. 

Syytöksiä tietoisesta viivytysstrategiasta kohdistetaan enimmäkseen vas-

taajina oleviin yrityksiin. Tyyppitapauksen skeemassa kansalaisen vastapuoli 

on normaalisti yritys, yleensä suuri sellainen. Esimerkiksi puukartellikantei-

siin perehtyvän on vaikea välttää epäilystä tahallisesta viivyttämisestä. Jouk-

kokanteiden vastaaja-yritykset eivät ole ainoita, joita epäillään tarkoitukselli-

151.  Ks. esimerkiksi Uzelac 2014 s. 62. Hän näkee ongelmaksi ”systeemisen tehottomuuden”, 
joka pohjimmiltaan johtuu Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksesta. Sopimuksen vaa-
timus laajasta oikeudesta muutoksenhakuun nimittäin johtaa kollektiivisessa oikeussuojassa 

”muutoksenhakujen loputtomaan kierteeseen” (’endless cycle of remittals’).
152.  Historiasta ks. esimerkiksi Lappalainen 1986 s. 101. Tosiasiallisesti kaikki väitteet, joihin 
voidaan rinnastaa muut kiistat noudatettavista menettelytavoista, jonkin verran häiritsevät 
prosessia. Väitettä kun on vähintäänkin pakko käsitellä, ja tuomioistuimen energia menee 
joksikin aikaa muuhun kuin materiaalisen pääasian käsittelyyn.    



101

3. Kollektiivisen oikeussuojan suuret kysymykset

sesta ratkaisun viivyttämisestä. Vähintään yhtä yleinen on epäily asetelmassa 

kansalainen vastaan julkinen valta. Esimerkiksi NATURA-valituksia ja ulko-

mailta ostettujen autojen veroriitoja hoitaneet tietävät, että valtion toimieli-

metkään eivät ole immuuneja strategisen viivyttämisen houkutukselle. Se ei 

kuitenkaan paljastu yhtä herkästi kuin yritysten vastaava toiminta. Julkisen 

viranomaisen käyttäytyminen on helppo verhota sellaiseksi julkisen edun 

valvonnaksi, mikä kuuluu viranomaisen lakisääteisiin tehtäviin. Yrityksen 

tekemänä väite, jonka mukaan se viivyttävässä asianajamisessaan tai muu-

toksenhaussaan valvoo yleistä etua tai julkista intressiä, herättäisi kuulijoissa 

lähinnä naureskelua. 

On pakko tunnustaa, että joutuisuutta kollektiivisessa oikeussuojassa 

lienee mahdotonta saavuttaa. Kokemussääntö ”slow individual, even slo-

wer collective justice” lieneekin eräänlainen oikeudellinen luonnonlaki.153 

Hitaus johtuu lisäksi rakenteellisista tekijöistä, joihin ei hevin pystytä vai-

kuttamaan. Ensiksikin asian merkitys asianosaisille – erityisesti oikeuksiaan 

hakevien vastapuolelle – kasvaa. Näin asianajamiseen uhrataan enemmän 

voimavaroja kuin ”tavalliseen” oikeudenkäyntiin. Toiseksi rakenteellinen 

monimutkaisuus hidastaa. Kollektiivinen lainkäyttö edellyttää ylimääräistä 

sääntelyä; lisäksi monet siihen tarvittavat prosessisäännökset ovat sellaisia, 

että tuomioistuimet eivät joudu soveltamaan niitä arkipäivän toimissaan. 

Säännösten soveltaminen on toisin sanoen tuomareille uutta ja outoa, missä 

suhteessa ne eroavat oikeudenkäynnin perusrutiineista. Hitaus on toki hy-

väksyttävissä oikeuden paremman saavuttamisen hintana. Onhan todennä-

köistä, että intressinhaltija pitää parempana hidastakin pääsyä oikeuksiinsa. 

On pidettävä mielessä, että vaihtoehtona on oikeuksien jääminen lopulli-

sesti saavuttamatta. Voidaan myös lohduttautua ajatuksella, että pitkittyvä 

oikeudenkäynti ei samalla tavalla kuormita intressihaltijaa kuin vastaava yk-

silöllinen oikeudenkäynti. Hän saa yhtäältä tukea kohtalotovereiltaan, mikä 

keventää henkistä taakka. Toisaalta taas ne lisäkustannukset, joita oikeuksiin 

pääsyn pitkittyminen normaalisti aiheuttaa, ovat otettavissa huomioon mie-

tittäessä kollektiivisen oikeussuojan rahoittamista.

Pilottikanteille on kehitetty omat strategiset sovelluksensa. Sovelluksen 

valinta riippuu siitä, onko toimiva osapuoli eli oikeuksiaan hakeva kansalai-

nen kantaja vai vastaaja. Viivytysstrategia tehoaa ensimmäisessä: mitä pitem-

mälle ratkaisua viivytetään, sitä heikommaksi sen prejudisiaalinen vaikutus 

jää. Pitkittyvä oikeudenkäynti voi myös pakottaa kantajapuolen luovutta-

153.  Sanonta ja siihen liittyvä analyysi ovat Uzelacin artikkelista. Ks. Uzelac 2014 s. 61.
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maan, koska oikeudenkäynnin henkinen ja taloudellinen rasitus käy ajan 

oloon kestämättömäksi. Varteenotettava vaihtoehto vastaajalle on tehdä niin 

sanottu kohtuusperusteinen sovinto. Tällaista sovintoa perustellaan esimer-

kiksi kantajan säälittävillä olosuhteilla tai PR-argumenteilla. Asianosainen-

han ei voi periaatteessa luopua oikeudestaan tehdä sovinto oikeudenkäyn-

nissä. Jos taas vahva osapuoli pääsee pilottioikeudenkäynnin kantajaksi, 

yksinkertaisin keino tuhoa oikeudenkäynniltä sen pilottiluonne on luopua 

kiistanalaisista vaatimuksista tai kohtuullistaa niitä hyväksyttäviksi. Kulutta-

ja-asiamies onkin valitellut sitä, että velallisten avustaminen niin sanotuissa 

pikavippijutuissa ei tuota ”linjapäätöksiä”. Kantajat kun oikeudenkäynnin ai-

kana kohtuullistavat ne alun perin kohtuuttomat korkovaatimuksensa, vaikka 

juuri korkovaatimusten perusteettomuudesta on yritetty saada pilottituomio.               

3.1.2. Kollektiivinen oikeussuoja hyökkäyksessä ja 
puolustuksessa

Joukkokanteisiin (ja yleisemmin kollektiiviseen oikeussuojaan) liitetään her-

kästi mielikuva joukosta kansalaisia oikeudenkäyntien aloitteentekijöinä eli 

oikeudenkäynnin kantajina. Termi “joukkokanne” suorastaan sulkee muut 

tilannemuunnelmat ajattelun ulkopuolelle. Intressinhaltijan paikan  oikeu-

denkäynnissä ratkaisee kuitenkin sekä sattuma että tietoinen ajoittaminen. 

Eurooppalaisessa keskustelussa on erotettu hyökkäävä ja puolustava kollek-

tiivinen oikeussuoja. Hyökkäävä oikeussuoja liitetään mielikuvan mukaiseen 

kansalaiset kantajina -skenaarioon. Puolustava kollektiivinen oikeussuoja 

taas on kysymyksessä,  kun joukko kansalaisia joutuu vastaajiksi vahvan toi-

mijan nostamiin ”joukkokanteisiin”. Ensimmäisessä soveltamistilanteessa 

oikeussuojavaje ilmenee siinä, että henkilö ei hae omia oikeuksiin, toisessa 

se taas näkyy siinä, että henkilö ei pysy oikeuksissaan eli puolusta niitä. 

Jälkimmäisessä tilanteessa kollektiivinen oikeussuoja on vähintäänkin 

yhtä välttämätön kuin ensimmäisessä. Yksittäinen intressinhaltija nimittäin 

ei uskalla riitauttaa vastapuolensa epäoikeutettuja vaatimuksia, etenkään 

jos ne ovat määrällisesti pieniä.154 Riitauttaminen tuo uusia kustannuksia ja 

kasvaneen taloudellisen riskin. Riski taas vältetään maksamalla alkuperäi-

nen vaatimus, vaikka kansalainen olisi aiheellisesti eri mieltä sen perusteista 

154.  Tämä alistumistaipumus, tarkkaan ottaen sen yhteys yksipuolisten tuomioiden mää-
rään, on toki tunnettu pitkään. “- – - yksityishenkilöt eivät kulujen pelossa uskalla riitauttaa 
esimerkiksi vialliseksi osoittautuneen hyödykkeen hankintahintaa koskevaa saatavaa.” Näin 
Viitanen 2006 s. 615.
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tai määrästä. Tämä on toki huomattu ennenkin kuluttajansuojassa. Korkea 

taloudellinen prosessikynnys vie kuluttajalta uskalluksen riitauttaa elinkei-

nonharjoittajan vaatimuksia, vaikka se olisi aiheellista. Tällainen alistumisen 

pakko muodostaa “selvän uhan” oikeuksien toteutumiselle. Voidaan hyvin 

kuvitella, millainen “koetun oikeudenmukaisuuden tuntu” kansalaisille täl-

löin syntyy.155 Kumpi muunnelma on käytännössä tavallisempi, jää tilastojen 

puuttuessa arvailtavaksi. Sen sijaan selviönä voitaneen pitää, että jälkimmäi-

nen muunnelma ei sekään ole harvinaisuus. 

Jaottelu hyökkäävään ja puolustavaan oikeussuojaan on pedagoginen, 

joskin se tuo esiin asianosaisasetelman vaihtelun. Se, mihin asemaan kollek-

tiivisen oikeussuojan tyyppikansalainen oikeudenkäynnissä päätyy, määrää 

kummankin osapuolen toimintastrategian. Strategia taas rajaa kollektiivi-

sen oikeussuojan tosiasiallisen käyttöalan eli sen, milloin intressinhaltija voi 

saada sitä kautta tehokkaampaa oikeussuojaa. Jakolinja on yllättävän selvä. 

Vastaajaksi joutuneen intressinhaltijan on paljon vaikeampi saada suojaa 

kollektiivisista järjestelyistä, vaikka prosessilaki ja laajemmin lainkäyttöjär-

jestelmä pitäisikin niitä periaatteessa tarjolla. Voidaan sanoa, että puolus-

tuksellinen (kollektiivinen) oikeussuoja on tuomittu jäämään heikommaksi 

kuin hyökkäyksellinen. Joitakin puolustusstrategioita tosin löytyy. Esimer-

kiksi pilottioikeudenkäynti voi olla myös puolustava. Tällöin hankkiudutaan 

jos mahdollista tilanteeseen, jossa mahdollisimman edustava intressinhalti-

ja päätyy vastaajaksi. Hänen asianajamiseensa panostetaan taustaryhmässä. 

Kanteen hylkäävää tuomiota käytetään prejudisiaalisesti sekä neuvotteluissa 

että mahdollisissa muissa oikeudenkäynneissä. Myöhemmissä oikeuden-

käynneissä ei enää ole merkitystä sillä, mitkä olivat alkuperäisen pilottioi-

keudenkäynnin asianosaisasetelmat.

Vaikka puolustava strategiakin toimii, paljon tehokkaampaa on tietenkin 

aloitteen tempaaminen eli asianosaisasetelman kääntäminen. Puolustau-

tuminen uhkaavassa oikeudenkäynnissä käännetään omaksi negatiiviseksi 

vahvistuskanteeksi. Tällaisella kanteella intressinhaltijoiden kollektiivi vaatii 

vahvistettavaksi, että vastapuolella ei ole väittämäänsä oikeutta yhdenkään 

intressihaltijan suhteen. Tällainen kanne on nostettava ennen kuin vastapuo-

li ehtii nostamaan oman suorituskanteensa. Muutoinhan tällainen peilikuva-

kanne jätetään periaatteessa tutkimatta, koska kysymys on samasta asiasta ja 

lis pendens-vaikutus estää kaksoiskäsittelyn. Saman asian ajaa osaksi myös 

kollektiivikanne, jossa vaaditaan, että vastapuolen tietyntyyppinen toiminta, 

155.  Ks. Viitanen 2011 s. 38.
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esimerkiksi virheellisten laskutusperusteiden käyttäminen, kielletään. Tällai-

sen kanteen käyttöala on hieman laajempi kuin negatiivisen vahvistuskan-

teen. Vireillä oleva suorituskanne ei nimittäin periaatteessa estä tällaisen 

kieltokanteen käsittelyä. Kysymys kun ei ole saman asian kääntöpuolesta.

Kun huomio kohdistetaan tavallisempaan muunnelmaan eli hyökkäyk-

selliseen oikeussuojaan, kollektiiviset kanteet saadaan jaetuksi kahteen ka-

tegoriaan, kantajaorientoituneisiin ja vastaajaorientoituneisiin. Ensimmäiset 

ovat kompensoivia (tai toisin sanottuna reparatiivisia) ja näin menneisyyteen 

sijoittuvia. Tästä vuorostaan seuraa, että intressinhaltijoiden vaatimukset 

ovat pakosta enemmän tai vähemmän yksilöllisiä. Onhan selvää, että jokin 

historiallinen tapahtumakulku harvoin kohtaa suurta ihmismäärä täysin sa-

malla tavalla. Jälkimmäiseen ryhmään kuuluvat kanteet eli tässä tutkimuk-

sessa vastaajaorientoituneiksi kutsutut kanteet ovat normaalisti kielto- tai 

käskytyyppisiä, eli ne kohdistuvat tulevaisuuteen. Kollektiivisella kanteella 

ei tällöin haeta kompensaatiota menneisyyden vääryyksistä vaan muutosta 

vastaajatahon tulevaan käyttäytymiseen. Tästä puolestaan seuraa, että pää-

sääntöisesti vastaajaorientoituneissa kollektiivikanteissa on paljon vähem-

män yksilöllistä ainesta kuin kantajaorientoituneissa kollektiivikanteissa. Yk-

silöllisiä piirteitä ei välttämättä ole lainkaan. Yleinen sääntö näyttää myös 

olevan, että mitä vastaajasuuntautuneempi kanne on, sitä helpompaa on 

puristaa se siihen formaattiin, jota oikeussuojan kollektiivinen toteuttami-

nen aina edellyttää. Samalla avautuu jatkopäätelmä. Yksilöllisten elementti-

en määrä intressinhaltijoiden vaatimuksissa rajaa mahdollisuuksia toteuttaa 

intressinhaltijoiden oikeuksia kollektiivisen lainkäytön keinoin. Eli kääntäen: 

mitä laajemmaksi kollektiivinen oikeussuoja halutaan, sitä enemmän yksi-

löllisyydestä on tingittävä.156 Yksilöllisyydestä tinkiminen on tällöin eräänlai-

nen hinta, joka maksetaan tehostuneesta oikeuksiin pääsystä. Tinkimisestä 

voivat huolehtia jo kannetta nostavat intressinhaltijat, jotka haluavat hyö-

dyntää kollektiivisen oikeussuojan etuja. Tuomioistuimillakin on luultavasti 

156.  On katsottu, että kumulaatiojärjestelyin saatetaan yhden oikeudenkäynnin puitteissa 
antaa oikeussuojaa ”korkeintaan joillekin kymmenille kantajille/vastaajille”. Näin Lappalainen 
1995 s. 445. Tämä praktisuusraja vaikuttaa kuitenkin liian varovaiselta. Tosin on myönnettävä, 
että kaikki riippuu yksilöllisten vaatimusten erilaisuudesta, personaaliunionista asianajami-
sessa ja prosessinjohdosta (esimerkiksi sisäisistä pilottikanteista). Kahdella viimeksi mainitulla 
keinolla pystytään hallitsemaan paljon suurempia asiamääriä. Ulkomaisessa oikeuskäytännös-
sä on tavattu jopa 70 000 kantajan oikeudenkäyntejä ilman, että niitä olisi väitetty hallitsemat-
tomiksi. Sillä, määritelläänkö tällainen prosessi yhdeksi oikeudenkäynniksi, konsolitoiduksi 
oikeudenkäynniksi tai joukkokanteiksi, ei liene merkitystä hallittavuudelle. Moniasianosainen 
yksi oikeudenkäynti vie saman työmäärän kuin sen muuntamisesta erilliskanteiksi syntyvät 
joukkokanteet. Tähän praktisuuspohdiskeluun palataan jäljempänä.  
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taipumus suurpiirteisyyteen, koska tinkiminen karsii käsittelystä vähämerki-

tyksellisiä yksityiskohtia, jotka suhteettomasti työllistäisivät. Ja viime kädessä 

lainsäätäjän tulisi ratkaista, milloin vaatimukset ovat niin individuaalisia, että 

ne kuuluvat yksilöllisen oikeussuojan toimenkuvaan. Tämän niin sanottuun 

konformismin ongelmaan palataan jäljempänä.  

Oli kollektiivinen oikeussuoja hyökkäyksellistä tai puolustuksellista, kon-

formistista tai individuaalista, yksi vaatimus on sille yhteinen. Vastapuolel-

le (joka siis normaalisti vahva toimija) ei saa suoda liiaksi mahdollisuuksia 

tuhota sitä etua, jonka kollektiivisuus antaa. Tämä etu viedään, kun intres-

sinhaltijoiden muodostama kollektiivi saadaan hajotetuksi, eli pirstotuksi. 

Pirstomisella katkaistaan mahdollisimman pitkälle yksittäisen intressinhal-

tijan yhteys oikeudellisiin kohtalotovereihinsa. Jos tai kun pirstominen yk-

sittäistapauksessa onnistuu, yksilöllisen oikeussuojan tutut lainalaisuudet 

palautuvat. Oikeudenkäynnin kynnys nousee, voimavarojen erilaisuus alkaa 

näkyä asianajossa ja niin edelleen. Tutkimuksessa onkin pidetty selvänä, että 

vastapuoli haluaa pirstoa intressinhaltijoiden yhteisrintaman, toisin sanoen 

pakottaa oikeuksiaan peräävät intressinhaltijat yksilöllisiin ja hajautettui-

hin (‘scattered’) oikeudenkäynteihin.157 On aihetta korostaa, että strategiaa 

sinänsä ei saa paheksua. Jokaisella asianosaisella (jollaiseksi myös kollek-

tiivisen oikeudenkäynnin vastaaja on  myönnettävä) on moraalinen oikeus 

ajaa asiaansa kaikilla niillä keinoilla, joita prosessilaki sallii. Esitetty moite 

kohdistuu (jos se johonkin kohdistuu) sellaisiin tuomioistuimiin, jotka eivät 

tällaista strategiaa tunnista ja lähtevät vastaajan ”peliin” liian herkkäuskoi-

sina. Kannattaa muistaa, että joukkokanteiden vastaajan tavoite ei suinkaan 

ole oikeusjärjestyksen maksimaalinen toteutuminen vaan voitto oikeuden-

käynnissä. 

Puolustavassa oikeussuojassa eristämistä vastaan on vaikea taistella, 

vaikka sen taustastrategia tunnistettaisiinkin. Perinteinen prosessilaki ei 

tarjoa oikeastaan mitään keinoa, vaan tarpeelliset vastatoimet jäävät kan-

teen uhriksi joutuneen kansalaisen kontolle. Täysin hampaaton hän ei toki 

ole. Hänen on vain kyettävä organisoimaan tuekseen riittävä määrä muita 

intressihaltijoita ja muutettava näin yksittäinen oikeudenkäynti puolustuk-

selliseksi joukko-oikeudenkäynniksi. Se taas on äärimmäisen vaikeaa, jos 

muut intressinhaltijat eivät koe omakohtaisen oikeudenkäynnin uhkaa ak-

tuaaliksi. Osaava vahva toimija tietenkin huolehtii, ettei muihin kohdistuva 

uhka nouse oikeudenkäynnin aikana näkyväksi. Ihanteena on, että oikeutta 

157.  Näin esimerkiksi Stadler 2011 s. 170.
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käydään hiljaisuudessa. Vasta kun tällainen oikeudenkäynti on päättynyt 

vahvan toimijan voittoon, tämä nostaa kanteet muita intressinhaltijoita vas-

taan – ja käyttää uusissa oikeudenkäynneissä argumenttina jo voittamaansa 

yksittäistä oikeudenkäyntiä. Yksittäinen oikeudenkäynti muunnetaan näin 

jälkikäteen pilottioikeudenkäynniksi. Aitoa pilottiasiaa tämän tutkimuksen 

merkityksessä siitä ei tietenkään tule, koska potentiaaliset intressinhaltijat 

eivät ole päässeet asiaa valikoimaan (edustavuus) eikä sen ajamiseen ole uh-

rattu pilottijutulle ominaista yhteispanosta (kootut voimavarat). Strategian 

menestyksellisyyttä käsitteellinen saivartelu ei tietenkään poista. Tempaa-

malla aloitteen vahva toimija on onnistunut viemään pohjan kollektiiviselta 

oikeussuojalta. Intressinhaltija-vastaaja on pakotettu toimimaan omien re-

surssiensa varassa. Tällaisessa tilanteessa intressinhaltijan käytettävissä on 

tosiasiallisesti vain yksi kollektiivisen oikeudenkäynnin tarjoama vastaisku, 

eli asian muuttaminen voimavarojen osalta aidoksi pilottiasiaksi.

Intressinhaltijoiden eristämiseen avautuu keinoja myös hyökkäykselli-

sessä (kollektiivisessa) oikeussuojassa. Tosin keinot eivät tehoa yhtä helposti 

kuin puolustuksellisessa oikeussuojassa. Keinot ovat lähinnä prosessioikeu-

dellisia eli vaatimuksia kanteiden käsittelemisestä erikseen. Vastaajan esit-

tämät väitteet, joiden mukaan yhteiskanne ei ole käytettävissä tai että jouk-

kokanteita ei pidä kumuloida, voivat toki olla ilmauksia aidosta huolestakin, 

että asia ei tule kunnolla käsitellyksi. Yhtä suuri on kuitenkin riski siitä, että 

ne ovat juridistekniseen verhoon puettua eristämisstrategiaa. Myös sisäisten 

pilottiasioiden käyttäminen voi sisältää saman tavoitteen. Pilottioikeuden-

käynneiksi valikoituneiden asioiden asianosaiset altistuvat muita enemmän 

oikeudenkäynnin taloudelliselle ja henkiselle paineelle.     

3.2. Intressinhaltijan valinta ja 
osallistumisen paradoksi

3.2.1. Mukaan pääseminen, mukaan joutuminen ja 
pilottikanteeksi valikoituminen

Kollektiivisen oikeussuojan teoria alkaa vähitellen hahmottua, kun sen 

vaihtoehdot ja toimintaympäristö strategioineen on paljastettu. Myös edel-

lä viitattu bussimetafora auttaa määrittelemään perusongelmat. Metaforan  

vahvuuksia on, että se avaa havainnollisesti oikeuspoliittisen ja samalla myös 
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lainopillisen kysymyksenasettelun. Metaforan kielellä: on tutkittava, kenestä 

tulee bussin kuljettaja, miten matkustajat kootaan ja miten pitkälle bussin 

reitti haarautuu eri kaupunginosiin.158 Oikeustieteen kielellä taas voidaan 

puhua aktiivisen toimijan roolista, intressinhaltijoiden mukaanpääsystä 

kollektiiviseen oikeussuojaan sekä tässä tutkimuksessa konformismin on-

gelmaksi kutsutusta ilmiöstä, toisin sanoen siitä, missä määrin kollektiivi-

nen lainkäyttö pystyy tuottamaan yksilöllisiä ratkaisuja. Nämä kysymykset 

ja toisesta näkökulmasta oikeuspoliittiset valinnat toistuvat suurin piirtein 

samanlaisina kaikissa maissa, joissa uudistuksia tässä suhteessa mietitään.159 

Ensiksi kysytään, onko oikeusjärjestyksessä sellainen oikeussuojan va-

je (‘procedural gap’), joka kaipaa täyttämistä kollektiivisen oikeussuo-

jan välineillä. Jos vastaus on myöntävä, toiseksi on ratkaistava, mitä oi-

keussuojaa tehostavia keinoja eli oikeudellista infrastruktuuria tarvitaan. 

Kolmanneksi on vastattava nykytilanteessa eniten mielipiteitä jakavaan 

kysymykseen: miten kollektiivisen oikeussuojan toteutuminen rahoite-

taan? Tähän kysymykseen kytkeytyvä erilliskysymys (joskin tärkeä sel-

lainen) kuuluu, miten kollektiivisen oikeudenkäynnin kustannukset jae-

taan oikeudenkäynnin asianosaisten kesken. Perustavia vaihtoehtoja 

on kaksi: joko normaalisääntöjen mukaan vai kollektiivisen oikeussuo-

jan erityispiirteet huomioon ottaen. Tässä kirjassa ensimmäinen kysy-

mys sai heti ensimmäisellä sivulla myöntävän vastauksen. Kaikki aineis-

to viittaa siihen, että yksilöllisen oikeussuojan ihanne ei enää toimi, jos se  

on koskaan kunnolla toiminutkaan. Prosessilainsäädäntö on jäänyt ajastaan 

jälkeen, minkä seurauksena vallitsee näkyvä ja kiistaton oikeussuojan vaje. 

Tähän vienyttä kehitystä toki voidaan analysoida tarkemmin tulevissa tutki-

muksissa. Samoin kannattaa miettiä, missä vaiheessa oikeuksien toteutumat-

tomuus alkaa olla niin laajaa ja yleisesti tiedossa, että koko lainkäyttöjärjes-

telmän legitimiteetti siitä kärsii. 

Oikeustieteellisen tutkimuksen tarpeisiin kysymyslista on liian ylimal-

158.  Ks. Giussani 2011 s. 158. Hänen mukaansa esimerkiksi bussia voi ajaa julkinen valta, kol-
lektiivista intressiä edustava yhteisö tai yksittäinen intressinhaltija.
159.  Ks. esimerkiksi Andrews 2014 s. 3. Brittiläinen virallisselvitys eli niin sanottu Mulheron-
raportti listaa perimmältään samat kysymykset. Työryhmä kuitenkin katsoi toimeksiantonsa 
rajoittuvan vain niistä ensimmäiseen eikä näin ottanut suoraa kantaa kahteen viimeiseen ky-
symysryhmään. Raportin tavoitteena oli sen omien sanojen mukaan katsoa, onko löydettävissä 

“any ‘evidence of unmet need’ for claiment protection”. Raportti on lisäksi johtopäätöksissään 
esimerkki  oikeuspoliittisesta varovaisuudesta: se nimittäin sanoo itseironisesti ottavansa vain 
uuden askeleen oikeudenkäynnin uudistamiskeskustelussa (”another ‘step’ forward in this 
most important debate on procedural reform”). Näin Reform of Collective Redress in England 
and Wales 2008 s. 2 ja 4.
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kainen, vaikka tutkimus keskitetään, kuten tässä tehdään, kollektiivisen 

oikeussuojan välineisiin. Ensimmäinen vastaushan ei, kuten edellä sanot-

tiin, enempiä perusteluja kaipaa, ja kolmas kysymyskin kollektiivisen lain-

käytön rahoittamisesta pääosin sivuutetaan tässä tutkimuksessa. Totta on, 

että tutkittavaa jää riittämiin toisessa kysymyskokonaisuudessa eli oikeu-

dellisten rakenteiden kartoittamisessa. On tarpeen ottaa pohdittavaksi mu-

kaan pääsemisen ongelma, toisin sanoen millä perusteella intressinhaltija 

pääsee mukaan kollektiiviin, missä määrin kysymys on hänen valinnas-

taan, missä määrin taas ulkopuolisista edellytyksistä tai muiden intres-

sinhaltijoiden hyväksymisestä. Kollektiiviseen oikeudenkäyntiin mukaan 

pääsemisen vastakohta on tällaisesta oikeudenkäynnistä eroon pääsemi-

nen. Tällöin halutaan tietää, millä ehdoin intressinhaltija pystyy irrottau-

tumaan kollektiivista ja palaamaan yksilöllisen oikeussuojan piirin, toisin 

sanoen vapaaksi oikeudelliseksi toimijaksi. Jälleen ajatustutkimukset ra-

jaavat ongelmaa. Tutkimuksessa mukaan pääseminen (tai eroon pääsemi-

nen) käyttäjäjoukkoon (tai käyttäjäjoukosta) on tapana liittää ainoastaan 

keskusteluun ryhmäkanteesta. Merkitseehän mukaan pääseminen siihen 

ryhmään, jonka puolesta ja nimissä kannetta ajetaan, normaalisti merkit-

tävää prosessiekonomista etua. Ryhmään pääsevä intressinhaltija voi vain 

voittaa jotain; teoriassa hän ei häviä mitään, koska hän ei joudu vastuuseen  

kustannuksista. Ilman mukaanpääsyä hän ei sitä paitsi peräisi oikeuksiaan 

oikeudenkäynnillä. 

Kannattaa kuitenkin huomata, että mukaan pääseminen yhteiskanteen 

kantajatahoon, joukkokanteiden kantajajoukon jäseneksi tai pilottioikeu-

denkäynnin asianosaiseksi ovat nekin merkittäviä etuja. Kollektiivi jakaa 

kustannukset ja taloudellisen riskin, ja se antaa jäsenilleen henkistä tukea 

ja joskus ammatillista apuakin. Joukon jäsenenä oikeuksiaan hakeva kestää 

sitä paitsi kaikella todennäköisyydellä oikeudenkäynnin henkisen rasituk-

sen paremmin kuin sitkeinkään yksinäinen oikeustaistelija. Kiistaton on se-

kin seikka, että joukko pystyy myös kohdistamaan monin verroin enemmän 

taloudellisia voimavaroja oikeudenkäyntiin kuin yksittäinen intressinhaltija. 

Esimerkiksi sadoilla intressinhaltijoilla yhdessä on varaa kalliiseen asiantun-

tijatodisteluun sekä kokeneisiin (ja samalla korkeapalkkaisiin) lakimiehiin. 

Lisäksi joukkokanteet tai yhteiskanne saavat herkästi myönteistä julkisuutta, 

mikä puolestaan heikentää vastapuolen liikkumavaraa. Yksittäinen oikeu-

denkäynti pääsee paljon harvemmin nauttimaan julkisuudesta, ainakaan 
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myönteisestä. Samoin on tiedossa, että moni kollektiivisen oikeudenkäynnin 

tyyppivastaaja, suuryritys tai viranomainen, on altis yleiselle mielipiteelle. 

Suuren yleisön saama kielteinen kuva vaikeuttaa niin yritysten liiketoimintaa 

kuin viranomaisten elämää. Joukkokanteiden vastaaja ei tästä syystä rohke-

ne tehdä kaikkea, minkä erillisen oikeudenkäynnin vastaaja uskaltaa tehdä. 

Vastaajan kynnys kantaja-asianosaisten pelotteluun ja kustannusvastuulla 

uhkailuun on kollektiivisissa oikeudenkäynneissä varmasti korkeampi, kos-

ka tällaiset toimet pääsevät herkästi julkisuuteen. Tästäkin puukartellikan-

teet ovat esimerkki. Tapauksessa yhden vastaajayrityksen lähettämät kirjeet 

kantajille pääsivät heti A-studion pääaiheeksi eli valtakunnalliselle televi-

siokanavalle.160  

Tällä hetkellä elämme oikeudellista murrosta. Lähes joka maassa int-

ressinhaltijoiden järjestäytyminen on kehittymässä aikaisempaa ammatti-

maisemmaksi. Spontaani järjestäytyminen, jossa kansalaisaktiivisuus olisi 

käyttövoimana, on sen sijaan katoamassa. Kehittyneiden joukkokanteiden 

maissa, esimerkkinä Englanti, joukkokanteissa on omaksuttu samoja sään-

töjä, jotka aikaisemmin leimasivat vain ryhmäkanteita. Joukkoja kootaan, 

jäsennetään ja jaetaan alaryhmiin samalla logiikalla. Intressinhaltijoiden sys-

temaattinen järjestäytyminen ei ole pelkästään joukkokanteiden esivaihe ja 

elinehto. Pilottikanteeseenkin tarvitaan tavallisesti taustaryhmää, yleensä se-

kä rahoittamaan kannetta että antamaan siinä asiantuntija-apua. Yksityinen 

kansalainen kykenee harvoin ajamaan tehokkaasti pilottiasiaa. Hän ei aina 

sitä haluakaan, koska hänelle riittää voitto tai kohtuullinen sovinto omassa 

asiassaan. Taustaryhmä (esimerkiksi kansalaisjärjestö) kykenee myös omien 

kanaviensa kautta ruokkimaan paremmin julkisuutta. Tosin on epäilty, pys-

tyvätkö kansalaisjärjestön toimijat ylipäätään kilpailemaan joukkotiedotus-

välineiden hallitsemassa julkisuudessa poliittis-taloudellisten toimijoitten 

kanssa.161 Jälkimmäisten mediavaltaa sen sijaan kukaan ei kyseenalaista. Jos 

asiat ovat näin, viranomaiskantaja kykenee hankkimaan nostamilleen kol-

lektiivisille kanteille julkisuutta paljon tehokkaammin kuin kansalaisjärjestöt, 

yksittäisestä ihmisestä puhumattakaan. Toki on sanottava, että esimerkik-

si Suomessa kuluttaja-asiamies on pitänyt tässäkin matalaa profiilia. Edes  

160.  Tässä ei oteta kantaa siihen, olivatko kirjeet epäeettistä uhkailua tai aiheetonta pelottelua 
taikka sellaisiksi tarkoitettuja. Sosiaalisessa mediassa ne joka tapauksessa nähtiin sellaisena. 
Ks. tiedote 23.8.2016: ”Lukijalta: ’Meidän oma Metsäliitto’ vetää kovaa linjaa kartellijutussa.” 
161.  Habermas 2004 s. 395. On kuitenkin muistettava sosiaalisen median voima. Viitatut ”jouk-
kotiedotusvälineet” eivät enää yksin hallitse julkisuutta eivätkä määrää, kuka tai mikä pääsee 
julkisuuteen. Sosiaalisessa mediassa käytävät keskustelut on pakko ennen pitkää tuoda esiin 
myös valtamedioissa.  
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ammattilaiset eivät tiedä, missä tapauksissa  ryhmäkannetta on harkittu (jos 

näin on tehty), milloin ei, taikka paljonko on tehty ryhmävalituksia.  

Pilottikanteeksi valikoitumista tai oikeammin sellaiseksi pääsemistä ei 

ole tapana  mieltää juridiseksi ongelmaksi. Valikoitumista ei ole tutkittu 

sen enempää oikeustieteellisestä kuin käyttäytymistieteellisestäkään näkö-

kulmasta. Myöskään ryhmäkäyttäytymisen yleiset lainalaisuudet eivät ole 

suoraan siirrettävissä tähän erityiseen kontekstiin.162 Tästä huolimatta us-

kalletaan sanoa, että pilottikanne rakentuu lähes aina oikeuspoliittisen tai 

ideologisen pohjan varaan. Mikä asia pääsee pilottioikeudenkäyntiin, riip-

puu näin kansalaisyhteiskunnan lainalaisuuksista. Oikeusvertailevasta ai-

neistosta nähdään, että pilottijuttuja tuottavat luontaisesti etniset ryhmät, 

kuluttajajärjestöt, luonnonsuojelujärjestöt, yhden asian liikkeet ja joskus 

oikeudentuntoiset yksilöt. Pilottijutun motiivi on harvoin puhtaasti talou-

dellinen. Yleensä sekä pilottijutun kantajaksi lähtevällä intressinhaltijalla 

tai taustaryhmällä on poliittinen tai ainakin yhteiskunnallinen agenda, jota 

pilottijuttu osaltaan palvelee. Pilottijuttu on monasti vain yksi agendan to-

teuttamisen väline. Agenda ei kuole, vaikka pilottijuttu hävitäänkin. Jo pilotti-

jutun vireille saaminen toteuttaa agendaa. Pilottijutuksi pääsyä ei ole tapana 

säännellä, ehkä siitä syystä, että sääntely näyttää paitsi teknisesti toivottomal-

ta myös kansalaisyhteiskuntaa loukkaavalta. Saavathan kansalaiset yhdistyä 

myös ajamaan pilottijuttua: kantajakaan ei voi lopulta estää sitä, että hänen 

asiansa nostettiin tällaiseksi.

3.2.2. Osallistumismallien taistelu  

Mukaanpääsy kollektiivisen lainkäytön piiriin on järjestettävissä kahdella 

tavalla. Tavoista käytetään vakiintuneesti niiden englantilaisia nimiä opt in 

-malli ja opt out -malli. Opt in -mallissa intressinhaltijan on tehtävä päätös 

ja aloite tulemisesta mukaan kollektiivisen välineen käyttäjäkuntaan eli nor-

maalisti kollektiivin jäseneksi. Aloitteeksi riittää yleensä pelkkä ilmoittautu-

minen. Opt out -mallissa taas päätöksiä ei tarvita, vaan intressinhaltija sisäl-

tyy automaattisesti ennalta määrättyyn kollektiiviin. Hänellä on kuitenkin 

tavallisesti mahdollisuus irtaantumiseen, jos hän sitä toivoo.163 Joukosta ir-

162.  Ryhmäkäyttäytymisen ”erityisluonteesta” ks. esimerkiksi Helkama-Myllyniemi-Liebkind 
2001 s. 303. Yksi sosiologian yleispätevistä opinkappaleista kuitenkin on, että ihmiset käyttäy-
tyvät eri tavalla yksilöinä kuin ryhmän jäseninä.  
163.  Joskus on sanottu, että tässä mallissa intressinhaltijalla on käytössään “access to exit”. Ks. 
Havansi 2005 s. 9.
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rottautuminen edellyttää häneltä aloitetta, tavallisesti tässäkin pelkkä ilmoi-

tus poisjäämisestä on riittävä. Nämä mukaan tulemisen vaihtoehdot toimi-

vat yhtä hyvin niin ryhmäkanteissa kuin niissä kollektiivisissa kanteissakin, 

joissa oikeudenkäyntiin liittyvä prejudisiaalinen vaikutus on tavalla tai toi-

sella preklusiivinen. Ympäristöllä on kuitenkin välistä vaikutusta. Jos intres-

sinhaltijat järjestäytyvät omin päin eli kansalaisyhteiskunnassa, vain opt in 

-malli on käytännössä ajateltavissa. Opt out -malli edellyttää viranomaista tai 

tuomioistuinta, jonka ympärille järjestäydytään. Erityisesti tuomioistuimen 

soveltamaa opt in -mallia on pidetty common law -maissa tehottomana; se 

ei mainittavasti edistä oikeuksiin pääsemistä. Englannissa on laskettu, että 

kollektiivisissa kanteissa mukaan tulee yleensä alle 30 prosenttia potentiaa-

lisissa kantajista, joskus osanotto jää jopa yhteen prosenttiin. Opt out -mal-

lilla verkko saadaan olennaisesti tiheämmäksi, vaikka ympäristönä olisikin 

tuomioistuin. Parhaimmillaan lähes 90 prosenttia intressinhaltijoista vede-

tään mukaan kollektiiviseen oikeudenkäyntiin, toisin sanoen he pääsevät si-

tä kautta oikeuksiinsa.164 Selitys eroihin lienee siinä, että useimmat ihmiset 

pelkäävät tuomioistuimia ja kaihtavat oma-aloitteista toimintaa. 

Kumpikin vaihtoehtoinen malli on saanut osakseen arvosteluryöpyn: to-

sin tilalle ei yleensä ehdoteta mitään parempaakaan. Opt in -mallissa arvos-

telu on, jos epäilyt yleisestä tehottomuudesta unohdetaan, pinnallista sekä 

yksityiskohtiin takertuvaa. Väitetään, oikein tai väärin, että mallissa aktu-

alisoituvat jokseenkin kaikki yleisen prosessikynnyksen ongelmat. Niiden 

lisäksi malli tuo mukanaan uuden ongelman eli ryhmän määrittelemisen.165 

Opt out -mallia tai oikeammin joutumista automaattisesti ryhmään puoles-

taan on vastustettu sekä oikeudellisin että lähinnä maailmankatsomuksel-

lisiksi tai yleispoliittisiksi luokiteltavin perustein. Koska opt out -vaihtoehto 

on tapana liittää ajatuksissa amerikkalaistyyliseen ryhmäkanteeseen, malliin 

kohdistettu arvostelu on ollut samalla koko ryhmäkanne-instituution  arvos-

telua. Osaksi arvostelu vaatii siihen paneutumista, osaksi arvostelu taas tu-

keutuu niin kyseenalaisiin tai tuulesta temmattuihin olettamuksiin, ettei se 

vakavaa vastausta odotakaan, ainakaan oikeustieteelliseltä tutkimukselta.166 

On esimerkiksi väitetty, että opt out -mallille perustuva ryhmäkanne 

avaa lakimiehille mahdollisuuden avoimeen rahastukseen. Ryhmäkanne-

instituution olemassaolo ja viimeistään konkretisoitunut kanteen uhka saa 

164.  Kuten edellä todettiin, Englannin prosessilaki ei tee selvää eroa yhteiskanteiden ja jouk-
kokanteiden välillä, joten termiä käytetään tässä yhteydessä laajassa merkityksessä.
165.  Reform of Collective Redress in England and Wales 2008 s. viii.
166.  Näin Andrews 2014 s. 16.
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potentiaaliset vastaajatahot panostamaan puolustautumiseen tällaisessa oi-

keudenkäynnissä. Kanteisiin varautumisen ja viime kädessä ryhmäkanne-

oikeudenkäynnissä puolustautumisen kustannukset taas lankeavat viime 

kädessä niiden kuluttaja-palkansaajien maksettavaksi, jotka kanteesta pe-

riaatteessa hyötyisivät. Oli arvostelu paikkansapitävää vai ei, se ei anna oi-

keutusta väitteisiin, joiden mukaan siirtyminen opt in -konstruktioon toisi 

asiantilaan minkäänlaisen parannuksen. Kannattaa nimittäin panna mer-

kille, että opt out -mallilla on myös merkittävä etu. Se on huomattu ”proses-

sioikeudellisen” oikeustaloustieteen tutkimuksessa. Mallissa eliminoidaan 

rationaalisen apatian ongelma, joka rasittaa kaikkea oikeuksiin hakeutumista. 

Rationaalisessa apatiassa intressitaho ei yksinkertaisesti vaivaudu hakemaan 

oikeuksiaan, olivat ne miten ilmeisiä tahansa.167 Tästä syystä on vaikea sa-

noa, missä määrin opt out -järjestely sinänsä nähdään  epäkohdaksi, missä 

määrin se on vain ukkosenjohdatin.

Oma lukunsa on vakavaksikin tarkoitetun arvostelun paikkansa pitävyys. 

Voidaan kysyä, onko se esimerkiksi empiirisesti perusteltua edes siinä maas-

saan, jonka ryhmäkanne-instituutiota tarkastellaan. Tarkasteltava maa on 

säännönmukaisesti Yhdysvallat. Vasta kun tämä on todettu, on oikeutettua 

kysyä, ovatko havaitut lainalaisuudet yleistettävissä niihin muihin, ehkä hy-

vinkin erilaisin maihin, joissa on samankaltainen ryhmäkanne-instituutio. 

Mitä erilaisempi oikeusjärjestys tai ryhmäkanne-instituutio on, sitä heikom-

maksi empiirisen aineiston todistusvoima jää.  On vaikea torjua päätelmää, 

että tässä tapauksessa empiirinen todistusaineisto puoleen tai toiseen on 

Yhdysvalloissakin joko ristiriitaista tai parhaassa tapauksessa vähemmän 

vakuuttavaa. Epävarmuustekijät eli empiirinen epävarmuusperiaate jättävät 

runsaan tilan ideologisille päätelmille. Yritykset siirtää empiirisiä havaintoja 

maasta toiseen tuovat päättelyyn vielä uuden kerroksen epävarmuutta. 

On muistettava, että toimivakaan oikeudellinen siirrännäinen ei tieten-

kään siirrä eikä se missään nimessä pystyisikään siirtämään kulttuurisia ja so-

siaalisia rakenteita maasta toiseen. Mitään pakkoa omaksua ryhmäkanne juu-

ri sen amerikkalaisessa äärimuodossa ei myöskään ole ollut eikä ole. Kukaan 

ei liene vakavissaan vaatinut nimenomaan amerikkalaisen ryhmäkanteen ot-

tamista sellaisenaan käyttöön missään Euroopan maassa. Tavallisesti on kes-

kusteltu ryhmäkanteesta yleensä tai ryhmäkanteen lukuisista sovelluksista. 

Totta on, että kansalaiskeskustelu ja usein myös oikeuspoliittinen keskustelu 

tarkoituksella yksinkertaistaa. Ne, jotka vastustavat ryhmäkannetta jossain  

167.  Ks. esimerkiksi van den Bergh-Keske 2009 s. 19.
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muodossa, hakevat argumenttinsa äärisovellusten pahimmista epäkohdis-

ta.168 Lisäksi jotkut vasta-argumentit ryhmäkanteelle ovat kestämättömiä 

eettisestäkin näkökulmasta. Kestämättömiin argumentteihin kuuluu väite 

siitä, että oikeuksien täysimääräinen toteutuminen aiheuttaisi liiallisia kus-

tannuksia yrityksille. Jos kustannukset oikeuksien toteutumisesta ovat suh-

teettomia, lainsäätäjän ei ylipäätään tule suoda kansalaisille tällaisia kalliita 

oikeuksia. Paperille jäävät oikeudet johtavat kansalaisten kyynisyyteen (en-

tinen Neuvostoliitto) tai omankädenoikeuteen (nykyinen Venäjä). 

On vaikea kuvitella, että kumpikaan seurannaisvaikutus nousisi pohjois-

maissa merkittäväksi. Yhtä kaikki on myönnettävä se tosiasia, että Euroopas-

sa tunnetaan ksenofobiseksi luonnehdittua pelkoa amerikkalaistyylistä kehi-

tystä kohtaan. Näin ryhmäkanteen yleinen vastustus laajenee huomaamatta 

opt out -vaihtoehtojen vastustukseksi niiden käyttöympäristöstä huolimatta. 

Tämä pelko selittää sen menestyksen, josta elinkeinoelämän lobbaus pääsi 

nauttimaan suomalaisen ryhmäkanteen valmistelussa. Kanteen tielle ka-

sattiin niin paljon rajoituksia, edellytyksiä ja esteitä, että toistaiseksi yhtään 

kannetta ei ole nostettu, vaikka laki täyttää kohta kymmenen vuotta. Tällai-

nen ilmiö on äärimmäisen harvinainen. Prosessilait eivät yleensä jää käyt-

täjiä vaille; insolvenssilainsäädäntö sentään tarjoaa tästä yhden esimerkin 

1930-luvulta. Akordi tehtiin tuolloisessa lamalainsäädännössä niin vaikeak-

si, ettei siihen käytännössä turvauduttu. Akordin korvasi konkurssi. Muissa 

pohjoismaissa sen sijaan akordimenettelyt ovat olleet tavallisia konkurssin 

vaihtoehtoina aina nykypäivään saakka.  

Oli niin tai näin, osallistumismallien taistelu on käytännössä ratkennut. 

Euroopan unioni nimittäin on päätymässä opt in -malliin, ja valinta määrän-

nee eurooppalaisen kehityksen suunnan. Vuoden 2012 raportissa kerrotaan 

virallinen perustelu valinnalle.169 Opt in -mallista saadaan raportin mukaan 

eniten hyötyä, koska ryhmä on joka tapauksessa määriteltävä etukäteen eli 

sen jäsenet identifioitava ennen oikeudenkäyntejä.170 Komission tiedoksian-

168.  Kirjallisuudessa ollaan suhteellisen yksimielisiä yhtäältä siitä, että keskustelua ovat hal-
linneet potentiaaliset vastaajatahot, ja toisaalta siitä, että keskustelu on hyvin suuressa määrin 
keskittynyt yhdysvaltalaisen ryhmäkanteen vaaroihin. Yleinen mielipideilmasto on näin kyetty 
muuttamaan kielteiseksi. Ks. Stadler 2011 s. 164.  Hyvässä diskurssissa yhden tahon ei annet-
taisi saavuttaa hegemoniaa. Vähintään väärinkäytöksiin vetoavia tulisi muistuttaa sovellusten 
lukumäärästä ja vaatia heitä pysymään asiassa.
169.  Report 2012 s. 7.
170.  Perustelu vaikuttaa heikolta. Itse asiassa opt out -malli asettaa ryhmän muodostamisel-
le suuremmat vaatimukset, koska se on pakko tehdä abstraktein kriteerein. Opt in -mallissa 
ryhmä muodostaa itseään, toisin sanoen uudet liittyjät tuovat parempaa tietoa siitä, miten 
ryhmä kannattaisi määritellä. Samalla saadaan kuva siitä, ketkä ovat asianosaisia, millaisia 
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nossa vuodelta 2013 päämalliksi näin ollen vahvistettiin opt in -konstruktio.171 

Perustelu ei juuri vakuuta, pikemmin se vaikuttaa väkisin keksityltä valinnan 

tueksi. Valinnan tosiasiallisesti ratkaisseet syyt jäävät näin luettaviksi rivien 

välistä, joskin komission tiedoksianto välittää kuvan oikeuspoliittisesta taiste-

lusta kulisseissa. Tiedoksiannon selostusosan mukaan suuri määrä yrityksiä, 

joita komissio kuuli hankkeessa, vastusti toisena vaihtoehtona ollutta opt out 

-mallia. Vastustukselle löydettiin kirjo perusteita, jotkut näennäisen uskotta-

viakin. Ensiksikin nimenomaan tämä malli suosisi kollektiivisen oikeussuo-

jan eli järjestelmän väärinkäytöksiä. Toiseksi taas opt out -malli saattaisi olla 

vastoin joidenkin jäsenvaltioiden perustuslain määräyksiä, ja kolmanneksi 

tällainen malli poikkeaisi liiaksi kansallisista oikeudellisista traditioista ja 

niin edelleen. Vaimeammin äänensä kuuluviin saivat kuluttajajärjestöt. Jär-

jestöt pitävät odotetusti opt out -mallia  tehokkaampana kuin opt in -mallia. 

Kuluttajajärjestöjen mielestä opt in -mallissa kaikkia intressinhaltijoita ei 

tavoiteta, joten kollektiiviseen oikeussuojaan jäisi näin pahoja aukkoja. Pe-

rustelut näyttävät tältä osin viittaukselta rationaalisen apatian ongelmaan. 

Kummankaan kannattajaryhmän perustelut eivät vakuuta analyyttisyy-

dellään, joskin elinkeinoelämän käyttämät argumentit suorastaan ällistyttä-

vät halpahintaisuudellaan.  Kaikki prosessilain uudistukset rikkovat oikeu-

dellisia traditioita jossain mielessä. Vaikka ryhmäkannetta pidettäisiinkin 

käsitteellisesti mullistavana siirrännäisenä, keskieurooppalaisissa oikeus-

kulttuureissa oli totuttu massiivisiin joukkokanteisiin. Tällaisissa kanteissa 

on ollut parhaimmillaan kymmeniä tuhansia kantaja-asianosaisia. Ryhmä-

kanne on tai olisi tällaisten joukkokanteiden rinnalla pikemminkin paluu 

traditioihin eli kahden asianosaisen prosessiin. Väitteet tapahtuneista vää-

rinkäytöksistä tai perustuslakien vastaisuudesta jäävät todistamatta, eikä nii-

tä edes konkretisoida. Tieteellisesti arvioiden kuluttajajärjestöt menestyivät 

argumenttien taistelussa parhaiten. Kokemukset Englannista nimittäin tuke-

vat jossain määrin väitettä siitä, että ryhmäkanne ei tavoita kaikkia intressin-

haltijoita. Sosiaalipsykologi samoin yhtyisi luultavasti kuluttajajärjestöihin. 

Opt out -mallia on tehokkaampi, jos oikeuksiin pääsy halutaan aidosti var-

mistaa. Yleensähän ihmiset kokemusperäisesti välttelevät aloitteita, oli sit-

ten kysymys ryhmään liittymisestä tai ryhmästä irtaantumisesta. Näin ollen 

ryhmä pysyy paremmin koossa, kun se alusta alkaen rakentuu selkeälle opt 

out -mallille. Passiivisina pysyttelevät intressinhaltijat kun jäävät oikeuksiaan 

hakevien joukkoon. Lisäksi opt out -malli karsii – tämä on toki olettamus – 

vaatimuksia heillä on ja niin edelleen.
171.  Komission tiedonanto -20 s. 11
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jossain määrin vapaamatkustajia. Vapaamatkustaminen eli oman oikeuksiin 

pääsyn jättäminen muiden huoleksi on tunnetusti kollektiivisen oikeussuo-

jan rakenteellinen ongelma.     

Oli miten tahansa, lopputulos on kiistaton tosiseikka ja sellaisenaan 

tunnustettava. Kädenvääntö päättyi kollektiivikanteiden tyypillisiä vas-

taajia edustavien tahojen ja opt in -mallin voittoon. Lopputulos yllätti, sil-

lä aikaisemmassa tutkimuksessa oli ennustettu voittoa opt out -mallille.172 

Kansalliset prosessilait ovat kylläkin vältelleet jyrkkää vastakkaisasettelua. 

Pohjoismaissa Tanskan ja Norjan ryhmäkannelait antavat päätösvallan tuo-

mioistuimelle. Se ratkaisee tapauskohtaisesti, kumpaa konstruktiota käyte-

tään. Pääsäännöksi kuitenkin nostetaan kummassakin maassa opt in -malli. 

Näin opt out -vaihtoehdon käyttäminen on periaatteessa erikseen perustel-

tava, mikä nostaa siihen turvautumisen kynnystä. Asianosaisia on myös läh-

tökohtaisesti kuultava, ennen kuin päätös mallisovelluksesta yksittäistapauk-

sessa tehdään. Psykologisesti pääsääntö lienee vielä vahvempi, mitä lakiteksti 

antaa ymmärtää. Kirjallisuudessa nimittään sanotaan suoraan, että opt out 

-rakenne on “vieras pohjoismaiselle oikeuskäsitykselle”.173 Väite on kylläkin 

silkkaa oikeuspolitiikkaa. Oikeampaa olisi sanoa, että kumpikin malli on yh-

tä outo ja vieras, koska lakisääteisiä ryhmäkanteita ei aikaisemmin tunnettu 

pohjoismaisissa prosessilaeissa.

Niissä maissa, joissa tuomioistuin hallinnoi ja valvoo joukkokanteita, on 

tehtävä sama valinta: päästäänkö vai joudutaanko tällaisen kanteen kan-

tajaksi? Englannissa GLO-konsepti edustaa totuttuun brittitapaan prag-

maattista kompromissia.174 Repivää keskustelua malleista ei ole käynnis-

tynyt, koska tuomioistuin päättää intressinhaltijoiden tulemisesta mukaan  

tapauskohtaisesti. Menettely on pitkälle jäsennettyä, vaikkakaan prosessilaki 

ei sitä tunne. Tuomioistuimella on valtuudet sekä vetää intressinhaltijoita 

kollektiivisen mekanismin piiriin että erottaa heitä siitä. Uhkana mukaan-

tulolle ovat oikeudenmenetykset eli tuomioistuimen määräämät preklu-

siiviset määräajat. Erottamisessa ei käytetä aineellista prekluusiota, vaan 

172.  Muutama vuosi aikaisemmin ennakoitiin opt out -mallin voittoa mallien välisessä kil-
pailussa niin Euroopassa kuin muuallakin maailmassa. Ks. Reform of Collective Redress in 
England and Wales 2008 s. viii (‘increasing momentum across europe’).
173.  Werlauff 2009 s. 204.
174.  On myönnettävä, että Englannissakaan tällaiset kanteet eivät ole tuomioistuinten arki-
päivää. Vuosien 2000-2009 aikana tuomioistuimet käsittelivät 66 konsolidoituiksi joukkokan-
teiksi (eli GLO-kanteiksi) rekisteröityä asiaa. Oikeuskulttuurin kokoon suhteutettuna mää-
rä on marginaalinen, joukkokanteet edustivat alle prosentti kaikista oikeudenkäynneistä. Ks. 
Scholes 2009 s. 216.
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prekluusio on prosessioikeudellinen. Periaatteessa asianosainen ainoas-

taan menettää sen prosessioikeudellisen edun, minkä hän saisi joukkoon 

kuulumisesta. Hänen asiansa käsitellään individuaalisena kanteena. Tosi-

asiallisesti joukon menetys on kalliiden oikeudenkäyntien ja ankaran ku-

luvastuun maassa kohtalokas. Näin tuomioistuimen prosessinjohdollinen  

valta on kiistaton. Aineisto ei kerro tapauksista, joissa mukaan pakotettu tai 

joukosta erotettu asianosainen olisi onnistunut riitauttamaan tuomioistui-

men prosessinjohdolliset ratkaisut.

Keskustelu mukaantulon malleista on tavallaan hämäävää. Siinä unoh-

tuu, että opt out ja opt in -mallit eivät ankaran loogisesti arvioiden muo-

dosta vastinparia. Ne ovat nimittäin samaa sovellusta. Todellinen vastinpari 

niille olisi joukon tai ryhmän automaattinen jäsenyys, joka jäisi pysyväksi. 

Näin oikeuspoliittinen valinta pitäisi ensin tehdä automaattisen jäsenyyden 

ja vaihtelevan jäsenyyden välillä. Vaihtelevan jäsenyyden opt out – ja opt in 

-mallit ovat tapoja, joilla toteutetaan tällainen jäsenyys.175 Access to justice 

-näkökulmasta etusija tulisi antaa automaattiselle jäsenyydelle. Sillä ensiksi-

kin varmistetaan riittävä asianosaisten massa, millä taas on yhteys oikeuden-

käynnin lopputulokseen. Mitä enemmän joukossa on jäseniä, sitä useammin 

oikeudenkäynti kokemustiedon mukaan päätyy joukon voittoon.176 Toiseksi 

automaattinen jäsenyys laskee hallinnoimiskustannuksia, kun mukaan tu-

lemisesta tai pois jättäytymisestä ei tarvitse tehdä päätöstä eikä pitää lukua. 

Myös oikeusvoiman ulottuvuus saa automaattisessa jäsenyydessä luontai-

sen ratkaisunsa: oikeusvoima ulottuu kaikkiin. Käytännössä automaattis-

ta jäsenyyttä ei kuitenkaan liene otettu missään oikeusjärjestyksessä pää-

vaihtoehdoksi. Selitys lienee määräämisperiaatteen tiedostamaton vaikutus. 

Massaluonteiset vaatimukset ovat tavallisesti dispositiivisia. Automaattinen 

jäsenyys veisi intressitaholta vallan määrätä omista intresseistään. Tämä oli-

si myös vastoin vaihtoehtoisen riidanratkaisun ideologiaa: liikehän syyttää 

lakimiehiä – ja erityisesti tuomioistuimia – siitä, että nämä varastavat riita-

puolilta heidän riitansa.  

175.  Näin Szalai 2014 s. 81. Kappale perustuu hänen esitykseensä.
176.  Tämä johtuu siitä, että isolla joukolla on käytettävissä enemmän voimavaroja (sekä rahaa 
että tietoja). Näin se voi ajaa asiaansa oikeudenkäynnissä tehokkaammin. Tehostettu asianaja-
minen taas johtaa todennäköisesti edullisempaan lopputulokseen. 
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3.3. Konformismia vai yksilöllisiä 
ratkaisuja?

Seuraava vedenjakaja on, millaisia ratkaisuja kollektiivinen oikeudenkäynti 

saa tai ylipäätään voi tuottaa. Vaihtoehtoja on kaksi, kaikki siihen sisältyvät 

riidat päättyvät samalla tavalla tai niissä sallitaan eri lopputulokset.177 Korre-

laatio kulkee myös toiseen suuntaan, sillä mahdollisten lopputulosten kirjo 

määrittää samalla sallittuja kannetyyppejä, tarkkaan ottaen niiden käyttöalo-

ja. Onhan ilmeistä, että edustukselliset kanteet päätyvät luonnostaan yleensä 

samaan lopputulokseen. Tällaiset oikeudenkäynnit ovat perinteisen kaksi-

asianosaisen oikeudenkäynnin kehitelmiä, eikä siinä sallita vaihtoehtoisia 

tai ehdollisia ratkaisuja (KKO 2015:77). Sen sijaan kumulatiivisissa kanteissa 

tällainen olettamus on liian rohkea. Päinvastoin tuntuisi tavalliselta, että esi-

merkiksi joukkokanteissa osa kantajista voittaa, osa häviää asiansa, ainakin 

jossain suhteessa. Näin päädytään seuraavaan. Mitä ehdottomammin lop-

putuloksilta vaaditaan homogeenisuutta, sitä kapeammaksi kollektiivisen 

oikeussuojan käyttöala pakostakin jää. Jonkinlainen homogeenisuus toki 

on välttämätöntä, joten kysymys itse asiassa kääntyy: miten pitkälle sallitaan 

yksilöllisten vaatimusten erilaisuutta (eri määrät, eri perusteet, vaikuttavat 

tosiseikat) ilman, että intressinhaltija putoaa pois kollektiivisen oikeussuo-

jan käyttäjien joukosta. 

Myös ero preventiivisen ja kompensoivan (reparatiivisen) oikeussuojan 

välillä nousee, kuten edellä todettiin, merkittäväksi. Homogeenisuus on hel-

pompi saavuttaa ja ylläpitää, kun vaaditaan tietyntyyppisen toiminnan kiel-

tämistä tai tietyntyyppisen toimen tekemistä tulevaisuudessa. Tulevaisuus-

suuntautuneet vaatimukset ovat näin lähtökohtaisesti homogeenisia, niihin 

riittää yksi homogeeninen ratkaisu. Kuvaavaa onkin, että tällaiseen ”kor-

vauksettomaan” ryhmäkanteeseen (non-damage class action) ei tutkimuk-

sessa juuri kohdisteta arvostelua. Kanteen prosessiekonomiset hyödyt ovat 

niin kiistattomat. Menettelyongelmien ratkaisemisen sijasta tuomari pääsee 

keskittymään pääasiaan eli ryhmän kärsimään vääryyteen. Oikeuspoliittisen 

lobbauksen tehokkuudesta todistaa se, että pohjoismaisessa lainvalmiste-

lussa ryhmäkanteiden erilaisuus on jätetty huomiotta esimerkiksi kanne-

oikeuden järjestelyssä. ”Korvauksettomissa” ryhmäkanteissa kanneoikeus 

177.  Kuten edellä todettiin, bussivertauksessa konformismin ongelma vastaa bussin reitin 
vetämistä eri kaupunginosiin. Ks. Giussani 2011 s. 160. Hän arvelee, että joukon jäsenet ovat 
taipuvaisia hyväksymään myös ei-yksilölliset ratkaisut, esimerkiksi standardisoidut korvaukset, 
jotka eivät vastaa yksilöllisiä vahinkoja, jos se laskee merkittävästi oikeudenkäynnin kustannuk-
sia. Vaikkakaan siitä ei ole empiirisiä selvityksiä, väite kuulostaa varsin uskottavalta. Kannattaa 
muistaa, että yksilöllinen käsittely tuo myös huomattavan ajallisen viiveen oikeuksiin pääsyssä.
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voitaisiin vaaratta  uskoa kansalais- tai kuluttajajärjestöille, oltiin kanneval-

lasta korvaustyyppisissä ryhmäkanteissa mitä mieltä tahansa.178 Sen sijaan 

homogeenisuus on sisäsyntyinen ongelma esimerkiksi niissä massaluontei-

sissa korvausvaatimuksissa, jotka ovat kompensoivan oikeussuojan tavallisin 

ilmentymä. Tästä on seurannut, että ryhmäkanne ei ole intressinhaltijoille 

sen edullisempi vaihtoehto kuin yksilöllinenkään kanne.179 Yhdysvalloissa 

tuomioistuimet ovatkin kieltäytyneet kelpuuttamasta ryhmäkanteiksi tilan-

teita, joissa “issues of causation and damages require individual adjudicati-

on of each claim.”

On arveltu, että se vahva asianhallinta ja prosessinjohto, joita kollektii-

vinen oikeudenkäynti vaatii, tuo luontaisesti mukanaan jonkinlaista kon-

formoitumista. Yksilöllisestä käsittelystä on pakko tinkiä. Näin tehokkaan 

käsittelyn vaatimus leikkaa automaattisesti niitä “prosessioikeudellisia” oi-

keuksia, joista asianosainen pääsisi osalliseksi normaalissa kahden asian-

osaisen oikeudenkäynnissä.180 Vaikka näin teoriassa onkin, tuomioistuimet 

ovat osoittaneet hämmästyttävää kykyä käsitellä yksilöllisiä vaatimuksia 

joukkokanteiden raameissa. Esimerkiksi englantilaisille joukkokanteille (eli 

konsolitoiduille joukkokanteille) on ominaista erilaisuus. Kantajat vaativat 

erisuuruisia korvauksia ja toisinaan myös perustavat vaatimuksensa osaksi 

erilaisiin tosiseikkoihin. Tämä asiantila on tosin saanut arvostelua sekä asi-

anosaisten että järjestelmän näkökulmasta.181 

Yksilöllisten vaatimusten käsittely aiheuttaa suhteettomasti vaivaa ja 

viivyttää ratkaisujen saamista. Järjestelmän kannalta taas pulmaksi nou-

see prosessinjohdon paisuminen: hallinnointiin tarvitaan suuri määrä kä-

sittelyratkaisuja ja liitännäisprosesseja. Ne yhtäältä vievät tuomioistuimen 

kapasiteettia, toisaalta tarjoavat vastapuolelle tilaisuuden strategiseen vii-

vytykseen. Materiaalinen riita käännetään prosessioikeudelliseksi riitelyk-

si “oikeista” menettelytavoista. Strategia menestyy osittain siitä syystä, että 

juristit ovat luonnollisesti kiinnostuneita menettelytavoista ja prosesseista. 

Osaksi taas syynä menestymiseen on, että näennäisesti varsin tekniset pro-

178.  Bone 2012 s. 68.    
179.  Ks. Stadler 2011 s. 164.
180.  Stadler 2011 s. 166. “It is simply not impossible (sic) for a court to handle a lawsuit with 
thousands of plaintiffs entitled to file pleadings, to attend hearings and to participate in the ta-
king of evidence”. Tosin hänkin myöntää välimuotojen olemassaolon: käsittely on osaksi yhteis-
tä, osaksi eriytettyä. Muun muassa Saksan prosessilaki sallii, että jotkut käsittelyvaiheet voivat 
joukkokanteissakin olla yhteisiä (esim. asiantuntijatodistelu), jotkut taas yksilöllisiä. Tällaista 
vaatimusten yhdenmukaistamista kutsutaan kollektiivisen oikeussuojan tutkimuksessa ”kom-
pensoivaksi matriisiksi” (’compensation matrix’). Ks. esimerkiksi Hensler 2016 s. 5.
181.  Reform of Collective Redress in England and Wales 2008 s. 24.
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sessinjohdolliset päätökset aidosti vaikuttavat lopputulokseen. Vastapuolen 

ja osaksi kantajienkin oikeussuoja näin vaatii, että keskeisistä prosessinjoh-

don ratkaisuista keskustellaan ja että niihin saa hakea muutosta. Arvostelun 

perimmäistä oikeutusta ei käy kiistäminen. Tosin samalla on syytä muistaa, 

että brittiläinen GLO-oikeudenkäynti on vain yksi joukkokanteiden sovel-

lus, ei ainoa mahdollinen. Sitä paitsi tutkimus on kehitellyt keinoja, joilla 

pystytään parantamaan, kuten joskus sanotaan, kollektiivisten kanteiden 

yksilöllisyyssietoa.

Toisaalta on sanottu, että kollektiivisen oikeussuojan olemukseen kuuluu 

väistämättä jonkinlainen ”pakettimaisuus” (saksaksi: Pauschaulierung).182 

Jos tutkimuksen suosimille matkavertauksille keksitään jatkoa, niin kollektii-

vinen oikeussuoja tarjoaa vain pakettimatkan suosittuun turistikohteeseen. 

Aineellinen lainsäädäntö voi merkittävästi auttaa tässä paketoinnissa, eli 

tuottaa sellaisia standardivaatimuksia, joita kollektiivisen oikeudenkäynnin 

koneisto pystyy tehokkaasti työstämään. Prosessilainsäädännön tehtäväksi 

jäisi vain tarjota menettelylliset työvälineet tuomioistuinten päätöstuotan-

nolle. Ohimennen voisi todeta, että arkaistinen ja katoava siirronsaaja-konst-

ruktio – yksilölliset vaateet siirretään yhdelle toimijalle, josta tulee yksilöllisen 

oikeudenkäynnin kantaja – oli itse asiassa varsin kekseliäs.183 Konstruktio 

tuotti kultakaudellaan ja tietenkin edelleenkin tuottaa sopivan ”prosessi- 

oikeudellisen” paketin. Lisäksi siirronsaaja-kantaja pääsee yhdenmukais-

tamaan vaatimuksia. Hän ehkä myös unohtaa kanteestaan sellaiset vaati-

mukset, joiden käsittely näyttäisi vaativan suhteettomasti voimavaroja tai 

hidastavan liiaksi muiden vaatimusten ratkaisemista.       

Täydellisen homogeenisuuden vaatiminen leikkaisi merkittävästi kollek-

tiivisen oikeussuojan käyttöalaa. Näin nykyinen oikeussuojan tosiasiallinen 

aukko jäisi ennallaan. Loppujen lopuksi aika harvan kansalaisen intressissä 

on vastapuolen vastaisen käyttäytymisen ohjaaminen; hän on sovinnolla val-

mis uskomaan lainsäädännön valvonnan viranomaisille, esimerkiksi kilpai-

lu- tai kuluttajaviranomaisille. Kansalaista kiinnostaa ensisijaisesti se, miten 

hänen kompensoiva oikeussuojansa toteutuu, toisin sanoen saako hän kor-

vauksen tai vastaavan edun. Tästä syystä on aihetta kysyä, mikä on yhdessä 

oikeudenkäynnissä käsiteltävien yksilöllisten vaatimusten maksimaalinen 

määrä. Toisin sanoen: milloin yksilöllisiä vaatimuksia on niin paljon, että nii-

den yhteiskäsittely muuttuu praktiseksi mahdottomuudeksi – ja intressinhal-

tijat on pakko jättää yksilöllisten oikeudenkäyntien varaan. Vastaus riippuu 

182.  Sanonta on Kochilta. Ks. Koch 2016 s. 357.
183.  Tätä kollektiivisen oikeussuojan karvalakkiversiota käsiteltiin edellä jaksossa 1.6.
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tietenkin pohjimmiltaan siitä, kuinka yksilöllisiä esitetyt vaatimukset todelli-

suudessa ovat. Jos mittapuuksi otetaan totaalisen tapauskohtaiset vaatimuk-

set (esimerkkinä farmaseuttisista tuotteista aiheutuvat vahingonkorvaukset), 

raja yhteiskäsittelylle eli niin sanotulle asioiden kumuloimiselle tulee vastaan 

noin sadassa yksittäistapauksessa. Optimaalinen asiamäärä yhteiskäsittelys-

sä on vieläkin matalampi, ehkä 20-30 yksilöllistä vaatimusta.184 Moderni asi-

ainhallinta toki pystyy käsittelemään paljon suurempia asiamääriä. Tällöin 

on kuitenkin tyytyminen pelkkään juttujen koordinointiin tuomioistuimes-

sa, toisin sanoen aikatauluttamiseen, käsittelyjärjestykseen ja niin edelleen.

Oikeusvertailun valossa nämä luvut ovat aivan liian varovaisia. Oikeus-

vertailevat esimerkit osoittavat, että kunnollisen asiainhallinnan kapasiteetti 

alkaa ylittyä vasta tuhansissa tapauksissa. On kuitenkin varmaa, että parhaas-

sakin tapauksessa  optimimäärä on selvästi alempi, ehkä muutama sata yksi-

löllistä vaatimusta eli asiaa. Asioiden teknistä hallittavuutta voidaan nostaa 

käyttämällä sellaisia kehittyneitä asianhallinnan tekniikoita, joista etenkin 

englantilaiset tuomioistuimet ovat kuuluisia. Esimerkiksi joukkokanteissa 

sisäisellä pilottiasialla saadaan selvitetyksi korvausperusteen ja/tai syy-yhte-

yden kaltainen, kaikille vaatimuksille yhteinen osakysymys. Välttämätön eril-

liskäsittely on näin keskitettävissä pelkästään yksilöllisten vahinkojen mää-

rän selvittämiseen. Jos kollektiivinen oikeudenkäynti sisältää paljon erilaisia 

vaatimuksia, se jakaantuu näin käsittelyn näkökulmasta kahteen vaiheeseen, 

eli yhteisten kysymykset yhteiseen, erillisten kysymysten erilliseen käsitte-

lyyn. Se, paljonko erillistä käsittelyä yksittäisessä oikeudenkäynnissä lopulta 

tarvitaan, riippuu samalla melkoisesti siitä, mitä prosessioikeudellisia vaa-

timuksia asetetaan todistelulle, kun käsitellään erilaisia yksilövaatimuksia. 

Mitä vähemmän omaa (eli vaatimuskohtaista) todistelua niissä tarvitaan, sitä 

kevyemmäksi erillinen käsittely jää. Samalla myös kollektiivisen oikeussuo-

jan tarjoamat edut säilyvät. 

Monissa maissa tuomioistuimella on laaja valta luopua perinteisestä 

näyttökynnyksestä ja todistustaakasta. Todistusharkinta korvataan de facto 

tuomioistuimen enemmän tai vähemmän summittaisella arviolla vahingon 

määrästä. Esimerkiksi Suomessa uusi OK 17:2 ulottaa tämän kaikkiin yksityis-

oikeudellisiin saataviin. Todistelun korvaavan arvioimisen edellytyksetkään 

eivät ole kohtuuttoman ankarat. Tuomioistuimella on oikeus tehdä arvio, kun 

uskottavaa näyttöä ei ole saatavissa tai näyttöä olisi saatavissa vain kohtuut-

184.  Vrt. ehkä Lappalainen 1995 s. 445. Ks. edellä alaviite 156 . Lappalainen tosin puhuu kumu-
loinnin tarjoamista mahdollisuuksista, mutta hänen näkemyksensä tuntuu koskevan kaikkea 
yhteiskäsittelyä.
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tomilla kustannuksilla tai vaivalla. Mittapuuna on ”asian laatu”.185 Tyypilli-

nen kollektiivinen vaatimus koskee suhteellisen vähäistä saatavaa, joten ar-

viointivaltuuden ehdot täyttyvät hyvin helposti. Samoin rangaistusluonteiset 

vahingonkorvaukset pitkälti hävittävät koko yksilöllisen arvioinnin tarpeen. 

Tällainen korvaushan on irrotettu siitä, mitä konkreettista vahinkoa yksittäi-

nen kantaja on kärsinyt. Kun korvauksen määrää ei tarvitse selvittää, käsittely 

kevenee. Tosin pohjoismaissa tämän tyyppistä järjestelyä ei tunneta, eikä tä-

mä kustannustehokas oikotie ole käytettävissä. Tutkimuksessa onkin aiheel-

lisesti vaadittu, että rangaistuksenluonteisia korvauksia mietitään uudelleen 

ennakkoluulottomasti myös Euroopassa. Tällainen korvausvastuu olisi oi-

keudenmukainen, se toteuttaisi ”sosiaalista” kompensaatiota. Kuten edellä 

havaittiin, se myös ratkaisee monta sellaista pulmaa, joita individuaalisten 

korvausvaatimusten tuominen kollektiivioikeudenkäynteihin aiheuttaa.186  

Ryhmäkanteen kohdalla standardimenettely on perinteisesti ollut ryh-

män jakaminen alaryhmiin; alaryhmiin taas kootaan mahdollisimman sama-

laatuiset erillisvaatimukset.  Suomenkin ryhmäkannelaki tuntee alaryhmät. 

Tuomioistuin voi nimittäin määrätä määrättyjä ryhmän jäseniä koskevat vaa-

timukset tai tietynlaiset kysymykset käsiteltäviksi alaryhmissä, toisin sanoen 

erillisesti. Edellytyksenä alaryhmässä käsittelylle on, että se edistää ryhmä-

kanteen “tarkoituksenmukaista” käsittelyä (ryhmäkannelaki 14 §). Tällöin 

pääkäsittely hoidetaan alaryhmittäin eli erillisesti, mikä taas ei ole normaalis-

sa riita-asian oikeudenkäynnissä ollenkaan mahdollista.187 Sama jakaminen 

alaryhmiin tai oikeammin alajoukkoihin käy, vaikkakaan siitä ei ole säännök-

siä, tosiasiallisesti päinsä myös joukkokanteissa. Tällä tarkoitetaan, että jouk-

kokanteiden kokonaisuus jaetaan enemmän tai vähemmän konsolitoiduiksi 

erilliskanteiksi, joita voidaan kutsua vaikkapa alajoukoiksi.188 Esimerkiksi: 

vaatimuksen x esittäneet kantajat erotetaan omaksi alajoukokseen, ja siihen 

185.  Tulkinnasta ks. Pölönen-Tapanila 2015 s. 131. Tosin he ottavat kantaa yllä sanottuun vain 
epäsuorasti eli toteamalla, että asianosaiselta edellytetään näytön esittämistä myös määrän 
osalta, jos kyseessä on ”merkittävä rahallinen intressi, joka on oikeudenkäynnin varsinaisena 
kohteena”. Mahdottomasta todistelusta ks. esimerkiksi Saarnilehto 2010 s. 96. Sillä, onko to-
distusteema liikesalaisuus tai muutoin salassa pidettävä, ei hänen mukaansa ole merkitystä.  
186.  Calabresi-Schwartz 2012 s. 169. He myöntävät, että ”rangaistuksenluonteinen vahingon-
korvaus” tai ”punitiivinen vahinko” ovat pahoja nimityksiä. Ilmiötä pitäisi kutsua joksikin 
muuksi. Tosin tässä tulee mieleen, että ”pahat” nimitykset ovat nekin oikeuspoliittista vai-
kuttamista. Tällaista korvausvastuuta vastustava puhuu mielellään ”punitiivisista korvauk-
sista”, kun taas niitä kannattava luultavasti suosisi artikkelin hengessä nimitystä ”sosiaalinen 
kompensaatio”.   
187.  Näin HE 54/2006 vp. s. 47.
188.  Menettelykäytännöistä Englannissa ks. Reform of Collective Redress in England and 
Wales 2008 s. 23.
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kuuluvat kanteet käsitellään yhdessä tai vähintäänkin erillään vaatimuksen 

y esittäneiden kantajien kanteista. Vaatimuksen y esittäneet kantajat taas 

pääsevät taikka näkökulmasta riippuen joutuvat omaan alajoukkoonsa. Ja-

kamisella alajoukkoihin  saavutetaan etuja erityisesti asiainhallinnan näkö-

kulmasta: onhan muutaman kymmenen kantajan joukkokanteet helpompi 

käsitellä yhdessä kuin vaikkapa kahdentuhannen kantajan joukkokanteet. 

Alajoukossakin on mahdollista käyttää hyväksi sisäistä pilottikannetta, toisin 

sanoen joku alajoukon asioista valitaan edustavaksi sekä käsitellään ja rat-

kaistaan ennen muita alajoukon asioita. Toki on syytä pitää mielessä, että ala-

joukot vievät joukkokanteelta sen prosessitaloudellisia etuja. Mitä enemmän 

alajoukkoja muodostetaan, sitä pienemmäksi joukkokanteiden kilpailuetu 

suhteessa yksilölliseen oikeussuojaan – sen vaatimine täydellisine erilliskä-

sittelyineen – supistuu.

Kaavio 6: Joukkokanteiden alajoukot

alajoukko X alajoukko Zalajoukko Y

yhteiskäsittely

päätöksenteko

JOUKKOKANTEET
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Euroopan komission suositus tarjoaa toisen suuntaisen vastauksen eril-

listen korvausvaatimusten ongelmaan. Tätä ratkaisua on kutsuttu edellä 

kotimaisen prosessioikeuden kielenkäyttöä hyödyntäen ”kollektiiviseksi 

seurannaiskanteeksi”.189 Ratkaisumallin ajatuksena on, että erillisiä joukko-

kanteita ei nosteta eikä saakaan nostaa, ennen kuin niille kaikille yhteinen 

peruskysymys on saanut oikeudellisesti sitovan ratkaisun. Esimerkiksi yhtei-

nen korvausperuste on tullut oikeusvoimaisesti vahvistetuksi joko samassa 

tai toisessa oikeudenkäynnissä. Tässä suhteessa seurannaiskanne eroaa pe-

rinteisestä, jonkun mielestä ehkä vanhanaikaisesta pilottikanteesta. Perin-

teinen pilottikannehan ei estä muiden vastaavien kanteiden nostamisesta. 

Asia erikseen on, että tuomioistuin voi teoriassa jättää myöhemmät kanteet 

lepäämään, kunnes pilottioikeudenkäynti on saanut lopullisen ratkaisunsa. 

Lepäämään jättäminen ei kuitenkaan voi olla vakioratkaisu. Vaikka proses-

silaki sinänsä mahdollistaa lepäämään jättämisen, se on access to justice 

-periaatteen vastaista. Oikeuksiaan hakevallehan ei anneta mahdollisuutta 

päästä oikeuksiinsa, ennen kuin joku muu, ehkä hänelle ventovieras taho, 

on päässyt omiin oikeuksiinsa. Sitä paitsi voidaan kysyä, onko pilottikanteen 

ratkaiseminen ensimmäisenä myöhemmän kanteen ratkaisemisen kannalta 

todella ”tärkeätä”, minkä esimerkiksi kansallinen prosessilaki asettaa lepää-

mään jättämisen ehdoksi. Toki se helpottaa tätä ratkaisemista. Riskinä kui-

tenkin on, että pilottikanne ei tulekaan ratkaistuksi, se esimerkiksi sovitaan 

tai kantaja luopuu vaatimuksistaan.     

Seurannaiskanne-konstruktio on selkeä ja kustannustehokas, joskin 

soveltamisalaltaan auttamattoman rajoitettu. Sitä voidaan hyödyntää tuo-

tevastuun ja kilpailurikkomusten kaltaisissa erityistilanteissa. Tällaisissa 

tapauksissa valtiollinen valvontaviranomainen on etukäteen todennut ja 

vahvistanut itse oikeudenloukkauksen tapahtumisen. Myös suositus keskit-

tyy tähän tapausmuunnelmaan. Suositus kehottaa jäsenvaltioita ensiksikin 

huolehtimaan siitä, että tällaisia kanteita ei nostettaisi ennen viranomaisen 

päätöstä. Toiseksi taas jäsenvaltioiden on varmistettava, että korvausvaati-

mukset aikanaan ratkaistavakseen saava tuomioistuin ei poikkea viranomai-

sen omaksumasta sovellusohjeesta.190 Kolmanneksi jäsenvaltioille asetetaan 

189.  Seurannaiskanteen kansallinen muunnelma sisältyy myös Suomen prosessilakiin (OK 
18:5). Asianosainen voi nostaa kanteen kolmatta vastaan siltä varalta, että hän häviää oikeu-
denkäynnin (1 mon.). Kolmas voi nostaa samalla edellytyksellä kanteen jompaakumpaa tai 
molempia asianosaisia vastaan (2 mom.). Seurannaiskanne pyritään kumuloimaan pääkan-
teeseen. Ks. lähemmin Lappalainen 1995 s. 442.
190.  Samaa logiikkaa heijastavat myös säännökset väittämistaakasta kilpailuoikeudellisissa 
vahingonkorvauksissa. Tuomioistuimen on viran puolesta otettava huomioon kilpailuviran-
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velvollisuus ”taata”, että korvaukseen oikeutetut eivät kärsi oikeudenmene-

tyksiä vanhentumisen tai prekluusion takia, kun he odottavat valvontavi-

ranomaisen päätöstä oikeudenloukkauksesta (33 art.). Suositus ei lähem-

min kerro, mihin konkreettisiin toimiin jäsenvaltioiden tulisi ryhtyä. Ilmeistä 

kuitenkin on, että suosituksen toteuttaminen vaatisi yksityiskohtaista ja var-

sin radikaalia prosessioikeudellista lainsäädäntöä. Sitä paitsi poikkeukseton 

kielto aloittaa oikeudenkäynti ennen viranomaisen päätöstä herättäisi ky-

symyksen siitä, onko intressinhaltijalta riistetty 6 artiklan mukainen pääsy 

tuomioistuimeen. Suositus ei myöskään ota kantaa siihen, mitä seurannais-

kanteissa tapahtuisi. Ilmeisesti ne jäisivät kokonaisuudessaan yleisen pro-

sessilain varaan. Kanteet voitaisiin kumuloida tai käsitellä yksilöllisinä sen 

mukaan, mitä kansallinen prosessilaki määrää. 

Kaavio 7: Pakotetun seurannaiskanteen konstruktio     

Seurannaiskannekonstruktio ei muutoinkaan tarjoa yleispäte-

vää mallia. Joissakin kollektiivisten kanteiden muunnelmissa täl-

laista ennakkoluonteista vahvistusta ei luonnostaan synny. Ilmeistä 

kuitenkin on, että seurannaiskanteen kaltainen joukkokanne kattaa käy-

tännössä ehkä tärkeimmät tilanteet. Se olisi soveltunut hyvin tässä esimerk-

kinä käytettyihin puukartellikanteisiin, ehkä myös Wincapita-kanteisiin. 

Teoriassa mitään uutta sääntelyä ei edes tarvita, vaan kollektiivinen oi-

keussuoja on toteutettavissa kaksivaiheisesti. Aluksi oikeusperusteelle (esi-

merkiksi korvausperusteelle) haetaan edustuksellisella kanteella tai joskus  

omaisen tai tuomioistuimen päätös, jolla kilpailuoikeuden rikkominen on todettu (laki kilpai-
luoikeudellisista vahingonkorvauksista 3 §). Tosin vaara siitä, että asianosainen jättäisi vetoa-
matta hänelle edulliseen päätökseen, lienee olematon.  

tuomioistuin

kaavio 3: siirronsaajan kanne -konstruktio

intressinhaltija
2

siirronsaaja- 
kantaja

siirto     kanne 
 

intressinhaltija
3

intressinhaltija
1

vastaajaperus-
oikeudenkäynti

lainvoimainen
ratkaisu

(objektiivinen  
kumulaatio)

1

3

2

seurannais-
kanne
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pelkällä pilottikanteella oikeudellinen vahvistus. Kun se on saatu, yksittäiset  

intressinhaltijat vaativat omin päin henkilökohtaisia korvauksiaan joko yksi-

löllisin kantein tai joukkokantein. Oikeusperusteen vahvistamisen ei tarvit-

se olla oikeusvoimaisesti sitova. Riittää, että vahvistamisella on tosiasiallista 

vaikutusta, toisin sanoen se parantaa korvauskanteiden menestymisen en-

nustetta ja intressinhaltijat uskaltautuvat oikeudenkäynteihin.

Tämän jakson ongelmaa saadaan jäsennetyksi hieman pitemmälle, jos 

saksalaisen tutkimuksen tapaan erotetaan kolme soveltamistilannetta. Niis-

sä on kaikissa kysymys vahingonkorvauksesta, mikä muodostaa yksilöllisten 

vaatimusten perusongelman. Vahingot, joista vaaditaan korvausta, ovat jaet-

tavissa kolmeen kategoriaan: yhteisvahinkoihin, sarjavahinkoihin ja massa-

vahinkoihin.191 Jokaiselle kategorialle voidaan osoittaa nimenomaan siihen 

kuuluville vahingoille optimaalinen (kollektiivisen oikeussuojan) väline. Yh-

teisvahingoissa yksittäisen vahingonkärsijän kärsimän vahingon määrää ei 

ylipäätään voi määritellä. Vahingot ovat sanan varsinaisessa merkityksessä 

“yhteisiä”. Ellei rangaistuksenluonteisia korvauksia oikeusjärjestyksessä hy-

väksytä, tällaiset vahingot jäävät tyypillisesti myös kollektiivisen oikeussuo-

jan ulkopuolelle. Intressinhaltija (jos hänestä voidaan tässä yhteydessä pu-

hua) ei voi mitään kautta päästä oikeuksiinsa. 

Sarjavahingot (eng.: scattered loss, saks.: Streuschäden) ovat, kuten 

niiden nimityskin sanoo, standardimaisia. Sekä vahingon kohdistumi-

nen tiettyyn henkilöön että vahingon määrä ovat joko ennalta selviä tai 

ainakin suhteellisen vähällä vaivalla osoitettavissa. Syntynyt vahinko on 

tyypiltään puhdasta varallisuusvahinkoa. Lisäksi yksittäisten vaatimus-

ten määrät ovat pitkälle vakioituja, myös vaaditut korvaukset ovat taval-

lisesti pieniä tai ainakin pienehköjä. Tällaiset vaatimukset ovat sinänsä 

kannekelpoisia, toisin sanoen yksilöllisen kanteen nostamisen estää vain 

vahingonkärsijän “rationaalinen apaattisuus”. Myös ympäristövahinko-

ja, esimerkkinä Talvivaara-tapaus (josta jäljempänä), koskevat korvaus-

vaatimukset voivat olla luettavissa tähän ryhmään. Kollektiivinen oikeus-

suoja on sarjavahingoissa toteutettavissa joko rikosoikeudenkäynnin, opt 

out -tyyppisen ryhmäkanteen tai järjestökanteen kautta.192 Kollektiivi-

191.  Tämä jaottelu on ”prosessioikeudellinen” eikä sillä ole vastinetta vahingonkorvausoikeu-
den yleisissä opeissa. Siellä vahingot jaetaan joko vaatimuksen laadun (esinevahinko, hen-
kilövahinko ja niin edelleen) tai vastuuperusteen (ankara vastuu, tuottamusvastuu) nojalla. 
192.  Wagner 2009 s. 78. Ks. myös Wagner 2011 s. 62. Jälkimmäisessä artikkelissa Wagner tuo 
selkeämmin esiin tämän erottelun vaikeuden: ”Mass torts and scattered loss differ from one 
another with respect to the size and severity of the harm suffered by a single victim.” Sääntely-
teoreettista merkitystä tällä vaikeudella ei kylläkään tunnu olevan. 
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sen oikeuksiin pääsyn todellisena vaihtoehtona eli vastinparina on näin  

oikeuksien jääminen saavuttamattomiin. Sitä taas ei voida oikeusvaltiossa 

periaatteessa hyväksyä. 

Massavahingot (eng.: mass torts, saks.: Masseschäden) eroavat hieman 

sarjavahingoista. Niissä vahingon kohdistuminen on kylläkin selvää. Sen si-

jaan yksilöllisesti aiheutuneen vahingon määrä on normaalisti paljon suu-

rempi kuin sarjavahingoissa. Samalla vahingot ovat tyypiltään henkilöva-

hinkoja, monasti terveyteen tai hyvinvointiin kohdistuvia. Vahinkoryhmälle 

ominaista on, että vahinkojen määrät eivät ole standardisoitavissa. Vahingon 

suuruus toisin sanoen vaihtelee tapauskohtaisesti eli käytännössä henkilöit-

täin. Myös ajan kuluminen tuo muutoksia korvausmääriin, mikä on sekin 

tyypillistä henkilövahingoille. Henkilön ”vaivat” voivat parantua tai pahen-

tua iän mukana. Massavahingoissa intressi on tavallisesti sellainen, että ”ra-

tionaalinen apatia” ei vaikuta. Intressitaho turvautuu herkästi yksilölliseen 

oikeudenkäyntiin. Kollektiivisen oikeussuojan aitona vaihtoehtona on näin 

yksilöllinen oikeussuoja. Jos intressinhaltija toivoo kollektiivista oikeussuo-

jaa, massavahingoille suositellaan pilottikanteita sekä opt in -tyyppisiä jouk-

kokanteita.193

3.4. Kuka kantaa vastuun 
järjestäytymisestä ja koordinoinnista?

Kolmas suuri kysymys on kahteen ensimmäiseen verrattuna helpompi. Vaih-

toehdot vastaukselle ovat selkeät. Myös eri vaihtoehtojen toimivuudesta on 

runsaasti kokemusperäistä tietoa. Toisaalta epävarmuutta tuo maailman-

katsomusten vaihtelu. Kansalaisyhteiskuntaa kannattava asettaa etusijalle 

järjestäytymisen tuomioistuimen ulkopuolella, vaikka se olisi tehotonta tai 

sisältäisi omat oikeusturvariskinsä, esimerkiksi pääsyn joukon jäseneksi. Val-

tioon luottava taas suosii tuomioistuimen vastuuta ja kontrollivaltaa, vaikka 

se merkitsisi puuttumista yksityisautonomian ytimeen eli päätöksentekoon 

oikeudenkäyntiin osallistumisesta. Pohjoismaissa jälkimmäinen maailman-

katsomus on todennäköinen voittaja. Pohjoismainen oikeussuoja-ajattelu-

han on kaiken kaikkiaan valtiokeskeistä, mistä esimerkkinä on viranomaisen 

yksinoikeus ajaa ryhmäkanteita. Englantilaistyyppinen konsolitoinnin sovel-

lus sopisi näin hyvin pohjoismaiseen oikeuskulttuuriin. Uutta olisi lähinnä 

193.  Wagner (2009 s. 84) puhuu myös ad hoc -kollektiivimenettelyistä (‘Kollektivverfahren’), 
mutta se, mitä niiden piiriin luetaan, jää epäselväksi. Kategorian pääryhmä muodostunee joka 
tapauksessa tässä tutkimuksessa spontaaniksi kutsutusta järjestäytymisestä. 
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konsolitointiin liittyvä prosessinjohto, joka menee paljon pitemmälle kuin 

mitä nykyinen prosessilaki edellyttää tai edes sallii. Tuomioistuimen valta 

määrätä kanne nostettavaksi prekluusion uhalla olisi kieltämättä mullistava 

uudistus.

Järjestäytymisessä on neljä vaihtoehtoa. Järjestäytyminen on uskottavissa 

joko hallintoviranomaiselle, tuomioistuimelle, kansalaisyhteiskunnan toi-

mijoille (esim. luonnonsuojelujärjestöille) tai intressinhaltijoille itselleen. 

Jälkimmäisellä tarkoitetaan spontaania järjestymistä. Useimmiten kaksi vii-

meistä tapaa yhtyvät, koska spontaani järjestyminen normaalisti edellyttää 

sekin aktiivista aloitteentekijää, jonka ympärille järjestäydytään. Aloitteente-

kijä luontevimmin nousee saman henkisten yhteisöstä eli järjestöstä.194 Kan-

salaisyhteiskunnan järjestö kykenee nimittäin todennäköisimmin rekrytoi-

maan suuren määrän asianosaisia tukemiinsa joukkokanteisiin. Järjestö voi 

aina tukeutua omaan jäsenistöönsä. Sitä paitsi järjestö voi olla niin sanottu 

yhden asian liike, jonka agendumina nimenomaan on näkyvien oikeuden-

käyntien aikaansaaminen. Toisaalta järjestäytyvä joukko voi olla myös täysin 

ad hoc -pohjainen, mistä esimerkkinä ovat puukartellikanteet.195 Tässä suh-

teessa maailma on ratkaisevasti muuttunut. Moderni tietotekniikka helpottaa 

suuresti ad hoc -tyyppistä järjestäytymistä. Tietotekniikka mahdollistaa myös 

hyvin suurien joukkojen järjestäytymisen ja yhdenpidon. Se samalla selittää 

uudentyyppiset joukkokanteet satoine kantajineen.  

Järjestäytymisen vaihtoehdot voidaan sijoittaa vastinpareihin julkinen/

yksityinen ja oikeudellinen/ei-oikeudellinen. Kaksi ensimmäistä järjestäyty-

misen tapaa sijoittuvat julkisen vallan käyttöön, kaksi jälkimmäistä taas kan-

salaisyhteiskuntaan ja samalla “ei-oikeudelliseen maailmaan”. Euroopan uni-

onin suosituksessa oletetaan, että preventiivinen (kollektiivinen) oikeussuoja 

lepäisi pääosin yksityisten organisaatioiden eli kansalaisjärjestöjen varassa. 

Näiltä organisaatioilta vaaditaan, että ne eivät saa tavoitella voittoa, toisin 

sanoen jakaa jäsenilleen saatuja korvauksia tai muita etuja. Samalla kuiten-

kin myönnetään, että tällaisilla järjestöillä on monesti kätketty agendansa, 

jolla ei välttämättä ole yhteyttä oikeuksiin pääsyyn.196 Unioni vaikuttaa täs-

194.  Järjestöstä puhutaan puhutaan tässä yleiskielisessä merkityksessä. Järjestön ei tarvitse 
olla muodollisesti oikeushenkilö, esimerkiksi rekisteröity yhdistys. Riittää, että järjestöllä on 
jonkinlainen päätöksentekokoneisto ja yhteisesti asetetut tavoitteet.   
195.  Myös varhainen joukkokanne eli niin sanottu Kansallisanti-kanteet olivat ad hoc -poh-
jaisia. Siinä 84 osakkeenomistajaa nosti kanteet Nordea-pankkia väittäen, että heitä oli osa-
kemerkinnöissä erehdytetty. Vuonna 1997 nostetut kanteet päättyivät vuonna 2002 kantajien 
tappioon. Tapauksesta ks. Viitanen 2009 s. 225.
196.  Kirjallisuudessa on pelätty epäsuorien etujen välittymistä järjestön johdolle. Ks. Szalai 
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sä liian herkkäuskoiselta, ainakin kun sitä tarkastellaan pohjoismaisesta nä-

kökulmasta. Altruistinen huolenpito oikeusjärjestyksen toteutumisesta on 

kaukana ajan hengestä, joka painottaa yksilökeskeisyyttä ja individuaalisen 

hyödyn tavoittelua. Totta kylläkin on, että Yhdysvalloissa kansalaisjärjestöillä 

on ollut merkittävä rooli kansalaisoikeuksien toteuttamisessa tuomioistuin-

ten kautta. Joku saattaa nähdä tässä eurooppalaisessa keskustelussa hienoi-

sen ristiriidan. Amerikkalaista ryhmäkannetta kauhistellaan, mutta saman 

oikeudellisen aktivismin toista ilmentymää, järjestökanteita, taas pidetään 

oikeuskehityksen moottorina.    

Jakolinja näkyy tutkimuksessa. Tuomioistuimen toimintaa kollektiivisissa 

tilanteissa on laajalti tutkittu nimenomaan oikeusdogmaattisesti: erityisesti 

englantilainen tutkimus on poikkeuksellisen laajaa. Samoin ryhmäkantei-

den lainopilliset kysymykset ovat keränneet paljon huomiota, esimerkkeinä 

miten ryhmä muodostetaan ja mikä on ryhmän jäsenen asema. Pulmana 

on lähinnä ulkomaisten kysymyksenasettelujen ja näkemysten siirtäminen 

omaan prosessimaailmaan. Sen sijaan intressinhaltijoiden “ei-oikeudellisek-

si” katsottu järjestäytyminen on täysin tutkimatta. Lainopin tutkijat eivät ole 

pitäneet sitä mielekkäänä tutkimuskohteena, kun oikeussosiologit taas eivät 

ole olleet siitä kiinnostuneita. Joukkojen muodostumisesta ja niiden päätök-

senteosta kollektiivisessa lainkäytössä tiedetään tästä syystä äärimmäisen 

vähän. Luultavaa tosin on, että joukkojen toiminnassa ja prosessitaktisessa 

päätöksenteossa ovat voimassa sosiaalipsykologian yleiset lainalaisuudet.197 

Joukon toiminta seurannee paljolti vaikuttajayksilöiden mielipiteitä; etenkin 

joukon “perustajan” eli ensimmäisen toimijan näkemys painaa todennäköi-

sesti paljon. Joukon suuri enemmistö on hiljaista ja seurailee toiminnassaan 

vaikuttajayksilöiden mielipiteitä. 

Varmaa on, että suurissa joukossa syntyy joskus enemmistö/oppositio 

-asetelma. Jos vastakohtaisuutta ei saada sovitelluksi, alkuperäinen joukko 

voi pirstoutua. Tällöin joukkokanteiden kantajat jakaantuvat kahteen tai use-

ampaan itsenäiseen joukkoon. (Tämä on siis eri asia kuin kontrolloitu ala-

joukkojen muodostuminen, jossa vallitsee jonkinlainen hierarkia suhteessa 

joukko – alajoukko). Mielipide-eroja syntynee herkimmin suhtautumisessa 

vastapuolen sovintotarjouksiin. Osa joukosta saattaa olla valmis hyväksy-

mään huononkin sovinnon (‘saadaan edes jotain’), osa taas ei suostu komp-

2014 s. 86. Suurempi vaara oikeuksiin pääsylle on kuitenkin siinä, että järjestön tavoitteenaset-
telu on poliittinen ja järjestökanne tai vastaava vain politikoinnin väline. Siinäkään ei sinänsä 
ole moitittavaa, mutta järjestön toimet voivat nousta esteeksi yksilölliselle oikeuksiin pääsylle.
197.  Helkama-Myllyniemi-Liebkind 2001 s. 147.
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romisseihin (‘haluamme oikeutta’). Moraaliset emotiot lienevät pikemmin-

kin sääntö kuin poikkeus.198 Tällainen tunne on esimerkiksi se moraalinen 

vihastus, jonka vastapuolen epäoikeudenmukaiseksi koettu käytös aiheut-

taa. Joukkokanteissa vastapuolen ylimielinen tai vähättelevä asenne eten-

kin oikeudenkäynnin aikana lietsoo vihan tunteita oikeutta hakevissa. Se 

taas vahvistaa joukon yhteenkuuluvuutta ja kasvattaa halukkuutta panostaa 

enemmän oikeudenkäyntiin. 

Oma kysymyksensä on, miten tuomioistuin toteuttaa joukkokanteiden 

kaltaisten suurten asiamäärien jakamisen eri alayksiköille ja niiden käsit-

telyn koordinoinnin.199 Säädöstasolla kaikki on kunnossa niin kauan, kun 

kaikki kanteet tulevat vireille samassa tuomioistuimessa. Esimerkiksi kärä-

jäoikeusasetuksen 12 §:n mukaan laamannin tulee valvoa, että käräjäoikeu-

den jutut käsitellään huolellisesti ja nopeasti. Piakkoin voimaan tuleva uusi 

tuomioistuinlaki hieman tehostaa tätä johtamista. Tosin lain pääansio on 

sääntelyn tason nostamisessa, mikä kuvastaa johtamisen kasvavaa merki-

tystä. Vanhoista asetuksista luovuttiin, ja lähempi ohjaaminen tapahtuu työ-

järjestyksillä, jotka tuomioistuimet itse vahvistavat. Uusi tuomioistuinlaki 

asettaa vastaavia velvoitteita kaikille päällikkötuomareille (tuomioistuinlaki 

1:2). Myös tuomioistuinlaki määrää päällikkötuomarin valvomaan oikeuspe-

riaatteiden soveltamisen ja laintulkinnan yhdenmukaisuutta tuomioistui-

men ratkaisutoiminnassa (1.2 §). Näin laamanni voi esimerkiksi aikatauluttaa  

ja koordinoida kyseisessä käräjäoikeudessa vireillä olevia oikeudenkäyntejä. 

Tosin se samalla korostaa tuomarin riippumattomuutta ja ”lain” valta-ase-

maa (9.1 §). Myös hovioikeuksilla on valvontatehtäviä piirinsä käräjäoikeuk-

sien kohdalla. 

Jossain määrin epäselvää on, missä määrin oikeudenkäyntien yhteys saa-

daan ottaa huomioon jaettaessa asioita tuomioistuimen eri osastoille. Te-

hokkuus vaatisi kaikkien oikeudenkäyntien keskittämistä samaan lainkäyt-

töyksikköön (eli osastoihin tai jaostoihin). Se taas on poikkeus periaatteesta, 

jonka mukaan asioiden jakautumisen tuomioistuimen sisällä on oltava sat-

198.  Helkama-Myllyniemi-Liebkind 2001 s. 173.  
199.  Aikaisemmin tekniseksi tuomioistuinrutiiniksi katsotusta asioiden jakamisesta tuoma-
reille on tullut viime vuosina ihmisoikeusongelma. Asioiden jakamisen tuomioistuimessa tulee 
olla sattumanvaraista ja geneeristä, jotta se herättäisi luottamusta. Ks. Koulu 2015 s. 49. Joukko-
kanteissa vaatimus johtaa ristiriitaan. Tällaisten kanteiden käsittely vaatii erityistä osaamista, 
joten niissä jos missä asioiden jakamisen tulisi olla muuta kuin sattumanvaraista. Rutiinien 
merkitykseen tuomioistuimen toiminnalle on viime aikoina alettu muutoinkin kiinnittämään 
huomiota, koska vasta niiden tunteminen paljastaa relevantit kysymykset, mukaan luettuna 
oikeussuojaongelmat. Ks. Kuuliala 2006 s. 727.
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tumanvaraista.200 Eri asia on, että asiamäärät voivat olla niin valtaisia, että 

yksi osasto ei kerta kaikkiaan kykene sellaisia massoja käsittelemään. Sa-

mankaltaisia asioita on tällöin pakko jakaa eri osastoille, mikä taas edellyttää 

jonkinlaista yhteydenpitoa osastojen välillä. Käytännössä tämä tuskin muo-

dostaa samanlaista ongelmaa kuin lain tulkinnassa. Tuomarit ovat normaa-

listi puheväleissä, ja järkevä koordinointi ja työnjako on kaikkien intressissä. 

Toisaalta asiainhallinnan perinteinen keino, päällikkötuomarin valvonta, 

tehoaa ainoastaan rajoitetusti, vain saman tuomioistuimen tai enimmillään 

saman lainkäyttölinjan sisällä. Kuten edellä todettiin, oikeudenkäynnit voivat 

kuitenkin sijoittua eri tuomioistuimiin. Toki saatetaan sanoa, että asiainhal-

linta järjestyy muutenkin eli “epävirallisesti”, toisin sanoen tuomioistuinten 

päällikkötuomarit pitävät toisiinsa yhteyttä ja sopivat vireillä olevien oikeu-

denkäyntien aikataulutuksesta ja koordinoinnista.201 On kuitenkin mahdo-

tonta uskoa, että tällainen epävirallinen asiainhallinta olisi käytännössä laa-

jamittaista, siitä ei tämän tutkimuksen aineistoissa ole oikeastaan yhtäkään 

merkkiä. Oli miten oli, systemaattista tällainen yhteydenpito ei ainakaan ole. 

Sitä paitsi sillä ei ole minkäänlaista säädännäistä perustaa. Jos intressinhalti-

jat järjestäytyvät ennen oikeudenkäyntejä, he kylläkin tavallisesti sopivat sekä 

tuomioistuimesta (missä kanteet nostetaan) että asianajajista (ketkä ajavat 

heidän asiaansa). Ihannetapauksessa päästään niin yhteiseen tuomioistui-

meen kuin yhteiseen asianajamiseenkin. Tämä helpottaa siinä määrin asi-

ainhallintaa, että prosessilain tulisi tukea tällaista yhteistoimintaa, toisin sa-

noen hyväksyä sellaiset valinnat, jotka tehostavat asian käsittelyä. Joissakin 

maissa asiainhallinta joukkokanteissa uskotaan ylioikeudelle. Näin on tehty 

Saksan kuuluisassa mallituomio/joukkokanteet -rakenteessa. Ylioikeus (eli 

meikäläistä hovioikeutta vastaava Oberlandesgericht) sekä antaa sitovan pi-

lottituomion että hallinnoi niitä joukkokanteita, joita käsitellään alioikeuksis-

sa.202 Toki ylioikeuden valtuudet voivat olla vähäisemmät, esimerkiksi vain 

tekniseen asiainhallintaan rajoittuvia.        

Uudempi tutkimus on havainnut median suuren merkityksen. Oikeu-

200.  Tutkimuksessa vähälle huomiolle jääneestä asioiden jakamisen ongelmasta ks. Koulu 
2015 s. 31.
201.  Kirjallisuudessa on joitakin viittauksia tällaiseen yhteydenpitoon, kylläkin vain ylimpien 
oikeusasteiden kohdalla. Ks. Koulu 2012 s. 108. Empiiristä tietoa kysymyksestä ei ole. Joissakin 
asiatyypeissä (tässä hakemuslainkäytössä) yhteydenpidon puuttuminen ohitetaan helppohin-
taisesti toteamalla, että on epätodennäköistä, että sama asia olisi vireillä eri tuomioistuimissa. 
Ks. Fitger 1996 s. 110.
202.  Vaikka saksalaista järjestelyä sinänsä on arvosteltu, tämä yksityiskohta on todettu on-
nistuneeksi. Ks. esimerkiksi Smid-Mohr 2013 s. 352. Tätä niin sanottua mallikanne-rakennetta 
käsitellään jäljempänä jaksossa 7.3.
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denkäyntien tai sellaisten uhan uutisointi ensiksikin tukee tehokkaasti int-

ressinhaltijoiden järjestäytymistä: intressinhaltijat löytävät toisensa. Näin 

kantajista saadaan kootuksi riittävä massa. Toiseksi median välittämä tie-

to muotoaa kummankin osapuolen taktiikkaa oikeudenkäynnissä. Uuti-

set yhtäältä paljastavat asianajamisen heikkouksia, toisaalta taas sulkevat 

pois tietynlaisia toimintatapoja. Jos vaatimukset esitetään oikeutettuina ja 

oikeudenkäynnit aiheellisina, vastaajayritys menettää maineensa, jos se 

turvautuu jyrkkään kiistämiseen tai juristeriseen puolustautumiseen.203 

Tuomaritkaan eivät ole aina niin immuuneja mediavaikuttamiselle kuin 

mitä heiltä periaatteessa odotetaan. Kuvaavaa on, että asianosaisten la-

kimiehiltä odotetaan nykyisin ammattitaitoista julkisuuden hyväksikäyt-

tämistä osana asianajoaan.204 Tosin monissa maissa tämä niin sanottu  

trial by media -taktiikka kielletään asianajajien ammattieettisissä ohjeissa. 

Kielto ei tietenkään vie mediajulkisuudelta sen vaikutuksia. Myös viranomai-

sen aloitteellisuus lepää paljolti median varassa. Medialta odotetaan, että se 

paljastaa mahdolliset soveltamistilanteet ja kerää selvityksen viranomaisen 

päätöksenteon pohjaksi.205 Sinänsä tämä on täysin hyväksyttävää. Kyseen-

alaiseksi mediaan luottaminen muodostuu vasta, kun se korvaa kokonaan 

viranomaisen oman aloitteellisuuden.    

3.5. Miten kollektiivisen oikeussuojan 
rahoitus hoidetaan?

3.5.1. Rahoituksen lähteet: yleiskuva

Järjestäytyivät intressinhaltijat millä tavalla tahansa, oikeudenkäynnin ra-

hoittaminen on aina ongelma.206 Poikkeuksena on viranomaisaloitteinen 

ryhmäkanne, joka rahoitetaan ainakin aluksi verovaroin. Oikeudenkäynnissä 

rahoitusta vaaditaan  ensiksi intressinhaltijoiden omiin oikeudenkäyntikus-

tannuksiin, toiseksi mahdollisessa tappiossa vastapuolen oikeudenkäynti-

203.  Näin Stier-Tzankova 2016 s. 33. Heidän mukaansa julkisuuden paine pakottaa vastaajayri-
tyksiä vastuun myöntämiseen ja sovinnon hakemiseen.
204.  Oikeudenkäyntioppaissa annetaankin säännönmukaisesti neuvoja siitä, miten ”julki-
suusherkkä” juttu tunnistetaan ja millaista viestintästrategiaa asianosaiseksi joutuneelta yri-
tykseltä kaivataan. Ks. Nyblin 2012 s. 206. 
205.  Hensler-Thornburg 2016 s. 276.
206.  Rahoituspulmia on tietenkin vain kollektiivisen oikeussuojan tyyppiasianosaisella, ku-
luttaja-palkansaajalla. Kuten edellä todettiin, useimmat joukkokanteet tai vastaavat saavat 
kuitenkin todellisuudessa alkunsa sijoittajien tappioista tai epäreilusta kilpailusta. Sijoittajat 
ja yritykset taas pääsääntöisesti kykenevät rahoittamaan yksilöllisenkin oikeussuojansa.
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kustannusten korvaamiseen, jos kansallinen prosessilaki sitä edellyttää. En-

simmäinen rahoituserä tarvitaan suhteellisen pian, osaksi oikeudenkäynnin 

alkaessa. Toinen erä on tarpeen vasta, kun oikeudenkäynti aikanaan päättyy. 

Se taas voi viedä vuosia, ehkä jopa vuosikymmeniä. Lisäksi jälkimmäisen 

rahoituksen tarve ja määrä riippuvat ratkaisevasti siitä, mitä sääntöjä pro-

sessilaki soveltaa oikeudenkäyntikulujen korvaamisessa. Jos joko yleisenä 

periaatteena tai kollektiivista oikeussuojaa koskevana erityissääntönä on ai-

noastaan omien kustannusten maksaminen, rahoitustarve pienenee merkit-

tävästi. Jos taas periaatteena on hävinnyt maksaa -sääntö, rahoitustarve on 

suuri – ja kollektiivisten kanteiden nostaminen vähenee havaittavasti. Toki 

optimistiset intressinhaltijat voivat tällöin luottaa siihenkin, että hävinnyt 

vastapuoli aikanaan rahoittaa heidän kustannuksensa. Näin ollen he voivat 

ottaa objektiivisesti arvioiden suurenkin riskin. Pääsääntöisesti oikeuksiaan 

hakevat kuitenkin varautuvat siihen, että huonoin vaihtoehto toteutuu tai 

ainakin voi toteutua.  

Oikeusvertailevasti on oikeutettua sanoa, että oikeudenkäyntien rahoit-

tamisen ongelma tavallisesti jää oikeuspolitiikan lapsipuoleksi. Kollektii-

vinen lainkäyttö ei ole tässä suhteessa poikkeus. Prosessilakeihin otetaan 

säännönmukaisesti erilaisia kollektiivisia järjestelyjä pysähtymättä mietti-

mään, miten niiden käyttö kustannetaan.207 Joissakin maissa edistykselliset 

oikeussuojajärjestelyt jäävät tästä syystä kokonaan vaille käyttäjiä. Joissa-

kin maissa puolestaan kehitetään innovatiivisia joskin epävirallisia rahoit-

tamisen tapoja, esimerkkinä muotiin päässyt joukkorahoitus, joilla kollek-

tiivinen oikeussuoja pelastetaan vararikolta. Kollektiivisen oikeussuojan 

rahoittamiseen on periaatteessa neljä tapaa: julkinen rahoitus, joukkora-

hoitus, tulos- eli voittopalkkiorahoitus sekä niin sanottu non party -rahoitus.  

Rahoitustavat eivät sulje pois toisiaan, vaan ne esiintyvät monilukuisina yh-

distelminä. 

Yleistäen on sanottavissa, että julkinen rahoitus on jokseenkin kaikkialla 

tarveharkintaista ja määrältään vähäistä. Lisäksi siihen käytetyt varat vähene-

vät lähes kaikkialla Euroopan unionissa. Tällainen rahoitus yleensä ohjautuu 

julkisen oikeusavun kautta208 eikä näin kata vastapuolen oikeudenkäyntikus-

207.  Hensler 2016 s. 10.
208.  Joissakin maissa yritetään jopa estää kollektiivikanteiden rahoittaminen julkisen oikeus-
avun kautta. Pohjoismaissa samaan päästään epäsuorasti epäämällä oikeusapu, jos asialla on 
oikeusapua hakevalle “vähäinen merkitys” (oikeusapulaki 7 § 1-k). Vähäinen merkitys taas ar-
vioidaan vertaamalla riitaintressiä ja oikeuksiin pääsyn kustannuksia. Ks. Renfors-Arvill 2006 s. 
65. Esimerkiksi ruotsalaisessa ratkaisussa NJA 1982 s. 175, 500 kruunun intressi oli liian vähäinen, 
jotta se oikeuttaisi oikeusapuun. Jos tätä pidetään ohjenuorana (nykyrahaksi muutettuna se 
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tannuksia, jos ne joudutaan korvaamaan. Joukkorahoituksesta tulee näin 

tavallisin vaihtoehto rahoittaa joukkokanteet. Yleensä kantajat itse riittävät 

rahoittajiksi, kuten suomalaisessa esimerkissä eli niin sanotuissa puukartelli-

kanteissa on tapahtunut. Jos rahoitusta saadaan kantajajoukon ulkopuolelta, 

sitä vaikeuttaa rahankeräyksiä koskeva lainsäädäntö. Jos tällainen rahoitus 

kielletään tai sille asetetaan tiukkoja ehtoja, joukkokanteiden nostaminen 

vaikeutuu. Rahankeräyksellä tarkoitetaan lainsäädännössä toimintaa, jossa 

yleisöön vetoamalla kerätään vastikkeetta rahaa (rahankeräyslaki 255/2006 

3.1 §). Tällainen toiminta vaatii lupaa, jonka ehtona on yleishyödyllinen ke-

räystarkoitus (6.1 §). Lupa voidaan myöntää yleishyödyllisyyttä vaatimatta, 

jos rahankeräyksellä hankitaan varoja taloudellisissa vaikeuksissa olevan 

yksittäisen henkilön tai perheen auttamiseksi (6.2 §). 

Preventiiviset kollektiivikanteet ovat hyvällä tahdolla luokiteltavissa yleis-

hyödyllisiksi. Kompensoivien kanteiden kohdalla tämä vaatii jo laajentavaa 

tulkintaa. Toki on sanottavissa, että muiden kansalaisten oikeuksiin pääsyn 

tukeminen sinänsä on yleishyödyllistä toimintaa. Joka tapauksessa keräyslu-

pa saadaan, jos oikeudenkäynti on saattanut yksittäisen henkilön tai hänen 

perheensä taloudellisiin vaikeuksiin, käytännössä lähinnä silloin kun henkilö 

on hävinnyt joukko- tai pilottikanteensa, johon hän on käyttänyt paljon ra-

haa. Rahankeräyksen luvanvaraisuus ei kuitenkaan ole niin merkittävä este 

joukkorahoitukselle miltä se aluksi vaikuttaa. Lakia sovelletaan vain rahan-

keräykseen yleisöltä eli ennalta määräämättömältä joukolta ihmisiä (4 § 1-k). 

Kun avustustoivomukset tai kauniimmin sanottuna tukipyynnöt kohdiste-

taan etukäteen nimettyihin henkilöihin, kysymyksessä ei ole rahankeräys 

lain merkityksessä, eikä siihen tarvita viranomaisen lupaa. Se, kuinka tarkasti 

henkilöt on ennalta määriteltävä, on puolestaan rahankeräyslain tulkintaa. 

Esimerkiksi kannetta ajavan järjestön omille jäsenilleen kohdistama tuki-

pyyntö täyttänee aina tämän ehdon.  

Tulospalkkioon perustuvat asianajotoimeksiannot on toinen tapa saada 

rahoitus asianosaisen omille oikeudenkäyntikustannuksille.209 Täten vastuu 

vastaisi noin sataa euroa), valtaosa niistä kuluttajavaatimuksista, joiden on ajateltu kuuluvan 
kollektiivisen oikeussuojan piiriin, ei saa rahoitusta verovaroista. Sillä, mikä on kokonaisintressi 
eli vaatimusten yhteissumma, taas ei ole mitään vaikutusta oikeusavun edellytyksiin. Oikeus-
apulainsäädäntö toisin sanoen pirstoo riitaintressin. 
209.  Tulospalkkioperusteisessa toimeksiannossa eli asianajotoimiston kannalta tällaisessa 
veloituksessa on useita vaihtoehtoja. Tyypillinen vaihtoehto on tietty prosenttiosuus voitetus-
ta määrästä, joka on itse asiassa tulospalkkion ja intressiperusteisen palkkion yhdistelmä. Ks. 
Viitanen 2011 s. 351. Näihin rahoitusmuotoihin ei lähemmin perehdytä, koska oikeudenkäyntien 
rahoittaminen yleisenä ongelmana on jätetty tutkimuksen ulkopuolelle.
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kollektiivisen oikeussuojan rahoittamisesta siirretään tällaisia kanteita int-

ressinhaltijoiden lukuun ajaville lakimiehille. Tätä lakimiesrahoitusta (termi 

tässä) pidetään oikeustaloustieteen tutkimuksessa tehokkaimpana rahoitus-

muotona, ”the lawyer is the best risk bearer’.210 Hän nimittäin pystyy parhai-

ten arvioimaan ajamansa oikeudenkäynnin sisältämän riskin. Samalla hän 

kykenee myös vaikuttamaan lopputulokseen. Jos hän häviää vastuulleen ot-

tamansa asian, hän saa syyttää itseään joko huonosta asianajamisesta tai vir-

heellisestä menestymisarviosta. Common law -maissa yrittäjäriskin ottavat 

eli pelkillä tulospalkkioilla toimivat lakimiehet (’entrepreneurial class action 

lawyers’) ovat vuosikymmeniä rahoittaneet kollektiivisia oikeudenkäynte-

jä.211 Tulospalkkiot ovat olleet jopa pääasiallinen rahoitusmuoto. Jos pro-

sessilaki ei salli tällaisia sopimuksia, on pidetty selvänä, että kollektiivisten 

kanteiden nostaminen vähenee. Tulospalkkioiden salliminen prosessilaissa 

taas suosii kollektiivisia kanteita, koska joukon jäsenten taloudellinen riski 

pienenee. Niinpä ryhmäkanteen omaksuneissa maissa puretaankin tällä het-

kellä vanhoja ammattikuntamaisia määräyksiä, joissa tällaiset toimeksiannot 

oli aikanaan kielletty.212 Yhdysvalloissa tulospalkkioehtoiset toimeksiannot 

lienevät jopa pääsääntöinen rahoitusmuoto ryhmäkanteissa. Pohjoismaissa 

tällaiset palkkiosopimukset ovat harvinaisempia, joskaan eivät niissäkään 

täysin tuntemattomia. 

Tulospalkkiosopimuksista saatavaa tukea oikeuksiin pääsyssä kaven-

taa kuitenkin ankara kuluvastuu, toisin sanoen hävinneen osapuolen vel-

vollisuus korvata vastapuolensa oikeudenkäyntikulut. Vaikka asianajaja tai 

käytännössä isohko asianajotoimisto ehkä suostuu ajamaan asiaa tulos-

palkkiosopimuksella, kumpikaan ei vähällä ota kannettavakseen vastuuta 

vastapuolen oikeudenkäyntikustannusten korvaamisesta. Juridista estettä 

tällaiseen vastuun ottamiseen ei tietenkään ole, mutta vastapuolen kustan-

nusten määrää ei pystytä millään tarkkuudella ennakoimaan. Ennen oikeu-

denkäyntiä se on mahdotonta ja oikeudenkäynnin aikanakin vaikeaa. Har-

va lakimies uskaltaa ottaa kantaakseen taloudellisen riskin, jonka määrä ja 

210.  Näin Doriat-Durban-Ferey-Harnay 2015 s. 37. He tosin pitävät silmälllä ryhmäkanteisiin 
erikoistunutta lakimieseliittiä. Pienessä oikeuskulttuurissa tällainen erikoistuminen ei tieten-
kään käy päinsä.  
211.  ”Entrepreneurial plaintiffs’ lawyers, therefore, are the engine that drives class action litiga-
tion”. Näin Kalajdzic 2016 s. 232. On väitetty, että kollektiivisen oikeussuojan ideologia on levin-
nyt kaikkiin maihin juuri tämän lakimiesprofession kautta. Se on toisin sanoen tuontitavaraa. 
Massaluonteisia vaatimuksiahan on aina ollut. Näin Hensler 2009 s. 27. Vaikka väitteeseen on 
vaikea uskoa, jonkinlaista katalysaattori-ilmiötä ei voi suoralta kädeltä kiistääkään.  
212.  Cameron 2016 s. 189.
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konkretisoitumisen ajankohta ovat tuntemattomat.213 Sen sijaan kokenut 

asianajaja pystyy kyllä arvioimaan, paljonko hän menettää omia tulojaan, 

jos toimeksi otettu asia hävitään. Toisin sanoen hän osaa sanoa, paljonko 

tämän tyyppisen asian ajaminen suurin piirtein vie työtä ja tässä merkityk-

sessä laskennallisesti maksaa. Joskus esitetyt epäilykset siitä, että kokeneet 

asianajajat eivät ota vastaan toimeksiantoja tällaisilla ehdoilla, ovat osoittau-

tuneet useimmissa maissa turhiksi.214 

Joissakin maissa kollektiivikanteiden rahoittamisesta on tullut normaalia 

liiketoimintaa. Normaalilla liiketoiminnalla tarkoitetaan sitä, että rahoitus-

alan yritykset ovat erikoistuneet pelkästään tällaiseen rahoitukseen. Ne eivät 

siis ota minkäänlaista vastuuta itse oikeudenkäynnin asianajollisesta hoita-

misesta. Rahoitusjärjestely ei toisin sanoen ole enää osa asianajajalle tehtyä 

toimeksiantoa kuten tulospalkkiosopimus. Tilastotietoja kaupallisesta ra-

hoittamisesta on saatavilla etenkin Australiasta. Australiassa toimii 11 aktiivis-

ta rahoittajatahoa.215 Liiketoimintana harjoitettu eli ”kaupallinen” oikeuden-

käyntien rahoittaminen uhkaa siellä syrjäyttää totuttua asianajajarahoitusta, 

jossa oikeudenkäyntejä rahoittamalla tuetaan (tai suoremmin: kasvatetaan) 

tavanomaista asianajopraktiikkaa. Arvailtavaksi jää, onko kysymyksessä pai-

kallinen erikoisuus vai yleismaailmallisen kehityksen ensimerkit. Teoreet-

tisesti voidaan sanoa, että kollektiivisen oikeussuojan toimintalogiikka si-

nänsä voi pitkällä tähtäimellä hyvin johtaa liiketoiminnallisen rahoituksen 

nousuun pääasiallisena rahoituskanavana. Pohjoismaisesta näkökulmasta 

ihmetystä herättää oikeastaan näkökulma. Liiketoimintamallisen rahoituk-

sen ongelmat oikeudenkäynnissä kytketään pelkästään rahoituspalvelujen 

markkinointiin. Sen sijaan prosessilain ei katsota asettavan sille mitään estei-

tä. Liiketoiminnallista rahoitusta on yllättävästi pidetty prosessilain näkökul-

masta jopa suotavana. Kollektiivisia kanteita nimittäin sovitaan aikaisempaa 

useammin, koska vastapuoli ei enää voi luottaa aikaisemmin auttaneeseen 

kulutusstrategiaan. Jos vastapuoli kasvattaa panostustaan oikeudenkäyntiin, 

kantajien oikeudenkäyntiä rahoittava sijoittaja tekee saman. Näin ylipanos-

tus oikeudenkäyntiin on huonoa strategiaa, mikä pitää kustannustason koh-

tuullisena. Päätelmä on toki yhden oikeusjärjestyksen ja siinäkin muutaman 

yksittäistapauksen varassa. Empiiristä tukeakaan sillä ei toistaiseksi ole.

Non party -rahoituksella viitataan tavallisesti muuhun kuin lakimiesra-

hoitukseen eli ulkopuolisen tahon antamaan, ei-kaupalliseen rahoitukseen. 

213.  Tätä vastahakoisuutta pidetään selviönä. Ks. esimerkiksi Kalajdzic 2016 s. 233.  
214.  Hensler 2016 s. 10.
215.  Cameron 2016 s. 189.  
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Tällainen rahoitus voi olla joko joukkorahoitusta tai niin sanottua suoraa 

rahoitusta. Ero joukkorahoituksen ja suoran rahoituksen välillä on liuku-

va. Joukkorahoituksessa tuki koostuu suuresta määrästä suhteellisen pieniä 

avustuksia. Suorassa rahoituksessa ulkopuolinen taho maksaa kaikki tai ai-

nakin pääosan oikeudenkäynnin kokonaiskustannuksista. On ajateltu, et-

tä suoraa rahoitusta saadaan jos saadaan kansalaisjärjestöiltä, poliittisilta 

yhteenliittymiltä taikka elinkeinoelämän tai työmarkkinoiden järjestöiltä, 

ehkä joskus myös yksityisiltä mesenaateilta. Suoran rahoituksen kohteet ja 

määrä jää arvailtavaksi: siitä ei ole saatavissa oikeastaan mitään tietoa. Jo-

tain pystytään päättelemään yleisistä lainalaisuuksista. Elinkeinoelämän ja 

työmarkkinoiden järjestöt rahoittavat mieluiten niiden intressejä välittömäs-

ti palvelevia pilotti- ja joukkokanteita. Niitä ei kiinnosta “oikeuskehitys” tai 

oikeuspolitiikka. Kansalaisjärjestöt ja puolueet taas antavat luultavimmin 

rahaa korkean profiilin yksittäisiin oikeudenkäynteihin, “poliittisiin” jut-

tuihin. Todennäköisin suoran rahoituksen saaja on tämän ehdon täyttävä 

pilottioikeudenkäynti. Järjestöt ovat harvemmin halukkaita rahoittamaan 

yksittäisiä intressihaltijoita palvelevia joukkokanteita, esimerkkinä korva-

usoikeudenkäynnit. 

Luultavaa on, että kaikki ulkopuoliset rahoittajat ovat riskiaversiivisia. 

Ulkopuoliset rahoittajat tuskin ottavat täyttä vastuuta vastapuolen oikeu-

denkäyntikustannuksista, koska niiden määrää ei pystytä ennakoimaan.216 

Määrällisesti rajoitettu tai ehtoon sidottu vastuunotto sen sijaan lienee aja-

teltavissa. Rajoitettu tai ehdollinen vastuun ottaminen on tavallaan paras ra-

hoitusmuoto sekä rahoittajan että tuetun asianosaisen kannalta. Rahoittajan 

vastuu on ehdollinen: vastuu aktualisoituu vain, jos juttu hävitään ja hävinnyt 

maksaa -pääsääntöä sovelletaan, mikä ei suinkaan ole varmaa. Asianosainen 

taas saa osaksi vieritetyksi ulkopuolisille pahinta riskiä eli vastuuta vastapuo-

len kustannuksista, joiden määrää hän ei voi ennakoida. Asianosainen ehkä 

laskee senkin varaan, että vastuusitoumuksesta kuuleva tuomioistuin alita-

juisesti “kohtuullistaa” vastapuolen oikeudenkäyntikustannukset sitoumuk-

sen määrään.

Lausutusta havaitaan, että kaupallisen (sellaiseksi luetaan myös lakimies-

perusteinen) tai non party -rahoituksen saatavuus pelkästään muuttaa oi-

keudenkäynnin kynnyksen paikkaa. Rahoituksen periaatteellinen saatavuus 

ei poista sitä eikä takaa oikeuksiin pääsemistä. Kaupallisessa rahoitukses-

216.  Tosin on väitetty, että kaupalliset rahoittajat voivat ottaa tällaisenkin vastuun. Ks. Hensler 
2016b s. 398. Tämä ehkä pitää paikkansa, mutta kasvanut rahoittajan riski joudutaan tietenkin 
maksamaan kiristyvillä rahoituksen ehdoilla.  
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sa kynnys määräytyy voitto-odotusten ja taloudellisen riskin yhdistelmän 

perusteella. Joukkorahoituksessa ja suorassa rahoituksessa taas ratkaisevat 

yhtäältä julkisuus ja suuren yleisön halu tukea hanketta, toisaalta taas oikeu-

denkäynnin temaattinen korrelaatio suhteessa rahoittajan agendaan. Mi-

tä teknisempi ja kaukaisempi oikeudenkäynnin aihe on, sitä vaikeampaa 

rahoituksen saaminen on. Monet, ehkä useimmat asiat ovat sellaisia, että 

kumpaakaan rahoitusta ei yksinkertaisesti ole saatavilla. Esimerkiksi edellä 

viitatut puukartellikanteet näyttävät jääneen vaille tällaista rahoitusta. Suoria 

rahoittajia, joita teema kiinnostaisi, ei nähtävästi ole, eivätkä ihmiset hevin 

samastu kartellista kärsineisiin metsänomistajiin.

3.5.2. Mihin tarvitaan rahaa?     

Erottamaton osa rahoittamisen ongelmaa on velvollisuus vastapuolen oikeu-

denkäyntikustannusten korvaamiseen. Tämä vastuu, jos sellainen tunnetaan 

kyseisessä oikeusjärjestyksessä, nostaa merkittävästi sitä taloudellista riskiä, 

jonka oikeudenkäyntiin osallistuminen tuo mukanaan. On ilmeistä, että ris-

kin suuruuteen vaikuttaa kaksi tekijää, kustannusten jakautuminen (kumpi 

asianosaisista maksaa kustannukset) ja kustannusten piiri (paljonko maksa-

ja joutuu maksamaan). Kuten edellä todettiin, huomio yleensä kohdistetaan 

ensimmäiseen. Siinä kansalliset erot ovat suuret: prosessilait heilahtelevat 

kahden ääripään välillä, joskin monet poikkeukset hämärtävät omaksutun 

pääsäännön todellista merkitystä. “Law in books” ei tässäkään välttämättä 

ole sama kuin “law in action”. Oikeudenkäyntiin antautuvan intressinhalti-

jan riski voi tosiasiallisesti olla paljon vähäisempi kuin mitä prosessilain lu-

keminen antaa ymmärtää. Yhtä hyvin asia voi olla päinvastoin. Esimerkiksi 

Suomen osalta on arveltu, että tuomioistuimet tekevät odotettua vähem-

män poikkeuksia pääsäännöstä eli hävinneen asianosaisen korvausvastuus-

ta. Muun muassa poikkeussääntöä oikeudellisesti epäselvien asioiden osalta 

käytetään harvoin, vaikka valtaosa ratkaistavista asioista on aidosti riitaisia 

tai epäselviä.217 Jos tämä pitää paikkansa, vastuu on tosiasiallisesti ankaram-

pi kuin teoriassa. 

Jos tämä vuosikymmenen takainen havainto todella edelleen pätee, oma 

ongelmansa on, miten yksilöllisten oikeudenkäyntien korvauskäytäntö hei-

jastuu kollektiiviseen oikeussuojaan. Vastaus riippuu siitä, nostetaanko kol-

lektiivisia kanteita selvissä (oikeudenkäynti on riskitön mutta taloudellisesti 

217.  Männistö 2005 s. 96.
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epärationaalinen) vai epäselvissä (oikeudenkäynti olisi sinänsä rationaali-

nen mutta siihen ryhtyminen sisältää suuren riskin) tilanteissa. Vastausta ei 

tiedetä, mutta hypoteettisen vastauksen korollaarit ovat ilmeiset. Ensimmäi-

sessä tapauksessa epäselviä asioita koskevan poikkeussäännön suppealla 

soveltamisella ei ole merkitystä. Jälkimmäisessä tilanteessa se taas nostaa 

oikeudenkäyntikynnystä myös kollektiivisessa oikeussuojassa.

Vähintään yhtä tärkeää kuin se kuka maksaa, on myös, mitä hän maksaa. 

Korvattavien oikeudenkäyntikustannusten piiri, eli se mitä pidetään tällai-

sina kustannuksina, vaihtelee samoin suuresti maittain. Tarkentamaton kes-

kustelu korvausvastuun vaikutuksesta oikeudenkäyntikynnykseen ei näin 

vie keskustelua eteenpäin. Jos ajatellaan Euroopan unionin jäsenvaltioita, 

Espanjassa ja Tanskassa korvattavien oikeudenkäyntikulujen piiri on laa-

jimmillaan. Jos tässä oletettu kausaaliyhteys vallitsee, näissä maissa kuluvas-

tuun negatiivinen kannustinvaikutus on suurimmillaan. Tästä seuraa, että 

oikeudenkäynnin kynnys on Espanjassa ja Tanskassa unionin jäsenvaltiois-

ta korkein. Ranska taas edustaa hyvin suppean korvausvastuun maita. Jos 

kausaliteetti pätee, oikeudenkäynnin kynnys jää siellä alhaisemmaksi, mitä 

Ranskan prosessilain määräys tappion kärsineen asianosaisen korvausvel-

vollisuudesta sellaisenaan antaisi aiheen olettaa.218 Kustannusten piirin as-

teikolla Suomi näyttää sijoittuvan keskivaiheille. Tämä hieman kompensoi 

kuluvastuun jakautumisen ankaruutta eli hävinnyt maksaa-pääsääntöä (OK 

20:8). Vaikka yksityiskohdista voidaan kiistellä, yksi päätelmä näyttää itses-

täänselvyydeltä ja sellaisena vastaan sanomattomalta. Eniten oikeudenkäyn-

tikynnystä nostaa hävinnyt maksaa -kustannusvastuun sekä laajan korvatta-

vien kustannusten piirin yhdistelmä. 

Kollektiivisissa kanteissa (poikkeuksena ryhmäkanne) merkitystä on 

myös sillä, miten kokonaiskustannukset jakautuvat erillisiin oikeudenkäyn-

teihin. Esimerkiksi joukkokanteissa yksittäiset kanteet ovat paljolti saman-

laisia, eli saman perusasetelman muunnelmia. Muutoinhan kysymys ei olisi 

joukkokanteista. Jos asianosaiset ovat kaikissa oikeudenkäynneissä samat 

taikka eri asianosaiset toimivat yhdessä, kustannukset oikeudenkäyntiä koh-

den laskevat. Tämä johtuu siitä, että jokainen oikeudenkäynti ei vaadi sellais-

ta työpanosta, minkä yksilöllinen ja ainutkertainen oikeudenkäynti vaatisi. 

Tästä prosessioikeudellisesta synergiasta hyötyvät sekä asianosaisten laki-

miehet että asioita käsittelevät tuomarit. Ensimmäisessä tapauksessa syner-

giasäästö näkyy rahassa: kun käytettyjen työtuntien määrä laskee, asianosai-

218.  Riikka Koulu 2016 s. 220.
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selta laskutettava rahamääräkin pienenee. Toisessa tapauksessa taas säästö 

on laskennallista. Tuomareiden työpanosta vapautuu muihin tehtäviin. Voi-

daan väittää, että tuomioistuimen tehtävänä on kontrolloida kustannusten 

jakamista eri oikeudenkäynteihin. Tuntuu samoin selviöltä, että asianosaisen 

todelliset oikeudenkäyntikustannukset eivät saa tulla korvatuksi moninker-

taisesti. Kustannuksia ei myöskään saa vyöryttää hävityistä oikeudenkäyn-

neistä voitettuihin oikeudenkäynteihin. Tämä tietenkin vaatii kokonaiskuvaa 

kanteiden määrästä ja lopputuloksesta, toisin sanoen käytännössä kokonais-

valtaista asiainhallintaa.

Tätä muistuttava ongelma esiintyy myös pilottijutuissa. Pilottioikeuden-

käyntien luonteeseen kuuluu eräänlainen ylipanostus. Tämä johtaa kysy-

mään, millä kustannuksilla asianosainen hakee voittoa kyseisessä oikeuden-

käynnissä, millä kustannuksilla taas hallitaan tulevaisuutta, toisin sanoen 

joko haetaan myönteistä ennakkopäätöstä tai halutaan estää sellaisen syn-

tyminen. Muun muassa Suomen oikeudessa ylipanostus otetaan huomioon 

sekä kustannusten tarpeellisuuden että kustannusten kohtuullisuuden arvi-

oinnissa. Ainoastaan ”tarpeelliset” kustannukset tulevat korvattaviksi, niiden 

kokonaismääränkin on lisäksi oltava kohtuullinen (OK 21:1). Toisin sanoen 

tuomittava korvaus ei saa olla kohtuuton, vaikka kustannukset sinänsä olisi-

vat tarpeellisiakin.219 Säännös jättää avoimeksi mittapuun, jota vastaan tar-

peellisuutta tai kohtuullisuutta arvioidaan. Kohtuullisuuden mittapuu voi 

olla esimerkiksi joko asianosaisen reaalinen maksukyky tai oikeudenkäynnin 

riitaintressin suuruus. Selvältä kuitenkin näyttää, että kohtuullisuutta arvioi-

daan ainoastaan kyseisen oikeudenkäynnin kontekstissa.220 Kohtuullisuus-

kontrollin purevuutta lisää se, että tuomioistuin soveltaa säännöksiä siitä 

viran puolesta. Asianosaisen ei näin tarvitse tällä perusteella kiistää korva-

usvelvollisuuttaan tai edes vastustaa vastapuolen vaatimusta. Toki kokenut 

asianajaja ei luota tuomioistuimen oma-aloitteisuuteen vaan vastustaa liial-

lisia vaatimuksia. Sen sijaan asian oikeudelliseen epäselvyyteen on lähtökoh-

219.  Lappalainen 2001 s. 71.
220.  Sisäiset ohjeet asettavat ainakin tämän lähtökohdaksi. ”Sekä toimenpiteiden tarpeellisuu-
den että toimenpiteiden kohtuullisuuden tarkastelussa tulee huomioitavaksi samoja seikkoja, 
kuten asian laatu ja vaikeus sekä riidanalaisen etuuden arvo ja muu merkitys. Viime kädessä 
kysymys on kustannusten kokonaismäärän kohtuullisuudesta”. Näin oikeudenkäyntikulut 2011 
s. 9. Ohjeissa ei ole määräyksiä moniprosessien varalta. Ohjeen liitteissä on kuitenkin yksi-
tyiskohtaisempia määräyksiä yhtäältä oikeudellisesti epäselvistä asioista (liite VII), toisaalta 
oikeudenkäyntikulujen kohtuullistamisesta (liite VIII). Jälkimmäisessä liitteessä tarkastellaan 

”asian merkityksen” tulkintaa. Asialla voi olla ”erilainen arvo” eri asianosaisten kannalta, mikä 
ehkä viittaa annettavan ratkaisun heijastusvaikutuksiin. Kohtuullisuudesta ”yleisenä” palkkio- 
perusteena ks. Lehtinen 2014 s. 163.         
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taisesti vedottava.221 Sama kysymys mittapuusta toistuu myös tarpeellisuutta 

arvioitaessa. Myös sen arviointi on tehtävä viran puolesta, ellei vaatimusta oi-

keudenkäyntikulujen korvaamisesta nimenomaan myönnetä oikeaksi (KKO 

1997:26). Ilmeistä kuitenkin on, että tällöinkin tarpeellista on vain se, mitä 

kyseisen oikeudenkäynnin voittamiseen ”normaalisti” vaaditaan. 

Näin päädytään siihen, että oikeudenkäynnin pilottiluonne jää oikeu-

denkäyntikuluissa vaille merkitystä. Pilottituomion arvo ”ennakkopäätök-

senä” muissa samanlaisissa asioissa ei sen enempää nosta kohtuullisuuden 

kuin tarpeellisuudenkaan kynnystä. Toistaiseksi prosessioikeuden tutkimus 

ei ole kyennyt kehittämään niitä oikeudenkäyntikulujen korvaamista kos-

kevia sääntöjä, joita kollektiivisesti toteutuva oikeussuoja itse asiassa edel-

lyttäisi. OK 21 luku on kirjoitettu yksilöllisen oikeussuojan ideaalin varjossa. 

Oli miten oli, oikeudenkäyntikustannusten korvaaminen kollektiivisissa oi-

keudenkäynneissä muodostaa oman kysymysryhmänsä. Korvaus poikkeaa 

viimeistään määrältään siinä määrin korvauksesta ”tavallisissa” oikeuden-

käynneissä, että se oikeastaan vaatisi oman valmistelunsa. Kysymys oikeu-

denkäyntikustannuksista lienee sellainen ”oikeudenkäyntiä koskeva ky-

symys”, joka on valmisteltavissa erikseen. Erillinen valmistelu on monesti 

aiheellista, jotta oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta – joka on lopultakin 

sivuseikka – ei tulisi tosiasiallisesti oikeudenkäynnin pääkysymystä. Joka ta-

pauksessa kysymys kustannusten tarpeellisuudesta, kohtuullisuudesta sekä 

jakamisesta eri oikeudenkäynteihin on jäsennettävä, ja asianosaisille varat-

tava tilaisuus oikeudelliseen argumentointiin.   

3.6. Kuinka laajalle oikeudellisten ratkaisujen 
vaikutukset ulotetaan?

Kollektiivisen oikeussuojan idea edellyttää, että yhdestä intressihaltijasta an-

nettu oikeudellinen ratkaisu vaikuttaa tavalla tai toisella muiden intressin-

haltijoiden asemaan. Tämä vaikutus on eräänlainen tehostuvan oikeuksiin 

pääsyn hinta. Vaikutus voi ilmetä useilla tavoilla. Se voi olla oikeusvoiman 

kaltaista sidonnaisuutta, tässä prejudisiaaliseksi kutsuttua muuta oikeudel-

lista vaikutusta taikka ei-oikeudellista sosiaalista tai psykologista vaikutus-

ta.222 Prejudisiaaliseksi kutsutaan tässä tutkimuksessa sellaista vaikutusta, 

221.  Lehtinen 2014 s. 163. 
222.  Havansi (2005 s. 11) erottaa riidanratkaisun vaikutuksissa erilaiset sitovuuden tyypit kuten 
res judicata -sitovuuden, optimaalisen juridisen sitovuuden sekä “moraalisen sitouttavuuden 
asteen”. Jälkimmäinen on yksilöllistä ja vaihtelee nollasta sataan. Joukkokanteiden keskinäi-
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jonka oikeusjärjestys tunnustaa mutta joka ei luo samanlaista ehdotonta riip-

puvuutta kuin oikeusvoima. Prejudisiaalisen vaikutuksen muodoiksi luetaan 

todistusvaikutus sekä pyrkimys oikeuskäytännön yhtenäisyyteen tuomiois-

tuimessa. Jälkimmäisessä voidaan erottaa ulkoinen ja sisäinen prejudisiaa-

linen vaikutus. Ulkoisessa vaikutuksessa ratkaisua tekevä tuomari seurailee 

ylemmän tuomioistuimen omaksumaa ratkaisukäytäntöä. Sisäisessä vaiku-

tuksessa tuomari taas noudattaa oman tuomioistuimensa eli käytännössä 

virkaveljiensä linjauksia.

Oikeusvoima on ankaraa sidonnaisuutta. Vaatimus, joka on kerran tul-

lut lainvoimaisella tuomiolla hylätyksi, jätetään uudessa oikeudenkäynnissä 

esitettynä tutkimatta. Se seuraa suoraan laista. Psykologinen vaikutus sen 

sijaan johtuu tuomarin halusta pitäytyä omaan ratkaisulinjaansa taikka kol-

legojensa ratkaisukäytäntöön. Heikko sidonnaisuus voi myös seurata inhi-

millisestä laiskuudesta tai eufemistisemmin työekonomiasta. Aikaisemman 

linjauksen seuraaminen ymmärrettävästi säästää tuomarin ajattelun ja uu-

delleenkirjoittamisen vaivalta. Oikeusvoima on ryhmäkanteelle ominainen 

piirre. Oikeusvoima ulottuu kaikkiin ryhmään kuuluviin intressinhaltijoihin, 

jotka eivät ole irtaantuneet ryhmästä ennen kuin tuomio ryhmäkanteesta on 

annettu.223 Lähes kaikki ryhmäkannelait, esimerkkinä oma lakimme, sallivat 

tällaisen irtaantumisen (ryhmäkannelaki 15 §),

Oikeusvoima saa normaalisovelluksen myös ryhmäkanteissa: ryhmään 

kuuluneen intressinhaltijan myöhempi vaatimus jätetään tutkimatta, jos ky-

symys on “samasta asiasta”. Sillä seikalla, onko uusi kanne yksilöllinen vai 

kollektiivinen, ei ole merkitystä. Ryhmäkanne herättää kuitenkin kysymyksen 

siitä, millainen on ryhmäkanteeseen annetun tuomion objektiivinen ulottu-

vuus. Oikeusvoima voi tässäkin kohdin seurata joko oikeusvoiman normaali-

sääntöjä tai ryhmäkannetta koskevia erityissääntöjä. Erityissääntöjä tarvitaan 

joka tapauksessa määrittämään alaryhmissä annettujen tuomioiden vaiku-

tuksia muissa alaryhmissä. Ryhmäkanteita koskevat oikeusvoimaopit ovat 

kehitysvaiheessa. Oikeusvoiman subjektiivinen ulottuvuus, joka normaalisti 

on sekin pulma, ei tosin tuota ryhmäkanteessa ongelmia. Ryhmäkannelaki 

sissä väleissä liikutaan optimaalisen juridisen sitovuuden alueella. Tällä tarkoitetaan sitä, että 
yhteen joukkokanteeseen annettu tuomio on esikuva myöhemmille tuomioille muissa jouk-
kokanteissa, ellei ilmene erityistä syytä siitä poikkeamiseen. Ilman tällaista syytä poikkeami-
nen luokitellaan epäyhtenäiseksi lainkäytöksi, ja se kohtaa ainakin moraalista paheksuntaa. 
223.  Suomen ryhmäkannelain erikoisuus on irrottautumiselle asetettu määräaika. Kun ryh-
mäkanneasia on siirretty pääkäsittelyyn, jäsen voi irrottautua ryhmäkanteesta (ja oikeusvoi-
man piiristä) vain vastaajan suostumuksella. Kun asia on jätetty päätettäväksi, siitä ei enää saa 
irrottautua (15.2 §).
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nimittäin määrää, että tuomioistuimen ratkaisu sitoo niitä ryhmän jäseniä, 

joita tuomioistuin on ratkaisussaan ilmoittanut sen koskevan (16 §). 

Objektiivisesta ulottuvuudesta laki ei säädä mitään. Tosin kannattaa 

muistaa, että tavallisestakaan oikeusvoimasta ei ole laintasoisia säännök-

siä.224 Oikeusvoiman ulottuvuus on tavanomaisoikeudellisten periaatteiden 

varassa. Lisäksi oikeusvoima käy parhaillaan läpi murrosta. Hiljattain omak-

suttu laaja oikeusvoimavaikutus on murenemassa tai ainakin keräämässä 

kiihtyvää arvostelua.225 Oikeusvoiman ulottaminen kaikkiin ajateltavissa 

oleviin oikeusperusteisiin koetaan epäoikeudenmukaiseksi access to jus-

tice -periaatteen kannalta. Näin ankara oikeusvoimavaikutus ei myöskään 

ole perusteltavissa prosessiekonomisilla välttämättömyydellä. Oikeusvoi-

man rajoja koettelevien oikeustapausten määrä osoittaa sitä paitsi sen, että 

laaja oikeusvoima ei tuo sellaista oikeusrauhaa tai varmuutta, mitä sillä alun 

perin haluttiin edistää. Pikemminkin se tuottaa oikeuksiin pääsyn kannalta 

turhia “prosessiprosesseja” eli sellaisia oikeudenkäyntejä, joissa kiistellään 

ennen kaikkea aikaisemman tuomion preklusiivisesta vaikutuksesta. Tästä 

havainnosta seuraa varotus kehitellä muiden kollektiivikanteiden varalta oi-

keusvoiman kaltaisia periaatteita. Jos ennusmerkit pitävät paikkansa, tällaiset 

säännöt eivät tule poistamaan havaittuja ongelmia; sen sijaan ne kunnostau-

tuvat uusien ongelmien tuottamisessa.

Oikeusvoima antaa periaatteessa vastauksen myös edellä “konstruoi-

duiksi” kutsuttuihin ryhmäkanteisiin eli siirronsaajan kanteisiin. Tällainen 

ryhmäkanne (termin pitäisi oikeastaan olla lainausmerkeissä) luodaan joko 

valtuutuksella tai intressien siirtämisellä. Ensimmäisessä oikeusvoima tie-

tenkin ulottuu myös valtuutuksen antajaan, esimerkiksi työntekijään, joka 

on antanut palkkasaatavansa ammattiosastonsa kollektiivisesti perittäväksi. 

Hieman epäselvempi on siirtokonstruktio, mutta senkin varalta on kehitet-

ty omia sääntöjään. Myös yhteiskanteet kuuluvat oikeusvoimavaikutuksen 

ydinalueeseen. Kun kanne on lainvoimaisesti hylätty, kukaan yhteiskanteen 

kantajista ei voi esittää samaa vaatimusta myöhemmin. Prejudisiaalisen vai-

kutuksen piiriin jäävät lähtökohtaisesti kaikki pilotti- ja joukkokanteet. Pilot-

tioikeudenkäynnin tarkoituskin on juuri saada aikaan tällainen vaikutus. Jos 

pilottikanne saa ratkaisunsa ylimmissä oikeusasteissa, se saa tehosteekseen 

ennakkopäätösvaikutuksen. Ylimmän tuomioistuimen ratkaisu, eli ennak-

224.  Oikeusvoimaa koskevien perussäännösten ottamista prosessilakiin on esitetty useita ker-
toja, toistaiseksi tuloksetta. Ks. Koulu 2016 s. 52. Muiden pohjoismaiden lait tarjoaisivat esikuvia. 
Asia erikseen on, että konkreettisia soveltamisongelmia ei hevin ratkaista yleissäännöksillä.
225.  Ks. lähemmin Koulu 2016 s. 163.
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kopäätös, on niin sanottu heikko oikeuslähde. Ratkaisun sisältämää ratkai-

suohjetta on samanlaisissa tapauksissa noudatettava, ellei poikkeamiseen 

ole pätevää syytä. Tosiasiallisesti ennakkopäätösten vaikutus on vielä vah-

vempi, mitä teoria oikeuslähteistä edellyttäisi. Käytännössä alemmat tuo-

mioistuimet seuraavat ratkaisuohjetta ryhtymättä sen enempää miettimään, 

onko syytä poikkeavaan ratkaisuun – kunhan uutta asiaa vain pidetään riit-

tävän samanlaisena, jotta ennakkopäätöksen ratkaisuohje siihen soveltuisi. 

Kannattaa kuitenkin huomata, että pilottioikeudenkäynti voi saavuttaa 

tavoitteensa kauan ennen kuin se tuottaa ennakkoratkaisun. Kaikkien pilot-

tijuttujen kohdallahan ei näin koskaan käykään, koska asia ei etene ylimpään 

oikeusasteeseen. Pilottikanteeseen annettu tuomio saa heti, kun se on an-

nettu, todistusvaikutuksen muissa asioissa, joissa esiintyy samanlaisia fak-

takysymyksiä. Todistusvaikutus toki ei käsitteellisesti kata oikeuskysymyksiä. 

Niiden kohdalla prejudisiaalinen vaikutus toteuttaa samaa funktiota. Vaiku-

tus on oikeudellisesti tuettavissa säännöksiin tuomioistuinten johtamisesta 

ja päällikkötuomarin tehtävistä. Käräjäoikeuksissa (joiden toimintaa tämä 

kirja tarkastelee) yksi päällikkötuomarin eli laamannin tehtävistä on seurata, 

että “lakia sovelletaan yhdenmukaisesti” (käräjäoikeusasetus 12.1 §, tuomio-

istuinlaki 1:2)). Hovioikeuksissa taas presidentti valvoo oikeusperiaatteiden 

soveltamisen ja laintulkinnan yhdenmukaisuutta hovioikeutensa ratkaisuis-

sa, sitä paitsi  hovioikeudenlaamannilla on samat velvoitteet osastollaan (ho-

vioikeusasetus 6 ja 7 §). Hovioikeus valvoo lisäksi “alaistensa tuomioistuinten 

toimintaa” (hovioikeuslaki 2 §). 

Jos vaatimus lain soveltamisen yhtenäisyydestä otetaan vakavasti, tuo-

mioistuimen alayksikkö eli osasto joutuu seuraamaan ensiksikin sitä tulkin-

taa, jota se on itse käyttänyt aikaisemmassa tuomiossaan. Tässä suhteessa 

eroa ei ole sillä, onko kyseessä aikaisemman pilottikanteen vai toisen jouk-

kokanteen ratkaisu. Toiseksi osaston on sovellettava lakia yhdenmukaisesti 

muiden saman tuomioistuimen osastojen kanssa. Olettamuksena siis on, että 

pilottioikeudenkäynti määrää lain soveltamisen myöhemmissä erilliskanteis-

sa. Samoin yhdestä joukkokanteesta annettu tuomio määrää toisten joukko-

kanteiden kohtalon. Vaikka periaate lainsoveltamisen yhdenmukaisuudesta 

tunnustetaankin, se sisältää saman perusongelman kuin perinteinen ennak-

kopäätösvaikutus: milloin asiat ovat niin samanlaisia, että lainsoveltamisen 

on oltava yhdenmukaista. Tuomari voi helposti irrottautua yhdenmukaisesta 

soveltamisesta katsomalla, että ratkaisua odottava asia onkin erilainen. Osas-
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to sitä paitsi riskeeraa periaatteessa vain päällikkötuomarilta tulevat moit-

teet epäyhtenäisestä lainsoveltamisesta. Välttämättä “poikkeava” ratkaisu ei 

muutu muutoksenhaussakaan: lainsoveltamisen epäyhtenäisyys kun ei ole 

sinänsä sellainen lainsoveltamisen virhe, joka johtaisi ratkaisun muuttumi-

seen. Näinhän voi yhtä hyvin käydä “yhdenmukaisen” lainsoveltamisen ko-

keneille tuomioille.

Sosiaalista ja psykologista painetta yhtenäiseen käyttäytymiseen ei si-

täkään sovi unohtaa. Se voi olla tosiasiallisesti paljon vahvempaa kuin oi-

keudellinen sitovuus. Tuomari seuraa asian käsittelyssä ja päätöksenteossa 

herkästi kertaalleen läpikäytyjä uria. Valmiit toiminta- ja ajatusmallit yksin-

kertaisesti houkuttelevat.226 Houkutus on niin voimakasta, että pulmaksi 

on päinvastoin katsottu niistä irtaantuminen, kun oikeudellinen ympäristö 

muuttuu tai malli havaitaan huonoksi. On helppo huomata, että sosiaalinen 

paine toimii tehokkaimmin monijäsenisissä tuomioistuimissa. Niissä tuoma-

ri ei halua näyttää “eriseuralaiselta” vertaistensa silmissä eikä hankkia huo-

noa mainetta. Originellit käsittelymuodot ja päätökset herättävät ihmettelyä 

muissa tuomareissa, jos ne näyttävät kummallisilta. Mielivaltaiselta näyttä-

vää lainsoveltamista ehkä paheksutaankin. Tuomari löytää tällaisen käyttäy-

tymisen sanonnan mukaisesti “edestään”, jos hän haluaa edetä  virkaurallaan. 

Sitä paitsi valtaosa tuomareista haluaa olla “hyviä” tuomareita, toisin sanoen 

he haluavat vastata tuomari-ihannetta, mikä se onkin.227 Sosiaalinen paine 

vahvistuu niissä suurissa tuomioistuinyksiköissä, joihin ollaan siirtymässä. 

Tuomari tulee lainkäytössään yhä riippuvaisemmaksi muista ihmisistä, tuo-

marikarriääri näkyy aikaisempaa selvemmin ja niin edelleen. Myös erilaiset 

hankkeet käytäntöjen yhtenäistämiseksi, esimerkkinä hovioikeuksien laatu-

hankkeet, jokseenkin varmasti konformoivat lainkäyttöä. Hankkeet tuottavat 

kirjallista ohjeistusta, eikä tuomari ole enää satunnaisten suupuheiden va-

rassa. Ohjeista on hankala olla välittämättä, koska niillä takanaan on vankka 

226.  On väitetty, että tuomari ottaa ”prosessioikeudellisissa” kysymyksissä mielellään vastaan 
apua ja neuvoja. Näin The Judiciary System in the Netherlands 2010 s. 38. Tämä luultavasti pi-
tää paikkansa ainakin siinä, että tässä kohdin kynnys neuvojen vastaanottamiseen esimerkiksi 
kokeneemmilta kollegoilta tai päällikkötuomarilta on matalampi. Vastaavat neuvot aineelli-
sissa kysymyksissä sen sijaan koetaan herkästi puuttumiseksi tuomarin riippumattomuuteen.    
227.  Tuomari-ideologioista ks. Koulu 2015 s. 320. Tuomari-ideologiaan on joskus luettu myös 
halu olla hyvä tuomari. Ks. Kunnas 2013 s. 25. Tämä halu lienee yleinen. Tosin on syytä kysyä, 
poikkeaako se jotenkin ihmisen halusta ylipäätään olla hyvä osaamisalueellaan. Tuomari-
ideologiaa ei saa sekoittaa tuomarinideologiaan Alf Rossin käyttämässä merkityksessä. Kun 
tuomari-ideologia on sisäistetty ammattirooli, tuomarinideologialla on tapana viitata niihin 
ratkaisuperusteisiin, jotka tosiasiallisesti vaikuttavat tuomarin päätöksentekoon. Tässä merki-
tyksessä tuomarinideologia on varsin kiistelty käsite. Ks. Wirén 2009 s. 273.
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yhteisöllinen tuki. Tuomariprofessio on ollut mukana niitä valmistelemassa 

ja hyväksymässä. Lisäksi hankkeet nauttivat hierarkis-institutionaalista tukea, 

koska niiden takana ovat oman tuomioistuimen päällikkötuomarit, ylem-

pien tuomioistuinten edustajat sekä välillisemmin myös oikeushallinnosta 

vastaava oikeusministeriö. 

Laatuhankkeiden mittareissa ”tuomioistuimen johtaminen ja organisoin-

ti” muodostaa yhden alueen. Mittaristoon kuuluvat viestintäsuunnitelma, 

koulutukseen osallistuminen, tuomareiden erikoistuminen, asioiden jaka-

minen tuomareille sekä asioiden käsittelyn systemaattinen seuranta.228 Sen 

sijaan laadun mittareissakaan ei varauduta massaluonteisiin kanteisiin, vaik-

ka ne tuovat mukanaan haastavamman asioiden jakamisen, käsittelyn koor-

dinoinnin sekä käytäntöjen yhtenäistämisen. Erityisesti laajat joukkokan-

teet, tässäkin esimerkkinä kartellivahinkoja koskevat kanteet, vaativat myös 

tuomareilta ennennäkemätöntä yhteistyötä ja yhteydenpitoa asianosaisiin.    

3.7. Välituloksia: kollektiivisen 
oikeussuojan bussi tulee

Kollektiivinen lainkäyttö tai toisesta näkökulmasta kollektiivinen oikeussuo-

ja on pohjoismaissa uusi tulokas. Näin kovinkaan yllättävää ei ole, että oi-

keastaan yksikään kollektiivisen oikeussuojan suurista kysymyksistä ei ole 

saanut harkittua vastausta. Vastaukset ovat tilannesidonnaisia ja enimmäk-

seen impulsiivisia. Välillä intressinhaltijoiden liioiteltua tarmoa oikeuksien 

peräämisessä valitellaan, välillä taas heidän passiivisuuttaan ihmetellään. 

Tämä koskee sekä oikeuspolitiikkaa että prosessilainsäädäntöä. Valtiollisten 

interventioiden puuttuessa kollektiivinen oikeussuoja on saanut kehittyä 

omia aikojaan, vapaan evoluution lainalaisuuksia seuraten. Joillakin pro-

sessilakien linjavalinnoilla on kieltämättä heijastuksia myös kollektiiviseen 

oikeussuojaan. Nämä heijastumat ovat kuitenkin lainvalmistelun sivutuot-

teita. Niiden yhteydessä ei tavallisesti ole paljoakaan ajateltu kollektiivista 

oikeuksiin pääsyä tai sen edistämistä.

Vapaassa kehityksessä on vahvuutensa. Joku voisi sanoa, että emme ole 

lukittuneet ideologisesti tuotettuihin välineisiin, jotka osoittautuvat myö-

hemmin huonosti harkituiksi ja oikeuksiin pääsyä suorastaan haittaaviksi. 

Optimisti suorastaan kehuisi nykyjärjestelmää, vaikka pilottikanteiden po-

tentiaali on enimmäkseen hyödyntämättä. Suomen lainkäyttöjärjestelmä ei, 

228.  Dost 2013 s. 70 ja 82.
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toisin kuin joidenkin muiden maiden prosessilait, kuitenkaan ole tietoisesti 

kasannut esteitä tällaisten kanteiden nostamiselle tai  ajamiselle. Joukko-

kanteissa oikeuskehitys on tuottanut ainakin kohtalaisesti toimivia järjes-

telyjä, kuten enemmän tai vähemmän spontaanit joukkokanteet. Niistä on 

käytännön esimerkkejä. Uusin kehitys näyttää vievän myös amerikkalaistyy-

liseen järjestäytymiseen sellaisen institutionaalisen tahon ympärille, joka 

toimii kaupallisessa tarkoituksessa (esimerkkinä asianajotoimistot). Vaikka 

tällaista järjestäytymistä joku ehkä pitää vaaran enteenä, uusliberalismin 

hengessä tuntuu suorastaan luonnolliselta, että kollektiivista oikeussuojaa 

hakevat nousevat bussiinsa kansalaisyhteiskunnan tarjoamissa puitteissa. 

Mitään perustavasti pahaa ei ole siinäkään, että bussin kyytiin lähtevät intres-

sinhaltijat toimivat rationaalisesti hyötyjä ja riskejä punniten.229 Kansalaiset 

pitävät suhteellisen harvoin keskeisenä arvona sitä, että oikeus toteutuu yh-

teiskunnassa. Heille riittää, että heidän kokemansa vääryys hyvitetään joko 

taloudellisesti tai moraalisesti. 

Optimisti ei pety ryhmäkanteiden puuttumiseen. Hän myöntäisi, et-

tä ryhmäkanne on toistaiseksi vailla käyttöä mutta lisäisi, ettei sitä oikeasti 

tarvitakaan. Riittäväksi käyttämiseksi kun voidaan lukea tukeutuminen ryh-

mäkanteen mahdollisuuteen niissä neuvotteluissa, joita kuluttaja-asiamies 

käy epäterveesti toimivien elinkeinonharjoittajien kanssa. Joka tapaukses-

sa puute korjaantuu joukkokanteilla. Pitkälle organisoituja joukkokanteita 

myös käytännössä ajetaan (puukartellikanteet) tai ainakin niiden nostamista 

pohditaan (Nokian Renkaat). Sitä paitsi kaikelta julkisuudelta piilossa käsitel-

lään epämääräisiä kannejoukkoja, joita voi niitäkin kutsua joukkokanteiksi, 

vaikkakin organisoitumisen aste jää epäselväksi (Wincapita-kanteet). Pilot-

tikanteiden niukkuuskin on näköharha; se johtuu yhtäältä käsitteen epätäs-

mällisyydestä, toisaalta vaikeuksista selvittää kanteiden taustaa. Pilottioikeu-

denkäyntejä on todellisuudessa runsaasti: korkein oikeus ratkaisee vuosittain 

satakunta “pilottiasiaa”. Jokainen korkeimpaan oikeuteen pääsevä asiahan 

on jossain merkityksessä pilotti.

Pessimisti on pilottikanteiden määristä eri mieltä. Kaikki ennakkoratkai-

sut eivät liity pilottijuttuihin. Pilottijutun määrittely on toki ongelmallista, 

229.  Oikeustaloustieteessä katsotaan, että oikeudenkäyntien välttelyyn on kolme syytä, epä-
symmetrinen informaatio, rationaalinen apaattisuus ja toive päästä vapaamatkustajaksi. En-
simmäisessä intressinhaltija ei kykene arvioimaan asemaansa, toisessa hän tekee tietoisen 
päätöksen olla “intressoitumatta” (niin sanottu deintressoituminen) ja kolmannessa hän toivoo 
jonkun muun tahon huolehtivan oikeuksiin pääsystään. Samalla kun ajatus oikeussuojan kol-
lektisoinnista puuttuu kahteen ensimmäiseen epäkohtaan, se pelkästään pahentaa kolmatta. 
Ks. Van den Bergh-Keske 2009 s. 19.
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mutta kollektiivisessa oikeussuojassa pilottijutulla täytyy olla kolme ominai-

suutta. Ensiksikin: sen asianosaisten välillä on merkittävä epäsuhde (kan-

salainen vastaan yritys) ja kansalaisen yksilöintressi on vähäinen. Toisek-

si: suuri määrä vastaavia asioita odottaa taustalla pilottijutun lopputulosta, 

ja intressinhaltijat ovat valmiita hyödyntämään pilottijuttua. Kolmanneksi: 

pilottijutun kantaja saa taloudellista ja juridista tukea taustaryhmältä, asi-

anosainen ei toisin sanoen toimi yksin. Yhtenä tunnusmerkkinä voitaneen 

joskus pitää vielä sitä, että asianosainen käyttää asiansa ajamiseen suhteet-

tomasti voimavaroja intressinsä merkitykseen nähden. Ja kääntäen: pilotti-

juttuna tässä merkityksessä ei voida pitää sellaista oikeudenkäyntiä, jonka 

institutionaalinen toimija käynnistää oman toimintansa oikeudellisten reu-

naehtojen selvittämiseksi. Näin ollen yksityistä pysäköinninvalvontaa koske-

vat oikeudenkäynnit eivät ole olleet pilottijuttuja. Niissä kantajana on ollut 

määräämäänsä maksua perivä pysäköinninvalvonnan yritys. Kun näitä kri-

teerejä sovelletaan korkeimman oikeuden vuosikirjan ratkaisuihin, tuottaa 

suuria vaikeuksia osoittaa ensimmäistäkään pilottijuttua.

Pessimisti ei ole tyytyväinen myöskään joukkokanteisiin. Joukkokanteet 

syntyvät satunnaisesti ja sattumanvaraisesti. Ne eivät tunnu korreloivan 

niinkään oikeussuojan tarpeeseen kuin ilmaantuviin aktiivisiin toimijoihin 

kansalaisyhteiskunnassa. Ellei sellaista ilmaannu, monet “lupaavat” tilan-

teet menevät hukkaan: ne eivät tuota joukkokanteita vaan erilliskanteita (jos 

niitäkään). Kun Euroopan unionissa joukkokanteiden ydinalueeksi katso-

taan kartellitilanteet ja kuluttajansuoja, Suomessa ei ole toistaiseksi ajettu 

ensimmäistäkään joukkokannetta, joka olisi määriteltävissä kuluttajariitoja 

koskevaksi. Joukkokanteet ovat aina liittyneet joko kartelleihin tai sijoitta-

jansuojaan.230 Suomalainen erikoisuus näyttää olevan työsuhteisiin liittyvät 

yhteiskanteet. Uusimmat käytännöt esimerkit ovat tosin hallintolainkäytön 

linjalta, jonne virkasuhteita koskevat palkkariidat ohjautuvat (niin sanot-

tu Suojelupoliisi -juttu). Yksityiset työsuhteet antavat nekin joskus aihetta 

massaluonteisiin vaatimuksiin, joita työntekijät ajavat ammattiliittojensa jä-

senedun eli oikeusavun tukemina. Näidenkin kanteiden asianosaisten määrä 

on suhteellisen vähäinen – yleensä alle kymmenen – joten niiden luokittelu 

joukkokanteiksi on määritelmäkysymys. Kun ne enimmäkseen koskevat hy-

230.  Kanteita nostavat tavallisesti piensijoittajat, jotka saavat suhteellisen hyvää oikeussuo-
jaa. Sen sijaan ammattimaiset sijoittajat jäävät jokseenkin täysin caveat emptor-periaatteen 
varaan. Heidän nimittäin oletetaan tietävän, mitä he tekevät. Ks. Luyendijk 2016 s. 113. Oikeu-
denkäyntiä ajatellen piensijoittaja rinnastuu normaalisti kuluttaja-palkansaajaan eikä institu-
tionaalisiin asianosaisiin.     
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vin yksilöllisiä palkkaeriä, tuomioistuimen silmissä ne näyttäytyvät pikem-

minkin ryppäänä hieman samanlaisia kanteita yhtä yritystä vastaan. 

Sekä optimisti että pessimisti luultavasti ovat samaa mieltä yhdestä asi-

asta. Tuomioistuimet eivät ole pystyneet kehittämään joukkokanteiden 

hallintaan sellaisia menettelytapoja, jotka muistuttaisivat englantilaista 

“konsolitoitua käsittelyä” (GLO-rutiinit). Menettelytavat jäävät aivan liiaksi 

paikallisten ratkaisujen varaan. Tuomioistuimet sovittavat prosessinjohton-

sa siten miten ne parhaaksi katsovat yksittäistapauksissa. Jotkut tuomiois-

tuimet käsittelevät joukkokanteetkin yksilöllisesti. Tällöin yhteydenpito ja 

koordinointi jää yksittäisen tuomarin oma-aloitteisuuden varaan. Toiset tuo-

mioistuimet taas voivat kehitellä sisäiset menettelytapansa hyvinkin pitkäl-

le. Joukkokanteita käsittelevät tuomarit pitävät päällikkötuomarin johdolla 

jatkuvasti neuvoa keskenään. Joku joukkokanteista ehkä valitaan sisäiseksi 

pilottiasiaksi, joka antaa aineellisesti ja prosessioikeudellisesti esikuvia mui-

den joukkokanteiden käsittelyyn. Edistyksellinen tuomioistuin saattaa jopa 

ottaa asianosaiset mukaan sopimaan aikataulutuksesta, yhteiskäsittelystä 

ja koordinoinnista.231 Prosessilaki sinänsä sallii kaikki nämä vaihtoehdot. 

Selvää toki on, että vasta yhteistyö toden teolla tehostaa oikeuksiin pääsyä. 

Yksipuolisen asiainhallinnan avulla tuomioistuin pystyy kohdallaan työeko-

nomisiin säästöihin. Joukkokanteiden käsittely erilliskanteina sen sijaan joh-

taa melkoisella varmuudella tuomioistuimen hukkakäyntiin, räjähtäviin oi-

keudenkäyntikustannuksiin ja ristiriitaisiin tuomioihin. 

Tällainen arvostelu johtaa kokemusperäisesti syyllisen etsimiseen, jolta ei 

tässäkään vältytä. Vikaa on lainsäätäjässä, joka ei ole ottanut prosessilakiinsa 

tarvittavia säännöksiä, vaikka ulkomainen kehitys osoittaa uusien oikeuden-

käynnin tyyppien nousevan taivaanrannalle. Legalistisessa toimintaympä-

ristössä harva tuomari uskaltaa omin päin kehittää totaalisesti uusia menet-

telytapoja, ellei prosessilaki anna siihen valtuutta. Tosin tuomioistuimissa 

omaksuttu sovintokulttuuri tekee yhteydenpidon asianosaisiin paljon luon-

tevammaksi, mitä se oli muutama vuosikymmen sitten. Oman vastuunsa 

nykytilasta kantaa myös prosessioikeuden tutkimus. Se on pitäytynyt, maa-

ilman muuttumisesta huolimatta, perinteiseen yksilöllisen oikeussuojan 

aatteeseen. Täysin puhtaita papereita ei saa myöskään moderniksi itsensä 

231.  Aikataulutuksen suurta merkitystä tavallisissakin oikeudenkäynneissä osoittaa sen saa-
ma oma jakso niin sanotussa riita-asioiden käsittelijän oppaassa. Laki edellyttää vain, että 
asianosaisille ilmoitetaan arvio asian käsittelyn aikataulusta (OK 5:18). Oppaassa sen sijaan 
suositellaan, että asian käsittelyn aikataulusta sovitaan asianosaisten asiamiesten kanssa, heil-
tä tiedustellaan sopivia käsittelyaikoja ja niin edelleen. Ks. oikeudenkäynti riita-asioissa: Kä-
sittelijän opas 2015 s. 27. 
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nostanut access to justice -tutkimus. Se on valitellut prosessikynnyksen kor-

keutta mutta tarjonnut ratkaisuksi ainoastaan vaihtoehtoista riidanratkaisua 

(käytännössä sovittelua). Tämä vastaus on parhaimmillaan vain osaratkaisu. 

Kollektiivisessa oikeussuojassa se ei toimi, koska vastapuoli käyttäytyy stra-

tegisesti, toisin sanoen ei sovi asiaa. 

Näin jyrkkänä moite on aavistuksen kohtuuton. Access to justice -tut-

kimus on kieltämättä pohdiskellut myös keinoja oikeudenkäynnin kus-

tannusten laskemiseksi. Nämä keinot eivät kuitenkaan aina ole olleet 

realistisia. Totta on, että sähköinen tiedonvälitys antaa lupauksia, kos-

ka kallis henkilökohtainen läsnäolo pystytään korvaamaan halvemmal-

la virtuaalisella läsnäololla. Samalla on muistettava, että kasvavat vaati-

mukset oikeudenkäynnin oikeudenmukaisuudesta ja koetusta reiluudesta 

puolestaan nostavat kustannuksia. Nekin kun vaativat entistä perusteelli-

sempaa – tai ainakin sellaiselta näyttävää – oikeudenkäyntiä, mikä puoles-

taan maksaa. Julkisesta vallasta taas lienee turha odottaa oikeudenkäyn-

tien rahoittajaa nykyistä suuremassa laajuudessa. Vaikka julkisen talouden  

kestokyky sen sallisikin, Euroopan unioni on ottanut linjakseen ulkopuolisen 

rahoituksen minimoimisen. 

Oli syyllinen kuka tahansa, laisser aller -aika on kuitenkin kollektiivises-

sa lainkäytössä päättymässä. Ansio siitä kuuluu komissiolle, joka ei muutoin 

ole tunnettu radikaalisuudestaan prosessioikeuden alueella. Lainkäyttöhän 

kuuluu pääosin jäsenvaltioiden toimivaltaan; poikkeuksena ovat lähinnä ra-

jat ylittävät oikeudenkäynnit. Euroopan unioni on nostanut kollektiivisen 

oikeussuojan agendalleen, mikä on merkki vähintäänkin mielipideilmaston 

muuttumisesta. Katsoohan arvovaltainen toimija, että taksi ei sittenkään riitä 

kulkuneuvoksi siinä kaupungissa, joksi materiaalinen oikeus bussimetaforas-

sa mielletään. Liikennöintiin tarvitaan busseja. On kuitenkin syytä muistaa, 

että toistaiseksi tuloksena ovat olleet vasta suositukset ja valmisteluhank-

keet. Jäsenvaltioita velvoittavien toimien aika ei liene kaukana, ellei trendi 

yllättäen käänny ja yksilöllisen oikeussuojan kannattajat (eli taksin suosijat) 

saa ylivaltaa. Joka tapauksessa ne ongelmat, joita kollektiiviset kanteet aihe-

uttavat eurooppalaisen prosessioikeuden toimivaltaperusteissa, on pakko 

ratkaista. Tunnettua on, että Bryssel 1 ja 2-nimillä tunnetut asetukset eivät 

varaudu kollektiiviseen oikeussuojaan. Esimerkiksi kahdessa jäsenvaltiossa 

voi olla samanaikaisesti vireillä kaksi edustuksellista kollektiivikannetta.232 

Ratkaisuksi toimivaltaongelmaan on ehdotettu forum necessitatis -fo-

232.  Näin Danov 2010 s. 392. 



150

3. Kollektiivisen oikeussuojan suuret kysymykset

rumia, joka asiallisesti on suora laina common law -oikeuden forum con-

veniens -mallista.233 Kanne saataisiin panna vireille sopivaksi katsotussa 

tuomioistuimessa.234 Oma ongelmansa nousee myös tällaisissa asioissa an-

nettujen tuomioiden sitovuudesta muissa jäsenvaltiossa, etenkin jos kysymys 

on edustuksellisesta kollektiivikanteesta. Tosin perussääntö on selvä. Opt 

out -malli ulottaa oikeusvoiman ja täytäntöönpanokelpoisuuden kaikkiin 

niihin ryhmän jäseniin, jotka eivät ole irtaantuneet ryhmästä. Opt in -malli 

taas pitää nämä vaikutukset vain niissä ryhmän jäsenissä, jotka välillisesti 

ovat osallistuneet oikeudenkäyntiin. Mallia valittaessa olisi syytä ottaa huo-

mioon myös nämä sivuvaikutukset, joita esiintyy sekä kansallisella että kan-

sainvälisellä tasolla. 

233.  Ks. lähemmin Strong 2013 s. 392. Kansainvälistä toimivaltaa ei tässä enempää käsitellä, 
koska se vaatisi oman erityistutkimuksensa. 
234.  Werlauff 2013 s. 185. Mallin toimivuutta on syytä epäillä. Ensiksikin tuomioistuimen ”so-
pivuuden” arvioiminen on hyvin subjektiivista. Toiseksi vireille pannun asian jättäminen tut-
kimatta sillä perusteella, että toinen tuomioistuin olisi sopivampi sitä käsittelemään, merkitsee 
oikeudenkäyntiin uhratun vaivan ja rahan menemistä hukkaan. Tämä riski puolestaan nostaa 
osaltaan oikeudenkäyntikynnystä. 
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4.1. Yhden asian konstruktio 
kollektiivisen oikeussuojan välineenä

4.1.1. Yhteiskanne ihanteellisena sovelluksena 

Yhden asian konstruktiolla tarkoitetaan sitä, että massaluonteiset vaati-

mukset käsitetään yhdeksi asiaksi eli jutuksi. Näin ne päätyvät automaat-

tisesti yhteiskäsittelyyn ja ratkaistaan yhdellä tuomiolla. Myös sama oikeu-

denkäyntiaineisto pätee kaikkien vaatimusten kohdalla: kysymystä uudesta 

todistelusta toisten vaatimusten käsittelyssä ei ollenkaan herää. Yhden asian 

konstruktio toteutuu yhteiskanteella.235 Siinä useat intressinhaltijat esiinty-

vät yhteisenä kantajatahona, vaikka he ajavat omia itsenäisiä vaatimuksiaan. 

Voidaan sanoa, että yhteiskanteella päästään oikotietä samaan kuin yhdistä-

mällä joukko erillisiä kanteita niiden tultua vireille. Kollektiivisessa lainkäy-

tössä yhden asian konstruktio houkuttelee. Konstruktio  on yksinkertainen, 

se on maallikollekin selkeä, eikä se vaadi erillistä hallinnointia tai prosessin-

johdollisia ratkaisuja.236 Maissa, joissa oikeudenkäyntimaksut ovat korkeat, 

yhteiskanne kohtaa lähinnä fiskaalisia vastaväitteitä. Viehän yhteiskanteeksi 

kootut (asiallisesti erilliset) asiat valtiolta sen maksutuloja. Modernimpi vas-

taväite voi aiheutua tulosohjauksesta. Koska yhteiskanne kirjataan yhdeksi 

oikeudenkäynniksi. tuomioistuimen käsittelemien asioiden määrä jää nä-

ennäisesti alhaiseksi. Sen sijaan joukkokannekonstruktiossa jokainen kanne 

saa tavallisesti oman diaarinumeron, se on toisin sanoen tulosmittareissa 

tulosta eli käsiteltyjä asioita. Huonon tulostilaston tuomioistuin taas löytää 

edestään, kun sen voimavaroista seuraavan kerran päätetään.

235.  Yhteinen kanne edellyttää periaatteessa niin sanottua prosessinyhteyttä. ”Die klassischen 
und allgemein geltende Form der Verbindung mehrerer Prozessrechtsverhältnisse liegt in der 
Streitgenossenschaft”. Näin Koch 2016 s. 353. Pohjoismaisessa oikeustieteessä kollektiivista oi-
keussuojaa ei kylläkään ole yritetty konstruoida tällä tavalla.  
236.  Oikeuspoliittiset vaatimukset kollektiivisen oikeussuojan tehostamiseksi sisältävätkin 
välistä nimenomaisen vaatimuksen ”päästä yhdeksi asiaksi”. Ks. esimerkiksi artikkeli FAZ 
30.9.2015, jonka otsikko ”Viele Kläger, eine Klage”kertoo olennaisen.
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Se, mikä kaikki luokitellaan yhdeksi asiaksi, minkä taas katsotaan muo-

dostavan useampia asioita, on pohjimmiltaan identiteettiongelma.237 Tämä 

lukumäärän ongelma on osa samaa ”asian” konstruointia, joka määrittää 

muun muassa oikeusvoiman ja vireilläolovaikutuksen piirin. Kollektiivisessa 

lainkäytössä identiteettiprobleeman subjektiiviset muunnelmat ovat jääneet 

vähälle huomiolle. Sen sijaan tämän lukumääräidentiteetin sääntöjä objektii-

visen kumulaation tilanteissa on hieman mietitty. Kumulatiiviset vaatimukset 

luovat lähtökohtaisesti omat asiansa, kun taas vaihtoehtoiset vaatimukset py-

syvät yhtenä asiana. On kuitenkin jokseenkin varmaa, että teoreettinen iden-

titeettipohdiskelu ei lupaa tuloksia. Yleisten sääntöjen löytämistä on muis-

sa identiteettisovelluksissa pidetty toivottomana.238 Mikään ei viittaa siihen, 

että lukumääräongelma muodostaisi myönteisen poikkeuksen. Pessimismi 

voi pahimmillaan johtaa käsitteelliseen nihilismiin. Tällöin katsotaan, että 

asian samuus tai erilaisuus on pelkästään katsojan silmässä ja lopputulokset 

enemmän tai vähemmän mielivaltaisia. Vaihtoehtoisia vastauksia on haet-

tavissa  myös muutoin väheksytystä prosessiekonomiasta. Eri vaatimukset 

ovat katsottavissa yhdeksi asiaksi, kun tällaisella luokittelulla saavutetaan 

kustannustehokkuutta tai nostetaan lainkäytön laatua. Eri asioiksi – ja näin 

lähtökohtaisesti eri oikeudenkäynneiksi – vaatimukset taas kannattaa luoki-

tella, kun luokittelulla voitetaan jotain.  Voitto ei tietenkään saa olla intres-

sinhaltijoiden oikeudenkäyntikysymyksen tietoinen nostaminen tai tuomio-

istuinten juttulistojen puhdistaminen ”turhista” jutuista.              

Yhden asian konstruktio on samalla kysymys vallasta: kuka alun perin 

määrää, mitkä vaatimukset kelpaavat yhteiskanteeksi, mitkä taas on pantava 

vireille omina erillisinä asioinaan. Vallankäyttöä ja vallankäyttäjää joudutaan 

miettimään käsittelyn myöhemmissäkin vaiheissa: kuka päättää yhtäältä yh-

teiskanteena vireille pantujen vaatimusten osoittamisesta erilliseen käsit-

telyyn (ratkaiseminen mukaan luettuna), toisaalta erillisinä asioina vireille 

pantujen asioiden yhdistämisestä? Tässä myöhäisvaiheessa vallankäyttö on 

perinteisesti kuulunut tuomioistuimelle. Toki asianosaisillekin voidaan an-

taa tuomioistuimen päätöksenteossa jossain suhteessa sananvaltaa, ja hei-

tä on joka tapauksessa kuultava. Sen sijaan valta päättää oikeudenkäynnin 

aloittamisesta yhdellä kanteella tai useammalla kanteella olisi periaatteessa 

uskottavissa myös asianosaisille. Valtahan siirtyy joka tapauksessa tuomio- 

istuimelle, kun oikeudenkäynti alkaa. Yleisessä lainkäytössä omaksuttujen 

periaatteiden tarkoituksenmukaisuus on tosin oma tarinansa. 

237.  Näin Ekelöf 1996 s. 166.
238.  Koulu 2016 s. 82.
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Esimerkiksi välimieslainkäytössä on päädytty toiseen ratkaisuun. Väli-

mieslainkäytössä valta päättää asioiden yhdistämisestä on ja pysyy asian-

osaisilla. Välimiehet eivät yhtäältä saa vastoin asianosaisten tahtoa yhdistää 

erillisiä välimiesmenettelyjä, ellei siihen oikeuttavaa määräystä ole joko väli-

tyssopimuksessa tai välimiesmenettelyn säännöissä. Toisaalta taas välimies-

menettelyt on yhdistettävä, jos tai kun asianosaiset sitä vaativat. Merkitys-

tä ei ole sillä, kuuluvatko asiat jotenkin temaattisesti yhteen. Asianosaisten 

päätösvalta tässä suhteessa ei yllätä, sillä välimieslainkäytössä asianosaiset 

hallitsevat menettelyä paljon voimakkaammin kuin oikeudenkäynnissä.239 

Näin vahvassa asianosaisten autonomiassa on varjopuolensa. Joskus yhdistä-

minen suorastaan nousee välimiesprosessissa tehokkaan käsittelyn esteeksi. 

Tästä syystä hyväksyttävä kompromissi voisi olla, että asianosaisten yhteistä 

näkemystä seurattaisiin, ellei siitä poikkeamiseen ole painavaa syytä.             

Selkein yhteiskanteen sovellus on alkuperäinen yhteiskanne. Tällöin 

kaikki intressinhaltijat esiintyvät jo haastehakemuksen kantajina.240 Teori-

assa mahdollista on sekin, että prosessilainsäädäntö sallii niin sanotun asi-

anosaiseksi liittymisen. Tällä tarkoitetaan sitä, että intressinhaltija oikeuden-

käynnin kuluessa pääsee halutessaan yhteiskanteen kantajien joukkoon ja 

saa näille kuuluvan aseman. Tosin monen maan prosessilaki, joukkoon kuu-

luu Suomi, ei hyväksy tällaista oikeudenkäyntiin liittymistä. Yhteiskantees-

ta myöhästyneen intressinhaltijan on sen sijaan aloitettava oma oikeuden-

käyntinsä, toisin sanoen otettava itse haaste. Näin muodostuva uusi asia on 

kumulaatiota koskevien sääntöjen perusteella yhdistettävissä alkuperäiseen 

yhteiskanteeseen. Joissakin maissa prosessilaki sallii lähes vapaan liittymi-

sen vireillä olevaan oikeudenkäyntiin. Esimerkiksi brittiläinen GLO-sovellus 

eli niin sanottu käärmekanne, johon palataan jäljempänä, on tosiasiallisesti 

liittymistä jonkun muun käynnistämään oikeudenkäynteihin. Sovellukses-

sa myöhemmin kantajiksi liittyneiden tuomat uudet vaatimukset sulautuvat 

aikaisempien vaatimusten käsittelyyn. Sama voidaan ilmaista sanomalla, et-

tä uudet oikeudenkäynnit sulautuvat niihin vanhoihin oikeudenkäynteihin, 

jotka ovat vielä vireillä liittymisen hetkellä.      

Yhteiskanteen mahdollisuus tunnetaan Suomessa välttämättömän pro-

sessinyhteyden kautta. Tosin tällöin ei tarkkaan ottaen ole kysymys yhteis-

kanteen mahdollisuudesta vaan yhteiskanteen pakosta. Kun tällainen yhteys 

239.  Tätähän pidetään yhtenä välimiesmenettelyn kilpailuetuna. Ks. Koulu 2009 s. 57.
240.  Kirjallisuudessa on korostettu, että alkuperäiskumulaatiossakaan kanteiden ei tarvitse 
olla pantu vireille samalla haastehakemuksella. On riittävää, että aikaero on ”käytännössä 
merkityksetön.” Näin Lappalainen 1994 s. 258.
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vallitsee eli asialegitimaatio kuuluu jakamattomana useille henkilöille yhtei-

sesti, heidän on yhtäältä kaikkien ryhdyttävä kantajiksi. Toisaalta taas muun 

henkilön nostama kanne on kohdistettava heihin kaikkiin.241 Jos tämä ehto 

ei täyty, kannetta ei oteta tutkittavaksi. Ketään ei voida pakottaa ryhtymään 

kantajaksi, joten lainsäätäjä on joutunut antamaan erityissäännöksiä kan-

nevallan järjestelystä. Erityissäännös, joita  on muun muassa kuolinpesän 

osakkaista ja yhteisomistuksesta, antaa tavallisesti jokaiselle prosessinyh-

teyteen kuuluvalle henkilölle oikeuden ajaa kannetta yhteiseen lukuun.242 

Välttämättömästä prosessinyhteydestä ei ole säännöksiä, vaan sitä koskevat 

opit ovat prosessioikeuden tutkimuksen kehittelemiä. Enintään voidaan sa-

noa, että pääsääntö eli prosessinyhteyden vaikutus pystytään päättelemään 

siihen säädetyistä poikkeuksista eli erityissäännöksistä (esim. yhteisomis-

tuslain 180/1958 4.2 §).

Peilikuva-asetelmasta eli oikeudesta ajaa yhdessä kannetta – kirjallisuu-

dessa asetelmasta käytetään nimitystä aktiivinen subjektiivinen kumulaatio 

– ei siitäkään ole prosessilaissa säännöksiä.243 Kysymys on jäänyt myös tutki-

muksessa jokseenkin huomiotta. Tämän kumulaatiotilanteen sivuuttaminen 

lienee johtunut siitä, että sitä ei ole aikaisemmin pidetty käytännössä tär-

keänä. Kysymyshän näyttää olevan ainoastaan siitä muodollisesta seikasta, 

tuleeko oikeudenkäynti panna vireille yhdellä vai useammalla haasteella.244 

Riidan jakamisen eri haasteisiin ja niitä seuraaviin kanteisiin eli päätymisen 

joukkokanne-asetelmaan ei ole nähtävästi katsottu haittaavan yhteiskanta-

jiksi haluavia henkilöitä. Tämä ei luonnollisestikaan pidä paikkaansa. Vaa-

timusten pirstominen eri oikeudenkäynteihin ensiksikin moninkertaistaa 

ne oikeudenkäyntimaksut, jotka tuomioistuin perii. Tällä tosin ei ole Suo-

messa matalan lähtötason takia toistaiseksi ehkä niin väliä intressinhalti-

joille. Toiseksi, mikä on jo paljon vakavampaa, vaatimusten jakaminen eri 

oikeudenkäynteihin kertoo myös oikeudenkäynnin tuoman riskin. Omaan 

oikeudenkäyntiinsä päätyvä intressinhaltija vastaa siinä yksin sekä oikeuden-

käyntikuluistaan että voittavan vastapuolen kustannuksista. Kolmanneksi 

asianajaminen erillisissä oikeudenkäynneissä myös kärsii. Jakaminen luo 

241.  Lappalainen 1995 s. 434.
242.  Lappalainen 1995 s. 279.
243.  Prosessilaissa tällaisiin kanteisiin kuitenkin varaudutaan määräämällä, että “usean kan-
tajan yhtä tai useampaa vastaajaa vastaan” nostamat kanteet on käsiteltävä yhdessä (OK 18:2). 
Aikaisemmista säännöksistä ks. Tirkkonen 1974 s. 411. Aikaisemmissakaan säännöksissä ei kui-
tenkaan määrätty siitä, milloin tällainen yhteiskanne olisi ollut luvallista nostaa.
244.  Tästä oli aikaisemmin nimenomainen säännös (OK 11:14). OK 11 luvun uudistuksesta 
(690/1991) tämä näennäisesti tekninen säännös jätettiin pois laista.
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juuri ne yhdenpidon, päätöksenteon ja asiainhallinnan ongelmat, jotka lei-

maavat joukkokanteita ja jotka ovat muun muassa tämän tutkimuksen huo-

lenaiheena. Yhteiskanteen soveltamisalalla on näin paljonkin väliä oikeuk-

siin pääsemisen kannalta. Yhteiskanteen soveltamisalalle pääseminen tuo 

intressinhaltijoille melkoisen strategisen hyödyn: bussimetaforan sanoin he 

nousevat bussiin sen lähtöpysäkillä ja matkustavat sillä aina linjan päätepy-

säkille saakka. 

Yhteiskanne olisi näin ihanteellinen väline kollektiivista oikeussuojaa 

hakevien näkökulmasta. Se on ehkä selkein esimerkki ”yhteisestä” pääsys-

tä oikeuksiin, mitä prosessilaeista löydetään. Tästä syystä keskeiseksi kysy-

mykseksi tässä tutkimuksessa nousee, miten yleinen prosessilaki, Suomessa 

oikeudenkäymiskaari,  suhtautuu yhteiskanteeseen. Mitä laajemmiksi yh-

teiskanteen juridinen soveltamisala ja tosiasiallinen käyttöala saadaan tul-

kinnan keinoin, sitä tehokkaampaa kollektiivista oikeussuojaa sillä kyetään 

hankkimaan. Liikkumavaraa tässä näennäisen teknisessä prosessidetaljissa 

voivat hyödyntää niin sääntelyteoreetikko (millainen prosessilain tässä koh-

din tulisi olla) kuin lain soveltajakin (miten nykyisiä säännöksiä on tulkittava). 

Yhteiskanteella intressinhaltijat pääsevät, vaikka he muodostavat asiallisesti 

kollektiivisen yhteisön, osallisiksi kaikista yhden oikeudenkäynnin konstruk-

tion tarjoamista eduista. Yksi todistelukierros riittää, eikä myöskään asian-

ajamista tarvitse toistaa eri oikeudenkäynneissä. Asianajaminenhan tuottaa 

oikeudenkäynnin kustannuksista leijonanosan. Myös oikeuksiaan hakevien 

taloudellinen riski on yhteiskanteissa vähäisempi kuin esimerkiksi joukko-

kanteissa, vähintäänkin se on tavallista paremmin ennakoitavissa. Esimer-

kiksi vastapuolen mahdollisuus tarkoitukselliseen kustannusten kasvattami-

seen supistuu. Lisäksi syntyvä riski joka tapauksessa jakaantuu luonnostaan 

kaikkien yhteiskantajien kesken. 

Oikeudenkäynnin kustannusten tietoisella kasvattamisella tarkoitetaan 

tässä sitä, että vastapuoli jakaa epäreilusti kustannuksiaan erillisille oikeu-

denkäynneille. Esimerkiksi:  vastaaja esittää jokaisessa joukkokanteessa täy-

simääräisen vaatimuksen  kokonaiskustannustensa (eli kaikkien oikeuden-

käyntien yhteiskustannusten) korvaamisesta. Tällainen ylisuuri vaatimus on 

yhtäältä psykologinen pelote, toisaalta se johtaa pahimmillaan kustannusten 

ylikompensaatioon, toisin sanoen voittava vastaaja saa korvauksia enemmän, 

mitä hänen todelliset kustannuksensa ovat olleet. Toki joukkokanteiden kan-

tajilla on keinonsa varautua tähän taktiikkaa, vaikkakaan prosessilaki ei niitä 
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tarjoa. Kantajat voivat esimerkiksi koota informaatiota erillisissä oikeuden-

käynneissä esitetyistä korvausvaatimuksista, laskea ne yhteen ja käyttää si-

tä vasta-argumenttina heihin kohdistetuissa vaatimuksissa. Kantajat voivat 

myös sopia siitä, miten vastuu vastapuolen kustannuksista heidän kesken 

jakaantuu. Erillistä kirjallista sopimusta siitä, miten kustannukset jakautu-

vat kantajajoukolle, ei välttämättä tarvita. Sopimus kuitenkin on oikeustilan 

epäselvyyden takia suositeltava. 

4.1.2. Välttämätön ja erityinen prosessinyhteys: apua 
yhteiskannekonstruktiolle?

Jos oikeus kuuluu jakamattomana useille, kyseessä on niin sanottu välttä-

mätön prosessinyhteys. Tällöin asetelma konstruoidaan yhdeksi asiaksi, ja 

ongelmaksi nousee oikeudenkäyntiin mukaan pääsemisen sijasta intressin-

haltijan oikeudenkäyntiin mukaan saaminen. Välttämättömän prosessin-

yhteyden rinnakkaisilmiö on erityiseksi tai sekamuotoiseksi kutsuttu pro-

sessinyhteys. Siinä oikeus on intressinhaltijoiden (myötäpuolten) kesken 

jakamaton, mutta jokainen heistä on itsenäinen asianosainen, toisin sanoen 

voi ajaa kannetta oikeuden toteuttamiseksi. Kaikki intressinhaltijoiden nos-

tamat kanteet on kuitenkin ratkaistava yhdellä tuomiolla. Erityinen proses-

sinyhteys vallitsee useimmissa moiteinstituutioissa, ja myös ryhmäkanteen 

voidaan sanoa muodostavan omanlaisensa ”erityisen” prosessinyhteyden.245 

Erityisen prosessinyhteyden hyöty käsitteenä on kylläkin hieman kyseenalai-

nen. Totta on, että käsite selittää niitä poikkeuksia yleisistä periaatteista, joita 

syntyy tietyntyyppisten tuomioiden oikeusvoima- ja heijastusvaikutuksissa. 

Samoin on myönnettävä, että preventiiviset kollektiivikanteet muistuttavat 

melkoisesti erityisen prosessinyhteyden tilanteita. Sen sijaan yhteiset piirteet 

katoavat tyystin, kun huomio siirretään kompensoiviin kollektiivikanteisiin. 

Niissähän kantajien vaade ei ole jakamaton; päinvastoin pulmia syntyy siitä, 

että se on mitä suurimmassa määrin jakamiskelpoinen ja pakkokin jakaa.

Prosessilait eivät missään maassa hyväksy keinotekoisia yhteiskanteita. 

Mielivaltaisesti valikoituva joukko intressihaltijoita ei voi lyöttäytyä yhteen, 

tehdä yhteistä haastehakemusta ja saada aikaan yhteistä oikeudenkäyntiä, 

jossa he pääsevät esittämään yksilöllisiä vaatimuksiaan. Jos heidän vaati-

muksillaan ei ole mitään yhteistä, heiltä edellytetään erillisiä ja yksilöllisiä 

haastehakemuksia.  Tämän seurauksena heidän vaatimuksensa ohjautuvat 

245.  Ks. Hupli 2007 s. 119.
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erillisiin oikeudenkäynteihin. Lopputulokseen ei vaikuta kannetyyppi eli se, 

esittävätkö kantajaehdokkaat kompensoivia vai reparatiivisia vaatimuksia. 

Vahvistuskanteet ovat toisin sanoen lähtökohtaisesti samalla viivalla kuin 

suorituskanteet. Melkoisesti pelivaraa toki jää harkittaessa, milloin kantaja-

kandidaattien vaatimukset ovat yksilöllisiä. Vahvistustyyppiset vaatimukset 

– esimerkiksi kuluttajajoukon kanne sen selvittämiseksi, mitä massaluontei-

sen sopimuksen tietty määräys tarkoittaa – ovat helpommin hyväksyttävissä 

yhteisiksi vaatimuksiksi kuin suoritustyyppiset vaatimukset. Tällöin myös 

yhteiskanteeksi konstruoimisesta tulee käytännön mahdollisuus. 

Kompensoivissa kollektiivikanteissa intressi sen sijaan yleensä pirstoutuu 

erilaisiksi vaatimuksiksi, eli yksilöllisiksi korvausvaateiksi. Pirstoutuminen 

taas nousee luontaiseksi yhteiskannekonstruktion esteeksi. Näin ollen esi-

merkiksi korvausvaatimukset ympäristö- ja tuotevahingoista ovat tavallisesti 

tuomittuja päätymään erillisiin oikeudenkäynteihin. Väliä ei ole sillä, ovatko 

korvausperusteet identtiset, vaativatko kaikki kantajat samaa rahamääräis-

tä korvausta, onko todistelu yhteistä ja niin edelleen. Tästä havaitaan, että 

yhteiskanteen soveltamisala ja samalla potentiaalinen käyttöala vaihtelee 

suuresti sen mukaan, miten yksilöllisyyttä tässä merkityksessä kulloinkin 

tulkitaan. Varmaa näyttää kuitenkin olevan, että estävä eli preventiivinen 

(kollektiivinen) oikeussuoja periaatteessa sallii yhteiskanteet suhteellisen 

laajalti, kompensoiva eli reparatiivinen oikeussuoja taas kasaa sen tielle ra-

kenteellisia esteitä.246 Myös asianosaisasema määrittää yhden asian käsitettä, 

joskaan tämä ei johdu niinkään asian luonteesta kuin lainsäätäjän valinnois-

ta. Esimerkiksi Suomen oikeus suhtautuu yllättävän myötämielisesti siihen, 

että yhdessä ja samassa asiassa vastaajapuoli koostuu kahdesta tai useam-

masta henkilöstä. Mitään estettä ei esimerkiksi ole sille, että velkasuhteessa 

velkoja haastaa samaan oikeudenkäyntiin kaikki yhteisvelallisensa taikka 

velalliset ja velasta takaukseen menneet henkilöt. Epäloogiselta, ehkä myös 

epäoikeudenmukaiselta näyttävä ero saa selityksensä yksilöllisen oikeus-

suojan ideaalista. On luontevaa, että jokaisen oikeudenhaltijan on omalla 

kanteellaan haettava oikeuksiaan. Sen sijaan ideaali ei vaadi, että jokaisen on 

246.  Varhainen prosessioikeuden tutkimus oli varsin myötämielinen myös kompensoiville 
yhteiskanteille tulkitessaan silloista OK 11:14:n määräystä asioiden panemisesta vireille. Kaksi 
tai useampia voitiin kutsua oikeuteen samalla haasteella, esimerkiksi kun kanne perustui “va-
hingon yhteiseen aiheuttamiseen”. Kyseessä oli siis tämän tutkimuksen kielenkäytön mukaan 
alkuperäinen yhteiskanne. Tutkimuksessa katsottiin, että asioiden välillä tuli vallita “asiallisen 
(aineellisen) yhteyden”. Laki ei määritellyt yhteyden laatua, mutta se oli olemassa muun muassa 
silloin, kun “subjektiivinen oikeus tai velvoitus” kuuluu asianosaisille yhteisesti tai “milloin eri 
vaateet nojautuvat samaan tai olennaisesti samaan perusteeseen (esim. samaan sopimukseen 
tai vahingon yhteiseen aiheuttamiseen)”. Ks. Tirkkonen 1974 s. 411. 
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puolustettava oikeuksiaan yksin ja omassa erillisessä oikeudenkäynnissään. 

Yhteiskanteen ja joukkokanteiden ero ei käytännössä ole niin dramaat-

tinen kuin teoria väittää. Useimmat yhteiskanteiden prosessioikeudelliset 

edut saavutetaan sellaisilla erilliskanteilla, jotka pannaan vireille samanai-

kaisesti ja jotka välittömästi yhdistetään. Suomen oikeudessa tällainen ti-

lanne syntyy muun muassa niin sanotun pakollisen ja harkinnanvaraisen 

kumulaation (OK 18 luku) konteksteissa. Kantajajoukko voi hieman edistää 

tätä asioiden yhdistämistä sillä, että he laativat yhteisen haastehakemuksen. 

Tuomioistuin ehkä hyväksyy tämän prosessioikeudellisen fait accompli’n 

ja käsittelee vaatimukset yhdessä. Kannattaa kuitenkin pitää mielessä, että 

yhdistämisellä saavutetaan joissakin suhteissa yhden asian etu, toisissa taas 

ei. Esimerkiksi todistusaineisto muuttuu yhteiseksi, toisin sanoen se otetaan 

huomioon kaikissa yhdistetyissä asioissa – tätä todistuksellista yhteyttä pide-

täänkin kumulaation ”keskeisenä” vaikutuksena.247 Samoin väittämistaakat 

sulautuvat kokonaisuudeksi. Tosiseikkaan vetoaminen ulottaa vaikutuksensa 

kaikkiin yhdistettyihin asioihin ilman, että asianosaisen tarvitsee kohdistaa 

se yksittäisiin asioihin. Sen sijaan esimerkiksi OK 21 luvun näkökulmasta 

asiat pysyvät eri asioina: joukkokanteiden asianosaiset voittavat tai häviävät 

yksilöllisesti oikeudenkäyntinsä. Selvää on myös se, että vireilläolovaikutus ja 

oikeusvoimavaikutus ovat asiakohtaisia. Asianosaisten y ja x välisellä oikeu-

denkäynnillä ei ole näissä suhteissa vaikutusta t:n ja z:n väliseen oikeuden-

käyntiin, vaikka asiat olisivat tulleet jossain vaiheessa kumuloiduiksi.   

Voidaan kysyä, mitä voitetaan sillä, että yhteiskanteen soveltamisalaa ra-

jataan esimerkiksi muodollisjuridisin perustein. Kyynisesti voidaan sanoa, 

että soveltamisalaa rajaamalla parannetaan tyypillisten vastapuolten strate-

gista asemaa. Jos yhteiskanne evätään, kollektiivisia kanteita ei nosteta niin 

paljon eikä niitä kyetä ajamaan yhtä tehokkaasti erillisinä asioina. Syy/seura-

us-suhteet eivät kuitenkaan ole yksiselitteiset. Jos joukkokanteita tästä huoli-

matta nostetaan, tuomioistuimen työmäärä kasvaa. Joukkokanteiden hallinta 

kun vaatii enemmän vaivaa kuin yhteiskanteen käsittely.248 Muun muassa 

247.  Lappalainen 1995 s. 431. Yksityiskohdissaan tämä ”todistuksellinen” ulottuvuus  kieltämät-
tä on epäselvä. Voidaan esimerkiksi kysyä, laajeneeko todistajan kelpoisuus tai vaitiolo-oikeus 
kaikkiin yhdistettyihin asioiden. Absurdiahan olisi, jos henkilö A ei saisi todistaa oikeudenkäyn-
nissä y ja x, mutta häntä kuultaisi niihin yhdistetyissä oikeudenkäynneissä t ja z. 
248.  Tässä voitaneen unohtaa sellaiset monen asian konstruktion “hyödyt” kuin oikeuden-
käyntimaksujen kerryttäminen tai tulostavoitteisiin tarvittavien oikeudenkäyntien määrälli-
nen lisääminen, joihin edellä viitattiin. Siitäkin, mikä lisää tuomioistuimen työtä, voidaan olla 
montaa mieltä. Esimerkiksi ryhmäkanteen on  katsottu vähentävän tuomioistuinten työmäärää, 

vaikka yleinen näkemys on päinvastainen. Näin Doriat-Durban – Ferey – Harnay 2015 s. 34. 
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todistelu saatetaan joutua toistamaan monta kertaa, kun yhteiskannetta käy-

tettäessä päästäisiin yhdellä todistelukerralla. Joitakin uusia tulkintaongel-

mia kieltämättä herää yhteiskanteen kantajien keskinäisessä suhteessa, eikä 

niillä ole vastineita joukkokanteissa. Selvää lienee, että kukin yksittäinen yh-

teiskantaja voi luopua osaltaan kanteestaan tai jättää sen ajamisen sillensä. 

Yhteiskanteen käsittely jatkuu jäljelle jäävien kantajakumppanien ajamana. 

Sen sijaan kantajien erimielisyydet siitä, miten asiaa ajetaan, esimerkiksi 

mihin perusteisiin vedotaan, mitä vaatimuksia esitetään tai mitä todistelua 

esitetään, aiheuttavat päänvaivaa. Tämäkin päänvaiva jää kannetta de facto 

ajavien lakimiesten huoleksi. Normaalistihan yhteiskanteen kantajia edus-

taa yksi lakimies. 

Oma kysymyksensä on, mihin prosessilain kielteinen tai vähintäänkin 

välinpitämätön suhtautuminen yhteiskanteeseen perustuu. Kielteisyys on 

ehkä päätelmä yksilöllisen oikeussuojan ideaalista. Kun kerran oikeussuoja 

on yksilöllistä, myös kanteiden on oltava sellaisia. Toinen perustelu eli teoria 

prosessista oikeussuhteena on sekin saanut hieman kannatusta keskieuroop-

palaisessa tutkimuksessa.249 Jos oikeudenkäynti katsotaan oikeussuhteeksi, 

johdonmukaisuus tuntuu luontaisesti rajaavan niiden subjektien määrää, 

jotka voivat esiintyä yhdessä ja samassa oikeudenkäynnissä eli asiassa. Jos 

halutaan mennä alkuperäisen yksi kantaja/yksi vastaaja -asetelman ulko-

puolelle, tarvitaan tähän oikeuttava erityissäännös, jolla oikeutetaan asian-

osaispiirin laajentaminen. Tällaisille säännöksille ei ole nähty aikaisemmin 

tarvetta; niitä on annettu vain seuraannon kaltaisissa, vanhastaan tunne-

tuissa tilanteissa. Kumpikaan perustelu ei vakuuta. Kun koko käsitys proses-

sioikeussuhteesta on aikansa elänyt, perusteluna jollekin oikeuspoliittiselle 

näkemykselle se ei voi olla vakavasti otettavissa. Yksilöllinen oikeussuoja 

taas on ainoastaan ideologinen lähtökohta. Tällaisista lähtökohdista voidaan 

poiketa sekä uudella sääntelyllä että uustulkinnoilla, kun tai jos siihen on 

aihetta. Kyseistä ideaaliahan ei ole kirjattu prosessilakiin, vaikka se on siitä 

epäsuorasti luettavissa. 

Tuomioistuinten halukkuus pitäytyä tuttuihin käytäntöihinsä taas ei kel-

paa ollenkaan argumentiksi access to justice -tutkimuksessa. Vielä vähem-

män sellaiseksi on hyväksyttävissä toive lisätä käsiteltyjen kanteiden määrää 

tuomioistuintilastoissa. Yhteiskannehan, kuten edellä todettiin, muodostaa 

yhden asian, kun taas jokainen joukkokanne kirjataan omana oikeudenkäyn-

Hieman yllättävä väite saattaa hyvinkin pitää paikkansa, jos ryhmän muodostaminen ja yhte-
ydenpito ryhmässä ovat ulkoistetut.   
249.  Hess 2009 s. 149.
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tinään, oli niiden asiallinen yhteys miten vahva tahansa. Totta on, että myös 

joukkokanteet vääristävät tuomioistuintilastoja. Joukkokanteethan eivät ole 

aidosti itsenäisiä ja erillisiä asioita. Sata joukkokannetta vaatii merkittävästi 

vähemmän työtä kuin sata ”tavallista” oikeudenkäyntiä. Tosin tätä työeko-

nomista säästöä jossain määrin vie se hallinnointi ja koordinointi, mitä jouk-

kokanteet vaativat. Siitä huolimatta tuomioistuin jäänee voiton puolelle. Ti-

lastot eivät siis kummassakaan tapauksessa enää anna luotettavaa tietoa sen 

enempää oikeuskäyntien kokonaismäärästä kuin yksittäisten tuomioistuin-

ten työtaakastakaan. 

4.1.3. Yhteiskanteen luontainen käyttöala

Yhden asian konstruktiolla ja sen mukaisella yhteiskanteella on luontainen 

käyttöalansa. Luontainen käyttöala ei riipu siitä, minkä prosessilaki mää-

rää sen muodolliseksi soveltamisalaksi. Yhteiskanteen luontainen käyttöala 

määräytyy pitkälti negaatioiden kautta eli, mitkä asiat eivät sovi näin käsi-

teltäviksi. Yhteiskanteen käyttöalaan kuuluvat ennen muuta ne joukkoluon-

teiset vaatimukset, joihin ei sisälly yksilöllisiä korvauksia. Erityisesti nega-

tiivinen vahvistuskanne tuntuu itsestään selvältä yhteiskannekonstruktion 

sovellukselta. Tällainen kanne voisi muodostaa ensimmäisen vaiheen kollek-

tiivista lainkäyttöä myös kompensoivissa vaatimuksissa. Esimerkiksi: joukko 

kuluttajia vaatii yhteiskanteellaan sen vahvistamista, että elinkeinonharjoit-

tajalta puuttuu väittämänsä oikeus heitä kohtaan, koska kuluttajasopimus-

ten vakioehtoa ei voida tulkita tällä tavalla. Menestyksellinen kanne tuottaisi 

vahvistustuomion. Tuomion oikeusvoima puolestaan antaisi turvallisen pe-

rustan kuluttajajoukon myöhemmin nostamille suorituskanteille. 

Myöhemmät suorituskanteet voisivat olla täysin yksilöllisiä, joukkokan-

teita tai vaikkapa suoritustyyppisiä yhteiskanteita, jos kyseinen prosessila-

ki sen vain sallii. Esimerkissä yhteinen vahvistuskanne toimisi siis pilotti-

kanteen vastineena. Yksittäisen asian pilottituomio pelkästään korvataan 

yhteiskanteen yhteistuomiolla. Lopputulos eroaisi kuitenkin perinteisestä 

pilottikanteesta siinä, että vahvistuskanteeseen annettu tuomio olisi sitova 

eikä vain heikosti ”prejudisiaalinen”. Kaksivaiheisen kanteen järjestely veisi 

suurin piirtein siihen, mihin päästään saksalaisessa niin sanotussa KapMuG-

konstruktiossa.250 Oikeusvertailija tuntee houkutusta todeta, että sama lop-

putulos saavutetaan paljon yksinkertaisemmalla sääntelyllä ja byrokratialla. 

250.  Tähän mallikannerakenteeseen palataan jäljempänä. 
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Monimutkaista ja virheherkkää erityislainsäädäntöä ei tarvita, vaan järjestely 

on pohjattavissa yleiseen prosessilakiin.

Toisaalta on pakko myöntää, että yhteiskanteen luontainen käyttöala 

supistuu sitä mukaa kuin kanteeseen tulee yksilöllisiä piirteitä. Kieltovaa-

timukset (vastaajaa kielletään tekemästä jotain, esimerkiksi perusteetonta 

laskutusta) tai toimintavaatimukset (vastaajaa vaaditaan tekemään jotain, 

esimerkiksi korjaamaan kulutushyödykkeessä havaittu vika) eivät vielä ole 

tässä suhteessa kohtalokkaita. Yhteiskannekonstruktio ei kaadu, kunhan 

vain esitetyt vaatimukset ovat pääpiirteissään yhteisiä. Sen sijaan oikeusto-

siseikkojen ja asianosaisaseman diversiteetti vähentävät jo selvästi yhteis-

kanteella saavutettavaa hyötyä. Jos oikeustosiseikat vaihtelevat (esimerkik-

si: kyseessä ovat yksilölliset sopimukset) tai kantajien oikeudellinen asema 

on erilainen (kuluttaja/muu, työntekijä/ulkopuolinen) vaatimukset päästä 

yhden asian konstruktioon alkavat näyttää taktisilta. Konkreettiseksi tulok-

seksi saadaan näin, että yhteiskannekonstruktio on parhaimmillaan edellä 

viitatuissa käsitellyissä sarjavahingoissa, esimerkkinä kulutushyödykkeen 

tyyppivirhe.251 Yhteiskanteesta saatava hyöty jää sen sijaan marginaaliseksi 

sellaisissa massavahingoissa, jotka kohdistuvat henkeen tai terveyteen (esi-

merkiksi lääkevahingot). Tällaiset vahingot kun vaativat säännönmukaises-

ti yksilöllistä käsittelyä. Yhteiskanteesta saatava tosiasiallinen hyöty vähe-

nee siis sitä mukaan kuin vaatimukset yksilöllistyvät, toisin sanoen esitetyt  

aatimukset edellyttävät käytetystä konstruktiosta huolimatta yksilöllistä kä-

sittelyä.

Rajalinja ei kuitenkaan ole missään nimessä jyrkkä. Käytäntö osoittaa, et-

tä yhteiskannemallilla kyetään tehokkaasti käsittelemään sellaisia yksilöllisiä 

(kompensoivia) vaatimuksia, jotka määräytyvät kaavamaisesti. Esimerkin 

tarjoavat työntekijäjoukon työnantajaansa kohdistamat vaatimukset palkan 

osan tai lisän maksamisesta. Arkaistinen siirtämiskonstruktio kokosi tällaiset 

vaatimukset samaan kanteeseen; väitteitä siitä, että vaatimusten lähtökoh-

tainen yksilöllisyys olisi hankaloittanut käsittelyä, ei kirjallisuudessa esiinny. 

Tosin aihepiiriä on tutkittu varsin vähän. Moderni esimerkki yleisestä lain-

käytöstä on Delta Auto -yrityksen työntekijöiden Espoon käräjäoikeudessa 

nostama kanne. Kanteessa 120 työntekijää vaatii yritykseltä heidän palkois-

taan vähennettyjä lomarahoja. Työntekijöiden vaatimukset ovat vahvasti kaa-

van mukaisia, koska vähennetyt määrät käyvät ilmi asiakirjoista eikä niiden 

251.  Sarjavahingoillehan oli ominaista, että vastuuperusteet ovat tavallisesti selviä ja vahingon 
määrä on sekin osoitettavissa vähällä vaivalla. Ks. edellä jakso 3.3.
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määrä vaikuta riitaiselta.252 Uutisen perusteella yksilöllisen käsittelyn tarve 

näyttää olemattomalta. 

Vaatimusten kaavamaistamisella – eli konformoimisella – saavutetaan 

näin sekä kustannustehokkuutta että prosessitekninen etu. Ensiksikin kaa-

vamaisuus helpottaa joukkokanteiden käsittelyä; entistä suuremmat kanne-

määrät pystytään kumuloimaan yhdeksi oikeudenkäynniksi. Toiseksi taas 

kaavamaisuus tuo tilanteen yhteiskanteen luontaisen käyttöalan piiriin. To-

sin esimerkkien valossa voidaan kysyä, kummin päin mekanismi pannaan 

toimimaan: päädytäänkö yhteiskanteeseen sen takia, että vaatimukset ovat 

valmiiksi riittävän kaavamaiset, vai pakottaako yhteiskanteeseen turvautu-

minen kaavamaistamaan vaatimuksia. Vedettiin luontaisen käyttöalan rajat 

miten tahansa, luontaisen käyttöalan ytimessä yhteiskannetta voidaan vas-

tustaa vain puhdasoppisen formalismin tuella. Mitään hyötyä erilliskanteiksi 

jakamisella ei saavuteta, ellei ”hyödyksi” lasketa, kuten edellä todettiin, tuo-

mioistuimen tulostilastojen keinotekoista kasvattamista. Tällaisen logiikan 

kestämättömyys taas lienee kaikille täysin selvää.       

4.2. Ekskursio Norjan oikeuteen: 
lakisääteinen yhden asian konstruktio 

Norjan prosessilaki (tvisteloven) tarjoaa vuonna 2005 uudistettuna esimerkin 

moderneimmasta prosessilainsäädännöstä pohjoismaissa. Laissa on myös 

yksityiskohtaiset säännökset niistä tilanteita, jotka muodostuvat muun mu-

assa Suomen oikeudessa ongelmiksi kollektiivisen oikeusturvan konteks-

tissa. Laki määrittää ensiksikin, milloin asiakokonaisuus katsotaan yhdeksi 

asiaksi, vaikka siinä on useita kantajia tai vastaajia (15:2). Toiseksi se määrää 

asianosaiseksi liittymisestä, toisin sanoen millä ehdoin uusi asianosainen voi 

liittyä asiakumppaniksi alkuperäiseen oikeudenkäyntiin (15:3). Kolmanneksi 

laissa annetaan määräyksiä siitä, millainen on samalla puolella olevien asi-

anosaisten suhde (15:5). Asia erikseen on, että säännösten soveltamisesta, nii-

den käytännön toimivuudesta puhumattakaan, ei ole saatavissa selvityksiä.

Asia kelpuutetaan yhdeksi asiaksi, vaikka kantajapuolella on useita asi-

anosaisia, kahdella vaihtoehtoisella perusteella.253 Ensiksikin asianosaiset 

252.  HS ’autoliikkeen väki vaatii vietyjä lomarahojaan’ 31.8.2016.
253.  Pykälä viittaa samalla prosessilain (tvisteloven) 15:1:än yleissäännökseen, joka määrää 
subjektiivisen kumulaation prosessioikeudelliset edellytykset. Pykälän mukaan tuomioistui-
men tulee olla kansainvälisesti (a-k) ja alueellisesti (b-k) toimivaltainen, lisäksi kaikkien vaa-
timusten on oltava käsiteltävissä samassa kokoonpanossa ja prosessilajissa (c-k). Nämä yleiset 
vaatimukset sivuutetaan tässä jaksossa.  
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voivat kantaa ja vastata samassa asiassa, ellei kukaan heistä sitä vastusta (a-

k). Tällöin merkitystä ei ole sillä, onko vaatimusten välillä mitään yhteyttä. Eri 

asia on, että tällaista asiaa käsittelevä tuomioistuin voi myöhemmin päättää 

vaatimusten käsittelemisestä erikseen, jos yhden asian konstruktion havai-

taan johtavan ”vähemmän rationaaliseen” käsittelyyn. Yleisessä lainkäytössä 

on näin päädytty samaan järjestelyyn, joka on ollut vallalla välimieslainkäy-

tössä – asianosaisten tahto ratkaisee, onko kysymyksessä yksi asia vai useita 

asioita. Toiseksi oikeudenkäynti on useista kantajista huolimatta yksi asia, 

jos eri kantajien vaatimuksilla on niin läheinen yhteys, että ne pitää käsitellä 

(”bør behandlas”) samassa asiassa. Kommentoivassa kirjallisuudessa yhte-

ydestä on todettu vain se, että se voi olla joko faktuaalista tai oikeudellista. 

Samalla on korostettu edellytyksen heikkoutta ja avoimuutta: säännös antaa 

mahdollisuuden subjektiiviseen kumulaatioon muun muassa prosessieko-

nomisista syistä.254 Näin jälkimmäinen edellytys yhden asian konstruktiolle 

johtaa muun Suomen prosessilaista tuttuun pohdiskeluun siitä, milloin eri 

asioina vireille pannut kanteet kannattaa kumuloida.   

Yhden asian konstruktion suosiminen jatkuu myös määräyksissä asian-

osaiseksi liittymisestä (tvisteloven 15:3). Kyseinen yleissäännös oli vuoden 

2005 uutuuksia; vanhassa laissa liittyminen oli mahdollista vain erityista-

pauksissa. Tässäkin säännös on laadittu niin väljäksi, että se soveltuu hyvin 

erilaisiin tilanteisiin. Kirjallisuudessa esimerkkinä mainitaan naapuri, joka 

liittyy aikaisempaan ympäristöä likaavaa tahoa vastaan ajettavaan oikeuden-

käyntiin.255 Tällöin lähestytään brittiläistä käärmekannetta, jossa alkuperäi-

nen kanne pidentyy aina vain uusilla kantajilla, jotka liittyvät alkuperäisten 

kantajien joukkoon. Asianosaiseksi liittymisellä on toki ehtonsa: uusilla vaa-

timuksilla on oltava sellainen yhteys vanhoihin vaatimuksiin (eli vaatimuk-

siin, jotka ovat jo vireillä oikeudenkäynnissä), että ne pitää käsitellä yhdessä. 

”Pitäminen” on tässäkin prosessitaloutta, toisin sanoen vaatimukset kannat-

taa käsitellä yhdessä.

Liittymisen tapa on saanut laissa oman pykälänsä (15:4). Asianosaiseksi 

voi liittyä joko kirjallisesti, käytännössä haasteen kaltaisesti, tai asian suul-

lisessa käsittelyssä eli vapaamuotoisesti. Alkuperäisiä asianosaisia kuullaan 

liittymisilmoituksesta (tai oikeammin liittymishakemuksesta). Tuomioistuin 

voi myös vaatia heiltä nimenomaisen kannanoton. Sekä aineelliset että muo-

dolliset edellytykset asianosaiseksi liittymiselle ovat tarkoituksellisesti väl-

jät, mikä mahdollistaa prosessiekonomiset sovellukset yksittäistapauksissa. 

254.  Schei ym. 2007 s. 658.
255.  Esimerkki on samoin Scheiltä.
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Totta on, että tuomioistuimen prosessiekonomiset tulkinnat voivat yllättää 

asianosaiset. Vaatimukset, jotka asianosaiset hahmottivat yhdeksi asiaksi, 

katsotaankin eri asioiksi taikka päinvastoin. Tuomioistuimen prosessieko-

nomia ei aina ole, kuten edellä todettiin, sama kuin osapuolten prosessi-

ekonomia. Erityisesti kollektiivisessa oikeussuojassa lisäksi kantajatahon ja 

vastaajatahon prosessiekonomiat eroavat, koska ne paljolti ovat heijastumaa 

osapuolten strategisista tavoitteista.256 Totta on, että tiukemmat edellytykset 

toisivat oikeudenkäyntiin ennustettavuutta. Ennustettavuuden hintana olisi 

kuitenkin aina se, että tuomioistuimen kapasiteettia sitoutuu sen miettimi-

seen, täyttyvätkö yhden asian tai asianosaiseksi liittymisen lakisääteiset edel-

lytykset. Ankara sääntely voisi myös estää yksittäistapauksessa ilmiselvästi 

parhaan käsittelytavan. Näistä puolusteluista huolimatta hyvältä prosessi-

lailta on oikeutettua odottaa edes jonkinlaista tuomioistuimen harkinnan 

ohjausta, vähintään sen määrittelyä, mitä prosessiekonomialla tässä yhte-

ydessä tarkoitetaan. Prosessiekonomia on niin epämääräinen käsite, että 

sillä voidaan perusteella jokseenkin jokaista toimintatapaa, minkä tuomari 

voi keksiä.

Yhden asian konstruktio vaatii toimiakseen, että yhteiskantajien keskinäi-

nen suhde järjestetään laintasoisin säännöksin. Norjan oikeudessa perusrat-

kaisu on selkeä: jokainen yhteiskantaja (eli norjalaisittain ”prosessikaveri”) 

on itsenäinen asianosainen. Tästä on kaksi keskeistä poikkeusta. Ensiksikin 

todistelu ja todistusharkinta ovat yhteisiä: ne vaikuttavat kaikkien yhteis-

kantajien vaatimusten hyväksi tai yhtä hyvin haitaksi.257 Toiseksi yhteiskan-

tajat voivat käyttää hyväksi toistensa menettelymääräaikoja, jos heidän oma 

määräaikansa on jo päättynyt. Yhteiskantajat tulevat myös jossain määrin 

sidotuiksi toistensa prosessitoimiin, vaikka ne olisivatkin ristiriidassa heidän 

omien toimiensa kanssa. Se, milloin näin tapahtuu, riippuu ennen kaikkea 

siitä aineellisesta yhteydestä, mikä vaatimusten välillä vallitsee.258 Uuden 

lain osalta ei ole otettu kantaa siihen, voiko yhteiskantaja olla todistajana, 

kun kysymys on toisen yhteiskantajan vaatimuksesta (eikä siis hänen omas-

ta vaatimuksestaan). Aikaisempi oikeus hyväksyi, ihme ja kumma, tällaisen 

256.  Ks. edellä jakso 3.1.1.
257.  Tätä on perusteltu hieman yllättävästi tuomaripsykologialla, jota harvoin käytetään tähän 
tarkoitukseen prosessioikeuden tutkimuksessa. Tuomarin olisi mahdotonta antaa todisteelle 
merkitystä yhden vaatimuksen kohdalla mutta olla antamatta  toisen kohdalla. Ks. Hov 2000 
s. 207. Perustelu onkin varsin vakuuttava. 
258.  Ks. lähemmin Scheie ym. 2007 s. 663. Vuoden 2005 uudistus vastasi tältä osin pitkälti ai-
kaisempaa oikeutta. Tästä ”riippuvuusopista” ks. esimerkiksi Hov 2000 s. 207. 
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todistamisen.259 Asia erikseen on, mikä tällaisen de facto omassa asiassa 

annetun todistajankertomuksen todistusarvo oli.   

4.3. Vaihtoehtoiset 
yhteiskannekonstruktiot 

4.3.1. Alkuperäinen yhteiskanne vai asianosaiseksi 
liittyminen?

Kuten edellä todettiin, pääseminen yhteiskanteen kantajajoukkoon merkit-

see intressinhaltijalle paljon. Tämä yhteiskanne-etu on osaksi psykologinen: 

oikeudenkäynnin henkinen rasitus jaetaan yhdessä. Yksittäinen intressin-

haltija hukkuu joukkoon. Osaksi taas oikeuksiin hakeutuvan saama hyöty 

on taloudellista. Oikeudenkäynnin kustannukset – mukaan luettuna vastuu 

vastapuolen kustannuksista – varmuudella jakaantuvat kantajajoukon kes-

ken. Osaksi taas yhteiskanteen kantajat pääsevät nauttimaan tehostuneesta 

asianajamisesta. Yhteiskannetta on helpompi ajaa kuin suurta määrää eril-

lisiä joukkokanteita, koordinoitiin tällaisia kanteita millä tarmolla tahansa. 

Tämä viimeinen etu on eksklusiivinen, sen sijaan kaksi ensimmäistä etua 

ovat pitkälti saavutettavissa myös joukkokanteissa. Tosin yhteiskannemal-

lissa nämä edut tulevat automaattisesti; joukkokanteissa ne taas riippuvat 

yhtäältä intressinhaltijoiden yhteishengestä, toisaalta siitä, miten OK 21 luvun 

säännöksiä lopulta sovelletaan yksittäistapaukseen. Olisi houkuttelevaa vielä 

väittää, että yhteiskannemalli parantaa myös sovinnollisen ratkaisun toden-

näköisyyttä. Voidaan ajatella, että vastaaja suostuisi sovintoon helpommin 

yhdessä oikeudenkäynnissä kuin suuressa määrässä hieman erilaisia joukko- 

oikeudenkäyntejä. Mitään empiiristä näyttöä tästä ei kylläkään ole saatavis-

sa.260 Sitä paitsi sovinto ei synny kollektiivisessa lainkäytössä samoilla sään-

nöillä kuin yksilöllisessä.261      

Jos yhteiskanne periaatteessa hyväksytään tehostuvan oikeussuojan ni-

missä, joudutaan tekemään periaatteellinen valinta: sallitaanko yhteiskanne 

vain alkuperäisenä, toisin sanoen kaikkien kantajien on oltava kantaja-ase-

259.  Ks. Hov 2000 s. 206. Hän ei näe tässä edes mitään kummasteltavaa.
260.  Oma kysymyksensä on, onko yhteiskanne lakiteknisesti ja tulkinnallisesti helpompi kuin 
joukkokanteiden rykelmä. Oikeusvertailun valossa (Norja vs. Englanti) yhteiskanne on selvä 
voittaja, jos kilpaillaan lakiteknisessä selkeydessä. Totta kuitenkin on, että yhteiskanteessa ak-
tualisoituu suurin piirtein yhtä paljon tulkinnallisia ongelmia; kysymykset vain muotoutuvat 
erilaisiksi.   
261.  Ks. jäljempänä jakso 8.3.1.
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massa alusta alkaen? Käytännössä tämä merkitsisi, että heidän on tehtävä 

yhteinen haastehakemus, johon kootaan kaikki kantajat ja heidän vaatimuk-

sensa. Yhteiskanteen kantajien joukko lyötäisiin näin kannetta nostettaessa 

pääosin lukkoon. Joukosta voi ehkä jättäytyä pois, mutta siihen ei enää voi 

päästä mukaan. Toinen periaatteellinen vaihtoehto on sallia asianosaislii-

tyntä, eli kantajaksi ryhtyminen (tai oikeammin pääseminen) sen jälkeen, 

kun asia on jo tullut vireille muiden kantajien yhteiskanteella.262 Tällöin uusi 

asianosainen liittyy alkuperäisten kantajien joukkoon. Valintaa ei tietenkään 

ole pakko puristaa joko/tai -vaihtoehtoihin. Myös vivahteita salliva toteutus 

on ajateltavissa säädettävässä prosessilaissa. Yhteiskanteeseen liittyminen 

sallitaan ryhmille, joiden katsotaan olevan erityisesti kollektiivisesti järjes-

tetyn oikeussuojan tarpeessa. Tällaisia privilegioituja intressinhaltijoita voi-

sivat olla esimerkiksi työntekijät ja kuluttajat. Toki myös koko yhteiskanne-

konstruktio voisi olla tarjolla vain heille. Muiden olisi sen sijaan tyytyminen 

joukkokanteisiin tai ryhmäkanteeseen, jos oikeusjärjestys sen sallii. Tosin 

kantajien asemaan sidottu oikeus yhteiskanteeseen herättää kysymyksen 

prosessioikeudellisesta yhdenvertaisuudesta. Kovin suositeltavaa tällainen 

eriarvoistava sääntely ei ainakaan ole.  

Kuten edellä todettiin, yhteiskanteen soveltamisala ja viimeistään opera-

tiivinen käyttöala kytkeytyy vaatimusten laatuun eli niiden preventiivisyyteen 

tai kompensatorisuuteen. Myös oikeus liittyä asianosaiseksi näyttää korreloi-

van tähän jaotteluun. Kompensoivissa kanteissa asianosaiseksi liittyminen 

kohtaa melkoisia vastaväitteitä. Uusi kantaja nimittäin pakottaa laajempaan 

asian käsittelyyn, ehkä aikaisempien käsittelyvaiheiden uusimiseen oikeu-

denkäynnissä. Vaikka käsittelyä ei tarvitsikaan miltään osin uusia, uusien 

intressitahojen mukaantulo joka tapauksessa tuo viivytyksen. Alkuperäis-

ten kantajien pääsy oikeuksiinsa viivästyy ulkopuolisten intervention takia. 

Näin jos mukaantulo myöhemmin oikeudenkäyntiin ylipäätään hyväksytään, 

se tulisi kustannustehokkuuden nimissä sallia ainoastaan oikeudenkäyn-

nin alkuvaiheissa, eli ennen kirjallisenkin valmistelun aloittamista. Kun mu-

kaanpääsyä rajoitetaan ajallisesti näin vahvasti, asianosaiseksi liittymisellä  

saavutettavat hyödyt ovat vähäiset. Alkuperäisten kantajien kannalta taas 

olisi kohtuullista sitoa ulkopuolisten liittyminen oikeudenkäyntiin heidän 

suostumukseensa. Alkuperäiset kantajathan joutuvat uhraamaan nopean 

262.  Asianosaiseksi liittymisen eli asianosaistumisen käsitteestä ks. Ellilä 1947 s. 303. Hänen 
mukaansa asianosaiseksi liittyminen on ”nykyaikaisessa prosessissa” melko harvinaista, mikä 
tuolloin piti, jos ajateltiin vain pohjoismaita, paikkansakin. Nykynäkemys ei pidä asianosaiseksi 
liittymistä enää harvinaisuutena. 
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oikeuksiin pääsyn sen hyväksi, että joku muukin intressinhaltija pääsee oike-

uksiinsa. Kanteesta myöhästynyt intressinhaltija saa sitä paitsi syyttää itseään 

menetetystä prosessioikeudellisesta edusta. Hän on hukannut tilaisuutensa 

olla alkuperäisessä kantajajoukossa. Aineellista oikeudenmenetystähän hän 

ei kärsi, sillä yksilöllisen oikeussuojan tie on luonnollisesti edelleen hänelle 

auki. Sen sijaan preventiivisissä yhteiskanteissa on vaikea keksiä kunnollis-

ta syytä sille, miksi asianosaiseksi liittymistä ei sallittaisi. Se ei sen enempää 

laajenna kuin viivytäkään alkuperäisen kanteen käsittelemistä.      

Edellä havaittiin myös, että nykyisin jo kumottu OK 11:14 tunsi vain alku-

peräisen yhteiskanteen. Pykälä säänteli oikeutta panna useita vaatimuksia vi-

reille “yhdellä haasteella”. Jos vaatimukset pantiin tällä tavalla vireille, tuomio- 

istuin saattoi määrätä asiat yhdessä käsiteltäviksi. Tämä oli toinen joskaan ei 

säännönmukainen subjektiivisen kumulaation syntymistapaus.263 Vaikka nä-

mä säännökset ovat prosessilaista kadonneet, itse periaatteet eivät ole muut-

tuneet. Nykyinen prosessilaki hyväksyy sekin ainoastaan tämän yhteiskan-

teen syntytavan. Asianosaiseksi liittymistä sanan varsinaisessa merkityksessä 

Suomen oikeus ei salli.264 Subjektiivista kumulaatiota ei saa toteuttaa vapaa-

muotoisesti, toisin sanoen niin, että ”ulkopuolinen henkilö ilman haastetta 

tulisi asianosaiseksi kantaja- tai vastaajapuolelle”.265 Tällaiselta henkilöltä 

vaaditaan haastehakemus, haaste ja sen tiedoksianto. Vaikka näennäises-

ti vain ”vapaamuotoinen” liittyminen kielletään, siitä seuraa tosiasiallises-

ti myös kielto ylipäätään päästä mukaan vireillä olevaan yhteiskanteeseen. 

Uuden haasteen ottaminen nimittäin merkitsee uuden ja toisen asian muo-

dostumista yhteiskanteen rinnalle. Uusi asia on toki yhdistettävissä aikai-

sempaan asiaan, mutta yhden asian konstruktio on lopullisesti sulkeutunut. 

Tässä suhteessa yhteiskanne eroaa perustavanlaatuisesti joukkokanteis-

ta. Intressinhaltijoiden ”liittyminen” joukkokanteeseen on rajoittamaton: 

uusi asia on joukkokanne, kun sillä on riittävä yhteys valmiiksi vireillä olevi-

en kanteiden muodostamaan massaan. Sana ”liittyminen” on lainausmer-

keissä, koska kysymys ei ole käsitteellisesti asianosaiseksi liittymisestä vaan 

263.  Tirkkonen 1974 s. 412.
264.  Tämä johtuu niin sanotusta suljetusta (lainkäyttö)systeemistä. ””- – - prosessi on vain 
asianosaisten asia, johon muilla ei ole väliintulemista.” Näin Ellilä 1947 s. 303. Interventiokiel-
teisyys selittynee aatehistoriallisesti sillä, että kolmas on koettu häiriköksi, joka vaikeuttaa ai-
neelliseen totuuteen pääsemistä. Kollektiivisen oikeussuojan kontekstissa taas asianosaiseksi 
liittyminen hyödyttää sekä alkuperäisiä kantajia että asianosaiseksi pääsevää uutta kantajaa.      
265.  Näin Lappalainen 1995 s. 437. Tähänkin löytyy poikkeus niin sanotusta välttämättömästä 
prosessinyhteydestä. Kantajapuolen täydentäminen tai oikeammin täydentyminen uudella asi-
anosaisella on nimittäin katsottu mahdolliseksi ilman haastettakin. Ks. Lappalainen 1995 s. 439.
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omaksi asianosaiseksi tulemisesta. Tietenkin jos tämä käsitteellinen eroa-

vuus yhteiskanteen ja joukkokanteiden välillä unohdetaan, ei ole väärinkään 

sanoa, että Suomen oikeus ei aseta asianosaiseksi liittymiselle mainittavia 

prosessioikeudellisia esteitä. Haasteen ottaminen on vähäinen muodolli-

suus, eikä vaadittavilla oikeudenkäyntimaksuilla ainakaan toistaiseksi ole 

todellista merkitystä. Myöskin lakimiesavustajan palkkio on suurin piirtein 

saman suuruinen, laati hän standardimuotoisen haastehakemuksen tai vas-

taavan ”liittymisilmoituksen”. Suositeltavaa tällainen kielenkäyttö eli puhu-

minen ”liittymisestä” joukkokanteeseen ei tietenkään ole, koska se sisältää 

väärinymmärtämisen vaaran.

Suomen oikeus ei kelpuuta asianosaiseksi liittymistä vireillä olevassa oi-

keudenkäynnissä, vaikka monissa maissa tällainen liittyminen on sekä sallit-

tua että tavallista. Ensi silmäyksellä mahdollisuus liittymiseen näyttää tuke-

van kollektiivista oikeuksiin pääsyä. Pieni aktiivien joukko, jopa yksittäinen 

kansalainen, voi näin käynnistää oikeudenkäynnin, joka kasvaa mahtavaksi 

yhteiskanteeksi. Brittiläisissä kannekäärmeissä kantajamäärät ovat lopulta 

lähennelleet sataatuhatta. Tässä suhteessa sillä, tuleeko liittyneestä intressin-

haltijasta yksi yhteiskanteen kantajista vai oman joukkokanteensa ajaja, ei ole 

niinkään merkitystä. Muutoin kysymys siitä, tulisiko asianosaiseksi liittymi-

nen sallia, on kaikkea muuta kuin yksiselitteinen. Ensiksikin liittymisessä ei 

saavuteta niitä etuja, mitä ennakollinen järjestäytyminen tuo. Liittyvä asian-

osainen ei ota osaa neuvonpitoon kanteen nostamisesta ja asianajamisesta. 

Hän ei myöskään välttämättä pääse mukaan siihen kantajien yhteistoimin-

taan, joka leimaa alkuperäisen kantajajoukon käyttäytymistä. Toiseksi mah-

dollisuus liittyä myöhemmin asianosaiseksi tukee sitä taipumusta vapaamat-

kustamiseen, mikä on ihmisille ominaista. Ihmiset mieluummin odottavat, 

että joku muu, esimerkiksi kansalaisyhteiskunnan aktiivijäsen, toteuttaa 

myös heidän pääsynsä oikeuksiin.266 Halukkuus vapaamatkustamiseen on 

varteenotettava pohjoismaissa, joissa oikeussuojaakin leimaa hegeliläinen 

valtiokeskeisyys. Kansalaiset luottavat oikein tai väärin siihen, että julkinen 

valtaa huolehtii heidän oikeuksistaan. Joukkokanteiden suhteellinen harvi-

naisuus ja niihin lähtevien intressinhaltijoiden vähäinen määrä verrattuna 

potentiaaliin ei ainakaan puhu tätä olettamusta vastaan. 

Jos asianosaiseksi liittyminen sallitaan, liittymisikkunan on oltava ajal-

lisesti kapea ja mielellään taloudellisesti sanktioitu. Esimerkiksi: mitä myö-

hemmässä vaiheessa asianosaiseksi liitytään, sitä suurempi taloudellinen 

266.  Van den Bergh – Keske 2009 s. 19.
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riski otetaan. Asianosaiseksi liittyminen sen jälkeen, kun oikeudenkäynnin 

valmisteluvaihe on päättynyt, estyy tavallisesti käytännön syistä. Jos se sal-

littaisiin, oikeudenkäynti jouduttaisiin aloittamaan aina uudelleen alusta jo-

kaisen liittymisen myötä. Vaikka vapaamatkustaminen ilmiönä tunnustetaan, 

sen vakavuudesta ollaan kuitenkin montaa mieltä.267 Vapaamatkustaminen 

on kaikkien oikeudenkäyntien rakenteellinen pulma. Asianosaiset eivät voi 

estää sitä, että heidän ”kallista” oikeudenkäyntiään käytetään myöhemmin 

hyväksi. Tämä on jossain määrin mahdollista vain ei-julkisessa välimieslain-

käytössä, missä se voi selittää osan tämän riidanratkaisumenetelmän paljolti 

epärationaalisesta suosiosta. 

Vapaamatkustamista kollektiivisessakin lainkäytössä pystytään vaikeutta-

maan. Esimerkiksi opt out -malli toimii juuri näin, joskin joukon automaat-

tinen jäsenyys olisi tässä suhteessa vielä tehokkaampi vapaamatkustamisen 

este. Samoin aineellisen vanhentumisen tai prosessioikeudellisen prekluusi-

on uhka kannustaa intressinhaltijoita osallistumaan oikeudenkäyntihankkei-

siin. Toistaiseksi emme tiedä, kuinka tavallista vapaamatkustaminen on. Jon-

kinlaisen kuvan siitä antaisivat niin sanotut jälkikanteet eli menestyksellistä 

joukko- tai ryhmäkannetta seuraavat myöhemmät erilliset oikeudenkäynnit. 

Niiden kantajina olisivat ryhmästään tai joukostaan myöhästyneet tai tarkoi-

tuksellisesti irtaantuneet intressinhaltijat. Jälkikanteissa taloudellinen riski 

on minimissään, joten ne ovat houkutteleva vaihtoehto. Tällöin kantaja ta-

vallaan saa kollektiivisen lainkäytön edun ilman siitä seuraavia riskejä. To-

sin hintana on melkoinen viive oikeuksiin pääsyssä. Jälkikanteiden määriä 

ei kuitenkaan liene missään maassa selvitetty.268

4.3.2. Toimivuuskokemuksia Englannista: asianosaiseksi 
liittyminen (joinder of parties) 

Englannin prosessilaki suosii yhteiskanteita ja samalla asianosaiseksi liitty-

mistä.269 Mukaantulolle eli sille, että ulkopuoliset henkilöt tulevat kantajina 

tai vastaajina mukaan vireillä olevaan oikeudenkäyntiin, ei aseteta mainitta-

267.  Ks. esimerkiksi Doriat-Durban – Ferey – Harnay 2015 s. 32.
268.  Selvittämistä, jos sellaiseen ryhdytään, vaikeuttaa kylläkin se, että joukkokanteet jaetaan 
taktisista syistä usein intressihaltijoiden päätöksellä ”aaltoihin”, kuten esimerkiksi suomalai-
sissa puukartellikanteissa tehtiin.  
269.  Tämä kappale perustuu Andrewsin esitykseen. Ks. Andrews 2007 s. 327. Kuten edellä to-
dettiin, Englannissa GLO- määräyksen ”saaneet” oikeudenkäynnit erotetaan tavallisista kumu-
loiduista oikeudenkäynneistä (consolidated litigation), joissa tällaisia määräyksiä ei anneta. ”A 
GLO is a special form of multiple joinder, by listing of claims on a group register.”
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via esteitä (joinder of co-claimants -instituutio). Tämä mahdollisuus johtaa 

käytännössä samaan, mihin päästään opt in –mallille rakentuvassa ryhmä-

kanteessa. Tuomioistuinten suhtautuminen asianosaiseksi liittymiseen on 

ollut käytännössä hyvin suopeaa. Kun ylärajaa liittyville intressinhaltijoille 

ei aseta, kantajien määrä on oikeudenkäynnin saamaan julkisuuteen kor-

reloiden voinut nousta tuhansiin. Suurimmissä yhteiskanteissa on ollut yli 

70 000 kantajaa. Suuret asianosaismäärät tietenkin  edellyttävät tuomiois-

tuimelta laajoja hallinnointivaltuuksia. Tuomioistuin voi antaa enemmän 

tai vähemmän sitovia määräyksiä siitä, missä ajassa intressinhaltijoiden on 

liityttävä oikeudenkäyntiin tai miten heidän on järjestäydyttävä (Group Liti-

gation Orders, GLO-määräys). Ulkonaisesti GLO -oikeudenkäynnit näkyvät 

siinä, että niissä esitetyt vaatimukset rekisteröidään. Rekisteröimisvelvolli-

suus helpottaa sekä hallinnointia että asianosaiseksi liittymistä. Vaikka var-

sinaiset GLO-määräykset ovat periaatteessa täysin tuomioistuimen harkin-

nassa, todellisuus on toinen. Suuret kantajamäärät pakottavat turvautumaan 

tällaisiin määräyksiin.

Suurten joukkojen kanteita käytetään tai oikeammin niitä muodostuu 

yleisemmin tuotevahingoissa. Vahinko on tavallisesti aiheutunut farma-

seuttisista tuotteista. Koska kantajina ovat tavalliset kuluttaja-palkansaajat, 

joukko-oikeudenkäynti saa rahoituksensa yleisestä oikeusavusta. Näin valtio 

tosiasiallisesti rahoittaa kollektiivista lainkäyttöä. Kiistaton tosiasia on, että 

tällaiset kanteet eivät ole yleensä johtaneet tulokseen. Ne eivät toisin sanoen 

ole päätyneet kantajien oikeudelliseen voittoon. Vaikka tosiseikka on kiis-

taton, siitä tehtävät päätelmät ovat hyvin kontroversiaalisia. On esimerkiksi 

väitetty heikon menestymisennusteen osoittavan, että tällaisten kollektii-

vikanteiden järjestelmä ei toimi, eli intressinhaltijat eivät pääse sen kautta 

oikeuksiinsa.270 Järjestelyä kannattavat taas vetoavat siihen, että vika ei ole 

toimivuudessa vaan sen piiriin tuoduissa ”vääränlaisissa” asioissa. Vaaditut 

korvaukset ovat olleet tapauksissa täysin yksilöllisiä. Tällöin tehokas yhteis-

käsittely ei yksinkertaisesti ole mahdollista. Selitys vakuuttaa ainakin osaksi. 

Kokemukset tästä kannetyypistä osoittavat vain sen, että tuotevastuuseen 

perustuvat vaatimukset eivät sovellu yhdessä käsiteltäväksi. Tämä ei yllätä; 

270.  Arvostelusta ks. erityisesti Hodges 2001 s. 329. Arvostelua ei voi vähätellä yleisenä muutos-
vastarintana tai oikeuspoliittisena asianajamisena, koska Hodges on muissa yhteyksissä aset-
tunut kollektiivisen oikeussuojan puolestapuhujaksi. Yllättävää kylläkin näitä jättiprosesseja 
ei mainita listalla ”hirviötapauksista” (’monster cases’), jotka ovat suhteettomasti rasittaneet 
tuomioistuimia (ja toki myös asianosaisia). Nämä oikeudenkäynnit ovat pikemmin olleet ta-
vallisia kahden asianosaisen oikeudenkäyntejä, tosin kaupallisia sellaisia. Näin Andrews 2007 
s. 39. Tästä päätellen tuomioistuimet eivät koe suurta kantajamäärää sinänsä ”hirviömäiseksi”. 
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oikeastaan se on itsestäänselvyys. Lääkkeiden ja muiden farmaseuttisten 

tuotteiden aiheuttamat vahingot riippuvat liiaksi käyttäjiensä yksilöllisistä 

ominaisuuksista eli siitä, kuka kärsii haittaa tai kokee vahinkoa. Tämän taas 

on pakko heijastua oikeudenkäyntiin. Yksilölliset ominaisuudet nimittäin 

ovat ainutkertaisia ja vaativat näin yksilöllisen tarkastelun. Vaatimusten kei-

notekoinen muuttaminen yhteisvaatimuksiksi ei tuo mukanaan prosessi-

ekonomisia hyötyjä. Se ei tuloksista päätellen näytä myöskään tehostavan 

intressinhaltijoiden asianajamista.271

Itse asiassa tilastotiedot muilta yritystoiminnan aloilta todistavat tällais-

ten yhteiskanteiden tehokkuudesta. Kantajat ovat voittaneet kanteitaan muun 

muassa kaivosteollisuutta ja rahoitusalaa vastaan. Kaivosteollisuutta koske-

vissa kanteissa kysymys oli ammattitaudeista eli pölykeuhkoista ja valkosor-

misyndroomasta, rahoitusalalla taas liikkeenlaskijoiden laatimien esitteiden 

antamasta väärästä informaatiosta. Tässä yhteydessä on vailla merkitystä se, 

että kyseiset kanteet päätyivät sovintoon, kun ensimmäiset tuomiot sisäisiksi 

pilottiasioiksi valikoituneista asioista oli saatu. Vastaajat kun eivät, sinänsä 

rationaalisesti toimien, jääneet odottamaan lopullista tappiotaan muissa oi-

keudenkäynneissä. Tilastotietojen käyttämiseen oikeuspoliittisessa keskuste-

lussa on muutoinkin syytä suhtautua varauksellisesti. Tähän on aihetta myös, 

kun tilastoja ei sisällöllisesti vääristellä – mistä siitäkin on esimerkkejä. Väite 

kollektiivikanteiden vaatimattomasta menestymisestä pitää kirjaimellisesti 

paikkansa. Se ottaa kuitenkin lukuun vain kantajien eduksi annettuja tuomi-

oita. Sen sijaan tilasto on harhaanjohtava, kun puhutaan intressinhaltijoiden 

pääsystä oikeuksiinsa. Oikeuksiin pääsy toteutuukin kaikkein tehokkaimmin,  

kun vastapuoli kollektiivisen kanteen tai sen uhan pelästyttämänä tekee int-

ressinhaltijoille edullisen sovinnon. Asia erikseen on, että sovinto antaa hyvi-

tyksen vain kantaja-asianosaisille. Tällainen osasovinto taas voidaan mieltää 

epäoikeudenmukaiseksi niitä intressinhaltijoita kohtaan, jotka eivät osallis-

tuneet oikeudenkäyntiin. Tämä on toki kaikkien oikeudenkäyntiin liittyvien 

sovintojen pulma. Jos sovinnon vaikutus ulotetaan passiivisiin intressinhal-

tijoihin (hekin saavat saman hyvityksen), se yhtäältä vaikeuttaa sovintoja. 

Toisaalta taas näin saatava hyöty suosii vapaamatkustamista. Miksi ryhtyä 

henkisesti ja taloudellisesti raskaaseen oikeudenkäyntiin, kun se kerran luul-

tavimmin päättyy sovintoon ja sama etu tulee joka tapauksessa kaikille.

271.  Pieni tarkennus on paikallaan. GLO-määräys osittaa vastuun oikeudenkäyntikustannuk-
sista, koska tällaisen määräyksen jälkeen kukin kantaja vastaa vain omasta osuudestaan yhtei-
sistä kustannuksista. Tosin hän vastaa yksin niistä kustannuksista, joita hänen ”oman” vaati-
muksensa mahdollinen erilliskäsittely vaatii.   
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Yksilöllisen käsittelyn vaara ei suinkaan rasita kaikkia korvausvaatimuk-

sia. Itse asiassa ongelmia syntyy vain henkilövahingoissa (säännönmukai-

sesti) ja ympäristövahingoissa (joskus). Monet sopimussuhteissa syntyvät 

korvausvaatimukset ovat sellaisia, että ne tarvitsevat enintään hyvin kevyttä 

yksilöllistä käsittelyä. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi väärä laskutus vakio-

muotoisen sopimusehdon perusteella272 tai ”taksan rukkaamisen” nimel-

lä tunnetut ylilaskutustilanteet. Yksilölliseksi käsittelyksi riittää tavallisesti 

sen selvittäminen, missä asiakassuhteissa tai vastaavissa yhteyksissä väärää 

laskutusta tai ylilaskutusta on harrastettu ja suuriko aiheutunut vahinko on 

määrältään. Yksilöllisen käsittelyn osuus jää niin vähäiseksi, että vaatimus-

ten pakottaminen erillisiin oikeudenkäynteihin – eli joukkokannemalli – ja 

niiden yhteiskäsittely (mihin luultavasti päädyttäisiin) vaikuttavat skolasti-

selta saivartelulta. 

Yhteiskanne tarjoaisi saman edun eli kustannussäästöt ja tehostuvan kä-

sittelyn paljon yksinkertaisemmassa muodossa. Esimerkki tällaisesta las-

kutuksesta on ryhmäkanteen valmistelussa esille nostettu nimetön tapaus 

kotimaisesta oikeuskäytännöstä.273 Tapauksessa sähköyhtiö oli laskuttanut 

30 000 asiakkaaltaan ylihintaa sähkön siirtämisestä. Ylilaskutuksen tapahtu-

minen vahvistettiin korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä. Keskimää-

räinen vahinko kuluttajaa kohden oli vain 40 euroa. Nähtävästi summan 

pienuuden takia ainoastaan yksi sähköä ostanut kuluttaja nosti kanteen, ja 

tämäkin kanne tuli jostain syystä (syytä ei lähemmin analysoida) hylätyk-

si. Tapauksessa oikeudenkäyntikustannukset olivat hämmästyttävän suuret, 

kantaja-kuluttajan 8 400 euroa, vastaajayrityksen 36 000 euroa. Viimeksi mai-

nittu summa herättää epäilyksen kustannusten tarkoituksellisesta paisutta-

misesta, mikä onkin yksi vastaajan perusstrategioista tällaisissa tapauksissa. 

Yhtäläisyydet ajallisesti myöhempään tapaukseen, joka koski yksityistä pysä-

köinninvalvontaa, ovat ilmeiset. Näkyvin ero on julkisuudessa, toinen tapaus 

sai paljon mediahuomiota, toinen ei lainkaan.

On totta, että yhteiskannekonsepti ei välttämättä vaadi seurakseen asi-

anosaisliityntää.274 Ilmeistä kuitenkin on, että yhteiskanteen teho oikeus-

272.  Myös niin sanotut tilausansat kuulunevat tähän ryhmään. Jos itse menettely katsotaan 
sopimattomaksi, ansaan langenneitten listaaminen on riittävää käsittelyä yksilöllisten korva-
usvaatimusten määrän osoittamiseksi. 
273.  Tapaus selostetaan yksityiskohtaisesti vuoden 2006 työryhmän mietinnössä. Ks. OM 
2006:4 s. 40.
274.  Samaa voidaan sanoa tällaisten kanteiden rekisteröinnistä. Se ei ole välttämätöntä, mut-
ta rekisteri vireillä olevista yhteis- tai joukkokanteista helpottaa suuresti mukaantuloa. Tosin 
nykymaailmassa valtamedia ja sosiaalinen media hoitavat pitkälti tämän tehtävän. Julkinen 
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suojakeinona paranee sitä enemmän, mitä helpommaksi asianosaiseksi 

liittyminen tehdään. Ehkä hankalimmin ratkaistava on kysymys liittymisen 

ajallisesta ikkunasta. Englannissa on keskusteltu siitä, kuinka kauan asian-

osaiseksi liittyminen on sallittava, tai oikeammin, mihin liittymisen takaraja 

oikeudenkäynnissä kannattaa asettaa. Tässä on erotettava liittyvän asianosai-

sen etu ja alkuperäisen joukon etu. Mitä myöhäisemmässä vaiheessa liittymi-

nen sallitaan, sitä tehokkaammaksi joukkokanne kollektiivisen oikeussuojan 

mekanismina muodostuu. Myöhäinen liittyjä ensiksikin tietää mukanaoli-

joiden lukumäärän ja pystyy arvioimaan taloudellisen riskin jakaantumista. 

Toiseksi oikeudenkäynti on jo tuottanut aineistoa ja tiedon vastapuolen puo-

lustautumisesta: myöhäinen liittyjä kykenee näin arvioimaan vaatimustensa 

menestymistä paremmin kuin kanteen alulle pannut intressinhaltija. Kuva 

muuttuu, kun huomio kohdistetaan alkuperäisiin kantajiin (tai aikaisem-

min liittyneisiin). Jokainen uusi liittyminen nimittäin pidentää yhteiskan-

teen käsittelyaikaa. Näin alkuperäiset kantajat joutuvat odottamaan entistä 

pitempään oikeuksiin pääsyä. Välttämättä näin ei käy, jos yksittäisiä vaati-

muksia pystytään ratkaisemaan sitä mukaan, kuin ne saadaan käsitellyiksi. 

Käärmeanalogia onkin tavallaan epälooginen: se kannekäärme, jonka asi-

anosaiseksi liittyminen luo mukanaan, voi purkaantua alkupäästään. Tässä 

suhteessa brittiläinen käärmekanne poikkeaa suomalaisesta yhteiskanteesta, 

johon periaatteessa annetaan yksi ja yhteinen tuomio. Oikeusvertaileva esi-

merkki osoittaa ellei muuta ainakin sen, miten vapaasti eri lähteistä saatuja 

prosessioikeudellisia elementtejä voidaan yhdistää tarkoituksenmukaisen 

tuloksen saavuttamiseksi.  

Englantilaisessa tutkimuksessa on, epätavallista kylläkin, pohdittu myös 

sitä, kuinka hyvin asianosaiseksi liittyminen ja GLO-määräykset toimisivat 

mannermaisissa säädännäisen oikeuden maissa.275 Pohdinnassa on häm-

mästyttävästi päädytty siihen, että Euroopan unionin maissa ei lainkaan tar-

vita tällaista kannetyyppiä. Euroopassa elinkeinoharjoittajien sääntely kun 

on tiukkaa, toiminnalle on luotu tehokas viranomaisvalvonta, sekä kulutta-

jien ja median yhteispaine paine estää ainakin räikeimpiä väärinkäytöksiä. 

Näin oikeuspoliittista motiivia ohjata oikeudenkäynneillä yritysten käyttäy-

tymistä ei synny Euroopan maissa. Käsitys näyttää ylioptimistiselta ellei suo-

rastaan naivilta, jos ajatellaan kompensoivaa (eli reparatiivista) oikeussuojaa. 

Sen sijaan kriitikonkin on pakko myöntää, että arvio ei välttämättä osu täy-

rekisteri voisi kuitenkin antaa ohjeita siitä, miten mukaan päästään. Ihannetapauksessa mu-
kaan pääsisi rekisteröitymällä alkuperäisten kantajien puolelle.  
275.  Hodges 2001 s. 340.
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sin harhaan, kun kyse on muunlaisesta kollektiivisesta oikeussuojasta. Tar-

ve preventiiviseen (kollektiiviseen) oikeussuojaan ei ole samaa luokkaa, jos 

kyseisessä maassa on esimerkiksi tiukka kuluttajalainsäädäntö ja tarmokas 

viranomaisorganisaatio sen seuraamista valvomassa. Olisi houkuttelevaa 

ajatella, että moniasianosaisten oikeudenkäyntien määrät eri maissa korre-

loivat tällaisten oikeudenkäyntien tarpeellisuuteen. Kun oikeudenkäyntejä 

on tilastollisesti paljon, ne ovat myös tarpeen, koska turhaan niitä ei noste-

ta. On totta, että lukumäärissä on suurta maakohtaista vaihtelua. Moniasi-

anosaisten oikeudenkäyntien frekvenssi tuntuu kuitenkin johtuvan muusta 

kuin aineellisesta sääntelystä ja/tai viranomaisvalvonnasta.276 Eräät ulkoi-

set tekijät ”vetävät” intressinhaltijoita yhteiskanteiden kantajajoukkoon tai 

joukkokanteiden kantajiksi paljon vahvemmin kuin mitä toimialan sääntely 

ja/tai viranomaisvalvonta vaikuttavat. Näitä erillisiä vetotekijöitä ovat aina-

kin mahdollisuus saada ilmaista oikeusapua277, hävinnyt maksaa-säännön 

puuttuminen ja oikeus päästä todellisen vahingon ylittävään korvaukseen eli 

amerikkalaistyyliseen rangaistuksenluonteiseen korvaukseen.

Suomessa houkutukset liittyä asianosaiseksi jäävät vähäisiksi, vaikka 

prosessilaki sen joskus sallisi. Yleensäkään kollektiivisten oikeudenkäyntien 

ruuhkaa ei ole odotettavissa pitkälläkään tähtäimellä – edellyttäen, että veto-

tekijät on paikallistettu oikein. ”Hävinnyt maksaa oikeudenkäynnin” on vah-

va pääsääntö, ja käytännössä nähtävästi vielä vahvempi, mitä lakiteksti an-

taa aiheen ymmärtää. Vahingonkorvauskin rajoittuu todelliseen vahinkoon. 

Vahingon määrän arvioinnissa suomalaiset tuomioistuimet ovat notorisesti 

kitsaita, eikä vaaraa vahingon ylikompensoinnista näin synny. Toisaalta kom-

pensoivia joukkoprosesseja tarvitaan; siitä näyttönä ovat tässä tutkimukses-

sa käytetyt kollektiivikanteet, osaksi vireillä olevat, osaksi ratkaistut, osaksi 

vasta intressinhaltijoiden päätöstä odottavat. Aineellinen lainsäädäntö ei 

sinänsä pelasta: kysymyshän on sen mukaisten oikeuksien toteutumisesta 

käytännössä, mikä kaatuu yksilöllisessä oikeussuojassa korkeaan oikeuden-

käyntikynnykseen. Viranomaisvalvonta ei sekään ole taikasana. Joskus viran-

omainen väheksyy oikeussuojan tarvetta (Nokian Renkaat -tapaus), joskus se 

276.  Toki tässä avautuu mahdollisuus hedelmättömään kiistelyyn siitä, miten tehokasta sään-
tely/valvonta tosiasiallisesti on ja kuinka tällaiset tehokkuuserot korreloivat frekvenssiin. Kor-
relaatiota puoltava tai sen kiistävä löytää aina sopivat ”faktat” näkemyksensä tueksi. 
277.  Vaatimukset ilmaisen oikeusavun epäämisestä joukkokanteissa myöntävätkin avoimes-
ti tämän kokemussäännön. Toinen asia on, kuinka oikeudenmukainen kielto antaa oikeus-
apua kollektiiviseen oikeussuojaan on. Vähintäänkin tätä agendaa ajavan pitäisi kertoa, miksi 
oikeuksiaan kollektiivisesti hakevan suojantarve on heikompi kuin siihen individuaalisesti 
pyrkivän.  
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asettuu suorastaan kollektiivikanteen potentiaalisen vastaajan taakse (yksi-

tyinen pysäköinninvalvonta). Silloinkin kun viranomainen osallistuu oikeu-

denkäyntiin (niin sanotut pikavippijutut), vastaaja pystyy vastastrategiallaan 

estämään haitallisten pilottituomioiden syntymisen. 

Mediajulkisuuden ja yleisen mielipiteen painekaan ei tunnu vaikuttavan. 

Intressinhaltijat eivät hevin saa niitä taakseen. Esimerkiksi puukartellikan-

teissa median myötätunto tuntuu pikemminkin olevan vastaajatahon puolel-

la. Institutionaaliset vastaajatahot ovat myös taitavia omassa tiedotuksessaan. 

Ne onnistuvat monesti luomaan mielikuvan siitä, että korvauksia vaativat 

intressinhaltijat ovat rahanahneita tai ainakin suhteettoman riidanhaluisia 

eli käräjäpukareita.278 Esimerkiksi juuri puukartellikanteissa vastaajayhtiöt 

näyttävät voittavan taistelun yleisestä mielipiteestä. Tuomarin saamat tai luo-

mat mielikuvat ovat monesti ratkaisevia lopputulokselle. Totta toki on, että 

monesti mielikuvat ovat sisäsyntyisiä: tuomari konstruoi ne itse tapauksen 

tosiseikoista, omasta elämänkokemuksestaan ja maailmankatsomuksestaan. 

Ammattinsa osaava asianajaja luonnollisesti yrittää syöttää tuomarille edul-

lisen mielikuvan esimerkiksi vastapuolen motiiveista tai olosuhteista. Vää-

rän mielikuvan syöttäminen on eri asia kuin harhauttamistaktiikka, joskin 

ne esiintyvät välillä yhdessä. Oikeudellisessa harhauttamisessa asianajaja 

tietoisesti ohjaa asian ”väärään” oikeudelliseen ympäristöön, toisin sanoen 

vaarattomalle alueelle. Tunnettu esimerkki onnistuneesta harhauttamisesta 

ovat niin sanotut yksityisen pysäköinninvalvonnan oikeudenkäynnit. Val-

vontaa harjoittavat yritykset onnistuivat kääntämään oikeudenkäynnin pää-

teemaksi sen, oliko tällainen valvonta julkisen vallan käyttämistä – mikä oli 

selvä umpikuja. Näin oikeudellisen konstruktion heikko kohta, sopimuksen 

syntyminen, pitkälti vältti kriittisen analyysin.        

4.3.3. Yhteiskanne ja tuomioistuin

Tuomioistuin päättää viime kädessä yksittäistapauksittain, milloin se sal-

lii yhteiskanteen, milloin taas yhteiskanteen sisältämiä “juttuja” siirretään 

omiin erilliskäsittelyihinsä. Yhteiskanteen salliminen ratkaistaan haasteen 

antamisen yhteydessä. Tuomioistuin jättää liian laajan yhteiskanteen välittö-

mästi tutkimatta, koska niin sanotut kanteeseen liittyvät prosessiedellytykset 

eivät täyty (OK 5:6.1). Tosin käytännössä kantajataho saa joko epävirallisen 

huomautuksen tai virallisen täydennyskehotuksen. Kummankin sisältönä on, 

278.  Mielikuvien voimasta oikeudellisessa päätöksenteossa ks. esimerkiksi Samuel 2016 s. 105.



176

4. Kumulatiiviset kollektiivikanteet 1: yhden asian konstruktio

että jokainen vaatimus on oma asiansa ja pantava vireille omalla haasteel-

laan. Kantajien on käytännössä pakko alistua tuomioistuimen näkemykseen. 

Kiistely yhdestä tai useammasta haasteesta (eli päätöksen vaatiminen sekä 

muutoksenhaku siihen) veisi vuosia. Kuten edellä todettiin, pitkät viiveet ovat 

kollektiivikanteille kohtalokkaita. Aikaisemmin tuomari saattoi kieltäytyä 

haasteen antamisesta, jos hän katsoi, että prosessiedellytykset eivät täytty-

neet. Tosin kirjallisuudessa suositeltiin varovaisuutta: monasti vasta täysi-

lukuinen tuomioistuin pystyi kunnolliseen päätöksentekoon tässä suhtees-

sa.279 Nykyinen laki yhdistää välittömän tutkimatta jättämisen ja haasteen 

antamatta jättämisen (esim. KKO 2005:72 ja KKO 2007:49). Varovaisuus on 

toki edelleen paikallaan. Korkeimpaan oikeuteen edennyt väittely pelkästään 

siitä, oliko kantajan vaatimus selvästi perusteeton tai puute prosessinedel-

lytyksissä ilmeinen ja korjauskelvoton, on monen mielestä tuomioistuimen 

voimavarojen hukkaamista jonninjoutavaan menettelydetaljiin. 

Oikeuskäytännössä kollektiivikanteet on yleensä puettu joukkokanteik-

si. Tämä  johtuu osaksi tottumuksen voimasta, osaksi lausumattomasta aja-

tuksesta, että jokainen erillinen vaatimus on oma asiansa ja vaatii oman 

haasteensa. Yhteiskanteen luontaiseksi soveltamisalaksi jäisivät näin pel-

kästään “kollektiiviset” intressit eli kannetyyppejä ajatellen lähinnä kielto-

kanteet. Preventiivinen kollektiivinen lainkäyttö on ollut laajalti tutkimuk-

sessa esillä, mutta käytännössä tällaiset kanteet ovat pysyneet melkoisina 

harvinaisuuksina. Yksittäiset intressinhaltijat eivät nähtävästi vaivaudu to-

teuttamaan kollektiivisia intressejään vaan jättävät niiden valvonnan suosi-

olla viranomaisille. Tällainen käyttäytyminen ei, kuten edellä todettiin, ole 

outoa oikeuskulttuurissa, jota leimaa valtiokeskeisyys ja julkisen vallan in-

terventio oikeuksien toteutuksessa. Samalla on kuitenkin sanottava, että yh-

teiskanteiden maksimaalista käyttöalaa ei ole koskaan testattu. Norjan esi-

merkki osoittaa, että yhteiskanteita olisi lakiteknisesti helppo edistää. Myös 

asianosaiseksi liittymistä vireillä olevaan oikeudenkäyntiin pitäisi harkita 

uudelleen. Ajatus ”suljetusta” oikeudenkäynnistä, johon ulkopuolisilla ei ole 

asiaa, ei ole nykypäivää.

Yksilöllisten vaatimusten siirtäminen eli keskittäminen yhdelle intres-

sinhaltijalle on ollut perinteinen keino päästä yhden asian konstruktioon. 

Siirtojensaaja panee vireille kanteen omissa nimissään. Näin päästään pe-

rinteiseen kahden asianosaisen asetelmaan, eikä kysymystä yhteiskanteen 

luvallisuudesta ainakaan teoriassa synny. Asia erikseen on, että rakennelmaa 

279.  Ks. esimerkiksi Kiviharju-Joutsen 1987 s. 76. Kirjassa käytetyissä esimerkeissä ei esiinny 
yhteiskanteita. 
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voidaan moittia keinotekoiseksi ja intressinhaltijoiden toimintaa juristerisek-

si. Tämä ei kuitenkaan muuta sitä, että siirronsaajan kanne -konsepti kiertää 

onnistuneesti joukkokanteiden kaaoksen. Tuomioistuimella ei myöskään ole 

valtaa arvioida, missä määrin siirrot kantajalle ovat jossain mielessä todel-

lisia, missä määrin taas näennäisiä. Kuten edellä todettiin, vaatimusten ke-

rääminen yhdelle kantajalle on ollut tavallista työsuhteissa. Työntekijät ovat 

siirtäneet palkkavaateitaan ammattijärjestölleen, joka on huolehtinut niiden 

perimisestä, tarvittaessa oikeudenkäynnillä. Palkkaturva on vähentänyt tätä 

käytäntöä, mutta sitä edelleenkin esiintyy (esimerkiksi KKO 1990:23). 

Periytyneet siirtämisasiakirjojen formuloinnit kylläkin tuottavat tuomi-

oistuimelle päänvaivaa, kun se hakee oikeaa kantajaa. Esimerkiksi Metallityö-

väen Liitto Ry:n keräämiseen käyttämä asiakirja on kaksiosainen. Sen alku-

osa valtuuttaa liiton neuvottelemaan ja sopimaan työntekijän ja työnantajan 

välisessä riidassa. Tältä osin kysymys on valtuutuksesta, joka on milloin ta-

hansa peruutettavissa. Asiakirjan loppuosa taas kertoo, että kyseiset saatavat 

siirretään liitolle tai sen määräämälle. Valtuutuksen perusteella toimiessaan 

liitto ajaa kannetta työntekijöiden nimissä; siirron perusteella toimiessaan 

liitto taas tekee sen omissa nimissään.280 Siitä, onko kysymyksessä aito eli 

aineellisoikeudellinen saatavan siirto vaiko ainoastaan perittäväksi siirtä-

minen, ei periaatteessa saada kiistanaihetta. Siirtotyypeillä on kiistatta eroja 

oikeusvaikutuksissa, mutta erot eivät liity kannevaltaan. Myös perittäväksi 

siirrossa siirronsaaja saa vallitsevan kannan mukaan ajaa kannetta omissa 

nimissään.281 Hänen ei myöskään tarvitse paljastaa siirron luonnetta.          

Viimeistään vertailu hallintolainkäyttöön osoittaa yhteisissä kanteissa pii-

levän potentiaalin. Hallintolainkäytössä yhteisvalitukset ovat tavallisia, vaik-

kakaan niistä ei ole mitään säännöksiä. Esimerkkinä soveltamiskäytännöstä 

on korkeimman hallinto-oikeuden 16.2.2016 tekemä päätös niin sanotus-

sa suojelupoliisitapauksessa.282 Tapauksessa yksittäinen, nimeltä mainittu 

työntekijä ja hänen 34 asiakumppaniaan valittivat suojelupoliisin päätök-

sestä. Päätöksessä heidän tekemänsä oikaisuvaatimus palkanlisän maksami-

280.  Oma ongelmansa syntyy siirtämisasiakirjan määräyksistä, jonka mukaan siirtäjällä on 
oikeus peruuttaa siirto, toisin sanoen oikeus saada siirtämänsä saatava halutessaan takaisin. 
Oikeudenkäyntiin tällainen peräytysehto saadaan vaivatta sovitetuksi niin sanotun asianosais-
seuraannon avulla. Peräytysehdolla sinänsä ei ole merkitystä. Vasta jos siirtäjä käyttää tätä oi-
keuttaan (tai saatava muutoin siirretään takaisin), asianosaisasetelma muuttuu.     
281.  Näin Hakulinen 1965 s. 108. Edellä viitatun ratkaisun KKO 1990:23 teki erikoiseksi se, et-
tä ammattiliitto siirsi saatavan takaisin työntekijälle tai tämän määräämälle oikeudenkäyntiä 
varten. Työntekijä ajoi lopulta kannetta omissa nimissään.    
282.  Päätös on julkaistu korkeimman hallinto-oikeuden kotisivulla ”muuna päätöksenä” 
(486/2016). Osastossa julkaistaan ratkaisuja, joilla on ”yhteiskunnallista merkitystä”. 
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sesta oli hylätty.283 Korkein hallinto-oikeus jätti valituksen tutkimatta, koska 

asia koski sen mielestä virkaehtosopimuksen tulkintaa ja kuului näin työ-

tuomioistuimen toimivaltaan. Modernin konfliktinhallinnan näkökulmasta 

lopputulos on hyvä ”huono esimerkki”. Samaa asiaa on käsitelty tai tullaan 

käsittelemään kolmella lainkäyttölinjalla: yleisissä tuomioistuimissa, hallin-

totuomioistuimissa ja työtuomioistuimessa. Varsinainen kiista koski palkan 

lisiä vuosilta 2007-2010, eikä tätä kirjoitettaessa aineelliseen kiistakysymyk-

seen ollut otettu kertaakaan kantaa yhdessäkään tuomioistuimessa. Tämän 

tutkimuksen näkökulmasta ratkaisu on kuitenkin edustava. Se osoittaa hal-

lintolainkäytön myötämielisen suhtautumisen yhteisvalituksiin. Hallinto-

lainkäyttölaissa nimittäin ei ole niistä säännöksiä. Se, käsitelläänkö valitukset 

yhteisvalituksena, ei näin nouse oikeudenkäynnin esikysymykseksi. 

Ajateltavissa kylläkin on, että yksilöllisen oikeussuojan ideaali johtaisi 

hallintolainkäytössä yhteisvalitusten kieltämiseen. Kynnys yhteisvalitusten 

kelpuuttamiseen on kuitenkin hieman matalampi kuin yleisessä lainkäytös-

sä. Hallintovalituksen kohteena on viranomaisen päätös. Tämä konstruktio 

taas kokoaa luontevasti yhteen samaan päätökseen kohdistuvat valitukset, 

toisin sanoen muuntaa niiden yhdistämisen työekonomiseksi käsittelyta-

vaksi. Hallintolainkäytön ja yleisen lainkäytön perusero on näkynyt havain-

nollisesti viitatun asian aikaisemmissa vaiheissa. Käräjäoikeudessa jokainen 

työntekijä ajoi omaa kannettaan, toisin sanoen jokainen oli pakotettu pane-

maan vireille oman oikeudenkäynnin. Käräjäoikeuskaan ei päässyt helpolla, 

se joutui koordinoimaan kolmenkymmenenviiden samanaikaisen kanteen 

käsittelyä. On vaikea keksiä ensimmäistäkään hyötyä, minkä tämä puhdas-

oppinen ratkaisu antaa sen enempää oikeutta hakeville kuin käräjäoikeu-

dellekaan! Hyödyksi access to justice -ajattelussa ei voi lukea tulostilastoon 

saatavia “ylimääräisiä” pisteitä. 

Jos yhden asian konstruktio aiheuttaa ongelmia tuomioistuimille, se te-

kee saman myös asianajajille. Vanha asianajollinen kiistakysymys on, konst-

ruoidaanko asianajajan toimeksianto monihenkiseltä kantajataholta yhdeksi 

vai useammaksi toimeksiannoksi.284 Vastaus ei ole pelkästään käsitteenmuo-

dostusta, koska siihen on ollut tapana liittää praktisia seuraamuksia – esimer-

kiksi kuka vastaa asianajajan palkkiosta tai keneltä asianajaja on velvollinen 

283.  Niukka tapausseloste ei paljasta, olivatko vaatimukset identtisiä eli vaativatko kaikki työn-
tekijät euromääräisesti samaa palkanlisää. Tällä yksityiskohdalla ei kylläkään periaatteessa ole 
merkitystä, koska vaatimukset eivät toteuttaneet “kollektiivi-intressiä” vaan kunkin työntekijän 
yksilöllistä intressiä. Prosessilakihan voi kieltää tai yhtä hyvin sallia yhteiskanteen riippumatta 
siitä, miten intressit määritellään jaottelussa yhteinen/yksilöllinen. 
284.  Ylänkö 1985 s. 36.
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ottamaan vastaan toimiohjeita. Myös asianajajaoikeudelliset esteellisyys-

säännökset joutuvat ristiriitaan tarkoituksenmukaisuuden kanssa. Kustan-

nustehokkuus vaatii, että yhteiskanteen asianosaisilla on yhteinen asiamies. 

Kuten edellä todettiin, niin yhteiskanteesta kuin joukkokanteistakin saadaan 

irti täysi hyöty vasta personaaliunionissa eli saman lakimiehen edustaessa 

koko kantajajoukkoa. Asianajaja ei kuitenkaan voi toimia edes asianosaisten 

suostumuksella yhteisenä asiamiehenä jutuissa, joissa on tai voi olla intressi-

en ristiriitaa hänen päämiestensä välillä. Yhteiskanteissakin intressiristiriidat 

ovat mahdollisia. Esimerkiksi: yksi asianosainen haluaa sopia asian, toinen 

taas sitä vastustaa. Joukkokanteissa taas potentiaalisia intressiristiriitoja on 

jokseenkin mahdoton vältellä. Pikemminkin on selvää, että eri kanteet vaa-

tivat erilaista asian ajamista.  

4.3.4. Yhteiskanne-edun menettäminen 

Intressinhaltija voi myös menettää sen edun, minkä yhteiskanteen osallisek-

si pääseminen hänelle on antanut. Käsittely alkaa kylläkin yhteisenä, mutta 

alkuperäinen yhteiskanne milloin tahansa purkautuu erillisiksi asioiksi ja 

erillisiksi oikeudenkäynneiksi. Yhteiskanteen pirstominen samoin kuin yh-

teiskanteen mahdollisuuden torjuminen heti alussa merkitsee vastapuolelle 

melkoista strategista osavoittoa. Varhaisessa tutkimuksessa korostettiin, että 

tuomioistuimella on oikeus erottaa yhteiskanteen sisältämät “jutut” toisis-

taan ja käsitellä ne kukin “omassa erillisessä menettelyssä”. Vaikkakaan sitä ei 

suoraan sanottu, erotetut asiat saattoivat kelvata joukkokanteiksi. Riippuen 

siitä, miten joukkokanteisiin lähtökohtaisesti suhtaudutaan, erotetut asiat 

saattoivat tulla käsitellyiksi joko kumuloidusti tai erillisesti käsiteltyinäkin 

koordinoidusti. Mahdollista toki oli sekin, että kaikkinainen yhteys asioiden 

välillä katosi, toisin sanoen jokainen erotettu asia käsiteltiin ja ratkaistiin 

ikään kuin muita vastaavia asioita ei olisi olemassakaan. 

Yhteiskanteen purkamiseen riitti, että asioiden pysyvämpi yhdessä käsit-

teleminen oli syystä tai toisesta “epätarkoituksenmukaista”.285 Milloin näin 

oli asianlaita, oli varhaisessa tutkimuksessa kokonaan tuomioistuimen har-

kinnassa. Asianosaisia ei tarvinnut kuulla, vielä vähemmän antaa painoa hei-

dän mielipiteilleen. Kummassakin suhteessa maailma on muuttunut. Yhtääl-

tä asianosaisia on kuultava ennen merkittäviä käsittelyratkaisuja, jollainen 

asioiden erottaminen ilman muuta on. Toiseksi asianosaisten mielipiteellä 

285.  Tirkkonen 1974 s. 412. Kantaa perustellaan vain viittaamalla aikaisempaan tutkimukseen.
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on merkitystä. Lähtökohtaisesti tuomioistuimen ei pidä erottaa yhteiskan-

teella vireille tulleita asioita, jos asianosaiset sitä vastustavat, ellei siihen ole 

kunnon syytä. Syyn taas täytyy olla asianosaisten intressissä, syyksi kelpaa 

esimerkiksi vaikeutuva prosessinjohto ja/tai liiallinen asianosaisten määrä, 

joka nousee tehokkaan käsittelyn esteeksi. Toki luultavampaa on, että tuomio- 

istuin saa aina yhteiskantajien vastapuolen tuen ehdotukselleen asioiden 

erottamisesta. Kuten edellä todettiin, vastapuolen intressissä on kantajien 

rintaman pirstominen eli oikeuksiin pääsyn atomisoituminen. 

Siirtäminen erilliseen käsittelyyn on – samoin kuin asioiden yhdistämi-

nen – oikeudenkäynnin sisäinen prosessipäätös, niin sanottu käsittelyratkai-

su. Siitä ei saa erikseen valittaa. Tässä tapauksessa kollektiivista oikeussuojaa 

hakeva kärsii erillisen muutoksenhaun kiellosta; normaalistihan se hyödyt-

tää häntä, koska vastapuolen mahdollisuudet turvautua viivytysstrategiaan 

heikkenevät. Erillinen muutoksenhaku edellyttäisi laintasoista erityissään-

nöstä, jota ei ole. Eri asia on, että oikeuskäytäntö voisi tällaisen mahdollisuu-

den luoda. Tosin suomalaiset tuomioistuimet ovat olleet varovaisia kehitel-

lessään lakiin perustumatonta erillistä muutoksenhakua. Oikeus erilliseen 

muutoksenhakuun on annettu lähinnä vain ulkopuoliselle, joka on vedet-

ty mukaan oikeudenkäyntiin.286 Pääasiaa koskevan valituksen yhteydessä 

erottaminen mielekkyys tulee arvioitavaksi vain hovioikeuden epäsuorina 

moitteina alioikeudelle. Ankarin “seuraamus” epätarkoituksenmukaisesta 

erottamisesta lienee asian palauttaminen käräjäoikeudelle ilmoituksetta uu-

delleen käsiteltäväksi. Tähänkin päädytään vain, kun asian pirstominen on 

estänyt sellaisen perusteellisen käsittelyn, mitä laki vaatii, eikä hovioikeus 

ryhdy ratkaisemaan asiaa tavallaan ensimmäisenä oikeusasteena.

Erottamisriskiltä ei vältytä myöskään niissä yhden asian konstruktioissa, 

joissa yksilölliset vaatimukset on koottu yhdelle asianosaiselle ja tämä käy 

oikeutta omissa nimissään. Asian osathan voidaan valmistella ja käsitellä 

erikseen (OK 5:23, 6:13). Tuomioistuimen kynnys tällaiseen erottamiseen on 

kenties korkeampi kuin aidoissa yhteiskanteissa. Siirtämiskanne kun luon-

taisesti näyttää yhdeltä asialta. Erottamisesta saatavat hyödyt eivät myöskään 

ole yhtä helposti perusteltavissa.      

286.  Ks. Tapanila 2015 s. 17. OK 17:68.2 tuntee tuomioistuimen määräykseen perustuvan eril-
lisen muutoksenhaun todistelua koskevasta päätöksestä. Määräys on annettavissa, jos muu-
toksenhaku pääasian yhteydessä olisi hyödytöntä tai siihen on muuten erityisen painavat syyt. 
Ks. Pölönen-Tapanila 2015 s. 460. 
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4.4. Innovatiivisia yhden asian 
konstruktion sovelluksia 

4.4.1. Järjestökanteeksi konstruoiminen?

Järjestökanne on kansalaisjärjestön tai viranomaisen ajama kanne, jolla to-

teutetaan kollektiivista intressiä. Järjestökanne voi olla joko edustuksellinen 

tai kumulatiivinen (laajassa merkityksessä). Ensimmäisessä roolissaan järjes-

tökanne on yksi ryhmäkanteen muunnelma.287 Siinä järjestö esittää jäsenis-

tönsä puolesta mutta omissa nimissään yksilöityjä vaatimuksia, tavallisesti 

korvausvaateita. Itse asiassa useimmat ryhmäkanteet niin Yhdysvalloissa 

kuin Euroopassakin ovat tässä merkityksessä järjestökanteita. Järjestökan-

ne voi olla myös kumulatiivinen yhden asian kanne. Tällaisessa kanteessa 

järjestö esittää kollektiivisen preventiivisen vaatimuksen, esimerkiksi vaa-

tii, että vastapuolta kielletään käyttäytymästä tietyllä tavalla. Kumulatiivi-

set järjestökanteet sallitaan yleensä vain preventiivisinä. Kanneoikeus on 

normaalisti kuluttajajärjestöillä. Asia erikseen on, että kuluttajajärjestöt 

ovat tavallaan puolivirallisia, koska niiden toiminta enimmäkseen tukeu-

tuu valtiolta saatuun rahoitukseen. Kuluttajajärjestö ei kuitenkaan saa ta-

vallisesti valvoa  yksilöllisiä kuluttajaintressejä, käytännössä esittää min-

käänlaisia kompensoivia vaatimuksia.288 On selvää, että tällainen ehto rajaa 

tehokkaasti järjestökanteen käyttöalaa. Niissä maissa, joissa kuluttajansuo-

jasta huolehtivat viranomaiset (esim. pohjoismaat) tämäntyyppiselle jär-

jestökanteelle ei oikeastaan jää lainkaan tilaa. Totta on, että kanteita ajavia 

kansalaisjärjestöjä on syntynyt niissä maissa, joissa uusliberalismi on pääs-

syt hegemoniseen asemaan. Kansalaisjärjestöistä on tullut ”yhteiskunnal-

listen muutosten dynamoita”. Siitä huolimatta järjestöjen merkitystä ei tu-

le sielläkään liioitella. Ne ovat saavuttaneet menestystä kuluttajansuojan,  

kansalaisoikeuksien ja vammaisten oikeuksien kaltaisilla, suhteellisen ka-

peilla alueilla.289 

287.  Aikaisemmin järjestökanne ja järjestöryhmäkanne olivatkin kielenkäytössä synonyymejä. 
Tällaisessa kanteessa ”kantajana on sen sijaan yhteisö, joka ei aja kannetta pääasiassa oman 
etunsa takia vaan esimerkiksi yleisen edun tai jäsentensä edun nimissä.” Näin OM 1992:3 s. 6.
288.  Hodges 2009 s. 332.
289.  Näin Harvey 2008 s. 87 ja 98. Hänen mukaansa uusliberalistinen valtio suosii tällaista 
kansalaisten ”heikkoa” järjestäytymistä. SAK vaati vuonna 2011 hallitusohjelmaan kirjausta 
kansalaisjärjestöjen kanneoikeudesta työelämään, tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvis-
sä asioissa. Vaatimuksessa tuotiin esiin esimerkkejä tilanteista, joissa kanneoikeutta voitaisiin 
hyödyntää. Esimerkki 1 koski ulkomaisten työntekijöiden alipalkkausta, esimerkki 2 vammais-
palvelujen järjestämistä kunnassa, esimerkki 3 määräaikaisten työsuhteiden käyttämistä työ-
paikalla ja esimerkki 4 romaneihin kohdistuvaa syrjintää kunnan asuntotarjonnassa. Ks. SAK 
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Vaikka prosessilain asettamista rajoituksista järjestökanteille luovuttai-

siinkin, järjestökanne ei tarjoa viisastenkiveä kollektiiviseksi lainkäytöksi. En-

siksikään oikeudenkäyntiin halukkaita järjestöjä ei niin vain löydy, kaikkein 

vähiten maissa, joissa on totuttu luottamaan valtion tukeen ja interventioon 

oikeuksiin pääsyssä. Järjestöt ovat sitä paitsi aloitteellisia lähinnä niitä profi-

loivissa eli näyttävissä asioissa, jossa ne saavat myönteistä julkisuutta. Näyttä-

vyys taas ei korreloi oikeussuojan tarpeen kanssa. Järjestöt tuskin innostuvat 

kampanjoimaan asioissa, joissa menestys on epävarma ja vuosien oikeustais-

telun takana. Toiseksi järjestöjen on täytettävä määrätyt vähimmäisvaatimuk-

set, jotta ne olisivat oikeutettuja nostamaan kanteita.290 Järjestöiltä vaaditaan, 

että niissä on riittävä asiantuntemus jäsenistönsä etujen valvomiseen, niiden 

ovat oltava pysyviä organisaatioita sekä niillä tulee olla riittävä varallisuus, 

jotta järjestö kykenee maksamaan omat kustannuksensa sekä korvaamaan, 

jos oikeudenkäynti hävitään, voittoisan vastapuolen kustannukset. Ryhmä-

kanteen kotimaisessa valmistelussa esillä oli myös vaihtoehto, jossa rekis-

teröity yhdistys olisi saanut toissijaisen kanneoikeuden. Samalla jouduttiin 

miettimään, milloin tällainen yhdistys on ”oikeudenkäyntikelpoinen”. Ehdot 

olivat varsin tiukat. Yhdistyksen taloudellinen tilanne olisi tullut selvittää 

kannetta nostettaessa, esimerkiksi toimittamalla käräjäoikeudelle edellisen 

vuoden tase. Tosin yhdistys olisi voinut myös esittää kartuttaneensa varojaan 

nimenomaan ryhmäkannetta varten.291 

Näin ad hoc -tyyppisesti muodostettu tai vähävarainen järjestö ei kel-

paa järjestökanteen ajajaksi. Itse asiassa äärimmäisen harva jos yksikään 

”aito” kansalaisjärjestö täyttää nämä vaatimukset.292 Prosessioikeuden tut-

kija kiinnittää lisäksi huomionsa siihen, kuinka tällaiset vaatimukset nou-

sevat ennakkokysymykseksi oikeudenkäynnissä ja nostavat edelleen oikeu-

denkäyntikynnystä. Sitä paitsi kanneoikeuden riitauttamalla vastapuoli saa 

oivan tilaisuuden asiaratkaisun viivyttämiseen. Teoriassa kanneoikeus toki 

olisi annettavissa pelkästään  rekisteröidyille (eli tavallaan ’auktorisoiduil-

le’) järjestöille, mikä osaksi poistaisi  tämän pulman. Tällainen ratkaisu olisi 

kuitenkin räikeässä ristiriidassa access to justice -periaatteen kanssa. Se olisi 

myös vastoin pohjoismaista perinnettä, jossa asianosaiskelpoisuus on ollut 

hyvin väljä. Tietenkin voidaan huomauttaa, että kanneoikeus ja asianosais-

28.3.2011: Kanneoikeus tehostaisi kansalaisoikeuksien toteutumista.  
290.  Hodges 2009 s. 331.
291.  Ks. esimerkiksi lakivaliokunnan mietintö 30/2006 vp s. 10. 
292.  Järjestökanteen tyypillisiksi vireille panijoiksi ajateltiin Suomessakin kuluttaja-, ympäris-
tö- ja pienyrittäjäjärjestöjä, ennen kuin koko ajatus haudattiin. Ks. OM 1992:3 s. 6.
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kelpoisuus ovat käsitteellisesti eri asioita. Tässä kontekstissa ne kuitenkin 

tosiasiallisesti yhtyisivät. 

Oikeuskulttuurissa, jossa kansalaisyhteiskunta on heikko, spontaani jär-

jestäytyminen tullee pysymään harvinaisuutena. Totta on, että siitä on joita-

kin ympäristöön liittyviä esimerkkejä. Niin sanotut Lokan säännöstelyhank-

keet Lapissa johtivat paikallisten asukkaiden järjestäytymiseen yhdistyksiksi, 

jotka vastustivat säännöstelylupahakemuksia yhdistyksen nimissä. Natura-

vastarinnan takana oli ilmeisesti poliittisin perustein tapahtunut järjestäy-

tyminen. Se taas kanavoitui yksilövalituksiin. Esimerkkitapauksille yhteistä 

on järjestäytymisen puolustuksellisuus. Kummassakin tapauksessa liike syn-

tyi vastustamaan toisen intressitahon aloitteita, ensimmäisessä tapauksessa 

menestyksellä, toisessa sitä vailla. Esimerkkejä hyökkäysluonteisesta järjestö-

kanteesta tai sellaiseksi katsottavasta järjestäytymisestä ei liene löydettävissä.

Vaikka Suomen oikeus ei tunne yleistä järjestökannetta, lukuisat erityis-

säännökset niin tekevät. Oikeus tällaiseen kanteeseen annetaan enimmäk-

seen sellaisille elinkeinonharjoittajien rekisteröidyille yhdistyksille, jotka on 

perustettu tai jotka toimivat ”elinkeinonharjoittajien etujen valvomiseksi”. 

Tällainen järjestökanne sallitaan laissa saatavien perinnästä (513/1999) ja lais-

sa elinkeinonharjoittajien välisten sopimusehtojen sääntelystä (1062/1993). 

Kanneoikeus on myös sellaisella ulkomaisella järjestöllä, joka on merkitty 

niin sanotun kieltokannedirektiivin 4 artiklan mukaiseen luetteloon (laki 

rajat ylittävästä kieltomenettelystä 1189/2000 2 §). Lainsäätäjä näyttää tietoi-

sesti suosivan elinkeinonharjoittajia, sillä kuluttajajärjestöjen kannevalta ei 

ole laajuudeltaan läheskään samaa luokkaa. Kuluttajia edustaa vastaavissa 

asioissa lähes poikkeuksetta kuluttaja-asiamies. Tietoisesta suosinnasta ei 

liene kuitenkaan kysymys. Kanteisiin valmiita ja kykeneviä kuluttajajärjestöjä 

ei vain ole Suomeen syntynyt. Kollektiivisten kuluttajaintressien valvonta jää 

näin viranomaisen eli kuluttaja-asiamiehen vastuulle. On lisäksi myönnettä-

vä, että elinkeinonharjoittajienkaan järjestöt eivät ole olleet kovin innokkaita 

käyttämään kannevaltaansa.

Joillakin oikeudenaloilla erityissäännökset, jotka oikeuttavat järjestökan-

teeseen, ovat niin tavallisia, että oikeus järjestökanteeseen on de facto muo-

dostunut pääsäännöksi.293 Esimerkiksi luonnonsuojelulain (1096/1996) 61 §:n 

293.  Sääntelystä ks. Kuusiniemi 2010 s. 57. Ohimennen todettakoon, että ympäristöoikeudes-
sa on ollut tapana erottaa yhtäältä aloiteoikeus ja toisaalta puhevalta. Puhevalta voidaan an-
taa paljon laajemmalle piirille kuin aloiteoikeus. Aloiteoikeuden haltijalla on aina puhevalta, 
mutta puhevallan haltijalla ei ole välttämättä aloiteoikeutta eli oikeutta oikeussuojamenettelyn 
käynnistämiseen. Ks. Kuusiniemi 1992 s. 172.  
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mukaan valitusoikeus poikkeuslupaa koskevissa asioissa on myös sellaisella 

rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä, jonka tarkoituksena 

on luonnon- tai ympäristönsuojelun edistäminen (3 mom.). Luonnonsuoje-

luohjelman hyväksymisestä saa puolestaan valittaa mainitunlainen valtakun-

nallinen yhteisö ja maanomistajien vastaava yhteisö (i.f.). Kannevallan antava 

erityissäännös toki on tarpeen; muutoinhan ympäristöjärjestöillä ei ole niin 

sanottua valitus- ja puheoikeutta. Erityissäännökset on kuitenkin otettu sys-

temaattisesti kaikkiin mahdollisiin lakeihin, joten avoimia tulkintatilanteita 

ei käytännössä esiinny.294 Ihanteellinen tämä lainsäädäntöstrategia ei ole, 

vaikka mahdolliset aukkotilanteet unohdetaankin. Erityissäännökset jättä-

vät melkoisen urakan sille, joka on kiinnostunut legalistisesta tulkinnasta. 

Erityissäännökset nimittäin vaihtelevat suuresti, mitä tulee valitusoikeuden 

subjektiiviseen piirin. Esimerkiksi maa-aineslaki (555/1981) antaa valitus-

oikeuden rekisteröidylle yhdistykselle ja säätiölle, jonka tarkoituksena on 

ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viih-

tyisyyden edistäminen (20 §). Ympäristönsuojelulaki taas käyttää formulan 

alkuosan mutta asettaa valitusoikeutetulle yhteisölle ja säätiölle lisävaati-

mukseksi sen, että ympäristövaikutukset ilmenevät sen toiminta-alueella 

(527/2014 191 §). 

Järjestökanteilla – tarkkaan ottaen kysymyksessä ovat enimmäkseen jär-

jestöpuheenvuorot ja järjestövalitukset – on myös vakiintuneet käyttäjänsä, 

toisin sanoen niitä käytetään taajaan kollektiivisten ympäristöintressien to-

teuttamiseen. Tämä johtuu osaksi järjestäytymistä suosivista rakenneteki-

jöistä, osaksi edunvalvonnan vähäisestä taloudellisesta riskistä. Järjestöjä, 

enimmäkseen yhdistyksiä, on syntynyt joko yleispoliittiselta tai aatteelliselta 

pohjalta. Ne ovat joskus yhden asian liikkeitä, joskus taas enemmän tai vä-

hemmän pysyviä toimijoita. Pysyvät toimijat pystyvät, osin kokemuksen ja 

erehdyksen kautta, hankkimaan ympäristöintressien valvontaan tarvittavan 

tietotaidon. Edunvalvonta myös ohjautuu viranomaistoimituksiin ja hallin-

tolainkäyttöön. Niissä syntyvät kustannukset taas ovat vähäisiä (varsinkin 

jos järjestöaktiivit hoitavat itse asianajamisen), eikä vastuuta vastapuolen 

294.  Tosin kirjallisuudessa on arveltu, että varsinaisen ympäristöoikeuden ulkopuolella – esi-
merkkinä lunastus- ja kaivoslainsäädäntö – järjestöt saattavat jäädä vaille valitusoikeutta, ellei 
soveltuvaa erityissäännöstä ole. Aina näin ei kuitenkaan käy. Korkein hallinto-oikeus on esi-
merkiksi tutkinut metsästyslakia koskevissa asioissa  myös luonnonsuojeluyhdistysten vali-
tuksia, vaikka niillä ei erityissäännöksen puuttuessa ole muodollista valitusoikeutta. Ks. Kuu-
siniemi 2010 s. 58. Asenteet ovat nähtävästi muuttumassa. Vielä vuosikymmen aikaisemmin 

”kansalaiskanteisiin” ympäristöasioissa suhtauduttiin nuivasti, ellei kanneoikeutta voitu perus-
taa joko kiinteistönomistukseen tai erityissäännökseen. Ks. Kuusiniemi 1992 s. 172.   
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kustannusten korvaamisesta muodostu. Asianajamisellekaan ei aseteta niin 

ammattimaisia vaatimuksia kuin riita-asiassa yleisessä lainkäytössä.  

Ympäristöoikeus on esimerkki pitkästä oikeuskehityksestä. Nykyisiä eri-

tyissäännöksiä nimittäin edelsi vilkas pohjoismainen keskustelu siitä, tulisi-

ko yksityiselle toimijalle antaa ympäristöasioissa puhevalta, jotta hän voisi 

valvoa yleistä etua. Mitä tuli voimassaolevaan oikeuteen, valitusoikeus oli 

pakko todeta ahtaaksi. Sitä vaadittiin kuitenkin avarrettavaksi, joskin perus-

telut olivat aluksi varsin traditionaaliset. Vaatimusta ei yhdistetty ollenkaan 

access to justice -ajatteluun, joka oli tuolloin valtaamassa pohjoismaatkin. 

Tosin se ohimennen mainittiin, mutta laaja valitusoikeus oli perustelujensa 

mukaan tarpeen lähinnä käytännön syistä. Ensiksikin muutoin syntyi kate-

gorisoinnin ongelma. Yleistä etua ja yksityistä oikeutta oli ympäristöasioissa 

ollut aina vaikea erottaa. Toiseksi viranomaiset tosiasiallisesti valvoivat niin 

heikosti yleistä etua ympäristöasioissa, että laajaa valitusoikeutta tarvittiin 

sen täydennykseksi. Kolmanneksi suppeasta, omaan intressiin sidotusta vali-

tusoikeudesta seuraisi, että ympäristöasioihin syntyisi ”prosessiekonomisesti 

tolkuton” esikysymys siitä, minkä laatuinen valittajan intressi oli. Esikysymys 

puolestaan vaatisi erillistä käsittelyä, tutkintaa ja joskus omaa todistelua-

kin.295 Perustelu tuo mieleen sittemmin konfliktinhallinnan tutkimuksessa 

esille otetun riita riidassa -syndrooman eli käräjöinnin siitä, millä tavalla 

(missä tuomioistuimessa tai lainkäyttömenettelyssä) aineellinen kiista on 

ratkaistava. Tällaisten esiriitojen provosoiminen on, kuten edellä havaittiin, 

tyypillistä sille vastastrategialle, johon kollektiivikanteiden vastapuoli taval-

lisesti turvautuu. 

Asia erikseen on, että monet erityissäännökset valitusoikeudesta on laa-

dittu siinä määrin erilaisiksi ja epämääräisiksi, että ne avaavat jos sille tielle 

lähdettäisiin erinomaisia mahdollisuuksia kehittää riitoja riidassa, eli tul-

kintaerimielisyyksiä siitä, kuka saa valittaa missäkin asiassa valittaa ja millä 

perusteella. Esimerkiksi kaupunginosayhdistyksille on luontevaa suoda asi-

anosaisen asema: niiden sääntömääräisenä tavoitteena on tavallisesti muun 

ohessa ”asuinympäristön viihtyisyyden vaaliminen.” Sen sijaan access to jus-

tice -henkinenkin tutkija alkaa kyseenalaistaa esimerkiksi asukasyhdistysten 

valitusoikeuden. Tällaiset yhdistykset ovat enimmäkseen perustettu joko val-

vomaan asukkaiden etua tai pitämään yhteiset rakennelmat ja alueet kun-

nossa. Käytännössä tällaista tulkinnallista hiuksenhalkomista vältettäneen 

295.  North 1999 s. 221. Hänen kirjansa käsittelee otsikkonsa mukaisesti pääosin vesioikeudel-
lisia ympäristöasioita, mutta monet jaksot ovat huomattavan yleisiä.
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tarkoituksellisesti.296 Yhdistykselle annetaan asianosaisen asema, koska se 

katsoo sellaisen ansaitsevansa tai sitä tarvitsevansa.   

Ympäristöoikeudelliset ”järjestökanteet” (tarkoituksella lainausmerkeis-

sä, koska kysymys ei ole varsinaisista järjestökanteista) ovat puhtain sovellus, 

jonka access to justice -liikkeen toinen aalto on Suomessa saanut. Tällaiset 

kanteet ovat luontaisella käyttöalallaan kaikesta päättäen myös toimiva vaih-

toehto, jonkun etutahon mielestä suorastaan ylitehokas. Sovellus kärsii kui-

tenkin kahdesta rajoitteesta. Ensiksikin se vaatii toimiakseen suotuisan ym-

päristön eli viranomaistoimitukset ja hallintoprosessin, joissa taloudellinen 

riski on minimissään. Toiseksi ympäristöoikeudelliset keinot antavat vain 

estävää eli preventiivistä oikeussuojaa. Yritykset laajentaa järjestökannemal-

li reparatiiviseen eli kompensoivaan oikeussuojaan näyttävät toivottomilta. 

Järjestöt ovat harvemmin halukkaita uhraamaan voimavarojaan yksilöllisten 

intressien toteuttamiseen. Jos niin poikkeuksellisesti tehdään297, järjestökan-

ne transformoituu ”tavalliseksi” preventiiviseksi järjestökanteeksi tai nipuksi 

kompensatorisia joukkokanteita. Samalla ristiriita järjestön kollektiivisten 

intressien ja sen jäsenkunnan yksilöllisten intressien välillä kärjistyy. Kol-

lektiivinen intressi kun voi vaatia sellaista asianajamista, mikä vaikeuttaa 

jäsenten pääsyä heidän yksilöllisiin oikeuksiinsa, esimerkiksi: järjestö tekee 

vastapuolensa kanssa sopimuksen ottamatta huomioon yksilöllisiä intressejä.        

4.4.2. Korvausvaatimusten transformoiminen

Hallintolainkäyttö tarjoaa, kuten edellä todettiin, monessa suhteessa parem-

man miljöön sille, joka hakee oikeuksiaan. Hallintolainkäyttö on nimittäin 

ratkaissut onnistuneesti oikeuden saavutettavuuden ongelmat, olkoonkin, 

että ratkaisu on  kenties tapahtunut oikeuden laadun kustannuksella.298 Tästä 

296.  Asianosaiskelpoisuuskin tarjoaa oivan aiheen riidalle riidassa. Sen voi provosoida myös 
yhdistys itse, joka haluaa näin osoittaa aktiivisuuttaan tai parantaa prosessioikeudellisia val-
tuuksiaan tulevassa lainsäädännössä. Puhevallan tai valitusoikeuden epääminen kun saattaa 
ylittää uutiskynnyksen, vaikka itse asia (jossa puhevaltaa halutaan käyttää) ei sitä tee. Ryhmä-
kanteen valiokuntakäsittelyssä tämäkin kysymys oli esillä. Toissijaisesti kanneoikeutetun yhdis-
tyksen tuli esittää sääntönsä sen selvittämiseksi, että sen jäsenen ja yhdistyksen välillä ei ollut 
ristiriitoja, että kantajana toimiminen kuului yhdistyksen toimialaan ja että myös yhdistyksen 
tosiasiallisen toiminnan ja ryhmäkanteena ajettavan asian välillä oli asianmukainen yhteys. 
Ks. lakivaliokunnan mietintö 30/2006 vp s. 10. 
297.  Tällöin on yleensä kysymys siitä, että korvausvaatimuksilla tuetaan kollektiivisia vaati-
muksia. Tämä taas näkyy vaatimusten muotoilussa. Vaatimusten taktinen tarkoitus myös saa 
aikaan sen, että korvausvaatimuksista luovutaan heti, kun niistä ei saada enää odotettua tak-
tista hyötyä.  
298.  Saavutettavuus vastaan laatu-keskustelusta ks. Koulu 2012 s. 229. 
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syystä etenkin kuluttaja-palkansaajiin rinnastuvat intressinhaltijat saavuttavat  

merkittävän strategisen edun, jos he pystyvät transformoimaan vaatimuk-

sensa ”julkisoikeudellisiksi”. Tällöin vaatimusten käsittely siirtyy hallinto-

lainkäytön piiriin, toisin sanoen ne ratkaistaan hallintotuomioistuimissa ja 

hallintoprosessin tarjoamissa puitteissa. Lainkäyttölinjan vaihtaminen tuot-

taa kaksi suurta etua. Ensiksikin taloudellinen riski muuttuu marginaalisek-

si. Ankara vastuu vastapuolen oikeudenkäyntikustannusten korvaamisesta 

katoaa lähes totaalisesti. Ankaran vastuun katoamisen hintana toki on, että 

voittoisa intressinhaltija ei saa vastapuolelta korvausta omista kustannuksis-

taan. Myös tämä vaikuttaa oikeudenkäyntikynnykseen. Jos intressinhaltija 

parhaassakin tapauksessa jää tappiolle oikeuksiaan toteuttaessaan, hän tus-

kin vaivautuu oikeudenkäyntiin. Hallintoprosessissa syntyviä kustannuksia 

ei pidä vähätellä. Vaikka hallintoprosessi sinänsä on kirjallisen luonteensa 

takia tässä suhteessa halpaa, laaja asiantuntijatodistelu voi, jos se on tarpeen, 

tuottaa melkoisia kustannuksia. 

Toiseksi hallintotuomioistuimella on käytännössä lähes vapaat kädet kä-

sitellä joukkoluonteisia vaatimuksia. Se voi koota suuren joukon vaatimuk-

sia yhdeksi asiaksi ja kumuloida rajoituksetta asioita, liittyivät ne asiallisesti 

toisiinsa tai eivät. Ja kolmanneksi intressinhaltijat hyötyvät hallintoprosessin 

periaatteista asianajossaan. Ankaraa väittämistaakkaa ei noudateta, hallin-

totuomioistuimella on viran puolesta selvitysvelvollisuus eikä todistelukaan 

kärsi niistä rajoituksista, joita välittömyysperiaate tuo yleiseen lainkäyttöön. 

Vaatimusten julkisoikeudellistaminen on kuitenkin helpommin sanottu kuin 

tehty. Suomen dualistinen lainkäyttöjärjestelmä on yksiraiteinen: asia ohjau-

tuu joko yleisen lainkäytön tai hallintolainkäytön linjalle. Intressinhaltijalla 

ei ole suoraa valintavaltaa. Hän voi hieman vaikuttaa lopputulokseen vaati-

musten muotoilulla, toisin sanoen sillä juridisella konstruktiolla, johon hän 

vaatimuksensa pukee. Aktuaali esimerkki tästä ovat ympäristövahingot. Jos 

intressinhaltija vaatii korvausta vahingosta, jota ei ollut ennakoitu ympäristö-

luvassa, vaatimus ohjautuu hallintolainkäyttölinjalle (ympäristönsuojelulaki 

130 §).299 Tällaisiin vahinkoihin nimittäin sovelletaan ”vastaavia menettelyl-

lisiä säännöksiä kuin toimenpidettä koskevaan lupahakemukseen”. Yleises-

sä lainkäytössä käsiteltävistä ympäristövahinkokanteista tulee toisin sanoen 

299.  Ennakoimattomia – tai kuten ennen sanottiin ”ennalta-arvaamattomia – vahinkoja kos-
kevien, usein massaluonteisten korvausvaatimusten käsittely kiinteistötoimituksen yhteydes-
sä on vanha perinne vesioikeudessa. Kiinteistötoimitus muodosti valmiin lainkäyttöalustan, 
joka tarjosi ”prosessuaalisia” synergiaetuja korvausvaatimusten käsittelyyn. Muutoksenhaku-
seurasi vesioikeudellista linjaa (vesiylioikeus – korkein hallinto-oikeus). Ks. lähemmin Pokka 
1991 s. 142 ja 425.    
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ympäristövahinkohakemuksia.300 Samassa yhteydessä eli lupamenettelyssä 

voidaan käsitellä vaatimus, joka koskee ”samalla toimenpiteellä luvasta poi-

keten” aiheutetun vahingon korvaamista (i.f.) 

Vahingonkärsijä tekee näissä tapauksissa korvaushakemuksen ympä-

ristölupaviranomaiselle. Viranomaisen päätöksestä on mahdollista valittaa 

hallinto-oikeuteen. Lain perusteella jo tehdyllä hakemuksella on lis pendens-

vaikutus suhteessa yleiseen lainkäyttöön. Käräjäoikeuden on jätettävä tut-

kimatta kanteella vireille pantu korvausvaatimus, jos samaa asiaa koskeva 

hakemus on vireillä lupaviranomaisessa (ympäristönsuojelulaki 131 §). Jos 

korvausvaatimus esitetään rikosasiassa käräjäoikeudessa, lupaliitännäinen 

korvaushakemus on vuorostaan jätettävä tutkimatta. Sen sijaan laissa ei ole 

säännöstä sen tilanteen varalla, että käräjäoikeudessa on vireillä korvausta 

koskeva riita-asia. Tosin johdonmukaisuus vaatisi, että tällöinkin lupaviran-

omaiselle tehty hakemus korvauksesta jätettäisiin tutkimatta. Asia erikseen 

on, että tutkimatta jättäminen on turhan drakoninen suhtautumistapa. Oi-

keampaa olisi keskeyttää käsittely, kunnes nähdään, johtaako toinen lain-

käyttölinja tulokseen. 

Valinnaiset oikeussuojatiet pakottavat vahingonkärsijän vaikeaan valin-

taan, jos ympäristön likaajalla on ollut ympäristölupa. Kun vahingonkärsijä 

väittää vahinkoa ennakoimattomaksi, hän pääsee hallintolainkäytön linjalle. 

Vahingonkärsijä saa näin asiansa käsitellyksi riskittömässä mutta kirjallises-

sa ja ehkä vähemmän tasokkaassa menettelyssä.301 Jos taas vahinko on ollut 

ennakoitu (mitä se tulkinnallisesti tarkoittaneekin)302, intressinhaltijan kor-

vausvaatimukset pysyvät yleisen lainkäytön linjalla eli kalliissa mutta oike-

amman lopputuloksen ainakin teoriassa tuottavassa menettelyssä. Toinen 

asia on vahingonkärsijöiden yhdenvertaisuusvaje. Sattumanvarainen kriteeri 

(onko ympäristölupaa, onko vahinko ennakoimaton) määrää lainkäyttölin-

jan. Vahingonkärsijällä ei ole minkäänlaista sananvaltaa. Vaikka ennakoi-

tavuudesta voidaan vielä keskustella, ympäristölupa tai sen puuttuminen 

on tosiseikka, joka on yhtäältä vahingonkärsijän vaikutusmahdollisuuksien 

300.  Näin OM 1992:3 s. 63. Ohimennen todettakoon, että tätä mahdollisuutta hakea korvauksia 
käytettiin hieman arveluttavasti vuoden 2007 ryhmäkannelain eduskuntakäsittelyssä peruste-
lemaan, miksi ryhmäkannetta ei ollut tarpeen ulottaa ympäristövahinkoihin. Ks. ympäristöva-
liokunnan lausunto 43/2006 vp s. 2. 
301.  Hallintolainkäytön linjalla käsitellään, kuten edellä todettiin, myös sellainen korvausvaa-
timus, joka koskee ”samalla toimenpiteellä luvasta poiketen” aiheutettua vahinkoa (130 § i.f.). 
Erityissäännös sotkee asioita edelleen. Sekä ”samalla toimenpiteellä” että ”luvasta poiketen” 
ovat tulkinnallisesti poikkeuksellisen epäselviä ilmaisuja. 
302.  Ennalta-arvattavuuden tulkinnasta silloisessa vesioikeudessa ks. Pokka 1991 s. 212. 
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ulottumattomissa, toisaalta varsin yksiselitteinen tunnusmerkki. 

Laissa ei ole määräystä myöskään siitä, mitä tehdään, jos hallintolainkäy-

tön linjalla käsitelty vaatimus onkin hallintotuomioistuimen mielestä koske-

nutkin ennakoitua vahinkoa tai aiheutuneen eri toimenpiteestä. Yleisten pe-

riaatteiden mukaan vaatimus tulisi jättää tutkimatta, koska asia olisi kuulunut 

yleisten tuomioistuinten toimivaltaan. Sama kysymys toistuu, kun yleisessä 

lainkäytössä esitetyn vaatimuksen huomataan koskevan ennakoimatonta 

vahinkoa eikä sitä ole esitetty rikosasian yhteydessä. Perinteinen näkemys 

tarjoaa kylläkin helpon ratkaisun: vaatimus jätetään tässäkin tapauksessa 

tutkimatta. Ratkaisu tyydyttää järjestelmää mutta tuskin vahingonkärsijää. 

Vaatimusten tutkimatta jättäminen on, etenkin monivuotisen käsittelyn jäl-

keen, kohtuutonta. Toimivaltajaon epäselvyys lainkäyttöjärjestelmässä on 

mitä ilmeisin oikeuksiin pääsyn tosiasiallinen este.   

Kuten ympäristösuojelulain sääntely osoittaa, lainsäätäjä on pitänyt 

tavallisena sitä, että korvausvaatimuksia esitetään ympäristön pilaamis-

ta koskevassa rikosasiassa. Asianomistajien korvausvaatimuksen esittää 

säännönmukaisesti syyttäjä (ROL 3:9).303 Rikosasiassa keskitetysti esitettyjä 

massaluonteisia vaatimuksia on muutoinkin pidetty yhtenä kollektiivisen 

oikeussuojan ilmentymänä. Rikosasiassa voidaan esittää vaatimuksia sekä 

ennakoimattomista vahingoista että vahingoista, jotka ovat aiheutuneet il-

man ympäristölupaa aiheutetusta toiminnasta. Jos korvausvaatimukset ovat 

epäselviä, niiden käsittely haittaa usein rangaistusvaatimuksen käsittelyä. 

Tällöin tuomioistuin voi määrätä, että yksityisoikeudellinen vaatimus on kä-

siteltävä erikseen riita-asioista säädetyssä järjestyksessä (ROL 3:3). Tällainen 

erottaminen on tapana muun muassa mutkikkaissa veropetoksissa (KKO 

2011:58). Ympäristövahingoissa erottaminen on vahingonkärsijälle kohta-

lokas ratkaisu. Hänen asiansa siirtyy käytännössä riskittömästä rikosasiasta 

korkean oikeudenkäyntikynnyksen ja riskin riita-asiaksi. Riita-asioista sää-

detty järjestys nimittäin tuo mukanaan myös OK 21 luvun soveltamisen. Tämä 

koskee myös korvausvelvollisuuden pääsääntöä eli hävinnyt maksaa-konst-

ruktiota. Erotetussa korvausasiassa vastapuoli pääsee lisäksi käyttämään hy-

303.  Syyttäjän on lain mukaan ajettava rikosasiassa rikokseen perustuvaa yksityisoikeudellista 
vaatimusta, jos se voi tapahtua ilman olennaista haittaa eikä vaatimus ole ilmeisen perusteeton. 
Ympäristövahingoissa haittakriteeri helposti täyttyy, etenkin jos vaatimuksia on paljon ja ovat 
erimääräisiä. Vahingonkärsijän mukaanpääsy ja hyötyminen rikosasiasta voi näin kaatua jo 
syyttäjän kieltäytymiseen. Tämä adheesiokumulaatio tai sen mahdollisuus on joka tapaukses-
sa merkittävä etu asianomistajalle. Hänen ei tarvitse nostaa eri kannetta vaan ”hän voi liittyä 
virallisen syyttäjän vireille panemaan rikosprosessiin esittääkseen siinä omat vaatimuksensa”. 
Näin Virolainen 1995 s. 61. 
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väkseen sitä taloudellista ja tiedollista ylivoimaa, joka sillä normaalisti kol-

lektiivisen oikeussuojan skeemassa on. 

Oma, vähän tutkittu kysymyksensä on, erotetaanko jokainen yksityis-

oikeudellinen vaatimus omaksi asiakseen vai pystytäänkö niistä muodos-

tamaan tällaisten asioiden joukko. Jälkimmäisessä tapauksessa päädytään 

parhaassa tapauksessa yhteiskanteita muistuttavaan asetelmaan. Suositel-

tavaa tietenkin on, että yhteiskannemaisuus säilytettäisiin niin pitkälle kuin 

mahdollista. Se helpottaisi vahingonkärsijöiden asianajamista, laskisi oikeu-

denkäyntien kokonaiskustannuksia sekä antaisi yhteiskantajille yhteisöllisen 

tuen. Toki näitä etuja ei kokonaan menetetä, vaikka vaatimukset erotetaan 

omiksi riita-asioikseen. Tällöin tuloksena on joukkokanteita vastaava tilanne 

koordinointiongelmineen. Prosessilaki ei asettane esteitä sillekään, että va-

hingonkärsijät jaetaan esimerkiksi korvausperusteiden tai korvausmäärien 

nojalla alaryhmiin. Käsittelyn edetessä erillisiä oikeudenkäyntejä voidaan 

yhdistää tai muodostuneita yhdistelmiä hajottaa sen mukaan, mitä tarkoituk-

senmukaisuus kulloinkin vaatii. Myös näissä erottamalla syntyneissä joukko-

kanteissa asianajamisen personaaliunioni on kustannustehokas vaihtoehto. 

Se laskee tässäkin erityistapauksessa yksikkökustannuksia, luo luontevan 

tietojenvälityksen mekanismin ja tehostaa asianajamista.     

Talvivaara-nimellä tunnettu tapaus osoittaa, mihin korvausvaatimusten 

osoittaminen erilliseen riita-asian oikeudenkäyntiin johtaa. Alun perin kor-

vausvaateita oli esitetty 142, ja ne perustuivat syksyllä 2012 tapahtuneeseen 

kipsisakka-altaan vuotoon. Vuoto taas levitti kaivosvesiä läheisiin järviin. 

Käräjäoikeus päätti 8.4.2015, että rikosasia ja rikosasian yhteydessä esitetyt 

”lukuisat yksityisoikeudelliset vaatimukset käsitellään toisistaan erillisissä 

oikeudenkäynneissä.”304 Vaatimusten kohdentumista ja perusteita selvitet-

tiin yksilöllisin täydennyskehotuksin. Neljän kuukauden odottelun jälkeen 

vaatimukset jätettiin eri päätöksellä lepäämään ennen haasteen antamista 

”oikeudenkäyntikuluriskin hallitsemiseksi”. Maallikko ehkä kysyisi, mitä miel-

tä on selvitellä vaatimusten kohdentamista ja perusteita, jos ne kuitenkin jä-

tetään lepäämään. Prosessioikeuden tutkija taas ei näe tässä mitään erikoista: 

ennen kuin lepäämään jättämisestä päätetään, on tiedettävä, mitä jätetään 

lepäämään.305 Kuukautta myöhemmin eli syyskuussa 2016 näistä vaatimuk-

304.  Toimintakuvauksesta ks. Kainuun käräjäoikeuden tuomio 13.5.2016 asia 16/119685 s. 129. 
Tuomiossa myös moitiskeltiin asianomistajia passiivisuudesta. Heidän asiamiehensä kun eivät 
olleet juurikaan osallistuneet aktiivisesti asian selvittämiseen esimerkiksi esittämällä todistelua 
(s. 131). Voi olla, että huomautus koskee vain korvausvaatimusten erottamisen jälkeistä aikaa, 
jolloin asianomistajien passiivisuus on ollut erinomaisen ymmärrettävää.    
305.  Lepäämään jättäminen nähtiin alusta alkaen tärkeäksi osaksi kollektiivista oikeussuojaa, 
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sista oli ”peruutettu” 41 eli lähes kolmannes vahinkoa kärsineistä oli luopu-

nut pääsystä oikeuksiinsa. On vaikea uskoa, että luopuneet vahingonkärsijät 

nostaisivat myöhemmin yksilöllisen korvauskanteen.  

Lukuisia korvauksenhakijoita edustaneen asianajajan neuvo on vallitse-

via asenteita kuvaava. Sen mukaan ”hän itse luopuisi” vastaavassa asemassa. 

Oikeudenkäynnit riskit ovat liian suuret yksityiselle maanomistajalle; oikeu-

denkäyntikulut voivat olla hänen kohdallaan kymmeniä tuhansia, jopa satoja 

tuhansia euroja. Suurin vaikeus oikeudenkäynneissä on hänen mukaansa 

siinä, miten vahingonkärsijät pystyvät osoittamaan syy-yhteyden kiinteistö-

jen arvonalennuksen ja kipsisakka-altaan vuodon välillä. Tässä yhteydessä 

ei ole aihetta ottaa arvion vahingonkorvaus- ja todistusoikeudelliseen osu-

vuuteen kantaa. Riskiarvion osalta neuvo on joka tapauksessa realistinen ja 

ottaa huomioon päämiesten intressit.306 Sivumennen voidaan todeta, että 

uutisen asianajaja edusti 12 vahingonkärsijää. Jos hän olisi toiminut heidän 

yhteisenä asiamiehenään erillisoikeudenkäynneissä, ”oikeudenkäyntikulu-

riski” olisi ollut varsin hyvin hallinnassa. Pelätyt ”kymmenien tuhansien eu-

rojen” kustannukset olisivat jakaantuneet tämän kantajajoukon kesken. Jos 

ylikompensoivat korvaukset vastapuolelle tämän oikeudenkäyntikuluista 

estettäisiin, keskiverto kiinteistöomistaja ei joutuisi kantamaan kohtuutonta 

taloudellista riskiä.307 Tässä suhteessa merkittävää eroa ei synny siitä, käsi-

telläänkö erotetut yksityisoikeudelliset vaatimukset yhteiskanteen kaltaisesti, 

kumuloituina joukkokanteina tai yksittäisinä asioina. Oli taktinen arvio täs-

sä suhteessa mikä tahansa, intressihaltijoiden luottamus oikeuslaitokseen 

ja oikeuksiin pääsy tuskin on ollut näiden kokemusten jälkeen huipussaan.                   

Ympäristövahingoissa vahingonkärsijällä on käytössään kolmaskin oi-

keussuojatie. Ympäristöluvan tai muun luvan perusteella toimintaansa 

harjoittavilla on oltava lakisääteinen ympäristövakuutus. Järjestelmää hal-

linnoiva vakuutusyhtiö tai ympäristövakuutuskeskus korvaa sellaiset ympä-

etenkin ”ryhmäkannetyyppisissä tilanteissa”. Näin OM 2006:4 s. 9.  
306.  Kotimaa 17.9.2016: ”Harmittaa, jos tuollainen paskaruukki vie leijonanosan”. Näyttövai-
keudet ovat olleet konkreettisesti esillä myös julkisiin hankintoihin kytkeytyvissä korvauksissa. 
Niissä syy-yhteyden arviointi tukeutuu vahvasti siihen, onko tapauksessa määrätty hyvitysmak-
su. Ellei näin ole, voi olla vaikeaa ”näyttää vahinkotapahtumaa ja syy-yhteyttä”. Ks. Eskola-Ruo-
honiemi 2007 s. 352. Kuluvastuusta informoimista sinänsä voidaan perustella. Kirjallisuudessa 
on tuotu lisäksi esiin, että asianomistaja voi joutua korvaamaan erilliseksi riita-asiaksi erote-
tussa jutussa myös syytetyn puolesta toimineen vakuutusyhtiön oikeudenkäyntikulut. Tämä 
taas on esimerkiksi pahoin loukkaantuneelle henkilölle ”lopullinen tuho”. Ks. Kilpiä 2016 s. 223.  
307.  Tässä tapauksessa kontrollointi olisi ollut teknisesti helppoa, koska kaikki asiat olisi kä-
sitelty samassa tuomioistuimessa. Todelliseksi uhaksi ylikompensointi muodostuu vasta, kun 
oikeudenkäynnit käydään eri tuomioistuimissa ja asianosaisina olevat intressinhaltijat eivät 
tiedä toistensa oikeudenkäynneistä.  
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ristövahingot, joiden korvausvelvollinen on maksukyvytön tai jossa korva-

usvelvollista ei ole saatu selvitetyksi (laki ympäristövahinkovakuutuksesta 

1998/81 1 §). Tunnettua on, että massaluonteiset korvausvaatimukset ympä-

ristövahingoista ovat monissa maissa tavallinen konkurssin syy, esimerkki 

tästä on yhdysvaltalainen asbestiteollisuus.308 Lakisääteinen ympäristöva-

kuutuslautakunta antaa ratkaisusuosituksia vahinkojen korvaamisesta sille, 

joka vaatii tai jolta vaaditaan lain nojalla korvauksia (22 §). Korvausvaatimus 

kuitenkin ohjautuu viime kädessä yleisiin tuomioistuimiin. Tältä  varalta lais-

sa kielletään vahingonkärsijää panemasta vireille kannetta, ennen kuin ym-

päristövakuutuslautakunta on antanut korvauspäätöksestä lausunnon (23 §). 

Arviot vakuutusjärjestelmästä sinänsä ovat kielteisiä. Järjestelmä on yh-

täältä kustannustehoton, toisaalta taas korvauksen hakeminen on vaikeaa, 

koska hakijalle asetetaan laaja velvollisuus hankkia ”omalla kustannuksel-

laan” näyttöä ja selvityksiä.309 Hakemuksia onkin tehty vähän, ja ne ovat 

koskeneet pienehköjä yksittäisvahinkoja.310 Talvivaara -tapaus lieneekin en-

simmäinen, jossa ympäristövahingot ovat johtaneet massaluonteisiin korva-

usvaatimuksiin. Pääsy vakuutusjärjestelmään on yhtäältä etu, toisaalta haitta 

intressinhaltijalle. Yhtäältä vahingonkärsijä saa korvauksen, vaikka vasta-

puoli osoittautuu maksukyvyttömäksi. Korvausvelvollisen konkurssi voikin 

olla vahingonkärsijälle lottovoittoon verrattava strateginen etu. Korvauksen 

voi saada myös pelkällä hakemuksella eli ilman raskasta ja riskialtista oikeu-

denkäyntiä, jos korvausperuste ja vahinko ovat selviä. Toisaalta korvauksen 

hakeminenkin voi tuottaa melkoisia kustannuksia, jos hakija joutuu hank-

kimaan asiantuntijaselvityksiä. Ja viime kädessä asia voi joka tapauksissa 

päätyä tuomioistuimeen, jos vakuutusyhtiö ei maksa vaadittua korvausta.311 

Tällöin vain oikeudenkäynnin vastapuoli on vaihtunut. Lisäksi turha haku-

prosessi on noussut oikeuksiin pääsyn tosiasialliseksi esteeksi.        

308.  Tämä onkin pakottanut sikäläiset tuomioistuimet kehittämään monimutkaisia laskukaa-
voja, joilla arvioidaan, johtaako vielä piilevä korvausvastuu yrityksen maksukyvyttömyyteen ja 
näin insolvenssimenettelyyn. Korvausvastuiden arviointi on myös noussut samankaltaiseksi 
rasitteeksi yrityskaupoissa. Ks. Aczel 2004 s. 533.
309.  Pakollisen ympäristövakuutusjärjestelmän kehittäminen 2011 s. 31. 
310.  Mt. s. 33. Hakijana on yleensä ollut vahingonaiheuttajan konkurssipesä tai kiinteistön 
omistaja, jonka vuokralaisena vahingonaiheuttaja on toiminut. Nämä hakemukset on sään-
nönmukaisesti hylätty. 
311.  Vakuutuksenantajan korvauspäätösten merkityksestä myöhemmässä oikeudenkäynnissä 
ks. Norros 2016 s. 148. Ennen oikeudenkäyntiä annettuun korvauspäätökseen liittyy lähinnä hy-
vään vakuutustapaan perustuva prekluusiovaikutus. Vakuutuksenantaja ei saa oikeudenkäyn-
nissä esittää uusia kieltäytymisperusteita. Sen sijaan oikeudenkäynnin aikainen korvauspäätös 
ei ”itsessään yleensä näyttele kovin olennaista osaa.”  
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4.5. Välituloksia: yhden asian 
konstruktion rajallisuus   

Tehokkain kumulatiivisen kollektiivikanteen sovellus on – tai olisi – yhden 

asian konstruktio eli tämän tutkimuksen kielenkäytön mukaan yhteiskan-

ne. Yhteiskanteeksi voidaan määritellä kanne, jossa kantajapuolella (joskus 

vastaajapuolellakin) on useita asianosaisia. Yhteiskanne muodostaa, toisin 

kuin joukkokanteet, käsitteellisesti yhden asian. Siihen sisältyvät yksittäiset 

vaatimukset tulevat tuomioistuimessa käsiteltäväksi samanaikaisesti; an-

nettu tuomio myös merkitsee kaikkien vaatimusten käsittelyn päättymis-

tä. Yhteiskanne toteuttaa ideaalisesti kollektiivisen oikeussuojan tavoitteet. 

Massaluonteiset vaatimukset tulevat yhdessä käsitellyiksi ja ratkaistuiksi. Yh-

teiskäsittelyllä saavutetaan kustannussäästöjä sekä estetään ristiriitaiset rat-

kaisut erillisissä oikeudenkäynneissä. Erillistä päätöksentekoa siitä, kumuloi-

daanko erillisiä oikeudenkäyntejä, ei sitäkään tarvita. Tämä jo sinänsä laskee 

oikeudenkäynnin kustannuksia. Toisaalta yhden asian konstruktio edellyttää 

paljon intressinhaltijoilta. Heidän on kyettävä jokseenkin täydelliseen yh-

teistoimintaan. Lisäksi heidän on järjestäydyttävä jo ennen oikeudenkäyntiä.

Toinen saman kumulatiivisen mallin sovellus, joukkokanteet, hukkaa tär-

keän yksinkertaisuuden edun. Joukkokanteissa kollektiivinen oikeussuoja 

hahmotetaan käsitteellisesti itsenäisten ja erillisten oikeudenkäyntien kim-

puksi. Oikeudenkäynnit  tukevat toisiaan – eli toteuttavat kollektiivisesti oi-

keuksiin pääsyä – tietenkin vain, kun ne vaikuttavat toisiinsa. Tehokkaimpaan 

vaikuttamiseen päästään oikeudenkäyntien yhdistämisellä eli kumulaatiol-

la. Totta on, että oikeuksiin pääsy helpottuu myös ”todistuksellisin” keinoin, 

toisin sanoen kierrättämällä todistelua. Oikeudenkäynnin y aineistoa hyö-

dynnetään oikeudenkäynnissä x ilman, että asiat on määrätty kumuloitaviksi. 

Eri asia on, että yhdistäminen tuo automaattisesti saman hyödyn. Yhdessä 

asiassa tuotetun oikeudenkäyntiaineiston vaikutus ulottuu kaikkiin kumu-

loituihin asioihin.

Prosessilaki ei määrittele yhteiskanteen käyttöalaa. Osaksi ajatustottu-

musten voimasta, osaksi ehkä mukavuussyistä intressinhaltijat mukautuvat 

yksilöllisen suojan ideologiaan ja nostavat erilliset kanteet – ehkä toivoen tai 

vaatien niiden yhteiskäsittelyä. Intressinhaltijat eivät ole yrittäneet testata yh-

teiskanteen käyttöalaa, vielä vähemmän laajentaa sitä maksimiinsa. Toisaalta 

on myönnettävä, että yksilöllisten vaatimusten erilaisuus asettaa rajoja yh-

teiskanteen teoreettisellekin soveltamisalalle. Mitä erilaisempia vaatimukset 
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ovat, sitä vähemmän hyötyä saadaan niiden pakkaamisesta samaan kantee-

seen. Erilaiset vaatimukset nimittäin vaativat erilaista käsittelyä. Erilaisuus 

on tyypillistä sellaisille korvausvaatimuksille, jotka liittyvät terveyteen, esi-

merkkinä farmaseuttisten aineiden terveyshaitat.     

Totta on, että asianosaiseksi liittymistä ei tunneta Suomen oikeudessa. 

Tällainen mahdollisuus tehostaisi merkittävästi kollektiivista oikeussuojaa, 

koska se laajentaisi samalla yhden asian konstruktion käyttöalaa. Nykyisin-

hän muut intressinhaltijat eivät voi jälkikäteen liittyä yhden intressinhaltijan 

vireille panemaan oikeudenkäyntiin; yhteiskanteen on oltava alkuperäinen. 

Suomen oikeudessa ei näin voi esiintyä englantilaistyyppisiä ”kannekäär-

meitä”, joissa tuhannet intressinhaltijat esittävät käsitteellisesti yhdessä oi-

keudenkäynnissä erilaisia ja eriaikaisia vaatimuksia.312 Yleinen lainkäyttö on 

formaalisempaa kuin hallintolainkäyttö, jossa yhteisvalitukset ovat tavallisia. 

Näin intressinhaltijat hyötyvät siitä, että he ”julkisoikeudellistavat” vaatimuk-

sensa. Niin tekemällä he saavat asiansa käsitellyksi hallintotuomioistuimis-

sa ja hallintoprosessissa. Julkisoikeudellistaminen on kuitenkin sallittu vain 

poikkeuksellisesti. Esimerkit löytyvät lähinnä ennakoimattomista ympäris-

tövahingoista eli tilanteista, joissa ympäristöä vahingoittavaa toimintaa on 

harjoitettu viranomaisluvan perusteella. Vaikka julkisoikeudellistaminen 

välistä antaa merkittävän strategisen edun oikeuksiin hakeville, access to 

justice -näkökulmasta se on pikemminkin antiteesi. Käytettävissä olevat oi-

keussuojatiet riippuvat sattumanvaraisista, monesti subjektiivisesti arvioi-

tavista tekijöistä.  

Yhteiskanteeseen päästään myös keinotekoisesti siten, että yksi intressin-

haltija tai ulkopuolinen taho kerää itselleen kaikki erillisvaatimukset. Raha-

korvausten kohdalla tämä on helppoa siirtokonstruktion avulla. Käytäntö on 

ollut aikaisemmin tavallinen työsuhteissa, joissa ammattijärjestö on kerännyt 

jäsentensä palkkasaatavat ja perinyt niitä omissa nimissään työnantajalta. 

Yleensä tuomioistuimet ovat hyväksyneet tällaiset ”luodut” yhteiskanteet 

pilkkomatta vaatimuksia erillisiin oikeudenkäynteihin. Siirtokonstruktio on 

pysynyt tällä erityisalueellaan, vaikka se selvästi on riippumaton vaatimus-

ten perusteesta, määristä tai laadusta. Käytäntöjä ei ole sen ydinalueella-

kaan kehitetty, vaan toiminta tukeutuu arkaistisiin, turhia tulkintaongelmia 

312.  Kuten edellä todettiin, näiden ”käärmekanteiden” luokittelu on ongelma sinänsä: joh-
tavatko ne yhteen asiaan tai joukkokanteeseen? Vastaus on turha miettiä, koska kaikki riip-
puu siitä, mitä yhteiskanteella ymmärretään. Sen sijaan voitaneen oikeutetusti sanoa, että 
kannekäärme-konstruktiolla saavutetaan juuri ne edut, jotka tässä tutkimuksessa katsotaan 
yhteiskanteen tuomiksi.
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aiheuttaviin asiakirjamalleihin. Siirtokonstruktio edellyttää joko suurta kes-

kinäistä luottamusta tai yksityiskohtaista sopimusta siirtäjän ja siirronsaajan 

välillä. Ensimmäinen vallinnee luontaisesti työntekijän ja ammattijärjestön 

välillä, mikä selittänee käytännön yleisyyden juuri työsuhteissa. Ellei sitä ole, 

siirtäjän ja siirronsaajan on varsin tarkkaan sovittava oikeudenkäynnin kus-

tannusten maksamisesta ja tilityksestä. Aitoa vastikettahan saatavista ei ole 

tapana maksaa, toisin sanoen siirronsaaja ei osta saatavia. Järjestely on vain 

”prosessioikeudellinen”.  

Yhden asian konstruktion moderni käyttöala ovat tässä tutkimuksessa 

preventiivisiksi kutsut vaatimukset. Niissä joukko intressinhaltijoita vaatii, 

että vastapuolta joko kielletään tekemästä jotain tai vaaditaan tekemään jo-

tain. Tällainen kanne saa usein järjestökanteen muodon, kun vaatimuksen 

luonnollisten henkilöiden joukon sijasta esittää heitä edustava järjestö, tyy-

pillisesti kansalaisjärjestö.313 Vaikka kansalaisjärjestöjä monesti tarjotaan 

kollektiivisen oikeussuojan vetureiksi, niihin liitetään aivan liikaa odotuksia – 

ainakin kun kysymys on pohjoismaista. Oikeudenkäynteihin halukkaita ja ne 

rahoittamaan pystyviä kansalaisjärjestöjä on harvassa. Pohjoismaalaiset ovat 

tottuneet luottamaan kollektiivisessa oikeussuojassaan viranomaisiin ja val-

tioon. Myöskään viranomaiset eivät ole kunnostautuneet järjestökanteiden 

ajajina. Miksi näin on käynyt, vaatisi oman tutkimuksensa. Järjestökanteet 

(tai niitä vastaavat toimet) ovat osoittautuneet toimiviksi ja tehokkaiksikin 

ympäristönsuojelun kaltaisella erityisalueella. Tämä johtuu kuitenkin poik-

keuksellisen suotuisista rakennetekijöistä. Toiminta sijoittuu ensiksikin sel-

laiseen lainkäyttöympäristöön, johon ei liity taloudellista riskiä eikä toiminta 

siinä vaadi professionaalisen asianajamisen taitoakaan. Jos näin ei olisi, jär-

jestöltä olisi periaatteessa vaadittava selvitys sen ”oikeudenkäyntikelpoisuu-

desta”, ennen kaikkea taloudellisesta kantokyvystä. Toiseksi taas kansalaisak-

tivismi tavallisesti kumpuaa vahvasta ideologisesta pohjasta. Pohja tuottaa 

sekä pysyvän toimintaympäristön että aktiivisia toimijoita. On vaikea kuvi-

tella, että järjestökanne täyttäisi vastaavia odotuksia, jos se sijoittuisi yleisen 

lainkäytön kaltaiseen korkean riskin kontekstiin tai edellyttäisi spontaania 

ad hoc -järjestäytymistä.       

 

313.  Ryhmäkanteen varhaisessa valmistelussa huomattiin, että tällaiset järjestökanteet rin-
nastuivat pitkälti perinteisiin kieltokanteisiin. Rinnastuminen ulottui myös konkreettisiin ky-
symyksiin, esimerkiksi asialegitimaation määrittelyssä päädyttiin samaan kysymyksenasette-
luun. Ks. OM 1992:3 s. 6 ja 9. Siirtyminen kollektiivisen oikeussuojan ideologiaan ei myöskään 
tuo mainittavaa muutosta lopputuloksiin. Muutoinkin kun on katsottu, että kieltokanteiden 
potentiaalinen kantajajoukko on syytä määritellä ”verrattain laajaksi”.  
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5.1. Joukkokanteet kollektiivisen 
oikeussuojan välineinä 

5.1.1. Joukkokanteiden teoriaa ja käytäntöä 

Joukkokanteilla tarkoitetaan lukuisien henkilöiden yhtä tai muutamaa vas-

taajaa vastaan vireille panemia erillisiä oikeudenkäyntejä, jotka asiallisesti 

tai menettelyllisesti tuntuvat liittyvän toisiinsa. Kuten edellä todettiin, jouk-

kokanteista pitäisi johdonmukaisuuden nimissä puhua aina monikossa: yksi 

kanne ei voi olla joukkokanne.314 Se voi kylläkin olla entinen joukkokanne 

(muut vastaavat kanteet on jo ratkaistu) tai tuleva joukkokanne (siihen liitty-

vien uusien kanteiden vireille tuloa odotetaan). Kuten edellä todettiin, jouk-

kokanteiden määritelmä on pitkälti sopimuksenvarainen. Jokainen päättää 

periaatteessa itse, montako kannetta tarvitaan oikeuttamaan käsitteen käyt-

täminen tai kuinka läheinen niiden keskinäisen liitynnän on oltava. Vaikka 

joukkokanteiden käsite pakenee määrittelyä, käytännössä syntyy harvoin 

erimielisyyttä siitä, mitkä kanteet ovat joukkokanteita. Joukkokanteiden maa-

ilmasta tiedetään hyvin vähän. Emme tiedä, kuinka usein niihin Suomessa 

turvaudutaan, kuinka monta yksittäistä kannetta niihin tavallisesti sisältyy, 

mitä asioita ne koskevat, ketkä ovat kantajina ja vastaajina tai mikä on kes-

kimääräinen kantajan intressi. 

Muutamat yksittäistapaukset ovat päässeet julkisuuteen, ja niitä on tässä 

tutkimuksessa käytetty esimerkkeinä. Missä määrin ne ovat tyypillisiä, onkin 

jo toinen tarina. Vaarana on, että julkisuuteen päätyvät joko poikkeukselli-

sen suuret tai erikoiset oikeudenkäynnit. Tällaiset oikeudenkäynnit taas eivät 

ole edustavia. Kirjallisuudessa on kylläkin satunnaisia viittauksia tapauksiin, 

jotka eivät ole samalla tavalla päässeet julkisuuteen. Viittausten tapaukset 

näyttävät tyypillisiltä joukkokanteilta, joskin tarkat asianosaisasetelmat jää-

vät viittauksissa enimmäkseen avoimiksi. Esimerkiksi yhdessä tapauksessa 

314.  Ks. edellä jakso 1.3.1.
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oli kysymys yksityishenkilöiden välisistä vertaislainoista. Tapauksessa kiistel-

tiin siitä, oliko tällaisia lainoja välittänyt yritys niin sanottu luotonvälittäjä. Jos 

vastaus olisi ollut myöntävä, lakisääteinen korkokatto olisi tullut sovelletta-

vaksi. Tapauksista kerrotut taustatiedot oli tyypillisiä joukkokanteille. Vireillä 

oli ”satoja velkomisasioita”, ja niillä oli vahva yhteinen liityntä. Epävarmaksi 

nimittäin kirjallisuuden mukaan jäi, miten nämä asiat tullaan ratkaisemaan, 

kun tai jos materiaaliseen esikysymykseen ei saada mistään sitovaa vastaus-

ta.315 Sen sijaan mediauutiset niin sanotuista puukartellikanteista sallivat jo 

päätelmiä sekä kantajien lukumääristä että heidän keskivertoisesta intres-

sistään oikeudenkäynnissä. Kuten edellä todettiin, näissä asioissa yksittäi-

siä kanteita oli lopulta yli 1 500. Kantajien  korvausvaatimukset vaihtelivat 

enimmäkseen 2 000 eurosta satojen tuhansiin euroihin, tosin joukossa oli 

yksittäisiä todella suuria vaatimuksia, esimerkkinä Metsähallituksen yli 150 

miljoonan euron korvausvaatimus. Yksittäiset suurvaatimukset vääristävät 

kuvaa: yleensä joukkokanteet edustavat vaatimuksiltaan samaa kokoluok-

kaa, joten puukartellikanteet ovat tässä suhteessa varmasti poikkeuksellisia. 

Kun suurvaatimukset unohdetaan, puukartellikanteet sen sijaan vaikuttavat 

suorastaan malliesimerkiltä. 

Jotta kuva todellisuudesta ei jäisi yksipuoliseksi, kannattaa muistaa, että 

joukkokanteista tunnetaan myös käänteinen versio. Siinä yksi kantajataho on 

nostanut suuren määrän samaan oikeusperusteeseen tukeutuvia kanteita lu-

kuisaa vastaajajoukkoa vastaan. Esimerkki tällaisesta vastaajajoukkokantees-

ta ovat niin sanotut Wincapita -oikeudenkäynnit. Yksi niiden haara ovat olleet 

valtion ajamat kanteet rikoshyödyn palauttamisesta. Niistäkään ei tiedetä 

edes tarkkoja lukumääriä. Uutisissa todetaan vain, että näiden kanteiden 

vastaajiksi on joutunut “satoja” entisiä klubilaisia. Käänteiset joukkokanteet 

herättävät samat vuorovaikutuksen ongelmat kuin perinteiset kantajapoh-

jaiset joukkokanteet. Eroavuuksiakin on. Vastaajapohjaisten joukkokantei-

den koordinointi on kuitenkin vaikeaa, koska niitä kokoava luontainen teki-

jä eli yhteinen tuomioistuin puuttuu. Käänteiset joukkokanteet normaalisti 

hajoavat eri tuomioistuimiin. Ellei kaikkiin tapauksiin soveltuvaa erityistä 

toimivaltaperustetta ole tai sitä ei haluta käyttää316, kanteet joudutaan nos-

tamaan OK 10 luvun pääsäännön mukaisesti vastaajan kotiforumissa. Sen 

315.  Tapauksesta ks. Savola 2016 s. 57.
316.  Kantaja voi olla haluton turvautumaan ”keskittävään” toimivaltaperusteeseen useastakin 
syystä. Toimivaltaperuste voi olla tulkinnallisesti epäselvä ja avata vastaajille mahdollisuuden 
kehittää riita riidassa ja näin viivyttää pääasian ratkaisemista. Joskus taas kantaja taktisista syis-
tä haluaa pilkkoa joukkokanteet eri tuomioistuimiin, jotta vastaajien yhteistoiminta vaikeutuisi.   
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sijaan perinteiset kantajapohjaiset joukkokanteet keskittyvät tavallisesti tällä 

perusteella samaan tuomioistuimeen. Erityistä ”keskittävää” forumsäännös-

tä ei näin tarvita.

Tosin on myönnettävä, että joukkokanteiden pirstoutuminen eri tuo-

mioistuimiin ei sähköisen tiedonvälityksen aikakaudella haittaa asian-

osaislähtöistä koordinointia siinä määrin kuin ennen. Asianosaiset, olivat 

he kantajia tai vastaajia, saavat tavallisesti tietää toisistaan, eikä heille tuota 

vaikeuksia koordinoida reaaliaikaisesti toimiaan omissa oikeudenkäynneis-

sään. Tyypillisissä kantajalähtöisissä joukkokanteissa päädytään tavallisesti 

asianajamisen personaaliunioniin. Sama asianajaja edustaa kaikkia kantajia 

heidän oikeudenkäynneissään.317 Näin yhteydenpito ja koordinointi järjes-

tyvät luontaisesti, eikä siihen vaikuta se, ovatko joukkokanteet käsiteltävänä 

samassa tuomioistuimessa tai eri tuomioistuimissa. Kuten edellä havaittiin, 

personaaliunionilla saavutetaan melkoisia taktisia etuja. Niistä tärkein on 

näin tehostuva asianajo. Jos on tarpeen, yhteinen asianajaja tekee “parhais-

ta” asioistaan sisäisiä pilottikanteita. Hän ajaa niitä erityisen voimaperäi-

sesti, jotta niiden prejudisiaalista vaikutusta pystytään käyttämään hyväksi 

kaikissa joukkokanteissa, sekä vireillä olevissa että vielä odottavissa. Joskus 

kunnolla järjestäytyneet asianosaiset voivat jopa saada hyötyä siitä, että jouk-

kokanteet hajoavat eri tuomioistuimiin. Sen sijaan tuomioistuimille käy juuri 

päinvastoin. Kun joukkokanteet hajaantuvat eri tuomioistuimiin, tuomiois-

tuinten muodollinen prosessinjohto eli asiainhallinta hankaloituu, etenkin 

kun tuomioistuimet eivät ole tottuneet tällaiseen yhteistyöhön eikä sille ole 

institutionaalisia puitteita. 

Hieman yllättäen tutkimus on suhtautunut kielteisesti yhteisen asianaja-

jan käyttämiseen kollektiivisissa kanteissa. Väitetään, että siinä on suoranai-

sia vaarojakin. Kollektiivisia oikeudenkäyntejä hoitavasta lakimiehestä tulee 

esimerkiksi niin sanottu toimija vailla päämiestä. Tällä tarkoitetaan sitä, että 

normaali päämies/agentti-suhde, jonka asianajamista koskeva toimeksian-

to luo, pitkälti häviää. Päämiehet eli yksittäiset intressinhaltijat eivät kykene 

kontrolloimaan lakimiehensä tekemisiä, vielä vähemmän antamaan hänelle 

toimintaohjeita asian ajamiseksi.318 Näin toimeksiannon kerran saanut laki-

317.  Toki hyvin suurissa asiamäärissä tarvitaan useita yhteisiä asianajajia, koska yksi henkilö 
ei yksinkertaisesti kykene hoitamaan kaikkea. 
318.  Klement 2016 s. 228. Hän ei puhu yllä kuvatusta personaaliunioni-rakenteesta vaan yleen-
sä asianajamisesta kollektiivisissa oikeudenkäynneissä. Selvää kuitenkin on, että laajamittainen 
personaaliunioni eli hyvin lukuisat päämiehet vie yksittäisten päämiesten vaikutusmahdol-
lisuuksia. Yksittäisen intressinhaltijan ääni kuuluu sitä heikommin, mitä useampia heitä on. 
Valtaosa heistä kun luottaa lakimieheensä, jonka he kerran ovat valinneet.  
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mies voi ajaa kannetta ”yleiseksi hyväksi” eli maailman muuttamiseksi, vaik-

ka hänen päämiehensä pääsisivät oikeuksiinsa nopeammin tai edullisemmin 

esimerkiksi sovinnolla.319 Tätäkään vaaraa ei kannata liioitella. Ensiksikin se 

tulospalkkiojärjestely, joka on sääntönä tai ainakin suositeltavaa joukkokan-

teissa, karsii tällaista käräjöintiä. Agentti ei voita sillä mitään. Toiseksi oikeus-

kehitys vaatii joskus oikeudellista häiriköintiä: sitä kautta saadaan kaivattuja 

uudistuksia lainsäädäntöön ja/tai tuomioistuinten toimintatapoihin. Sitä 

paitsi Suomea ajatellen pelko maailmaaparantaviin oikeudenkäynteihin läh-

tevistä asianajajista vaikuttaa suorastaan naurettavalta. Asia erikseen on, että 

joukkokanteiden vastaajilla on selvä intressi vastustaa yhteistä asianajamista. 

Mitä enemmän sen tielle kasataan esteitä, sitä harvinaisimmiksi joukkokan-

teet jäävät. Näin käy siitä yksinkertaisesta syystä, että intressinhaltijoiden kus-

tannukset nousevat, koska personaaliunionin antama mittakaavaetu (’sarja-

tuotantohyöty’) menetetään. Sata erillistä asianajotoimeksiantoa sataan eri 

oikeudenkäyntiin tuo kustannuksia enemmän kuin yksi toimeksianto sataan 

eri oikeudenkäyntiin. Kantajien asianajamisen pirstoutuminen auttaa lisäksi 

vastaajatahon puolustautumista nostetuissa joukkokanteissa.

Keskustelu kollektiivisesta oikeussuojasta yksinkertaistaa muissakin suh-

teissa todellisuutta. Keskustelua muun muassa hallitsee ennakkokäsitys siitä, 

että tyypillisessä joukkokanteessa suuri kantajien joukko käy oikeutta yhtä 

vahvaa asianosaista, tyypillisesti suuryritystä vastaan. Myös vastaajataho on 

usein ja ehkä enimmäkseenkin kollektiivi. Vastaajataho toisin sanoen koos-

tuu monista intressinhaltijoista. joilla välillä on, välillä taas ei ole muodol-

lisen asianosaisen asemaa oikeudenkäynnissä. Edellä viitatut Wincapita-

oikeudenkäynnit antavat esimerkin tällaisesta tilanteesta eli eräänlaisista 

täydellisistä joukkokanteista. Jos lehtitietoja on uskominen, “yli tuhat” yh-

teisön jäsentä on vaatinut yhteisön perustajajäseniltä (joita oli siis lukuisia) 

korvausta niistä tappioista, joita he ovat kärsineet Wincapitan liiketoiminnan 

seurauksena. Tässä muunnelmassa asianosaiset muodostavat joukon sekä 

kantajapuolella että vastaajapuolella. Asetelma on hyvin kaukana siitä kah-

den asianosaisen oikeudenkäynnistä, johon yksilöllisen oikeussuojan ideaali 

prosessilainsäädännössä varautuu.  

Oli kysymys normaalista tai käänteisestä muunnelmasta, joukkokanteista 

puhuminen edellyttää, kuten edellä havaittiin, ensiksikin samaa tai olennai-

319.  Asianajamisesta tulee näin ”sosiaalisen yritteliäisyyden” (’social entrepreneurship’) il-
mentymä. Oikeudenkäyntejä on tunnetusti käytetty tähän tarkoitukseen muun muassa kan-
salaisoikeuksien ja vähemmistön etujen edistämiseen, monesti erinomaisen hyvällä menes-
tyksellä. Ks. esimerkiksi Vasi 2009 s. 155.   
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sesti samaa oikeudellista tai faktuaalista perustaa suurelle määrälle yksittäi-

siä kanteita. Toiseksi joukkokanteista on syytä puhua vain, kun yksittäisten 

oikeudenkäyntien välillä on jonkinlaista vuorovaikutusta. Vuorovaikutus voi 

perustua tuomioistuimen toimiin tai asianosaisten väliseen suora-asiointiin. 

Vuorovaikutuksen laatukin voi vaihdella. Joskus se on tietämistä, joskus vai-

kutteiden ottamista, joskus taas toiminnallista koordinointia. Joukkokanteet-

käsite kannattaisi itse asiassa liittää koordinoinnin olemassaoloon: joukko-

kanteet ovat suurehko määrä toisiinsa liittyviä ja koordinoituja kanteita ja 

niillä käynnistettyjä oikeudenkäyntejä. Koordinointi voi olla yksinkertaisem-

millaan case flow management -tyyppistä teknistä järjestelyä kuten aikatau-

luttamista, asioiden käsittelyuran valintaa sekä asioiden jakamista samalle 

lainkäyttöyksikölle tai tuomarille. 

Millaista koordinoinnin minimimäärää joukkokanteet-käsitettä hyödyn-

tävään kielenkäyttöön vaaditaan, on samanlainen määritelmäkysymys kuin 

montako kannetta siihen tarvitaan. Koordinoinnin tosiasiallista tasoa on 

kylläkin vaikea käytännössä arvioida. Taso ei näy, kanteiden lukumääräs-

tä poiketen, suoraan kirjallisesta aineistosta. Koordinointi ei läheskään jä-

tä näkyviä jälkiä asiakirja-aineistoon, joten sille ei saa asettaa liian korkeita 

vaatimuksia. Koordinointi voi myös olla varsin erilaista. Kehittyneemmissä 

koordinoinnin muunnelmissa asiat tai osa niistä käsitellään yhdessä; vähin-

täänkin asioiden erilliskäsittelyissä pyritään hakemaan synergiaetuja toisten 

kanteiden käsittelystä. Myös yksittäisen kanteen nostamista sisäiseksi pilotti-

jutuksi voidaan käyttää käsitteen muodostuksessa. Joukkokanteista on toisin 

sanoen kysymys vain, kun tuomioistuin on valinnut yhden kanteen sellaisek-

si ”mallitapaukseksi”, joka antaa asialliset tai menettelylliset puitteet muiden 

vastaavien kanteiden käsittelylle. Tällöin merkitystä ei anneta sille, miten 

sitova annettava ratkaisu muodollisesti on. Tässä tutkimuksessa joukkokan-

teiden käsitteeseen ei kuitenkaan liitetä vaatimusta näin pitkälle menevästä 

koordinoinnista jo siitä syystä, että yhden asian nouseminen pilottijutuksi 

ei välttämättä ole seurausta tietoisesta valinnasta. Sehän saattaa yhtä hyvin 

johtua tehokkaammasta asian ajamisesta tai tarmokkaammasta tuomarista.

Vaatimusten yksilöllisyys on joukkokanteissa yhtä paha ongelma kuin 

yhteiskanteessakin. Mitä yksilöllisempiä vaatimukset perusteiltaan tai mää-

riltään ovat, sitä vähemmän saadaan hyötyä niiden kohtelemisesta jouk-

kokanteina. Sama kääntäen: oikeuksiaan hakevat saavat maksimihyödyn 

joukkokanteistaan, kun ne ovat hyvin samanlaisia, toisin sanoen vaativat 
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samanlaista asianajamista, argumentointia ja todistelua. Yksilöllisyyden ha-

jottavaa vaikutusta pystytään, kuten jo havaittiin, pitkälle minimoimaan me-

nettelyteknisin järjestelyin. Vanhastaan tunnettu keino on heterogeenisen 

alkujoukon jakaminen tuomioistuimessa homogeenisempiin alajoukkoihin, 

joissa yhteiskäsittely on mahdollinen ja joissa kanteilla on enemmän yhteyttä 

keskenään. Eri kanteista voidaan myös hakea pienin yhteinen nimittäjä eli 

sellainen näyttö- tai oikeuskysymys, joka toistuu kaikissa asioissa. Se taas 

voidaan ottaa, kuten edellä todettiin, tuomioistuimen sisäisen pilottijutun 

teemaksi. Sisäisten ei-sitovien pilottijuttujen hyödystä voidaan toki kiistellä. 

Joka tapauksessa voidaan oikeutetusti sanoa, että sisäinen pilottijuttu tuo 

ainakin alustavan ratkaisun kiperään oikeuskysymykseen. Todistelussa se 

taas yhtäältä kartoittaa, mitä todistelua joukkokanteissa tullaan esittämään 

tai on saatavissa, toisaalta välittää  todistusvaikutuksensa kautta oikeuden-

käyntiaineistoa muihin joukon juttuihin.

5.1.2. Mitkä asiat joutuvat joukkokanteiden kohteiksi?

Englantilainen oikeuskäytäntö osoittaa, että professionaalisesti käsiteltyi-

nä kollektiivikanteet sietävät ällistyttävän paljon yksilöllisiä vaatimuksia.320 

Esimerkkinä on käytetty kolmea tapausta, joita kutsutaan tässä kontekstinsa 

mukaisesti hotellitapaukseksi, veritulppatapaukseksi ja eläketapaukseksi.321 

Hotellitapauksessa matkatoimistoketju oli lähettänyt suuren joukon brittitu-

risteja espanjalaiseen hotelliin tietäen vakavasta ruokamyrkytyksen riskistä. 

Monet turisteista sairastuivat vatsatauteihin ja vaativat kanteilla siitä korva-

uksia. Veritulppatapauksessa taas lentoyhtiöltä haettiin korvauksia matkus-

tajien veritulppavaivoista, joita ylipitkät lennot ahtaine jalkatiloineen olivat 

aiheuttaneet. Eläketapauksessa puolestaan suuri joukko eläkkeensaajia ajoi 

kannetta eläkerahastoja vastaan väittäen, että heiltä oli “petkutettu” osa hei-

dän eläkkeistään. Kahdessa ensimmäisessä kollektiivikanteessa esiintyy lu-

kuisia varsin yksilöllisiä piirteitä. Vaikka altistuminen vaaralle oli tavallaan  

320.  Kuten edellä todettiin, englantilaisia ”kannekäärmeitä” on vaikea sijoittaa suomalaiseen 
käsitteistöön. Niissä kun on piirteitä sekä yhteiskanteesta että joukkokanteista. Lisäksi englan-
nissa on tapana erottaa yhtäältä konsolidointi eli samaa perustetta käyttävien juttujen yhteis-
käsittely, toisaalta taas ”jointerointi” eli asianosaiseksi liittyminen. Se on vanha common law 

-instituutio, josta on monia muunnelmia ja joka johtaa normaalisti yhteiskanteen kaltaiseen 
asianosaisasetelmaan. Ks. edellä jakso 4.3.2.
321.  Tapauksista lähemmin ks. esimerkiksi Andrews 2014 s. 14. Tässä tapaukset esitetään yk-
sinkertaistettuina yksilöllisyyslogiikan osoittamiseksi. 
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yhteistä kaikille esitetyille vaatimuksille, sairastuminen vatsatautiin tai ve-

ritulppaan oli yhteydessä henkilön fyysisiin ominaisuuksiin. Syy-yhteys oli 

näin tapauskohtainen. Lisäksi korvauksen määrä oli sidoksissa siihen, mil-

laista hoitoa ruokamyrkytys tai veritulppa oli yksittäistapauksessa vaatinut ja 

mitä muuta haittaa siitä henkilölle oli myöhemmin seurannut. On ilmeistä, 

että nämä seikat edellyttivät yksilöllistä käsittelyä ja ratkaisemista. Se seik-

ka, että niistä esitetty ja vaadittu todistelu oli pääosin lääketieteellistä asi-

antuntijatodistelua, ei tietenkään tätä lähtökohtaa muuttanut. Viimeisessä 

tapauksessa yksilölliset piirteet sen sijaan vähenivät merkittävästi, koska yh-

teinen kiistakysymys oli oikeudellinen eli miten eläke lasketaan. Kun tämä 

oikeuskysymys sai tai saa ratkaisunsa eläkkeensaajien hyväksi tai vahingoksi, 

oikean eläkkeen laskeminen on matemaattinen toimitus eikä tosiasiallisesti 

vaadi erillistä käsittelyä tuomioistuimessa. Siitä huolehtii yhtä hyvin tai pa-

remminkin vakuutusyhtiön matemaatikko.  

Suomessa kollektiivisen oikeussuojan tyyppitapauksiksi on nostettu niin 

sanotuissa  pikavipeissä perityt ylisuuret korot sekä yksityisen pysäköinnin-

valvonnan ”määräämien” pysäköintimaksut oikeudellinen perusta. (Tosin 

kumpikaan tapauskokonaisuus ei tuottanut kanteita, jotka voitaisiin sel-

keästi luokitella kollektiivisen lainkäytön piiriin kuuluviksi.) Ensimmäinen 

tapaustyyppi vaikutti suorastaan ihanteelliselta niin joukkokanteiden kuin 

ryhmäkanteenkin kohteeksi. Siinä nimittäin on hyvin vähän yksilöllisiä piir-

teitä. Totta kylläkin on, että koron määrä voidaan sitoa maksuhäiriön ris-

kiin, mutta se edellyttäisi maksukyvyn yksilöllistä tarkistamista ja luottojen 

tapauskohtaista epäämistä, mitä tuskin tehdään tällaisessa luotonannossa. 

Toinen tapaus eli pysäköintimaksutapaus taas on vahvasti yksilöllinen. Jos 

maksuvelvollisuus sidotaan, kuten oikeuskäytännössä on tehty, siihen, onko 

yksittäistapauksessa syntynyt konkludenttinen sopimus pysäköintimaksusta, 

jokainen tapaus on erilainen kuin muut. Sopimuksen syntyminen kun riip-

puu siitä, ovatko kyseisen tapauksen olosuhteet – kyltit, niiden näkyvyys ja 

valaistus, autoilijan havaintokyky ja niin edelleen – olleet sellaiset, että sopi-

muksen katsotaan niiden vallitessa syntyneen. Tällöin voidaan sanoa, että 

joukkokanne kaatuu yksilöllisyyden kynnykseen.    

Yleisesti ottaen Suomen lainkäyttöjärjestelmä suosii joukkokanteita, kos-

ka mahdollisuudet kanteiden kumuloimiseen ovat oikeusvertailevasti laajat. 

Ensiksikin Suomessa on vähän erityistuomioistuimia, ja erityisesti kaupalliset 

tuomioistuimet, joihin joukkokanteet monissa maissa periaatteessa päätyi-
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sivät, kokonaan puuttuvat. Jos lainkäyttöjärjestelmä koostuu yleisistä tuo-

mioistuimista ja erityistuomioistuimista, se helposti hajottaa joukkokanteet 

osaksi erityistuomioistuimeen, osaksi yleiseen tuomioistuimeen. Erityistuo-

mioistuimien toimivalta on tavallisesti sidottu asiatyyppiin ja rahamääräi-

seen riitaintressiin, joita ehtoja kaikkien kantajien vaatimukset eivät täytä. 

Kiistely siitä, mitä on asian laatu tai lasketaanko kaikkien kantajien vaati-

mukset yhteen riitaintressin määrässä, avaa sitä paitsi portin sellaiseen rii-

taan riidassa, joka nousee oikeuksiin pääsyn tosiasialliseksi esteeksi. Toiseksi 

Suomen oikeus ei myöskään tunne erityisiä prosessilajeja tai käsittelyuria, 

jotka johtavat samaan hajautumiseen. Tässä näkyvät oikeudenkäymiskaaren 

yhteisprosessi -mallin hyvät puolet. On toki myönnettävä, että dualistinen 

toimivaltaperuste ohjaa osan asioista hallintolainkäyttöön. Sinne päätyvät 

kuitenkin periaatteessa kaikki ne joukkoluonteiset vaatimukset, joilla on ”jul-

kisoikeudellinen” perusta. Joukkoluonteisia vaatimuksia hajottaa yleisessä 

lainkäytössä vain se, että osa niistä voi päätyä rikosasiassa, osa riita-asiassa 

käsiteltäväksi.  

5.1.3. Prosessilainsäädännön rooli

Se, missä määrin tämä järjestelmän suopeus joukkokanteille eli prosessilain 

tarjoama potentiaali erillisten asioiden yhteiskäsittelyssä muuttuu käytän-

nössä kollektiiviseksi oikeussuojaksi, riippuu paljolti asenteista. Vertailussa 

yhteiskanteeseen joukkokanteilla on puolellaan laajempi aikaikkuna. Suo-

men oikeudessa yhteiskanteen on oltava alkuperäinen, koska asianosaisek-

si liittyminen ei ole sallittua. Sen sijaan intressinhaltijat voivat nostaa omia 

kanteitaan tässä suhteessa rajoituksetta ja saada kanteensa joukkokanteiden 

”joukkoon” niin kauan, kuin muita tällaisia kanteita on ylipäätään vireillä. 

Voi olla, että myöhäinen kantaja ei saa kannettaan yhdessä käsiteltäväksi 

(eli kumuloiduksi), mutta tällainenkin kantaja pääsee ainakin jonkinlaisen 

koordinaation piiriin, vähintäänkin hyötyy (tai joskus kärsii haittaa) aikai-

sempien joukkokanteiden kohtalosta. Prosessiekonominen ihanne toki olisi, 

että kaikki joukkokanteet nostetaan samaan aikaan. Kun erilliset asiat ovat 

suurin piirtein samassa käsittelyvaiheessa, niiden koordinointi on helpoin-

ta ja mahdollisesta kumuloinnista saadaan maksimihyöty. Samanaikaisuus 

kuitenkin edellyttää pitkälle organisoitua intressinhaltijoiden yhteistoimin-

taa. Ellei aineellista määräaikaa ole, joukkokanteet saattavat ajallisesti hajo-
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ta vuosia tai vuosikymmeniä kestävään jatkumoon. Niiden elinkaaressa on 

mahdollista erottaa ensimmäiset (varhaiset) joukkokanteet, pääjoukon jouk-

kokanteet sekä viimeiset joukkokanteet. Niiden jälkeen tuomioistuimeen voi 

vielä tulla yksittäisiä kanteita, joissa on kysymys samasta asiasta ja joilla on 

näin yhteys aikaisemmin käsiteltyihin joukkokanteisiin. Näitä myöhästyneitä 

kanteita on edellä kutsuttu jälkikanteiksi, eikä niillä ole suoraa yhteyttä kol-

lektiivisesti toteutuvaan oikeussuojaan. Tällaiset kanteet ovat pikemminkin 

tavallisia oikeudenkäyntejä. 

Harvat esimerkkitapaukset osoittavat, kuinka vaikeaa on päästä saman-

aikaisuuteen. Esimerkiksi puukartellikanteet ovat, tehokkaasta tiedottami-

sesta huolimatta, tulleet vireille kahtena aaltona, jotka nekin ovat hieman 

hajonneet. Kanteiden nostamiseen vaikuttaa tieto muista kanteista, kantei-

ta koskeva uutisointi sekä ensimmäisten kanteiden menestys. Menestys luo 

euforisen mielialan, joka edistää uusien kanteiden nostamista. Vastaavasti 

tappiot, kielteiset uutiset ja joskus myös vastapuolen painostus vähentävät 

uusia kanteita, usein myös saavat aikaan sen, että jo vireille tulleista kanteis-

ta luovutaan. Aineelliset määräajat, varsinkin lyhyet, luontaisesti keskittävät 

joukkokanteita. Samoin vaikuttavat sellaiset preklusiiviset määräajat, joita 

tuomioistuimet voivat joissakin maissa tapauskohtaisesti asettaa, esimerk-

kinä Englannin oikeuden GLO-määräys.    

Joukkokanteissa syntyy samanlainen mukaantulon ongelma, jota yhteis-

kanteissa ja ryhmäkanteissa yritetään ratkaista opt in ja opt out -malleilla.322 

Joukkokanteissa on, yhteiskanteiden tapaan, sisäänrakennettuna opt in -mal-

li. Jokainen intressinhaltija päättää itsenäisesti ja ilman oikeudenmenetyksen 

uhkaa, lähteekö hän kantajana joukkonsa mukaan. Eri asia on, että aineelli-

nen määräaika voi johtaa oikeudenmenetykseen, ellei intressinhaltija ehdi 

joko osallistumaan joukko-oikeudenkäyntiin tai aloittamaan omaa oikeu-

denkäyntiään. Oikeudenkäynnin vanhentumisen keskeyttävä tai katkaiseva 

vaikutushan ei tavallisesti ulotu asianosaisten piirin ulkopuolelle. Englanti-

laisessa keskustelussa opt in -mallin toimivuus monen asian konstruktiossa 

eli joukkokannekonseptissa on katsottu erityisen huonoksi.323 On löydetty 

lähes parikymmentä tekijää, jotka suosivat passiivista käyttäytymistä eli oi-

keudenkäynneistä pois jättäytymistä. Osa näistä tekijöistä (niitä kutsutaan 

sosiaalisiksi ja psykologisiksi syiksi) on tuttuja yksilöllisen oikeudenkäyn-

nin ideaalista. Osa intressinhaltijoista vierastaa oikeudenkäyntejä ylipäätään 

tai ei halua leimautua käräjäpukariksi. Osa puolestaan pelkää aiheesta tai 

322.  Ks. edellä jakso 3.2.2. ja 4.3.1.
323.  Näin Reform of Collective Redress in England and Wales 2008 s. 34.  
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aiheetta vastaajatahon kostotoimia tai ainakin haluaa säilyttää hyvät välit 

vastaajaan. Osa ehkä ottaa vastaan vastaajan tekemän symbolisen sovinto-

tarjouksen (esim. pahoittelun) tosiasiallisesti oikeuksistaan luopuen. Proses-

sioikeudellisena tekijänä toimii taas taipumus vapaamatkustamiseen (’piggy 

backing’). Intressinhaltija laskee saavansa saman korvauksen kuin aloitteen 

tekijät ilman vaivaa ja taloudellista riskiä.324 Puhtaaksi taloudelliseksi syyksi 

taas katsotaan joidenkin intressinhaltijoiden usko siitä, että he saavat suu-

remman korvauksen tai vastaavan edun yksilöllisellä oikeudenkäynnillä.

Sosiaalisille ja psykologisille tekijöille lainsäätäjä ei mahda paljoakaan. 

Niihin vaikuttaa ainoastaan yhteiskunnallinen ilmapiiri ja oikeudenkäynnin 

saama myönteinen julkisuus. Se, saako oikeudenkäynti julkisuutta ja onko se 

myönteistä vai kielteistä, riippuu median suhtautumisesta. Pohjoismaisena 

ongelmana on, ettei puolueetonta tietoa saa juuri mistään. Uutisointi on ta-

vallisesti riitapuolten näkemysten kommentointia. Julkisuuden ohjaamisessa 

taas vahvoilla institutionaalisilla toimijoilla on etulyöntiasema. Niillä on käy-

tössään viestintäalan ammattilaisia, kokemuksia julkisuuden hallinnasta se-

kä mahdollisuus laatia oikeudenkäyntien varalta erityinen viestintästrategia. 

Tällaisen strategian laatimista jopa suositellaan. Kantajataho taas on tässä 

suhteessa ei-ammattilaisten eli asianajajiensa ja järjestöaktiiviensa varassa. 

Esimerkkitapauksista ainakin puukartellikanteissa vastaajatahon viestintäst-

rategia on onnistunut hyvin. Keskustelu on ohjattu kantaja- ja juttumäärien 

kauhisteluun sekä juridisiin yksityiskohtiin: myöskään kantajista annettu ku-

va ei ole ollut ainakaan liian myönteinen.325 Talvivaara-tapauksessa taas oi-

keuksiaan eli korvauksia hakevat ovat saaneet pääosin myönteistä julkisuutta. 

Silmiinpistävää Suomessa on ollut viranomaisviestinnän olemattomuus. 

Se tosin näyttää olevan oikeusvertailun valossa ongelma kaikkialla. Sen 

enempää tuomioistuimet kuin valvojaviranomaisetkaan eivät joko lainkaan 

tiedota oikeudenkäynneistä tai laaditut tiedotteet eivät ylitä lehtien toimituk-

sissa uutiskynnystä. Tämä tuskin johtuu kantajavastaisesta perusasenteesta. 

Tuomioistuinten tapana vain ei ole ollut tiedottaa toiminnastaan, kaikkein 

vähiten keskeneräisistä asioista. Viranomaiset taas ovat, sinänsä vallan kol-

mijakomallin mukaisesti, vältelleet sekaantumista tuomioistuinten toimin-

taan. Vaikka kummankin motiivit ovat hyväksyttävät, on pakko sanoa, että 

324.  Tällaiseksi tekijäksi lasketaan myös intressinhaltijoiden väärä luulo siitä, että heidän vaa-
timuksensa on jo vanhentunut eikä voi johtaa tulokseen. Vastapuolen taktiikkaan luonnollisesti 
kuuluu tällaisten käsitysten luominen ja ylläpitäminen.
325.  Yksi mediauutisoinnin heikkouksista on human interest –näkökulma eli kiinnostavien 
yksilönarratiivien esittäminen. Tämäkin on jälleen ymmärrettävää: valtaosa lukijoista tai kuu-
lijoista ei ole kiinnostunut viileästä analyysistä, joka taas auttaisi tutkimusta.
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passiivisuus jättää liian suuren liikkumavaran vastaajatahon julkisuudenhal-

linnalle. On toki myönnettävä, että passiivisuus on pieni pahe vastaajatahon 

puolelle asettumisen rinnalla. Pahin vaihtoehto on, että luotettavuutta naut-

tiva viranomainen asettuu oikeudellisesti ja näytöllisesti epäselvissä asiois-

sa vastaajan puolelle. Tapauksia hakeva löytää esimerkkejä lähihistoriasta.

5.2. Ekskursio todellisuuteen: 
intressinhaltijoiden järjestäytyminen niin 
sanotuissa puukartellikanteissa

Monen asian konstruktio toimii käytännössä joukkokanteina. Teoriassa jouk-

kokanteet voivat olla täysin spontaanejakin. Tällöin joukko samassa asemas-

sa olevia intressinhaltijoita (esim. farmaseuttisesta tuotteesta vahinkoa kär-

sineitä kuluttajia) nostaa toisistaan tietämättä ja riippumatta samanlaisia 

kanteita samaa vastaajaa (esim. lääkefirmaa) vastaan. Tosiasiallisesti jouk-

kokanteet useimmiten saavat alkunsa enemmän tai vähemmin yhteistoimin-

nassa. Kanteita vireille panevat intressinhaltijat tietävät toisistaan ja siitä, että 

muutkin vaativat oikeuksiaan suurin piirtein samoilla perusteilla ja samalla 

tavalla. Näyttää myös siltä, että suurissa joukkokanteissa intressinhaltijat jär-

jestäytyvät ennen oikeudenkäyntejä, päättävät toimintastrategioistaan sekä 

sovittavat vastaista asianajamistaan oikeudenkäyntien etenemiseen. Koke-

mukset yhden joukkokanteen asianajamisesta auttavat asianajamista toi-

sessa joukkokanteessa. Suomessa niin sanottu puukartelli tuotti ellei ensim-

mäiset organisoidut joukkokanteet niin ainakin ensimmäiset joukkokanteet, 

joiden oikeudenkäynnin ulkopuolisesta tapahtumakulusta tiedetään jotain. 

On kuitenkin syytä muistaa, että tietämyksemme näidenkin joukkokanteiden 

kantajista ja heidän toiminnastaan perustuvat mediauutisiin ja intressinhal-

tijoiden omaan viestintään, etenkin kantajakunnan yhteisiin internet-sivui-

hin. Varsinaista käyttäytymistieteellistä tai sosiologista tutkimusta heistä ei 

ole vielä tehty.          

Kuten edellä todettiin, kolmen metsäyhtiön kielletyksi todettu puunos-

tokartelli johti  yli 1 500 korvauskanteeseen.326 Kanteissaan yksittäiset met-

sänmyyjät vaativat puuta ostaneilta metsäyhtiöiltä korvauksia siitä vahin-

gosta, jonka kyseinen kilpailunrajoitus oli heille heidän metsäkaupoissaan 

aiheuttanut. Vahinko muodostuu de facto maksetun hinnan ja teoreettisen 

oikean markkinahinnan välisestä erotuksesta. Vahinkoa kärsivät luonnolli-

326.  Ks. edellä jakso 2.4.1.
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sesti eniten suuret metsänmyyjät. Heillä saattoi olla myös lukuisia yksittäisiä 

metsäkauppoja pitkän ajan kuluessa. Pienillä metsänomistajilla oli ehkä vain 

yksi metsäkauppa ja vastaavasti pienehkö korvausvaatimus. Tämä vaihtelu 

selittää vaadittujen korvausten heterogeenisuuden. Tässä suhteessa puu-

kartellikanteet ovat, kuten edellä havaittiin, hieman epätavallisia joukkokan-

teita, vaikkakaan se ei näytä vaikuttavan sen enempää intressinhaltijoiden 

käyttäytymiseen kuin tilanteen oikeudelliseen arviointiinkaan. Puukartelli-

tapaus on paitsi toistaiseksi laajin joukkokanne Suomessa myös esimerkki 

siitä, miten joukkokanteet saavat alkunsa, miten ryhmä muodostuu, miten 

ryhmän välinen yhteydenpito hoidetaan ja millaiseen sopimuskonstrukti-

oon kanne perustuu. Tapaus todistaa samalla digitalisaation oikeussuojaa 

tehostavaa voimaa. Kyseisten joukkokanteiden organisoinnissa nimittäin 

käytettiin ja käytetään taitavasti hyväksi modernia viestintäteknologiaa. Yh-

teyttä pidetään sähköpostin ja internetin välityksellä. Joukkokanteiden kan-

tajilla on oma kotisivusto, jota pitää yllä kanteiden taustaorganisaatio, tässä 

tapauksessa paradoksaalisesti yksityinen henkilö. Sivusto sisältää runsaasti 

tietoa kanteiden taustasta, kanteiden nostamiseen johtaneista tapahtumista, 

oikeudenkäyntien tavoitteista sekä ajankohtaisia uutisia siitä, mitä oikeuden-

käynneissä on viimeksi tapahtunut.   

Kotisivu tuo esiin organisoitumisen kolme vaihetta: viestintävaiheen, jou-

kon  kokoamisen vaiheen ja kantajien sitouttamisen vaiheen. Aloite joukko-

kanteiden nostamisesta kartelliyhtiöitä vastaan tuli yksittäiseltä metsänomis-

tajalta.327 Mahdollisuudesta ajaa korvauskannetta kartelliyhtiöitä vastaan 

tiedotettiin laajalti: se sai maininnan YLE-ohjelmassa ja tektitv:ssä, se pääsi 

artikkeleihin muun muassa Kauppalehdessä, Aamulehdessä ja Metsäleh-

dessä. Suurin piirtein samanaikaisesti joukkokannehankkeelle perustettiin 

kotisivut sosiaaliseen mediaan, eri paikkakunnilla järjestettiin “kiertueiksi” 

kutsuttuja metsänomistajien tapaamisia sekä hankkeen henkiseksi selkäran-

gaksi julkaistiin kirja.328 Mediajulkisuutta hankkeelle antoi sen ristiminen 

“suurisavotaksi”. Nimen valinta oli täysosuma. Mieleen jäävä nimi siirtyi vä-

littömästi kansalaiskeskusteluun sekä pienellä viiveellä siihen enemmän tai 

vähemmän juridiseen keskusteluun, jota hankkeesta on käyty. Sivustoa käy-

327.  Myöhemmin henkilö lähti kansanedustajaehdokkaaksi perussuomalaisena. Uutisten 
mukaan politiikkauran taustalla vaikutti kuitenkin korvaushanke. Näin Yleuutiset (www.yle.
fi/27.2.2015).
328.  Kotisivut avattiin 2.3.2011, facebook -sivut 5.3.2011. Jälkimmäisen ryhmässä on 68 jäsentä 
(tilanne 18.3.2016). Kiertue järjestettiin 39 eri paikkakunnalla, ja niistä ilmoitettiin näkyvästi 
paikallisissa sanomalehdissä. Tapaamisten osanottajamääristä ei sen sijaan ole tietoja tämän 
tutkimuksen käyttämässä aineistossa.
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tettiin modernisti kantajien rekrytointiin. Joukkokanteensa kantajaksi pääsi 

eli “joukkoon” saattoi lähteä mukaan sivuston kautta. Joukkoon liittyvä kan-

taja valtuutti hankkeen alulleen panneen aktiivitoimijan eli puuhahenkilön 

keräämään verottajalta tiedot puukartellin piirin kuuluvista metsäkaupois-

ta. Hankkeelle kerättiin alkurahoitus liittymisen yhteydessä niin sanottuina 

liittymismaksuina. Liittymismaksu oli kiinteämääräinen: yksityiselle met-

sänmyyjälle 395 euroa sekä hieman alle neljä prosenttia mahdollisesta kar-

tellikorvauksesta. Kantajan omien asianajokustannusten enimmäismääräksi 

sovittiin jos sivustoon luotetaan 2 100 euroa.329 Avoimeksi näyttää jääneen, 

miten mahdolliset ylikustannukset katetaan.  

Lähempi kuvaus joukkokanteista löytyi linkistä “Usein kysytyt Kysy-

mykset”. Sen mukaan ”ryhmässä” yksi asianajotoimisto ajaa satojen metsän 

omistajien asiaa. Näin kulut ja kuluriskit minimoituvat verrattuna siihen, että 

“useita satoja asianajajia valjastetaan asialle”. Toteamus voisi olla kollektiivi-

sen oikeussuojan kannattajien mainonnasta (jota sivusto ei tosin ole). Ko-

tisivuilla huomautetaan varmuuden vuoksi erikseen, että jokainen metsän-

myyjä on “erillinen kantaja” ja että heistä jokaiselle laaditaan “tilakohtainen, 

yksilöity korvausvaade”. Ankara kriitikko löytää pienehkön aukon metsän-

omistajien ja potentiaalisten kantajien informoinnista. Oikeudenkäynnin ku-

luriski kylläkin nimenomaan mainitaan. Mainitseminen tapahtuu kuitenkin 

niin vähäeleisesti, että se menee luultavasti useimmilta lukijoilta ohi silmien. 

Myöskään kuluriskin suuruutta – nähtävästi sillä tarkoitetaan vastuuta vas-

tapuolen oikeudenkäyntikuluista, jos kanteet hävitään – ei kerrota tai edes 

arvioida. Avoimeksi jätetään tai ainakin jää myös, miten kantajien joukko 

tekee sisäisen päätöksensä tai miten joukosta erotaan. Sen sijaan myöhem-

pi ryhmään tuleminen eli eräänlainen asianosaisliityntä estetään. Sivustol-

la kerrotaan, että kaikki ryhmät on “nyt” suljettu. Tavoitteena on selvästikin 

saada kanteet keskitetyiksi ja kaikki potentiaaliset kantajat kerralla mukaan. 

Näin vältetään asianosaisliitynnän heikkous eli toisten oikeudenkäynneillä 

ratsastaminen.330 Mikään ei tietenkään estä mattimyöhäisiä intressinhalti-

joita nostamasta omin päin vastaavia kanteita, jos aineellinen määräaika tai 

kannemääräaika sen sallii. Myöhästyneet kantajat eivät kuitenkaan pääse 

osallisiksi joukolle järjestetyistä palveluista eivätkä saa taloudellista riskiään 

329.  Enimmäismäärä kuulostaa ällistyttävän pieneltä. Yleinen kokemussääntöhän on, että 
niin sanotun laajan riita-asian omiin kustannuksiin on varattava 10 000 euroa. Enimmäismää-
rä vaikuttaa kuitenkin harkitulta, koska asioiden samankaltaisuus ja yhteinen asianajaminen 
laskevat kustannuksia.   
330.  Asianosaisliitynnästä yhden asian konstruktiossa ks. edellä jakso 4.3.1.



209

5. Kumulatiiviset kollektiivikanteet 2: monen asian konstruktio

tasatuksi. Tuomioistuin ei sen sijaan erottele kanteita sen mukaan, onko yk-

sittäinen kantaja joukkonsa jäsen vai mattimyöhäinen.331   

Jos ajatellaan kantajien keskinäistä vuorovaikutusta, lievää moitteen 

aihetta löytyy. Tiedottaminen sivustojen kautta on jäänyt yksisuuntaisek-

si. Hankkeen puuhahenkilö on käyttänyt sitä kiitettävästi sitä asian etene-

misestä kertomiseen ja omiin pohdintoihin. Joukon jäsenet sen sijaan ei-

vät juuri keskustelleet sen enempää keskenään kuin puuhahenkilönkään 

kanssa. Sivuston sävykin on epäanalyyttinen ja epäprofessionaalinen. Tuo-

mioistuimien tekemisiä on taivasteltu, eikä henkilöön käyvää arvostelua ole 

kaihdettu. Yksittäisiä tuomareita on mainittu nimeltä. Tyydytyksellä todettiin 

yhden kanteita käsitelleen tuomarin “siirtäminen sivuun asian jatkokäsitte-

lystä”. Tuomareiden nimien mainitseminen on suomalaisessa julkisuudessa 

epätavallista: lainkäyttö ei juuri henkilöidy, vaan tuomarit saavat toimia tuo-

mioistuimen nimissä anonyymeinä.332 Joissakin sivuston tiedotteissa toivot-

tiin laajempaa keskustelua ”oikeusprosesseista”. Keskustelua ei kuitenkaan 

saatu aikaan. Yllättävä piirre on ollut hankkeen vahva henkilöityminen myös 

kanteen omassa joukossa. Puuhahenkilön katsottiin olevan vastuussa paitsi 

itse joukkokannehankkeesta myös sen lopputuloksesta. Tällainen henkilö 

(tai organisaatio) ottaa näin kannettavakseen sekä suuren vaivan että suuren 

sosiaalisen paineen. Oikeussuojan heikko toteutuminen koetaan selvästikin 

joukkokanteiden organisoijan viaksi, eikä tuomioistuimen asiantuntematto-

muudesta tai vastapuolen tehokkaasta puolustautumisesta johtuvaksi, mis-

tä taas ulkopuolinen vikaa ensisijaisesti etsisi. Jos hegeliläisessä ajattelussa 

valtio kantaa vastuun oikeuksiin pääsystä, organisoiduissa joukkokanteissa 

puuhahenkilö astuu valtion sijaan.    

Esimerkkitapaus yhdistää sekä kirjallisuudessa esiintuotuja taktiikoita 

että oikeudellisia innovaatioita. Uutta siinä oli digitalisaation, mediajulkisuu-

den ja ruohonjuuritason (‘paikkakuntakiertueet’) ennennäkemätön mutta 

menestyksekäs yhdistäminen. Toimivana innovaationa voidaan pitää myös 

kanteiden rahoittamista. Siinä ollaan lähellä perinteistä joukkorahoitusta 

oikeudenkäyntiympäristöön sovellettuna. Rahoituksessa yhdistetään kiin-

331.  Tosiasiallisesti kantajat toki voivat muodostaa kahden kerroksen väen. Järjestäytyneet 
kantajat – tässä tapauksessa 1 500 – luultavasti tulevat case flow management -keskusteluissa 
paremmin kuulluiksi kuin muutaman pienehkön erilliskanteen kantajat. 
332.  Koulu 2015 s. 320. Julkisuuden vaikutuksesta tuomariin ks. Kunnas 2013 s. 25. Hän on ar-
vellut tuomareiden sietokyvyn tässä suhteessa vahvistuneen. Väite on uskottava: lisääntynyt 
julkisuus sinänsä parantaa sietokykyä. Vaikutuksessa on syytä erottaa yhtäältä myönteisen ja 
kielteisen julkisuuden vaikutus, toisaalta vaikutus aktuaaliin oikeudenkäyntiin ja muihin sa-
manlaisiin oikeudenkäynteihin. 
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teät maksut sekä lupaus tulospalkkiosta, joilla rahoitetaan omat oikeuden-

käyntikustannukset. Tuttua alan tutkimuksesta on myös, tosin siinä vähälle 

huomiolle jätetty, saman asianajajan käyttäminen kaikissa joukkokanteissa. 

Tällaisella personaaliunionilla helpotetaan merkittävästi tiedonkulkua ja sa-

malla tehokasta asianajajamista. Odottamaton on sen sijaan organisoitumi-

sen muoto. Se tapahtui aidosti kansalaisyhteiskunnan piirissä eli tuomio-

istuimen ja professionaalisen asianajamisen ulkopuolella. Yleensähän on 

ajateltu, että organisointi, joukon ylläpito ja kanteiden hallinnointi on tuo-

mioistuimen huolena tai parhaassa tapauksessa kanteita ajavan asianajajan 

tehtävänä. Brittimallihan tukeutuu, kuten edellä todettiin, tuomioistuimen 

prosessinjohtoon, yhdysvaltalainen malli taas asianajajakuntaan. Suomalais-

ta kansalaisyhteiskuntaa on muutoin pidetty heiveröisenä. Nähtävästi voima-

kas subjektiivinen vääryyskokemus saa ihmiset menettämään uskonsa siihen, 

että oikeus tapahtuu itsestään tai vähintäänkin viranomaisten toimien kautta.   

Kannattaa kuitenkin panna merkille, että loppujen lopuksi kantajien 

joukkoon liittyi alle prosentti potentiaalisista intressitahoista. Heistäkin tois-

taiseksi tuntematon osa on luopunut kanteistaan, muutamat lehtiuutisten 

mukaan jopa maksamalla takaperoisesti korvausta siitä vastaajille. Kotisivus-

ton mukaan kartellin kattamana ajanjaksona 400 000 metsänomistajaa teki 

sellaisia puukauppoja, jotka periaatteessa olisivat mahdollistaneet korvaus-

kanteen ajamisen. Jos brittitutkimuksia on uskominen, tässäkin tapauksessa 

ajan kuluminen on karsinut joukkokanteita. Se ei ole lähemmin mietittäessä 

ihme. Kartellikausi ajoittui vuosiin 1997-2004. Tällä hetkellä vanhimmat puu-

kaupat ovat kahden vuosikymmenen takaa, eikä ensimmäistäkään korvausta 

ole toistaiseksi tuomittu maksettavaksi, vielä vähemmän maksettu. Heikon 

osallistumisprosenttinsa takia tapaus ei myöskään riitä kumoamaan van-

haa uskomusta siitä, että suomalaiset ovat huomattavan prosessiaversiivisia, 

toisin sanoen tuntevat vastenmielisyyttä oikeudenkäynteihin osallistumista 

vastaan. Tämä heijastuu myös jokapäiväiseen kielenkäyttöön. Suomessa oi-

keudenkäynteihin joudutaan, niihin ei osallistuta tai lähdetä.

Vaikka suomalainen organisoitumismalli puukartellikanteissa oli ominta-

keinen, se vaikuttaa yllättävän onnistuneella. Mallin avulla koottiin, oikeus-

kulttuurin pieni koko muistaen, hämmästyttävä paljon intressinhaltijoita 

ajamaan joukkokanteita. Julkisuuteen ei ole päässyt moitteita epäkohdista 

tiedottamisessa tai hankkeen hallinnoinnissa. Myöskään joukon sulkeutu-

misesta ei ole protestoitu. Tosin jos järjestäytyminen tapahtuu kansalaisyh-
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teiskunnassa, joukkoon pääsy ei periaatteessa ole todellinen oikeussuojan 

ongelma. Ensiksikin henkilö saa tavallisesti syyttää itseään, ellei hän ilmoit-

taudu joukkoon. Sitä paitsi joukko (tarkkaan ottaen sitä hallinnoiva taho) 

on yleensä avoin; taho päinvastoin yrittää vetää joukkoon mahdollisimman 

paljon intressinhaltijoita, koska näin taloudellinen riski saadaan levitetyk-

si mahdollisimman laajalle. Joukko ei omin päin yleensä sulkeudu, joten 

puukartellikanteet edustavat tässä suhteessa poikkeusta. Toiseksi joukon ta-

voitteista eri mieltä olevat henkilöt voivat halutessaan organisoitua samal-

la tavalla eli perustaa oman joukon ajamaan haluamiaan joukkokanteita. 

Sosiologi tai sosiaalipsykologi nostaisi lopuksi esiin puukartellitapauksen 

esimerkkinä yksittäisen kansalaisen mahdollisuudesta käynnistää laaja-

mittainen liike. Ennen internet-aikaa se ei olisi ollut luultavasti ollenkaan 

mahdollista. Joukkokanteet eivät selvästikään tarvitse enää organisoijakseen  

aatteellista tai poliittista taustajärjestöä, vielä vähemmän lehdistön myötä-

vaikutusta.

Jos puukartellijutut edustavat spontaania, kansalaisyhteiskunnasta kum-

puavaa järjestäytymistä, käytäntö tarjoaa esimerkin toisesta mallista. Siinä 

järjestäydytään ammatillisen toimijan, tässä tapauksessa lakiasiaintoimiston, 

ympärille. Lakiasiaintoimisto on siinä myös aloitteen tekijä. Joukkokanteiden 

potentiaalisille kantajille tiedotetaan joukkokanteiden mahdollisuudesta se-

kä tarjotaan toimiston palveluja. Tällöin päästään tavallaan automaattisesti 

asianajolliseen personaaliunioniin. Tarkoitus selvästikin on, että sama eli 

aloitteen tehnyt lakiasiaintoimisto edustaisi kaikkia mukaan tulevia kantajia, 

toimisto huolehtisi keskinäisestä tiedonvälityksestä sekä tukisi oikeudellisin 

neuvoin joukon päätöksentekoa. Mallissa on myös kyseenalaiset kohtansa. 

Ensiksikin palvelujen tarjoamista potentiaalisille kantajille on mahdollista 

pitää sellaisena luvattomana markkinointina, jonka esimerkiksi asianajajien 

eettiset tapaohjeet kieltävät (10.2. -k). Tällaiset ammattikunnan edunvalvon-

tasäännökset on kuitenkin helppo kumota access to justice -argumenteilla. 

Oikeuksiin pääsy on arvokkaampi tavoite kuin halu rajoittaa ammattikunnan 

sisäistä kilpailua.

Kummassakin käytössä olleessa mallissa on sama peruspulma: joukon 

keskinäiset intressiristiriidat. Niitä periaatteessa syntyy aina: onhan joukon 

päätettävä, minkä kanteen ajamiseen panostetaan minkä ei, missä järjes-

tyksessä kanteisiin yritetään saada ratkaisu, mistä kanteesta yritetään saada 

sisäinen pilottiasia, mitä asioita sovitaan ja mihin haetaan muutosta? Toki 
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voidaan sanoa, että samat ongelmat syntyvät myös täysin spontaanissa jär-

jestäytymisessä. Siinä kuitenkin intressinhaltijat tekevät sekä tosiasiallisesti 

että juridisesti päätökset. He voivat käyttää yhtä asianajotoimistoa (jolloin 

syntyy personaaliunioni), jakaantua alaryhmiin ja tehdä tällä perusteella 

useita toimeksiantoja tai siirtyä yksilöllisin toimeksiantoihin. Jälkimmäises-

sä tapauksessa menetetään hieman joukkokanteiden hyötyjä, mutta keski-

näinen yhteistyö tuo kuitenkin säästöjä ja tehostaa asianajamistakin. Asian-

ajokontekstissa tapahtuva järjestäytyminen on kuitenkin hieman eri asia.   

Professionaalisessa järjestäytymisessä taas personaaliunionille rakentuva 

asianajaminen tarjoutuu luonnolliseksi ratkaisuksi. Tilanne muistuttaa opt 

out -mallista ryhmäkannetta: intressinhaltijan on, jos hän haluaa itsenäi-

syyttä, erottava joukosta. 

5.3. Asioiden yhdistäminen (kumulaatio) 

5.3.1. Yhteiskäsittelyä vai erilliskäsittelyä? 

Jotta intressinhaltijat saisivat kollektiivisesta lainkäytöstä kunnolla hyö-

tyä, joukkokanteissa on päästävä kokonaan tai ainakin pääosin yhteiseen 

käsittelyyn. Tämä tarkoittaa, että joukkokanteiden on tultava yhdistetyik-

si eli kumuloiduiksi.333 Joukkokanteissa (edellä mainitussa merkityksessä) 

keskiöön nousevat näin yhtäältä pakollisen kumulaation edellytykset, toi-

saalta tuomioistuimen valta määrätä harkinnanvarainen kumulaatio.334 

Kumulaatiossa kannattaa erottaa kaksi näkökulmaa. Tuomioistuimelle ku-

mulaatio näyttäytyy valtana (tai sen puutteena) pakottaa riidan osapuo-

let siihen, että heidän itsenäiset kanteensa käsitellään yhdessä muiden 

kanteiden kanssa. Tilanteesta riippuen tämä on menetys tai hyöty. Yh-

täältä asianosaiset joutuvat alistumaan siihen, että he menettävät täydel-

lisen erilliskäsittelyn edun, toisin sanoen yksilöllisen oikeussuojan ideaali  

hylätään. Tältä kannalta kumulaatio on kyseisen henkilön oikeusturvan on-

gelma.  

333.  Yhteiskäsittely on maksimaalista hyötymistä joukkokanteiden kollektiivisuudesta. Se ei 
ole kuitenkaan ainoa hyöty. Vaikka yhteiskäsittelyyn ei syystä tai toisesta päästäisikään (asiat 
etenevät esimerkiksi eri tahdissa), kantajat saavat joukkoon kuulumisestaan epäsuoraa hyö-
tyä niin psykologisesti, asianajollisesti kuin taloudellisestikin. Oikeudenkäynnin henkinen ra-
situs kevenee kun se jaetaan muiden kanssa, asianajaminen tehostuu vuorovaikutuksessa ja 
kustannukset jakaantuvat kaikkien kantajien maksettaviksi, etenkin, jos he käyttävät yhteisiä 
asiamiehiä. Ks. edellä jakso 3.5.1.  
334.  Ekelöf 1996 s. 166.



213

5. Kumulatiiviset kollektiivikanteet 2: monen asian konstruktio

Toisaalta taas yksittäisen asianosaisen näkökulmasta kysymys on pikem-

min siitä, että hän hyötyy eli pääsee edullisen yhteiskäsittelyn piiriin. Tällä 

perusajatuksellahan kollektiivisen oikeussuojan ideologia lepää. Asia erik-

seen on, että pääsy yhteiskäsittelyn piirin voidaan kokea vastapuolen oikeus-

turvan ongelmaksi. Liittoutuvathan yksittäiset intressinhaltijat häntä vastaan 

– ja pahimmassa tapauksessa vetävät yhteiseen oikeudenkäyntiin sellaisia 

intressitahoja, jotka eivät olisi lähteneet yksilöllisen oikeussuojan tielle. To-

sin joukkokanteissa ongelma on vähäinen, sillä jokaisen kantajan on tehtävä 

aloite. Vastapuolen oikeussuojasta on tapana kantaa todellista huolta vasta 

edustuksellisissa kanteissa ja etenkin opt out–mallille perustuvassa ryhmä-

kanteessa.   

Puhuminen yhteiskäsittelyssä antaa samalla kuulijalle vihjeen siitä, että 

asioilla on oltava jotain yhteistä. Näin asia onkin: prosessioikeuden teoriassa 

yhteiskäsittely on sidoksissa yhteiseen identiteettiin. Näin kumulaatio-opit 

ovat sukua vastaaville oikeusvoima- ja lis pendens-opeille. Niissä kaikissa 

muodostuu samankaltainen  yhteisen identiteetin ongelma. Perustava ero 

on kuitenkin olemassa: yhteiskäsittelyyn riittää osittainen yhteinen identi-

teetti, kun taas oikeusvoima- ja lis pendens-vaikutus lähtökohtaisesti vaativat 

täydellistä identiteettiä, asian on oltava sama. Jotta kumulaatiosta ei tulisi 

pääsääntöä, mikä tahansa yhteinen piirre kanteiden välillä ei riitä. Vaikka 

identiteetti saa olla osittaista, yhteisen osan on kuitenkin oltava tavalla tai toi-

sella olennainen. Nykyisin oltaneen yksimielisiä siitä, että objektiivisia sään-

töjä identiteetin (osittaisenkaan) määrittelyyn ei ole löydettävissä. Samaa on 

pakko sanoa myös olennaisuusvaatimuksesta. Jonkinlainen konsensus on 

saavutettu vain joistakin yleisistä linjauksista. Ne tukevat konkreettista pää-

töksentekoa mutta eivät anna vielä suoria vastauksia käytännön tilanteisiin. 

Linjaukset rakentuvat tässäkin pitkälti negaatioille, toisin sanoen ne ilmoit-

tavat, mikä ei muodosta riittävää yhteyttä. Päätyminen negaatiosääntöihin 

”positiivisten” sääntöjen sijasta tuntuu muutoinkin olevan yleinen tulos iden-

titeettipohdiskeluista.   

Olennaisuus ei esimerkiksi tarkoita pelkkää oikeustosiseikkojen mää-

rällistä enemmyyttä. Ilmeistä on myös, että huomioon otetaan vain riitaiset 

tosiseikat; ainoastaan niissä voidaan saavuttaa sellaisia prosessiekonomia 

etuja, jotka muodostavat yhteiskäsittely -instituution justifikaation.335 To-

sin kirjallisuudessa varotellaan, että arvio riitaisuudesta joudutaan yleensä 

tekemään haastehakemuksen ja vastauksen perusteella. Näin ratkaisevaksi 

335.  Näin Ekelöf 1996 s. 167.
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ei nouse tavallisesti se, mikä on de facto riitaista oikeudenkäynnissä, vaan 

mikä on kokemusperäisesti riitaista tässä asiatyypissä. Identiteetin ja olen-

naisuuden pohtimiselta vältytään lisäämällä tuomioistuimen harkintaval-

taa. Kumulaatiolla ei toisin sanoen ole enää lakisääteisiä kiinteitä edellytyk-

siä, vaan tuomioistuin saa perustaa kumulaation tarkoituksenmukaisuuden 

kaltaisiin eli samalla kertaa epämääräisiin ja tilannesidonnaisiin seikkoihin. 

Kumulaatiosta tulee tällöin punnintaratkaisu. Siinä joutuvat vastakkain yh-

täältä yhteiskäsittelyllä saavutettavat prosessitaloudelliset hyödyt, toisaal-

ta siitä aiheutuvat haitat.336 Haitoista merkittävin on ”selvien” (tai oikeam-

min sellaisiksi katsottujen) asioiden ratkaisun viivästyminen. Tosin samaan 

hengenvetoon voidaan todetaan, että viivästymisen haitta vältetään asioi-

den myöhemmällä erottamisella eli osoittamiselle erilliseen käsittelyyn. On 

myönnettävä, että tällöin myös oikeudenkäyntikustannukset voivat kasvaa. 

Asianosaisen lakimies kun joutuu esimerkiksi olemaan paikalla silloinkin, 

kun käsitellään sellaisia seikkoja, jotka eivät liity hänen päämiehensä vaati-

muksiin. Jos veloitusperusteena on tavanomainen tuntitaksa, hän tietenkin 

laskuttaa näistäkin tunneista päämiestään.

Punninnassa aikatekijä painaa melkoisesti. Mitä myöhäisempään käsitte-

lyvaiheeseen yhteiskäsittelyn aloittaminen lykkääntyy, sitä vähemmän siitä 

saadaan hyötyjä. Kirjallisuudessa onkin pidetty selvänä, että kumulointiin 

on päästävä jo oikeudenkäyntien ollessa valmisteluvaiheessa.337 Tässä pun-

ninnassa on otettava huomioon sekä se oikeudenkäynti, jonka kannalta asi-

aa katsotaan, että muut oikeudenkäynnit. Ihanteena on, että kumulaatioon 

päästään, ennen kuin ensimmäisenkään kanteen valmistelu aloitetaan. Kaik-

ki kanteet ovat siis samassa vaiheessa eli alkutilassaan. Tässä tilanteessa ku-

mulaatio on todella puhdas tarkoituksenmukaisuuskysymys. Asia kuitenkin 

muuttuu, kun asioiden käsittelyvaihe ei ole enää sama; osassa käsittely on 

tosiasiallisesti päättynyt, ja asia odottaa ratkaisuaan, osassa taas asia on tul-

lut juuri vireille. Tällöin kumulointi muuttuu kysymykseksi oikeudenmukai-

suudesta, viime kädessä kysymykseksi siitä, painaako joukon etu enemmän 

336.  Prosessitaloudellisesta tehokkuudesta ratkaisuperusteena ks. Vaitoja 2014 s. 456. Jotta 
tällaiset argumentit olisivat uskottavia, kustannusten tulisi olla periaatteessa rahassa mitatta-
via ja riittävän todennäköisiä. Vertailussa tarkastellaan valittavan menettelymuodon kustan-
nustehokkuutta suhteessa sen kontrafaktuaaliseen vaihtoehtoon, esimerkiksi yhteiskäsittelyn 
tehokkuutta suhteessa hypoteettiseen erillisten käsittelyjen vaihtoehtoon. Tällaisen vertailun 
uskottavuutta heikentää kontrafaktuaalisuuteen liittyvä yleinen epävarmuus: mistä tiedämme, 
millaisia kustannuksia siinä aiheutuu, kun emme tiedä edes valitun vaihtoehdon kustannuksia 
hetkellä, jolloin päätös tehdään. Väite siitä, että kustannustehokkuus arvioidaan oletettujen 
vaikutusten perusteella, avaa umpikujan. Varsinaista vastausta se ei tietenkään tarjoa. 
337.  Ks. Lappalainen 1995 s. 444.
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kuin yhden kantajan etu. Kysymyksenasettelu on syytä valaista esimerkeillä. 

Perustilanteessa joukkokanteita on kaikkiaan 26. Ensimmäisessä muunnel-

massa joukkokanteiden pääjoukko on edellä, toisessa muunnelmassa taas 

yksittäisen joukkokanteen käsittely on edennyt pitemmälle kuin käsittely 

pääjoukossa. 

Jos muun kannejoukon (esimerkiksi joukkokanteet 1-25) yhteiskäsittely 

on pitkällä, tämä pääjoukko ei saa juuri mitään hyötyä siitä, että niihin yh-

distetään vielä yksi joukkokanne (esimerkissä joukkokanne 26). Tämä kanne 

on juuri tullut vireille, ja sen valmistelu on vasta alkamassa. Pikemminkin 

uusi kumulaatio tuo viivytystä, kun jo sivuutettuja käsittelyvaiheita joudu-

taan toistamaan. Toki tämän uuden ”mukaan pääsevän” asian kantaja saa 

suuren prosessiekonomisen ja taktisen hyödyn kumulaatiosta. Hän voi ottaa 

oppia niistä erehdyksistä, joita aikaisempien kanteiden käsittelyssä on teh-

ty, välttyä omalta todistelulta tukeutumalla muiden kantajien todisteluun ja 

niin edelleen. Kysymykseksi nousee, pitääkö kantajien pääjoukon kokonais-

hyöty uhrata uuden kantajan yksilöhyödylle. Käänteisessä tilanteessa taas 

pisimmälle ehtineen joukkokanteen (esimerkin joukkokanne 1) käsittely on 

loppusuoralla.338 Viime hetkellä nostetaan suuri määrä uusia joukkokantei-

ta (esimerkin joukkokanteet 2-26). Kysymme: onko perusteltua kumuloida 

uudet kanteet vanhaan kanteeseen? Kumulointi hyödyttää selvästikin uutta 

kannejoukkoa; sen sijaan ensimmäisen kanteen kantaja ei saa siitä lainkaan 

hyötyä. Jotta kumulointi olisi hyväksyttävissä, yksilöedun on väistyttävä jou-

kon kokonaisedun edeltä.    

On ajateltavissa, että kollektiivisen oikeussuojan ideologiaan sisältyy ajatus, 

jonka mukaan yksilön etu voi kärsiä, jotta mahdollisimman moni joukon jäsen 

pääsee oikeuksiinsa. Jos tällainen ajatus hyväksytään, kumulaatio olisi ensim-

mäisessä esimerkkitapauksessa sallittu. Koska kantajat joukkokanteissa 1-25 

toimivat yhdessä, he ovat sisäistäneet tämän ajatuksen – ja siihen sisältyvän uh-

rauksen. Sen sijaan toisessa esimerkkitapauksessa logiikka ei päde alkuunkaan. 

Joukkokanteen 1 kantaja ei välttämättä ole joukon jäsen. Hän voi yhtä hyvin 

noudattaa yksilöllisen oikeussuojan eetosta, eikä häntä voida vaatia uhrau-

tumaan myöhemmin liikkeelle lähteneiden intressinhaltijoiden hyväksi. Toi-

seen tulokseen tullaan vain, kun hänen kanteensa on yhteisen sopimuksen 

perusteella nostettu pilottijuttu. Siitä saatuja kokemuksia on ollut tarkoitus 

käyttää hyväksi, kun muita joukkokanteita ryhdytään ajamaan. Tässä muun-

nelmassa kantaja 1 luultavasti suostuu tai jopa vaatii kanteiden kumulointia: 

338.  Yllä puhutaan yksinkertaisuuden vuoksi joukkokanteista, vaikka kanne 1 ei käsitteelli-
sesti ole yksi joukkokanteista, ennen kuin riittävä määrä vastaavia kanteita on tullut vireille.



216

5. Kumulatiiviset kollektiivikanteet 2: monen asian konstruktio

toisessa muunnelmassa hän mitä luultavimmin sitä jyrkästi vastustaa. 

Samalla nähdään, että motiiveja ei tarvitse ryhtyä arvailemaan. Motiivit 

käyvät suoraan ilmi siitä, miten henkilö käyttäytyy, eli toimii tai jättää toimi-

matta. Samoin järjestelyistunto (tai vastaava) osoittautuu välttämättömäk-

si, jotta asianosaisten tahto ja viime kädessä intressit saadaan selvitetyksi. 

Perimmältään sama kysymys toistuu, kun harkinnanvaraisen kumulaation 

edellytyksiä tulkitaan. Kumulaation on nimittäin edistettävä ”asioiden selvit-

tämistä” (OK 18:6). Voi olla, että kumulaatio tuottaa tämän tuloksen joukko-

kanteessa 1 mutta ei mitenkään edistä asian selvittämistä joukkokanteessa 2. 

Kirjaimellinen tulkinta tosin ratkaisee asian: lakiteksti käyttää monikkoa eli 

puhuu ”asioista”. Kun kumulaatio ei auta molempien asioiden selvittämistä, 

kumulaatio ei periaatteessa ole luvallinen. Jos tällaiseen tulkintaan ei läh-

detä, vastaus on pakko hakea oikeudenmukaisuuden tai etiikan kaltaisista 

lähteistä. 

5.3.2. Kumulaatio ja prosessilaki

Pohjoismaiset prosessilait, Suomen prosessilaki mukaan luettuna, erottavat 

pakollisen ja harkinnanvaraisen (subjektiivisen) kumulaation. Pakollisella 

kumulaatiolla on sekä aineellisia että prosessioikeudellisia edellytyksiä (OK 

18:2).339 Aineellisena edellytyksenä on kanteiden välinen asiallinen yhteys, 

niiden on perustuttava ”samaan oikeustosiseikkaan”. Pedagogisena esimerk-

kinä mainitaan korvauskanteet, jotka aiheutuvat ”samasta vahinkotapahtu-

masta”. Prosessioikeudellisia edellytyksiä on lukumääräisesti paljon, mutta 

ne eivät selvyytensä ja ulkonaisen havaittavuutensa takia aiheuta mainittavia 

tulkintaongelmia. Kanteet on pantava vireille samanaikaisesti. Matemaattis-

ta samanaikaisuutta, esimerkiksi vireille tulemista samalla kellonlyömällä, 

ei kuitenkaan kannata edellyttää. Tässä suhteessa riittää, että kaikki kanteet 

ovat tulleet vireille, ennen kuin niitä aletaan käsitellä. Lisäksi kanteiden on 

oltava vireillä samassa tuomioistuimessa, ja saman käsittelylajin tulee kos-

kea kaikkia kumuloitavia kanteita. Esimerkiksi hakemusasiaa ja riita-asiaa 

ei voi kumuloida keskenään. Nämäkin vaatimukset ovat tulkinnallisesti var-

sin selkeitä. Sen sijaan kumulaation aineellinen edellytys, asiallinen yhteys, 

jättää loputtomiin tulkinnanvaraa. Myöskään sen samastaminen oikeusto-

siseikkaan ei auta: oikeustosiseikan käsite kun ei sekään ole yksiselitteinen. 

Pakollinen kumulaatio on niin sanottu vahva kumulaatio. Tällä tarkoitetaan 

339.  Ks. lähemmin Lappalainen 1995 s. 431. Tämä jakso perustuu hänen esitykseensä.
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sitä, että tuomioistuin ei saa sitä purkaa, toisin sanoen osoittaa kanteita erik-

seen käsiteltäviksi.340 Kumulaatio oli varsin laajalti esillä myös ryhmäkanne-

lain valmistelussa. Kumulaatiohan on ryhmäkanteen kilpailija. Hallituksen 

esityksessä ryhmäkannelaiksi pakollisen kumulaation soveltamisala rajattiin 

esimerkein hyvin ahtaaksi. Esimerkiksi saman sisältöisen vakioehdon tul-

kinta ei pakota kuluttajakanteiden kumulaatioon, koska tulkittava sopimus 

on kuitenkin ”jokaisen kantajan osalta eri”.341 Perustelu on malliesimerkki 

juristerisesta logiikasta.

Vaikka pakollisen kumulaation soveltamisala jää, tiukkojen edellytysten 

takia, varsin kapeaksi, harkinnanvarainen kumulaatio tarjoaa sitäkin laa-

jemman soveltamisen mahdollisuuden. Samojen tai eri asianosaisten väliset 

asiat voidaan myös muissa kuin pakollisen kumulaation tilanteissa käsitellä 

samassa oikeudenkäynnissä, ”jos se edistää asioiden selvittämistä” (OK 18:6). 

Lakiteksti on ohjauskyvyltään täysin tyhjä ellei nykystandardein suorastaan 

harhaanjohtava. Oikeudenkäynnin tehtävähän on ratkaista riita eli antaa 

oikeussuojaa. Riita ratkaistaan tuomiolla. Vaikka tuomio periaatteessa tu-

lee perustaa niin sanotun aineellisen totuuteen (mikä se sitten lieneekin)342, 

oikeudenkäynnin tehtävänä ei ole hakea historiallista tapahtumakulkua eli 

”kirjoittaa riidan historiaa”. Kirjallisuudessa on tyydytty tuomaan esiin esi-

merkkejä harkinnanvaraisen kumulaation käyttöalasta. Kanteet ovat kumu-

loitavissa muun muassa, kun ne ovat nostetut eri aikoina tai ne perustuvat 

eri tosiseikoihin mutta niitä yhdistää sama näyttö. 

Samoin harkinnanvarainen kumulaatio tulee kysymykseen, kun kanteet 

ovat vaatimuksiltaan ja perusteiltaan ”samantyyppisiä”. Samalla kuitenkin 

korostetaan tuomioistuimen harkinnan tärkeyttä ja kumulaatiosta saatavien 

hyötyjen tapauskohtaista arviointia. Samoin se ajankohta, jolloin kumulaatio 

toteutetaan, on tuomioistuimen vapaasti harkittavissa, vaikkakin valmiste-

luvaiheen kumulaatio on, kuten edellä todettiin, aina suositeltavin. Ryhmä-

kannelakia säädettäessä myös harkinnanvarainen kumulaatio sai huomio-

ta, koska sen edellytysten katsottiin olevan yleensä samat kuin kaavaillun 

ryhmäkanteen. Tällöin katsottiin, että esimerkiksi matemaattiset kaavat eli 

yhteiset laskentaperusteet antavat oikeuden niin kumulaatioon kuin ryhmä-

kanteeseenkin (jos tapaus kuuluu sen soveltamisalaan), vaikka yksilölliset 

340.  Lappalainen 1995 s. 445.
341.  HE 54/2006 vp s. 18.
342.  Kun totuus on lähtökohtaisesti konstruktiivista, harkinnanvaraisen kumulaation tulisi 
näin tarjota sille parempi konstruktio kuin kanteiden erillinen käsittely. Parempi konstruktio 
pelkistyy tällä logiikalla laajemmaksi eli kokonaisvaltaisemmaksi totuuskonstruktioksi. Totuu-
desta lainkäyttömenettelyissä ks. esimerkiksi Koulu 2015 s. 298.  
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vaatimukset ovat hyvinkin erisuuruisia. Tällaisia tilanteita syntyy erityisesti 

eläkkeen määrää koskevissa riidoissa. Hallituksen esitys viittaa vuoteen 2005, 

jolloin 1714 eläkeläistä nosti valtiota vastaan kanteen, koska heidän eläkkeen-

sä oli laskettu väärin. Perustelujen mukaan nämä kanteet olisivat soveltuneet 

erinomaisesti ryhmäkanteella ratkaistaviksi.343    

Kirjallisuudessa on kehitetty joitakin punnintasääntöjä, joilla tuetaan 

tuomioistuimen päätöksentekoa harkinnanvaraisessa kumulaatiossa. Ku-

mulaatiota yksittäistapauksessa puoltavia seikkoja ovat muun muassa: vain 

yksi pakollisen kumulaation edellytyksistä jää puuttumaan, todistelu eri oi-

keudenkäynneissä tulisi olemaan yhteistä perusteiden erilaisuudesta huoli-

matta tai asianosaisen käyttämä asiamies (jonka työstä asianosainen joutuu 

maksamaan) pääsee vähemmillä esiintymiskerroilla. Vielä kiintoisampaa on, 

mitä luettelossa ei mainita. Esimerkiksi sitä lisätyötä, jota tuomioistuimelle 

ehkä aiheutuu yhteiskäsittelyn järjestämisestä, ei tuoda esiin. Jos luettelo 

ymmärretään tyhjentäväksi, tuomioistuimen työekonomia ei vaikuta – mikä 

on varsin moderni näkemys. Toki voidaan ajatella, että tosiasiallisesti lisätyö-

tä ei synny, koska alkuvaiheen työn lisäys kompensoituu sillä työnsäästöllä, 

joka myöhemmin saavutetaan, kun samoja kysymyksiä ei tarvitse käsitellä 

lukuisia kertoja eri oikeudenkäynneissä. 

Kun tarkastelu kavennetaan yksittäisiin tuomareihin, työmääräarviot 

muuttuvat hyvinkin tärkeiksi. On nimittäin myönnettävä, että yksittäinen 

tuomari tai tuomioistuimen alayksikkö (eli osasto tai vastaava) voi yksittäis-

tapauksessa melkoisesti minimoida työmääräänsä, kun se kieltäytyy  kumu-

loimasta asioita. Tämä johtuu siitä, että kumulointi vetää tuomarille tai yk-

sikölle sellaisiakin asioita, jotka muutoin päätyisivät toisten tuomareiden 

tai yksiköiden hoidettaviksi. Viime kädessä päällikkötuomarin on pidettävä 

huoli siitä, että tällaiset lyhyen tähtäimen henkilökohtaiset tekijät eivät syr-

jäytä tuomioistuimen (ja samalla asianosaisten) kokonaisetua. Esimerkiksi: 

tuomarille kumuloinnista aiheutuva lisätyö kompensoidaan myöhemmäs-

sä asioiden jakamisessa. Samoin kumulointi voi kohdata psykologisia estei-

tä. Jos joukkokanteita on kovin paljon, niiden yhteiskäsittely vaatii vahvaa 

prosessinjohdollista osaamista. Vaikka tuomarilla sitä olisikin, hän ajautuu 

toimimaan luontaisen mukavuusalueensa eli kahden asianosaisen oikeu-

denkäynnin ulkopuolella.

Harkinnanvarainen kumulaatio on, toisin kuin pakollinen, aina heikkoa. 

Tämä tarkoittaa, että tuomioistuin voi sen purkaa eli erottaa aikaisemmin 

343.  HE 54/2006 vp. s. 19.
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kumuloidut asiat erikseen käsiteltäviksi. Myös tässä kohdin tuomioistuimen 

harkinta on sidottua. Osoittaminen erillisiin oikeudenkäynteihin edellyttää 

periaatteessa sellaista olosuhteiden muuttumista, että lain edellytykset yh-

teiselle käsittelylle (OK 18:6) katoavat. Yhteinen käsittely ei siis enää ”edistä 

asioiden selvittämistä” tai oikeammin, sillä ei enää saavuteta prosessiekono-

misia etuja. Uudessa punninnassa on kuitenkin otettava huomioon se ajan-

hukka ja kustannusten lisäys, minkä käsittelytavan äkillinen muutos asian-

osaisille aiheuttaa. Siirtymä ei tietenkään voi olla saumaton, vaan se vaatii 

asianajollisia toimenpiteitä asianosaisilta. Ne taas maksavat, koska ne lisää-

vät heidän lakimiesavustajiensa työtunteja. Mitään estettä ei ole sillekään, 

että jo purettu kumulaatio palautetaan, toisin sanoen tuomioistuin päättää 

sittenkin käsitellä kanteet yhdessä. Tällaisen soutamisen ja huopaamisen 

prosessitaloudellinen mielekkyys on toki erinomaisen kyseenalaista.  

Todistelun näkökulmasta sekä pakollinen että harkinnanvarainen kumu-

laatio saavat aikaan saman vaikutuksen. Useista erillisistä oikeudenkäynneis-

tä tulee todistuksellisesti yksi oikeudenkäynti. Oikeudenkäyntiaineisto muut-

tuu yhteiseksi, tai toisin ilmaistuna yhdessä ”asiassa” esitetty (esim. todistelu) 

katsotaan esitetyksi kaikissa ”asioissa”. Tätä voidaan kutsua vaikkapa oikeu-

denkäyntiaineiston laajentumisen säännöksi. Laajentumissääntö ei luon-

nollistakaan estä sitä, että kantajat esittävät erilaista näyttöä. Jossain määrin 

kumulaatio kuitenkin heikentää kantajien todistelumahdollisuuksia. Tällä 

tarkoitetaan sitä, että kumuloimattomissa joukkokanteissa kantaja voi ottaa 

opikseen niistä kokemuksista, joita on kertynyt todistelusta aikaisemmin rat-

kaistuissa joukkokanteissa. Vaikka laajentumissääntö on yleisesti hyväksytty, 

sen yksityiskohdat eivät ole selviä.344 Esimerkiksi yksi puukartellikanteiden 

kiistanaiheista oli, voidaanko yhdessä oikeudenkäynnissä esitettyä asian-

tuntijatodistelua käyttää toisissa joukko-oikeudenkäynneissä.345 Vastaajien 

mukaan asiantuntijoiden laskelmia ei voi käyttää, koska oikeudenkäynneissä 

eli ”puukaupassa” on liian suuria eroja. 

Prosessioikeuden tutkimus katsoo kiistan näennäiseksi. Samaa asian-

tuntijatodistelua saa toki käyttää kaikissa oikeudenkäynneissä, mutta sen 

344.  Oikeustaloustieteellisessä tutkimuksessa joukkokanteiden epäkohdaksi on katsottu ker-
taantuva todistelu. Siinä kun myöhempi kantaja voi todistelussaan ottaa huomioon ne todiste-
lun heikot kohdat, joihin aikaisemman kantajan kanne kaatui. Ks. lähemmin Bone 2012 s. 69. 
Kumuloiduissa joukkokanteissa tähän ei ole paljoakaan mahdollisuuksia, koska kaikki yhdis-
tetyt kanteet ratkaistaan pääsääntöisesti yhdellä kertaa. 
345.  Tiedote/Metsä 23.9.2016. Konfliktiteorian tutkija katsoo tällaisen kiistelyn (jos sitä todella 
on ollut) tyypilliseksi riidaksi riidassa, jonka todellisena joskin piilevänä tavoitteena on viedä 
huomion pois alkuperäisestä kiistakysymyksestä.   
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todistusarvo eri joukkokanteissa vaihtelee. Mitä lähempänä tapaus on asian-

tuntijoiden tyyppitapausta, sitä suurempi heidän lausuntonsa todistusarvo 

on. Ajallisen laajuuden pulmia syntyy erityisesti kumulaation lykkääntyessä 

myöhäisiin käsittelyvaiheisiin tai myöhemmin purkaantuessa. Tietenkin asi-

antuntijatodistelussa tarkastellevat tilanteet voivat olla niin etäisiä, että sen 

katsotaan ”koskevan asiaan vaikuttamatonta seikkaa” tai ”olevan muuten 

tarpeetonta” (OK 17:8 1- ja 2-k). Joukkokanteissa kanteiden välinen yhteys kui-

tenkin saa aikaan sen, että tällaiset tilanteet ovat praktinen mahdottomuus.  

On muistettava, että ylemmät tuomioistuimet voivat pitää seikkaa asiaan 

vaikuttavana tai näyttöä tarpeellisena, vaikka alempi oikeus oli eri mieltä. 

Kokemukset saksalaisesta mallikannelaista osoittavat, kuinka pettäviä ensi-

arviot tässä suhteessa voivat olla.346   

Ensimmäisessä tilannemuunnelmassa joudutaan kysymään, tuleeko 

myös erilliskäsittelyn aikana esitetystä aineistosta yhteistä yllä tarkoitetussa 

merkityksessä. Varsin loogiselta tuntuisi sekin, että yhdistäminen vaikuttai-

si vain vastaiseen aineiston esittämiseen. Toisessa muunnelmassa taas asi-

oiden osoittaminen erilliseen käsittelyyn voisi preklusoida kumulaatiovai-

heen aikana esitetyn aineiston vaikutukset. Tosin tällaiselle tulkinnalle on 

vaikea keksiä järjellisiä perusteita. Myös kirjallisuudessa on enimmittä pe-

rusteluitta katsottu, että osoittaminen erilliskäsittelyyn vaikuttaa vain uuteen 

aineistoon.347 Sen sijaan ilmeistä on, että erilliseen käsittelyyn erottaminen 

katkaisee aineistoyhteyden. Erotetussa asiassa x esitetty ei enää ole oikeu-

denkäyntiaineistoa erotetussa asiassa y. Hieman samankaltainen ongelma 

kumulaatiossa muodostuu siitä, mitä kaikkea luetaan laajentuvaksi oikeu-

denkäyntiaineistoksi. Kiistatonta lienee, että siihen kuuluu kaikki todiste-

lu sen tyypistä riippumatta. Johdonmukaista edelleen on, että myös väittä-

mistaakka on yhteinen. Yhdessä asiassa esitetty oikeustosiseikka on esitetty 

kaikissa asioissa, ellei vaikutusta ole nimenomaan rajattu. Myös prosessioi-

keudelliset väitteet – esimerkiksi väite toimivallan puuttumisesta – lienee 

katsottava sellaisiksi, että ne laajentuvat.

346.  Ks. edellä jakso 4.1.3. ja jäljempänä yksityiskohtaisemmin jakso 7.2.
347.  Näin Lappalainen 1995 s. 446. Joka tapauksessa kysymys on syytä selventää prosessinjoh-
dollisella informoimisella.
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5.3.3. Yhteiskäsittelyn menettelypuitteet: 
asioidenhallinnan käsittelyratkaisut 

Kun apuna käytetään prosessioikeuden yleisiä periaatteita, kumulaatiota 

koskevalle käsittelylle ja päätöksenteolle saadaan yllättävän selvät menet-

telypuitteet, vaikka säädännäistä oikeutta ei olekaan. Kumulaatio (tai sen 

epääminen) on merkittävä käsittelyratkaisu, joten aluksi erillisprosessien 

asianosaisia on siitä kuultava. Kuuleminen voi tapahtua niin sanotussa jär-

jestelyistunnossa (joka on siis käsitteellisesti suullinen valmisteluistunto) 

tai kirjallisia lausumia asianosaisilta vaatien taikka nämä yhdistäen. Asian-

osaiset saavat sanoa sanottavansa muun muassa siitä, täyttyvätkö pakolli-

sen kumulaation edellytykset tai edistääkö harkinnanvarainen kumulaatio 

”asioiden selvittämistä”, toisin sanoen mitkä sen haitat ja hyödyt tulisivat ole-

maan. Päätöksentekoon vaikuttavista tekijöistä on sallittava argumentointi ja 

viime kädessä myös todistelu, vaikkakin se on modernin konfliktinhallinnan 

näkökulmasta paheksuttavaa. Kiistely kumulaatiosta nimittäin on selvä riita 

riidassa -ilmiö, jollaisia tulisi mahdollisimman pitkälle välttää modernissa 

oikeudenkäynnissä. 

Kun asianosaisia on kuultu, tuomioistuin tekee päätöksen. Suositeltavaa 

on, että päätös annetaan kirjallisessa muodossa, käsitteellisesti kysymys on 

”oikeudenkäynnin aikana tehdystä ratkaisusta (OK 25:1.3), joka ei ole lopul-

linen.348 Tällaisia ratkaisuja kutsutaan usein hieman epätarkasti käsittely-

ratkaisuiksi. Tosin erillisten asioiden yhdistämisestä voidaan päättää myös 

”prosessinjohdollisesti” eli suullisella päätöksellä tai pelkästään tosiasialli-

sesti eli aloittamalla kanteiden yhteinen käsittely. Kirjallisessa muodossa 

tehtävää ratkaisua puoltaa se, että tuomioistuin pakotetaan siinä kunnolla 

harkitsemaan kumulointia sekä perustelemaan näkemyksensä. Pelkästään 

”prosessinjohdolliseksi” jäävä ratkaisu on helposti intuitiivinen tai ajankoh-

taisen työtilanteen sanelema. Jos harkinnanvarainen kumulaatio päätetään 

hajottaa, se vaatii periaatteessa samat toimet. Tosin tällaisia mielenmuutok-

sia on, kuten edellä todettiin, mahdollisimman pitkään vältettävä, koska ne 

vaikeuttavat asianajamista ja hukkaavat voimavaroja.          

Toinen tarina on sisäisen pilottijutun valinta joukkokanteiden massasta. 

Pääpiirteissään siihen kaivataan samanlaista käsittelyä kuin kumulaatiosta 

348.  Oppikirjoissa esimerkkinä tällaisista ratkaisuista mainitaankin päätös, jolla ”erikseen 
vireille pannut kanteet yhdistetään”. Näin Lappalainen 2001 s. 349. Puukartellikanteita sivua-
vassa tutkimuksessa onkin tuotu esiin ihmettelevässä sävyssä, että ”mitään virallisia prosessi-
päätöksiä käsittelyjärjestyksestä ei ole tehty”, vaikka 656 yksittäisen kantajan kanteet käsitellään 
yhdessä. Ks. Pråhl-Puhakka 2014 s. 685.
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päättämiseen. Pilottikanne-ehdokkaan asianosaisia sekä (ainakin periaat-

teessa) muiden joukkokanteiden asianosaisia – toisin sanoen niitä, joihin 

pilottituomion vaikutus tulee aikanaan ulottumaan – pitää kuulla. Oikeu-

dellinen argumentointi kuitenkin muuttuu. Polttopisteessä eivät ole enää 

kumulaation prosessiekonomiset haitat ja hyödyt vaan pilottiasia -ehdokkai-

den edustavuus ja niillä saavutettava prejudisiaalinen vaikutus eli pilottivai-

kutus. Jos joukkokanteiden käsittelyssä turvaudutaan sisäiseen pilottiasiaan 

tai pilottiasioihin (niitähän voi olla useita), sitä tai niitä ei ymmärrettävästi 

kannata kumuloida joukkokanteiden pääjoukkoon. Kumulointihan sitoisi 

pilottiasian pääjoukon käsittelytahtiin, jolloin pilottioikeudenkäynnistä ei 

saataisi odotettua hyötyä.

Tuomioistuimen päätöksiin kumulaatiosta, oli kysymys kumuloinnista, 

sen epäämisestä tai kumuloitujen asioiden myöhemmästä erottamisesta, 

voi teoriassa hakea muutosta mutta vain pääasian yhteydessä (esim. KKO 

2016:38). Oikeus erilliseen muutoksenhakuun edellyttäisi erityissäännöstä, 

jota ei siis ole (OK 25:3). Toinen asia on, tarvittaisiinko tällainen erillisen 

muutoksenhaun oikeus. Joukkokanteiden kantajille pääsy yhteiskäsittelyyn 

on niin merkittävä strateginen etu, että heille itse asiassa olisi syytä antaa oi-

keus valittaa siitä, että heidän kanteitaan ei ole kumuloitu. Sen sijaan joukko-

kanteen tyyppivastaajalta eli institutionaaliselta toimijalta oikeus erilliseen 

muutoksenhakuun, kun tuomioistuin on päättänyt kumulaatiosta, olisi si-

nänsä evättävissä. Kumulaatio ei heikennä ratkaisevasti vastaajan puolus-

tautumista. Lisäksi erillinen valitusoikeus tarjoaisi taas oivan tilaisuuden 

kehittää sellainen riita riidassa, johon kollektiivikanteiden vastaajilla on ko-

kemusperäisesti houkutus turvautua. Jotta muutoksenhaussa olisi mieltä, 

kanteiden yhteiskäsittely olisi nimittäin pakko keskeyttää, kunnes valitus on 

ratkaistu. Vastaväitteenä joukkokanteiden kantajienkin valitusoikeudelle voi-

daan sanoa, että myös heidän erillinen muutoksenhakunsa kielteiseen ku-

mulaatiopäätökseen yhtä hyvin jäädyttää asian käsittelyn. Erilliskäsittelyjä ei 

näet kannata aloittaa. Yhteiskäsittely vaikuttaa kuitenkin paljon enemmän 

kantajien asianajamiseen. Sitä paitsi erilliskannevaihtoehdossa intressin-

haltijoiden taloudellinen riski nousee, joten osa heistä luultavasti haluaisi 

irtaantua oikeudenkäynnistä.

Harkinnanvaraisessa kumulaatiossa kielteisestä päätöksestä valittaminen 

pääasian yhteydessä on normaalisti hyödytöntä. Niitä prosessiekonomisia 

hyötyjä, joita ”oikealla” kumuloinnilla olisi saavutettu, ei voida enää tavoittaa: 



223

5. Kumulatiiviset kollektiivikanteet 2: monen asian konstruktio

asiat on jo ”selvitetty” kustannustehottomalla tavalla, toisin sanoen erillis-

käsittelyin. Tietenkin muutoksenhakuaste voi kumuloida sinne tulleet vali-

tukset ja näin saavuttaa joitakin kustannussäästöjä, ehkä jopa päästä jouk-

kokanteiden tehokkaampaan käsittelyyn.349 Näin myöhäiseen vaiheeseen 

lykkääntyneellä yhdistämisellä ei kuitenkaan enää saavuteta niitä proses-

sitaloudellisia synergiaetuja, joita oikea-aikainen kumulaatio olisi tuonut 

mukanaan. Muutoinkin liikkumavara on vähäinen, sillä alioikeudessa tehtyä 

kumulointia ei voi jälkikäteen purkaa sillä perusteella, että asioiden yhdistä-

minen ei lopulta ollutkaan tarkoituksenmukaista ”asioiden selvittämiseksi”. 

Purkaminenhan merkitsisi sitä, että asiat palautettaisiin alioikeuteen siellä 

uudelleen erikseen käsiteltäviksi. Ellei kumulaatio ole johtanut virheisiin asi-

oiden käsittelyssä, tällainen palauttaminen on erityisen kustannustehotonta.   

Asioiden yhdistäminen ei kuitenkaan ole aina niin dramaattinen tapahtu-

ma, miltä se vaikuttaa. Eniten se muotoaa suullisia käsittelyvaiheita. Kannat-

taakin huomata, että kumulaatio on tapana yhdistää ajatuksellisesti suullisiin 

käsittelyihin, toisin sanoen valmisteluistuntoihin ja pääkäsittelyyn. Niissä 

kumulaatio ilmenee asianosaisten yhtäaikaisena läsnäolona, heidän yhteise-

nä todistelunaan ja argumentointinaan sekä tuomarin yhteisenä prosessin-

johtona, lopulta myös ehkä yhteisenä päätöksenä. Kirjallisessa menettelyssä 

kumulaatio ei ole näin näkyvää. Esimerkiksi hallintoprosessissa se on, jos 

ajatellaan valmisteluvaihetta, asiakirjojen lukemista kokonaisuutena. Pää-

tösvaiheessa se taas on asiakokonaisuuden yhteistä esittelyä tuomioistuimen 

ratkaisukokoonpanolle.

Lopuksi on todettava, että Suomen ja yleisemminkin pohjoismaiden pro-

sessilaeissa kumulaatio ei ole kovinkaan kehittynyt instituutio. Sääntely on 

niukkaa, ja erityisesti harkinnanvaraisessa kumulaatiossa kumulointi tai sii-

tä kieltäytyminen on liiaksi tuomioistuimen harkinnassa. Tämä on johtanut 

siihen, ettei vakiintuneita menettelytapoja tunnu muodostuneen: kumuloin-

ti sinänsä ja sen toteuttamisen tapa ovat tilannesidonnaisia. Kumulaatiota 

on pidetty joko niin marginaalisena tai niin selvänä, ettei se nähtävästi ole 

myöskään vetänyt puoleensa niin sanottua pehmeää sääntelyä, esimerkiksi 

hovioikeuspiirin laatuhankkeita. Vuoden 2007 ryhmäkanteen valmistelussa 

kumulaatio sai lisäksi osakseen melkoista vähättelyä.350 Se ei ollut ”toimiva 

menetelmä”, jos kantajia oli paljon. Kumulaatio kun ei keventänyt tarvetta 

eikä pakkoa osallistua oikeudenkäyntiin. Jotain prosessitaloudellista hyötyä 

siitä kylläkin joka tapauksessa oli: samaa asiaa koskevaa näyttöä ei tarvitse 

349. Tästä ”heräävän kumulaation” tilanteesta ks. Lappalainen 1986 s. 99.
350.  HE 154/2006 vp s. 10.
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ottaa vastaan kuin kerran. Väheksyntä selittynee osaksi halulla perustella 

ryhmäkanteen tarpeellisuutta. Kriittinen lukija kuitenkin päätyy kysymään, 

miksi ryhmäkanteen käyttö rajattiin niin ahtaaksi, jos kumulaatio kerran ei 

auttanut oikeuksiin pääsemisessä. 

5.4. Välimieslainkäytön potentiaali 
kollektiivisessa oikeussuojassa 

Liike-elämän oma riidanratkaisukeino, välimiesmenettely, on otettu myös 

kollektiivisen oikeussuojan välineeksi. Esimerkkejä edustuksellisista sovel-

luksista ei ole, ja kumulatiivisetkin sovellukset ovat harvassa; niistä tunnetuin 

on Espanjan oikeuden tuntema joukkovälimiesmenettely kuluttajariidoissa 

(Arbitral de Consumo).351 Sitä periaatteessa käytetään, tosin hyvin vähän, 

ratkaisemaan massaluonteisia erimielisyyksiä kuluttajien ja elinkeinonhar-

joittajan välillä.352 Euroopan unionin myötämielisyys voi kuitenkin vauhdit-

taa kehitystä. Tiedonannossaan vuonna 2013 komissio nimittäin muistuttaa, 

että ”kollektiivinen riita-asia” on mahdollista ratkaista myös tuomioistui-

men ulkopuolella antamalla se kolmannen tahon ratkaistavaksi, esimerk-

kinä tästä mainitaan välimiesmenettelyt. Hieman yllättävä myötämielisyys 

saattaa selittyä kylläkin sillä, että välimiesmenettelyä tarkastellaan unionin 

hankkeissa kollektiivisen sovittelun yhteydessä ja siihen pitkälti rinnastuva-

na.353 Pohjoismaisesta näkökulmasta tämä rinnastus on outo ja logiikaltaan 

kestämätön.     

Välimieslainkäytössä syntyvä kysymyksenasettelu on osaksi erilainen 

kuin yleisessä lainkäytössä aktualisoituva. Esikysymykseksi nimittäin nousee 

välityssopimuksen konstruointi asianosaisten välille. Jos sovelletaan normaa-

lisääntöjä (toisin sanoen vaaditaan nimenomainen, tavallisesti määrämuo-

toinen sopimus riidan ratkaisemisesta välimiesmenettelyssä), tosiasiallinen 

käyttöala supistuu merkittävästi. Tunnettua on, että riidan konkretisoidut-

tua riitapuolet eivät juuri suostu tekemään sopimuksia siitä, miten heidän 

välisensä riita ratkaistaan. Kollektiivinen välimiesmenettely vaatii näin joko 

351.  Strong 2015 s. 429.
352.  Itse asiassa kollektiiviseen välimiesmenettelyyn ei nähtävästi ole menestyksellä eli vä-
litystuomioon edeten turvauduttu kertaakaan vuoden 2015 mennessä, vaikka sitä tarkoittava 
laki tuli voimaan jo vuonna 2008. Huomionarvoista kuitenkin on, että ajatus erityisestä ku-
luttajariidoille tarkoitetuista välimiesmenettelystä on vanha. Se oli esillä jo 1990-luvulla eli 
ennen kuin kollektiivinen oikeussuoja pääsi maailmanlaajuiseksi trendiksi. Ks. esimerkiksi 
Viitanen 1995 s. 15.   
353.  Komission tiedonanto 2013 s. 16.
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luopumista nimenomaisen sopimuksen vaatimuksesta tai aikaisempaa vä-

lityssopimusta. Monastihan esimerkiksi vakiosopimuksissa on välityslausek-

keita, ja massaluonteissa vaatimuksissa kaikki vaatimukset voidaan tukea 

tällaiseen lausekkeeseen. Vakiolausekkeet eivät tavallisesti vaihtele, ne toisin 

sanoen määräävät samanlaisen, tavallisesti yhden ja saman välitysinstituutin 

hallinnoiman menettelyn. Välimiesten ja välitysinstituution identtisyys on 

taas tunnetusti kollektiivisen välimiesmenettelyn reunaehto.

Kun näin pitkälle on päästy, jatko on paljon helpompi. Laki välimiesme-

nettelystä ei nouse enempää välimiesmenettelyjen yhdistämisen kuin asioi-

den yhteiskäsittelynkään esteeksi. Laki on, kiitos minimalistisen sääntelystra-

tegiansa, niin väljä, että se sallii jokseenkin kaikki menettelytavat. Näin valta 

delegoituu käytännössä välitysinstituuttien säännöille. Ne ovat tavallisesti 

varsin myötämielisiä yhdistämiselle. Esimerkiksi keskuskauppakamarin vä-

limiesmenettelysääntöjen mukaan välimieslautakunnan hallitus voi päättää 

kahden tai useamman sääntöjen mukaisen ja vireillä olevan välimiesmenet-

telyn yhdistämisestä yhdeksi välimiesmenettelyksi (13 §). Espanjalainen ku-

luttajavälimiesmenettely on tässä suhteessa yllättävän samanlainen, joskin 

siinä toimivalta on järjestetty toisin. Siinä päätöksen välimiesmenettelyjen 

kumuloinnista tekee valtiollinen lautakunta. Lautakunnan  puheenjohtaja 

nimittää lisäksi yhteiset välimiehet, mikä on kollektiivisessa välimiesmenet-

telyssä välttämättömyys. Yhdistäminen kuitenkin edellyttää, että välimies-

menettelyjen potentiaalinen vastaaja eli elinkeinonharjoittaja siihen suos-

tuu. Tästä onkin tullut kumulatiivisen välimiesmenettelyn akilleenkantapää. 

Vastaajaehdokkaat eli elinkeinonharjoittajat säännönmukaisesti vastustavat 

yhdistämistä, koska he saavat näin kantajien rintaman hajotuksi. Suostu-

muksen epääminen automaattisesti torjuu yhteiskäsittelyn. Yhteiskäsittelyn 

muuttuminen mahdottomaksi taas selittää, miksi kollektiivinen välimies-

menettely on, näennäisestä innovatiivisuudestaan huolimatta, jäänyt pape-

riluomukseksi.354 

Keskuskauppakamarin hallinnoimissa välimiesmenettelyissä yhdistä-

minen edellyttää kaikkien asianosaisten suostumusta, vaatimusten perus-

tumista samaan välityssopimukseen tai samaan oikeussuhteeseen. Säännöt 

sisältävät myös yleisestä prosessilaista puuttuvan määräyksen siitä, mihin 

välimiesmenettelyt yhdistetään. Ellei muuta sovita, ensiksi vireille tullut me-

nettely vetää piiriinsä myöhemmät välimiesmenettelyt. Ad hoc -tyyppisissä 

354.  Ks. Strong 2015 s. 431. Suostumusvaatimus on hieman yllättävä, sillä Espanjan prosessilaki 
ei muutoin aseta suostumusta yhteiskäsittelyn ehdoksi. Sen sijaan jommankumman asianosai-
sen on pyydettävä yhteiskäsittelyä. Ks. lähemmin Esplugues-Mota – Batrona-Vilar 2009 s. 93.  
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välimiesmenettelyissä mahdollisuudet yhteiskäsittelyyn ovat paljon rajoi-

tetummat. Yhdistäminen nimittäin käy päinsä vain, kun kaikki asianosaiset 

antavat siihen vartavastisen suostumuksensa.355 Lisäksi yhteiskäsittely vaatii 

välistä jo nimettyjen välimiesten vaihtamista.

Käytännössä kollektiivinen välimiesmenettely edellyttää intressinhalti-

joiden kiinteää yhteistoimintaa. Heidän on sovittava erillisten välimiesme-

nettelyjen aloittamisesta, luotettava tässä suhteessa toisiinsa, osattava pyytää 

välimiesmenettelyjen yhdistämistä sekä toivottava, että välimiesmenettely-

lautakunta päättää tässä tapauksessa ne yhdistää. Lautakunnalla on sään-

töjen sanamuodon mukaan laaja harkintavalta, eikä ole olemassa sellaista 

muutoksenhakuelintä, joka voisi kumota lautakunnan päätöksen. Jos yksi-

kin näistä reunaehdoista pettää, intressinhaltija saa vastuulleen itsenäisen 

välimiesmenettelynsä kustannukset. Näistä syistä välimieslainkäyttö ei ole 

ihanteellinen ympäristö kollektiiviselle oikeussuojalle. Se tuntuu soveltuvan 

lähinnä sellaisiin tilanteisiin, joissa suhteellisen pieni määrä liike-elämän 

toimijoita esittää suuri-intressisiä vaatimuksia. Välimiesmenettelyn luontai-

nen käyttöala olisi näin yritysten kärsimät kartellivanhingot, toisin sanoen 

se kilpailisi yleisessä tuomioistuimessa ajettavien kartellikanteiden kanssa. 

Tässäkin kilpailussa välimiesmenettely jää alakynteen, koska direktiivi kilpai-

luoikeuden säännösten aiheuttamista vahingoista antaa oikeudenkäynnille 

kansallisissa tuomioistuimissa merkittäviä taktisia etuja. Kansallisella tuo-

mioistuimella tarkoitetaan siinä vain valtiollisia lainkäyttöelimiä (2 art. 9-k).  

355.  Ks. Lindskog 2005 s. 604. Yhteiskäsittely ilman suostumusta ei ole mahdollinen edes 
silloin, kun menettelyillä on yhteinen välityssopimus. Välityssopimus voi tietenkin antaa asi-
anosaisille oikeuden vaatia sekä objektiivista että subjektiivista kumulaatiota. Ks. esimerkiksi 
Berg 2006 s. 140. Näin kehittyneet välityssopimukset lienevät hyvin poikkeuksellisia. Standar-
disoiduissa välityslausekkeissa tällaisiin erityistilanteisiin ei varauduta, eikä riidan aktuali-
soiduttua yhteisymmärrykseen pienissäkään yksityiskohdissa kokemusperäisesti päästä. Ks. 
Koulu 2008 s. 122.   
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5.5. Välituloksia: monen asian 
konstruktion kohtuullinen 
tehokkuus 
Juridisena konstruktiona kumulatiiviset mallit, etenkin joukkokanteet, toimi-

vat vähintäänkin kohtuullisesti. Niiden käyttäminen kollektiivisen oikeussuo-

jan välineinä nauttii laajaa asiallista hyväksyntää. Joitakin soraääniä kuuluu. 

Mallit vaarantavat jossain määrin oikeusvarmuutta. Totta on, että esimer-

kiksi joukkokanteet sisältävät paljon piilevää harkinnanvaraa, jota kielen-

käyttö eli puhuminen joustavuudesta ei peitä. Yksilölliset vaatimukset ei-

vät välttämättä tule kunnolla tutkituiksi, ja osa oikeudenkäynneistä saattaa 

päättyä sellaiseen sovintoon, jota intressihaltija ei haluaisi.356 Muutoinkin 

joukkopaine saattaa pakottaa yksittäisen kantajan sellaisiin toimiin, jotka 

hänen kannaltaan eivät ole mielekkäitä, joskus jopa estävät kohtuullisen oi-

keuksiin pääsyn. Todellista valinnanvaraa oikeuspoliitikoilla ja tutkijoilla ei 

kuitenkaan ole. Kumulatiiviset kollektiivikanteet ovat täällä jäädäkseen; ne 

näyttävät jopa lisääntyvän, osaksi ulkomaisten esikuvien, osaksi yhä näky-

vämmän oikeussuojavajeen vaikutuksesta. Instituution kehittymistä ei saa 

jättää kiireisille tuomioistuimille ja markkinavoimille. Omaehtoinen kehitys 

voi johtaa sovelluksiin, jotka eivät ole sen enempää oikeuksia hakevien kuin 

tuomioistuimenkaan kannalta hyväksyttävissä.

Yhteiskäsittely eli kumulaatio nousee joukkokanteissa keskeiseksi ele-

mentiksi. Se on joskus kohtalonkysymys eli menestyvien joukkokanteiden 

ennakkoehto. Joskus se pelkästään joko vaikeuttaa tällaisten kanteiden aja-

mista tai kasvattaa kantajien kustannuksia. Viime aikojen joukkokanteet ovat 

pakottaneet asianajajat ja tuomarit vakavissaan miettimään kumulaation 

edellytyksiä, sillä saavutettavia hyötyjä ja kumulaation menettelypuitteita. 

On kuitenkin ilmeistä, että kumuloitavilla joukkokanteilla päästään suurin 

piirtein samaan kuin muodollisella ryhmäkanteella. Tämä edellyttää kuiten-

kin etukäteen harkittuja ja johdonmukaisesti sovellettuja pelisääntöjä, mis-

tä brittiläinen group litigation-järjestely on esimerkki. Skeeman puitteissa 

ajettavia kanteita pidetään amerikkalaistyylisen ryhmäkanteen korvikkee-

na tai ehkä oikeammin funktionaalisena vaihtoehtona. Jos tarkastellaan jär-

jestetyn yhteiskäsittelyn ulkoista kulkua eli oikeudenkäyntivaihetta, saatu 

356.  Näin Scholes 2009 s. 216.
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kuva ei paljoakaan eroa ryhmäkanteen tarjoamasta. Oikean ryhmäkanteen 

ja sen korvikkeen välillä on kuitenkin perustavanlaatuisia eroja. Yhtenä ero-

na voidaan pitää sitä, että group litigation -järjestely toimii tuomioistuimen 

sääntelemättömien prosessinjohtovaltuuksien kautta, kun taas ryhmäkanne 

edellyttää kirjoitettua lakia. Civil law -maissa tavanomaisoikeudelliset pro-

sessinjohtovaltuudet eivät salli yhtä pitkälle menevää oikeudenkäyntien oh-

jailua. Common law -oikeudessahan tuomioistuimen valtuudet tässä suh-

teessa ovat paljon laajemmat kuin säädännäisen oikeuden maissa. Lisäksi 

tuomioistuin ei tarvitse toimintansa tueksi säädännäistä oikeutta, vaan se 

voi kehittää uusia menettelytapoja heti, kun niitä tarvitaan. 

Toinen oikeusvertaileva ero on siinä, ratkaistaanko kumuloidut (konso-

litoidut) joukkokanteet samanaikaisesti vai eriaikaisesti. Group litigation 

-muunnelmassa ryhmä on koossa oikeudenkäynnin käsittelyvaiheen ajan 

mutta hajoaa tuomitsemisvaiheessa. Ryhmä on itse asiassa erillisten asioiden 

muodostama kompleksi. Tuomari hahmottaa kompleksin päässään: siihen 

luetaan kaikki ne nykyiset ja tulevat itsenäiset kanteet, joilla on olennaises-

ti sama oikeudellinen perusta. Tavallisesti osa kanteista on jo vireillä, jotta 

ryhmän ominaispiirteet pystytään määrittelemään. Ryhmän asiat erotellaan 

toisaalta yhteisiä piirteitä sisältäviksi (eli samanlaisiksi), toisaalta yksilöllistä 

käsittelyä vaativiksi. Tuomioistuin nostaa jonkun ryhmän asian pilottijutuksi, 

joka käsitellään ja ratkaistaan ensimmäiseksi. Ratkaisuohjetta sovelletaan (ja 

se käsitetään sitovaksi) muissa ryhmään kuuluvissa asioissa. Lisäksi tuomio- 

istuin voi antaa niin sanotun group litigation order -päätöksen. Päätöksellä 

ne intressitahot, jotka eivät vielä ole nostaneet samoihin perusteisiin nojau-

tuvia kanteita, velvoitetaan määräajassa näin tekemään. Määräys on lievästi 

preklusiivinen, eli laiminlyönti johtaa tosin lähinnä prosessioikeudelliseen 

oikeudenmenetykseen. Tätä menettelyä voidaan näkökulmasta riippuen pi-

tää joko huonosti jäsenneltynä ryhmäkanteena tai erinomaisesti organisoi-

tuna joukkokanteiden hallinnointina.357 Tässä tutkimuksessa katsotaan jäl-

kimmäisen luonnehdinnan parhaiten tavoittavan todellisuuden.

Jos kumulatiivisia malleja halutaan vakavissaan kehittää kompensoivan 

oikeussuojan välineiksi, yhteiskanteen tarjoama potentiaali kannattaa selvit-

tää. Samalla on myös syytä harkita sitä mahdollisuutta liittyä asianosaiseksi 

vireillä olevaan oikeudenkäyntiin, joka on monissa maissa sallittua ja joka 

tehostaisi merkittävästi oikeuksiin pääsyä etenkin sarjavahingoissa. Tosin 

357.  Brittituomareita onkin kehuttu siitä, että he ovat paljon halukkaampia kuin manner-
maiset virkaveljensä ottamaan vastuulleen joukkokanteiden työlään asiainhallinnan. Näin 
Hensler 2016 s. 17. 
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mahdollisuus on johtanut esimerkiksi Englannissa jättimäisiin oikeuden-

käynteihin, joissa on kymmeniä tuhansia kantajia. Vaikka ne ovat työläitä 

hallinnoitavia ja prosessinjohdon kannalta ehkä jopa ylivoimaisia, kukaan 

ei voine kiistää merkittävää parannusta itse oikeuksiin pääsyssä. Joka tapa-

uksessa alkuperäisen yhteiskanteen soveltamisala tulisi säännellä nykyistä 

tarkemmin. Tämä taas edellyttää sitä vahinkotyyppien erottamista, mitä on 

tutkimuksessa pidetty välttämättömänä.358 Esimerkiksi sarjavahingot ja mas-

savahingot kaipaavat erilaisia kollektiivisen oikeussuojan välineitä. Yhteis-

kanne on ihanteellinen ensimmäisissä mutta jokseenkin hyödytön jälkim-

mäisissä. Tässäkään “yksi koko ei sovi kaikille”.

Menestyksekkäät joukkokanteet edellyttävät intressinhaltijoilta pitkälle 

menevää yhteistoimintaa, yleensä järjestäytymistä jonkun tahon ympärille. 

Järjestäytyminen on tarpeen, jotta onnistutaan ”tuottamaan” riittävä määrä 

joukkokanteita ja päästään hyötymään mittakaavaeduista. Ilman järjestäy-

tymistä kanteet jäävät yksittäisiksi ”tavallisiksi” kanteiksi, ja vahvempi toi-

mija pystyy oikeudenkäynnissä maksimoimaan tiedollisen ja taloudellisen 

ylivoimansa. Järjestäytyminen myös tehostaa asianajamista. Kantajat voi-

vat ottaa oppia siitä, mitä toisessa oikeudenkäynnissä tapahtuu. Asianajol-

lisessa personaaliunionissa lakimies hankkii huomattavan asiantuntemuk-

sen joukkokanteiden substanssista, prosessilain saamista sovelluksista sekä 

vastapuolen taktiikasta. Monen kantajan yhteinen taloudellinen kantokyky 

myös lähenee institutionaalisen toimijan kantokykyä. Kantajien kollektiivi 

voi käyttää kallista asiantuntijatodistelua ja kokeneita lakimiehiä sellaisessa 

laajuudessa, joihin heillä yksittäisinä asianosaisina ei olisi varaa. Järjestäyty-

neet kantajat voivat myös panostaa erityisesti ”hyviin” juttuihinsa, jotka sitten 

toimivat pilottitapauksina joukon muiden kanteiden käsittelyssä.

Samalla kun joukkokanne tehostaa kantajajoukon asianajamista, se hei-

kentää vastapuolen asianajoa. Puolustautuminen pirstoutuu. Institutionaa-

lisenkaan vastaajan voimavarat eivät riitä yksilölliseen puolustautumiseen 

esimerkiksi 1 500 samanaikaisessa oikeudenkäynnissä. Jos kantajapuolella 

on koordinointiongelmia, vastaajan koordinointiongelmat ovat varmasti pal-

jon suuremmat. Kannattaa myös muistaa, että institutionaalisen vastaajan 

toimiala ei tavallisesti ole käräjöinti vaan yritystoiminta tai hallinto. Käräjöin-

tiin uhrattu aika on näin pois niiden ydintoiminnasta. Institutionaalinen toi-

mija ei voi uhrata samassa määrin aikaansa ja energiaansa oikeudenkäyntiin 

358.  “Vielmehr ist es für die Rechtspolitik unumgänglich, zwischen Massenschäden und Streu-
schaden zu differenzieren, wenn man von der dritten Kategoria der Gemeinschaftsgüterschä-
den einmal absieht.” Näin Wagner 2009 s. 87.
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kuin kansalaisjärjestö tai ad hoc -ryhmä, jonka ainoa missio kyseinen oikeu-

denkäynti on. Harvan institutionaalisen toimijan maine myöskään paranee 

oikeudenkäynneissä ”tavallisten” kansalaisten kanssa. Se julkisuuden hal-

linta, joka on jossain määrin onnistunut vastaajille puukartellikanteissa, ei 

ole aina taattua.

Tuomioistuimelle joukkokanteet tuovat uuden haasteen. Vanha ideaali 

yksin työskentelevästä ja itsenäisestä tuomarista on jäänyt historiaan. Mo-

derni tuomari toimii tuomioistuimen jäsenenä; hänellä on kontakteja sekä 

tuomarikollegoihinsa että tuomioistuimen päällikkötuomariin. Joukkokan-

teet koettelevat tuomarin kykyä toimia yhdessä muiden tuomareiden kanssa. 

Yksikään tuomari ei kykene käsittelemään 1 500 asiaa yksilöllisesti. Asioita 

on pakko jakaa eri tuomareille, jolloin pulmaksi nousevat sekä tasapuolinen 

työnjako, asioiden joutuisa käsittely että oikeuskäytännön yhtäläisyys. Jos 

asiat x ja y ovat samanlaisia joukkokanteita, yleinen oikeustaju ei, sen enem-

pää kuin kollegatkaan, hyväksy niissä totaalisen erillistä käsittelyä eikä täysin 

erilaista lopputulosta. Menettelytapoja on näin koordinoitava sellaisessa laa-

juudessa, johon traditionaalisessa lainkäytössä ei ole totuttu. Vaikka tuoma-

rilta on voitava edellyttää kohtalaista kanssakäymistä virkaveljiensä kanssa, 

viime kädessä kaikki eli oikeuskäytännön yhtenäisyys tuomioistuimessa jää 

päällikkötuomarin harteille.

Joukkokanteet vaativat myös paljon pitemmälle menevää hallinnointia 

kuin tavalliset oikeudenkäynnit. Tosin niissäkin moderni case flow manage-

ment -praksis on vasta tekemässä tuloaan ja korvaamassa vanhat käsitykset 

muodollisesta prosessinjohdosta.. Siihen kuuluvat keskustelut asianosais-

ten kanssa esimerkiksi käsittelyaikataulusta, valmisteluistuntojen tarpeesta 

ja muusta, mitä kaikkea yhteistoimintaperiaate edellyttää. Myös asioiden 

jakamiselta eri tuomareille ja niiden joutuisalta käsittelyltä on alettu vaatia 

läpinäkyvyyttä. Nämä aikaisemmin hallinnollisiksi tai tuomioistuinten joh-

tamiseen kuuluviksi rutiineiksi katsotut toimet ovat nekin oikeudellistuneet. 

Joukkokanteet tuovat esimerkiksi asioiden jakamiseen jännitteen. Periaat-

teessa asiat tulisi arpoa eri tuomareille sattumanvaraisesti. Lopputuloshakui-

nen ohjailu eri tuomareille on suorastaan kiellettyä. Joukkokanteet taas pitäi-

si ohjata kaikki määrätylle tuomarille, toki hänen kapasiteettinsa puitteissa, 

jotta oikeuskäytäntö pystytään pitämään yhtenäisenä ja myös tuomioistuin 

pääsee nauttimaan suurtuotannon eduista. Onhan selvää, että sata joukko-

kannetta vaatii tuomioistuimelta vähemmän juridista vaivannäköä kuin sa-
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dan täysin erilaisen kanteen käsittely yhteenlaskettuna. On myönnettävä, että 

tutkimus ei ole toistaiseksi tuottanut niitä periaatteita, joita joukkokanteiden 

muodollinen prosessinjohto (jos halutaan käyttää vanhaa termiä) kaipaa. 

Meiltä puuttuvat toistaiseksi myös ne käsitteet, joita tarvittaisiin kysymyksen-

asetteluun. Mitä tulee akuuttiin tiedonintressiin, sisäisten pilottikanteiden 

toimintalogiikka tulisi selvittää. Vähintäänkin kumulointiin ja pilottijuttujen 

valintaan sisältyvät oikeussuojaongelmat on ensiaskeleena otettava vakavas-

ti: niissä tehtävät ratkaisut eivät ole ”pelkkää prosessinjohtoa”.   

Samanlainen terra incognita avautuu myös, kun katse kohdistetaan int-

ressinhaltijoiden ”ulkoprosessuaaliseen” käyttäytymiseen – miten he jär-

jestäytyvät ja tekevät päätöksiään? Tältä osin oikeustieteen tutkija voi paeta 

väitteeseen, jonka mukaan tällainen käyttäytyminen ei kuulu oikeustieteen 

eikä ainakaan prosessioikeuden tutkimuksen kohteisiin. Väite on oikeutet-

tu, koska sosiologiset tai sosiaalipsykologiset menetelmät lupaavat enem-

män tuloksia. Sen sijaan tuomareiden käyttäytymisen tutkimista ei voi yhtä 

helposti työntää muille tieteenaloille. Muodollinen prosessinjohto laajassa 

merkityksessä (jolloin siihen kuuluu muun muassa asioiden jakaminen eri 

tuomareille, niiden käsittelyn seuranta ja huolehtiminen oikeudellisten käy-

täntöjen yhdenmukaisuudesta) on oikeudellista toimintaa. Moderni pro-

sessioikeus myös katsoo, että se kuuluu sen luontaisiin tutkimuskohteisiin 

varsinaisten ”prosessien” ohella.359 

Välimiesmenettely on saanut yllättävää kannatusta kollektiivisen oikeus-

suojan välineenä. Tämä on tavallisen välimiesmenettelyn kohdalla johtunut 

siitä, että minimalistinen sääntely jättää lähes rajattomat mahdollisuudet yh-

teiskäsittelylle. Räätälöidyn välimiesmenettelyn taas on oletettu täyttävän sen 

kollektiivisen oikeussuojan tarpeen, jotka syntyy kuluttaja/elinkeinonhar-

joittaja -suhteissa. Kehittämiseen uhrattu vaiva näyttää kuitenkin menneen 

hukkaan. Harvat lainsäädäntöön edenneet sovellukset ovat vaille käyttäjiä. 

Kokemukset viittaavat siihen, että välimieslainkäyttö ei, teoreettisesta lupa-

uksestaan huolimatta, ole suotuisa ympäristö kollektiiviselle oikeussuojalle. 

Kaikkinaiset kollektiiviset sovellukset edellyttävät yhteistoimintaa sekä int-

ressinhaltijoilta että vastaajalta, monesti vielä myötämielisyyttä siltä elimeltä, 

joka hallinnoi välimiesmenettelyä tai välimiesmenettelyjä. Kun kantajien ja 

vastaajan kesken vallitsee tavallisesti perustavanlaatuinen intressien vas-

takkaisuus, pyrkimykset kollektiivisesti toteutuvaan oikeussuojaan kaatuvat 

viimeistään siihen.                    

359.  Näin yhteen asiaan kohdistuvan muodollisen prosessinjohdon osalta Koulu 2007 s. 239.
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6.1. Käsitteitä ja systematiikkaa

Ryhmäkanne on tunnetuin edustuksellisten kannemallien sovellus. Sen pe-

rinteinen määritelmä on prosessioikeudellinen: ratkaisevaa on asialegiti-

maation poikkeuksellinen järjestely ja laajentuva subjektiivinen oikeusvoima. 

Ryhmäkanteella (tai oikeammin sen aloittamalla oikeudenkäynnillä) tarkoi-

tetaan oikeudenkäyntiä, jossa ”kantaja ilman nimenomaista toimeksiantoa 

ajaa kannetta oikeudenkäynnissä tarkemmin määritellyn ryhmän eduksi ja 

jossa annettavan tuomion oikeusvoima ulottuu ryhmän jäseniin, vaikka he 

eivät olekaan oikeudenkäynnissä asianosaisina”.360 Oikeustaloustiede taas 

näkee pääpainon eri vaatimusten yhtymisessä ja näin saavutettavissa mitta-

kaavaeduissa.361 Jos käytetään access to justice -näkökulmaa, prosessioikeu-

den määritelmä näyttää ylitekniseltä. Määritelmä  korostaa aivan liikaa muo-

dollista oikeusvoimavaikutusta. Kollektiivisen oikeussuojan oman logiikan 

mukaan riittää, että oikeuksiaan hakevat toimivat yhdessä ja saavat toistensa 

vaatimuksista tukea omille vaatimuksilleen. Tämä tuki voi olla todistusvaiku-

tus, taktinen hyöty asianajamiselle, muiden kokemuksistä oppiminen, kus-

tannusriskin tasaaminen, kohtalotoveruus tai vaikkapa vain psykologinen 

yliote vastaajaan nähden. 

Tässä tutkimuksessa perustavanlaatuiseksi eroksi suhteessa muuhun kol-

lektiivisen lainkäyttöön on nähty ryhmäkanteen edustuksellisuus. Konstruk-

tiossa oikeudenkäyntejä on vain yksi, ja kantaja ajaa kannetta omissa nimis-

sään. Ryhmäkanne on näin perinteisen kaksiasianosaisen oikeudenkäynnin 

muoto. Muista kollektiivisen oikeussuojan instrumenteista se rinnastuu lä-

hinnä yhteiskanteeseen. Jonkun mielestä ryhmäkanteessa yhteiskanne puris-

360.  Näin OM 1992:3 s. 5. Lain legaalimääritelmästä jäi pois viittaus toimeksiannon puuttu-
miseen; ryhmä määritellään kanteessa ja kannetta ajetaan ryhmän “puolesta” (ryhmäkanne-
laki 1.2 §).
361.  ”- – - in the technical terms, class actions ideally consolidate litigation to achieve eco-
nomics of scale and provide a legal remedy for small injuries that are large in aggregate”. Ks. 
Cooter-Ulen 1997 s. 346.
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tetaan väkisin kahden asianosaisen kanteeksi. Tosin tässä kannattaa muistaa 

erottava tekijä: kun yhteiskanteessa vaatimuksia esittävät intressinhaltijat 

tiedetään, ryhmäkanteessa ryhmään kuuluvat ja sen kautta oikeussuojaa 

saavat intressihaltijat eivät välttämättä ole tiedossa. Tosin suomalaisessa so-

velluksessa ryhmään kuuluvat vain ne, jotka ovat ilmoittautuneet asetetussa 

määräajassa (ryhmäkannelaki 8 §). Täsmennetyssä haastehakemuksessa on 

lisäksi mainittava jäsenten nimet ja heidän yksilöidyt vaatimuksensa (ryhmä-

kannelaki 9 §). Poikkeuksellisesti ryhmäkanteessa sallitaan myös asianosai-

seksi liittyminen, joka muutoin on prosessilaissa kielletty. Kantaja nimittäin 

saa ryhmän määritelmää muuttamalla ulottaa kanteen koskemaan uusia 

ryhmän jäseniä (ryhmäkannelaki 12 §).      

Edustukselliset kanteet, etenkin ryhmäkanne on totuttu liittämään mää-

rättyihin ”aineellisiin” soveltamistilanteisiin. Mahdollisuus tällaisen kan-

teeseen on – näin uskotaan – tarpeen erityisesti kuluttajariidoissa, kilpailu-

lainsäädännön rikkomuksissa sekä ympäristövahingoissa. Edustuksellisten 

mallien tosiasiallinen käyttöala olisi kuitenkin paljon laajempi. Kotimaisessa 

tutkimuksessa edustuksellista oikeussuojaa on kaivattu myös sosiaalitur-

van muutoksenhakuun, joka seuraa hallintolainkäytön formaattia. Sosiaa-

liturvassa toistuu suuri määrä melko saman tyyppisiä soveltamistilanteita. 

Ryhmävalituksen kaltainen järjestely yhtäältä takaisi vakaamman pääsyn 

oikeuksiin, toisaalta keventäisi muutoksenhakulautakuntien kohtuutonta 

kuormitusta. Myös pilottivalituksella olisi luultavasti kysyntää. Sosiaaliturvan 

muutoksenhaussa ei nimittäin ole minkäänlaista ennakkoratkaisuja tai edes 

prejudisiaalista vaikutusta tuottavaa mekanismia, jokainen valitus ratkais-

taan erikseen. Institutionaalisia järjestelyjä, jotka sallisivat yhteiskäsittelyn 

tai edes tiedonkulun, ei ole. Toki kollektiivisen oikeussuojan laajentamista 

sosiaaliturvaan voidaan vastustaa access to justice -argumentein. Yksilöllisen 

oikeussuojan kynnys on sosiaaliturvassa niin matala kuin se voi olla: talou-

dellista riskiä ei ole, eikä valituksella ole ankaria muotovaatimuksia. Tosiasi-

allisesti kuva ei ole yhtä valoisa. Sosiaaliturvan hakijoiden toimintakyky on 

monesti alentunut; he eivät kykene valittamaan tehokkaasti. Heillä on myös 

suuria vaikeuksia saada asiantuntija-apua valituksen laatimiseen ja asiansa 

ajamiseen. Lisäksi kysymys on usein yksilön kannalta kohtalokkaista päätök-

sistä, esimerkkinä eläkkeelle pääseminen.

Ryhmäkanne on yleiskanne siinä merkityksessä, että kaikki kannetyypit 

ovat sallittuja myös ryhmäkanteina.362 Ryhmäkanne voi siis olla suorituskan-

362.  Näin jo OM 1992:3 s. 8.
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ne, vahvistuskanne, muotoamiskanne tai niiden yhdistelmä. Lain säännökset 

on kuitenkin laadittu ajatellen korvauskanteita eli kollektiivisen oikeussuojan 

käsittein sanottuna kompensoivia kanteita. Tämä näkyy erityisesti säännök-

sessä täsmennetystä haastehakemuksesta (ryhmäkannelaki 9 §). Haasteha-

kemuksessa on mainittava ”yksilöidyt vaatimukset” sekä jos se on tarpeen 

”täsmennetyt perusteet”. Samoin määräykset ryhmäkanteen käsittelystä ala-

ryhmästä tulevat selvästikin sovellettaviksi nimenomaan korvausvaatimuk-

siin (ryhmäkannelaki 14 §). Ryhmäkanteessa toistuukin sama yksilöllisyyden 

tuoma jännite, joka rasittaa niin yhteiskannetta kuin joukkokanteitakin. Jouk-

kokanteiden tapaan myös ryhmäkanne voi pilkkoutua. Teoriassa voidaan 

päätyä siihen, että koko ryhmäkanne hajoaa vain yhden ryhmän jäsenen eli 

ryhmäläisen käsittäviin alaryhmiin. Tällöin ryhmäkanteesta saatava hyöty on 

olematon ellei suorastaan käänteinen. Konsepti vie enemmän kustannuksia 

kuin säästää niitä.    

Ryhmäkanteita koskeva käsitteenmuodostus on käynnissä. Yläkäsittee-

nä puhutaan ryhmävaatimuksista, joista nykyinen lainsäädäntö tuntee kaksi 

tyyppiä: ryhmäkanteen ja ryhmävalituksen.363 Säännökset ensimmäisestä 

ovat omassa erityislaissaan (eli ryhmäkannelaissa), säännökset jälkimmäi-

sestä taas ovat sijoitetut kuluttajalainsäädäntöön. Sielläkin ne hajoavat eri 

lakeihin. Laissa kilpailu- ja kuluttajavirastosta on yksittäinen pykälä kulut-

taja-asiamiehen aloiteoikeudesta (14 §); laissa kuluttajariitalautakunnassa 

taas säännellään ryhmävalituksen käsittelyä tässä lautakunnassa (4 §). Jos 

ryhmäkanteen sääntely on minimalistista, ryhmävalituksessa se rajoittuu 

aivan välttämättömään. Vain valitusoikeuden järjestely ja ryhmävalituksen 

asialliset edellytykset tuodaan esiin. Pari erityissäännöstä (12.1 § ja 14.2 §) 

vahvistavat kaksi itsestäänselvyyttä. Sääntelyn ohuudesta päätellen ryhmä-

valituksen ja yksilövalituksen (tätä termiähän laki ei tunne) käsittelyn on ole-

tettu seuraavan kaikessa samoja sääntöjä. Esimerkiksi yksittäisen kuluttajan 

prosessioikeudellisesta asemasta, kun kuluttaja-asiamies on tehnyt häntä 

koskevan ryhmävalituksen, ei sanota mitään. Myöskään ryhmävalituksen 

ryhmään liittymisestä tai siitä irtaantumisesta ei puhuta. 

Käsitteet kattavat juuri ja juuri nykytilanteen. Uusia nimityksiä tarvitaan, 

jos edustuksellisen oikeussuojan alue joskus laajenee yleisen lainkäytön ja 

kuluttajariitalautakunnan ulkopuolelle. Ryhmäkanne on kielellisesti paikal-

laan niin kauan kuin kysymys on yleisessä tuomioistuimessa riita-asian ta-

paan käsiteltävästä asiasta. Ryhmähakemuksella taas voidaan viitata sellai-

363.  Viitanen 2003 s. 24.
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siin vaatimuksiin, jotka käsitellään hakemuslainkäytön muodoin. Sama sana 

on käytettävissä myös, kun hallintomenettelyssä esitetään viranomaiselle 

edustuksellisia vaatimuksia. Toistaiseksi ryhmähakemuksesta tässä merki-

tyksessä ei ole suoranaisia esimerkkejä lainsäädännössä, joskin eräät ympä-

ristövahinkojen korvausvaatimukset luovat hieman samankaltaisia tilanteita. 

Hallintolainkäyttökään ei toistaiseksi tunne edustuksellisia menettelyjä. Jos 

tai kun niitä otetaan käyttöön, ryhmävalitus on periaatteessa sopiva ilmaus 

myös tässä tilanteessa, jos vastaava yksilövalitus olisi tyypiltään hallintova-

litus. Edustuksellinen hallintoriita sen sijaan kaipaa edelleen omaa nimitys-

tään, ellei sitten ryhmäkanne-termiä käytetä myös tässä yhteydessä. Voimas-

saolevaa oikeutta ajatellen sekoittumisvaaraa ei ole. Se tosin aktualisoituu, 

jos tarkastellaan oikeuspoliittisia vaihtoehtoja. 

Ryhmäkanteistakin pitäisi oikeastaan puhua monikossa, sillä ryhmäkan-

ne ei ole yksi ainoa kannetyyppi. Ryhmäkanteista tunnetaan useita muunnel-

mia, jotka mielletään enemmän tai vähemmän toistensa vaihtoehdoiksi, jopa 

suoranaisiksi kilpailijoiksi.364 Niissä on myös siinä määrin erilaisia piirteitä, 

että niiden luokittelu omiksi kannetyypeikseen ei sekään ole kaukaa haet-

tua. Päätyypit ovat: yksityinen ryhmäkanne, organisaatioryhmäkanne (jota 

kutsutaan myös järjestöryhmäkanteeksi tai pelkästään harhaanjohtavasti 

järjestökanteeksi) sekä viranomaisen ryhmäkanne. Kuten edellä todettiin, 

Suomen prosessilaki tuntee vain yhden ryhmäkannetyypin: viranomaisen 

ryhmäkanteen. Yksinomainen kannevalta on valtiollisella viranomaisella, 

kuluttaja-asiamiehellä. Kysymys siitä, miksi juuri kuluttaja-asiamies valittiin 

kannevallan käyttäjäksi, kuuluu politiikan tutkijan toimialaan.365 Yhtäältä it-

sestään selvältä vaikuttaa, että kanteen ajaminen uskotaan erityisviranomai-

selle, joka edustaa toimialueellaan asiantuntemusta ja pystyy näin arvioi-

maan kanteen tarpeellisuutta. 

Toisaalta taas uhkana on, että tällainen viranomainen on jatkuvassa 

kosketuksessa vastaaja-asemaan joutuviin toimijoihin ja joutuu huomiota 

saaneen captive-ilmiön uhriksi, toisin sanoen varoo järkyttämästä ”hyvää 

neuvotteluilmapiiriä” ryhmäkanteella. Ryhmäkanteen ajaminen luo vasta-

kohtaisuutta ja kiristää välejä, lisäksi oikeudenkäyntinä se kestää vuosia ja 

rasittaa siitä syystä kauan valvontaa. Ryhmäkanteen tuoma haitta on sitä 

suurempi, mitä enemmän viranomaisen toiminta perustuu neuvotteluihin 

364.  Ks. esimerkiksi OM 1992:3 s. 38. 
365.  Hallituksen esityksessä valintaa näennäisperusteltiin sillä, että kantajana toimiminen 
sopisi ”luontevasti” osaksi kuluttaja-asiamiehen nykyistä toimenkuvaa. Hänellä on myös val-
mius ottaa tehtävä vastaan sekä käytettävissään tarvittava tietotaito. Näin HE 54/2006 vp s. 20.   
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ja valistukseen eli niin sanottuun pehmeään strategiaan. Laki kilpailu- ja ku-

luttajavirastosta (661/2012) asettaa kuluttaja-asiamiehelle neuvotteluvelvol-

lisuuden. Jos kuluttaja-asiamies havaitsee elinkeinonharjoittajan ryhtyneen 

lainvastaiseen toimenpiteeseen, hänen on pyrittävä saamaan elinkeinonhar-

joittaja vapaaehtoisesti luopumaan siitä (9 §). Vasta ”tarvittaessa” kuluttaja-

asiamiehen on ryhdyttävä pakkotoimiin tai vietävä asia tuomioistuimen käsi-

teltäväksi. Tässä suhteessa valvottavilleen etäisempi viranomainen olisi ollut 

parempi kandidaatti viranomaiskantajaksi, ainakin jos jollekin viranomaisel-

le halutaan antaa kuten Suomessa tapahtui yksinoikeus ryhmäkanteen nos-

tamiseen. Jos kanneoikeus olisi useilla tahoilla, viranomaisen valinta ei ole 

yhtä tärkeä. Ellei ”suhteitaan” varjeleva erityisviranomainen nosta aiheellista 

ryhmäkannetta, joku muu oikeutettu taho sen nostaa. Tosin lopputuloksena 

voi olla absurdi asetelma, jossa erityisviranomainen osallistuu ryhmäkanne-

oikeudenkäyntiin puolustaakseen valvottaviaan – ja samalla omia toimiaan 

eli kanteen nostamatta jättämistä.366 

Suomessa ei ole testattu, kuinka kirjaimellisesti lain määräys kuluttaja-

asiamiehen yksinoikeudesta ryhmäkanteen nostamiseen on otettava. Jois-

sakin maissa, esimerkkinä Italia, tuomioistuimet ovat hyväksyneet ryh-

mäkanteet myös kirjoitetun lain ulkopuolella, mikäli intressinhaltijat ovat 

järjestäytyneet selkeäksi ryhmäksi ja tällainen ryhmä ajaa kannetta kollek-

tiivisten intressiensä toteuttamiseksi.367 Joissakin maissa, esimerkkinä Eng-

lanti, taas tuomioistuimet ovat tiukasti pitäytyneet prosessilain sanamuotoon 

ja evänneet ryhmäkanteet, jos niiden asianosaisasetelma ei ole ollut laissa 

säädetty.368 Asia erikseen on, että ryhmäkanteen ja kollektiivisia (eli ei-yk-

silöllisiä) vaatimuksia ajavan varsinaisen järjestökanteen ero ei ole selvä.369 

Rajanveto antaa tuomioistuimille harkinnanvaraa, etenkin kun perustava ero 

oikeusvoiman ulottuvuudessa – ryhmäkanteen tuomio sitoo ryhmän jäseniä, 

järjestökanteen tuomio vain järjestöä itseään – ei tässä kannetyypissä tosiasi-

allisesti aktualisoidu. Oli miten oli, suomalainen perinne prosessioikeudessa 

on varsin legalistinen. On äärimmäisen epätodennäköistä, että suomalai-

set tuomioistuimet hyväksyivät ryhmäkanteiksi kanteen, jonka ajajana on 

366.  Tosin ryhmäkannelaki jättää avoimeksi sen, missä määrin väliintulo on mahdollinen. 
Ryhmän jäseniltä se on nimenomaan kielletty, mutta muutoin OK 18 luvun yleiset säännök-
set väliintulosta tullevat pääosin sovellettavaksi. Näin esimerkiksi toiset yritykset voivat tukea 
väliintulijoina vastaajaksi joutunutta yritystä, jos ne kykenevät esittämään järjellisen oikeu-
dellisen intressin.  
367.  Cristofaro-Trocker 2010 s. 179.
368.  Näin Andrews 2010 s. 327.
369.  Ks. edellä jakso 1.2.1. ja 3.5.2.
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muu kuin kuluttaja-asiamies. Viranomaisten myös oletetaan hoitavan itse 

tehtävänsä. Näin kuluttaja-asiamies ei voi siirtää oikeuttaan ryhmäkanteen 

nostamiseen sen enempää toiselle viranomaiselle kuin yksityishenkilöitten-

kään ryhmälle. Henkilökohtaisesti kuluttaja-asiamiehen ei tietenkään tarvit-

se kannetta ajaa, vaan hän voi käyttää tähän tehtävään virastonsa henkilö-

kuntaa tai ulkopuolista henkilöä (esim. asianajajaa).   

Totta on, että ryhmäkannelain kuluttaja-asiamiehelle suomaa yksin- 

oikeutta voidaan helposti kiertää ja on luultavasti kierrettykin sillä siir-

tämiskonstruktiolla, josta on edellä puhuttu. Konstruktiossa yksittäiset 

intressinhaltijat siirtävät vaatimuksensa keskitetysti yhdelle toimijal-

le, tavallisesti oikeushenkilölle. Oikeushenkilö nostaa omissa nimis-

sään kanteen velvoitettua vastapuolta vastaan. Oikeushenkilöverho antaa 

anonyymiteetin ”oikeille” intressinhaltijoille, vastuu oikeudenkäyntikus-

tannuksista on oikeushenkilöllä (usein järjestöllä)370 ja tuomion oikeus-

voima ulottuu ainoastaan niihin intressinhaltijoihin, jotka siirsivät vaati-

muksensa niitä ajavalle muodolliselle asianosaiselle. Erot formaaliseen  

ryhmäkanteeseen nähden ovat enää nimistössä. On myönnettävä, että perin-

teisissä oikeusvoimaopeissa ei ole otettu kantaa tähän käänteiseen erityisseu-

rantoon. Tavanomainen kysymyksenasetteluhan kuuluu, sitooko tuomion 

oikeusvoima alkuperäisen asianosaisen myöhempää seuraajaa. Ratkaistiin 

kysymys oikeusvoimasta miten tahansa, yhtäläisyydet ryhmäkanteeseen lie-

nevät joka tapauksessa kiistattomat. Ylipäätään oikeusvoima ei erityisem-

min kiinnosta sen enempää siirronsaajan kanteen kuin ryhmäkanteenkaan 

asianosaisia. Heille riittää, että he saavat asiansa tuomioistuimeen ja sieltä 

voittaessaan täytäntöönpanokelpoisen ratkaisun. Äärimmäisen harva ryh-

mäkanteen ryhmäläinen tai siirronsaajan kanteessa vaatimuksensa siirtä-

nyt harkitsisi uutta ja omaa oikeudenkäyntiä, vaikka heillä – ryhmäkanteen 

tai siirtämiskanteen päädyttyä tappioon – olisi siihen oikeuskin. Kollektiivi- 

kanteet ovat, lainaten kulunutta sanontaa toisesta yhteydestä, oikeuksiin 

pääsyn kertalaukaus; ne ovat tyypillisen intressinhaltijan ainoa tapa päästä 

oikeuksiinsa.         

370.  Tässä voidaan ajatellaan kyynisesti, että järjestön annetaan ajautua konkurssiin, jos oi-
keudenkäynti hävitään ja järjestön maksettavaksi tulevat suuret kustannukset. Tällainen toi-
mintalogiikka ei tietenkään ole reilua, mutta sitä esiintynee käytännössä. Sille ei myöskään 
ole tehokkaita vastatoimia. Suomen oikeus ei esimerkiksi tunne mahdollisuutta vaatia vasta-
puolelta vakuutta tälle ehkä maksettavaksi tulevista oikeudenkäyntikuluista. Joissakin maissa 
se on käytössä.    
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6.2. Ryhmäkanne maailmalla

6.2.1. Ryhmäkanteen voittokulku: todellista vai 
harhaa?

Suomalaiset mielipiteet ryhmäkanteesta jättävät varjoonsa todellisuuden 

eli ryhmäkanteen maailmanlaajuisen voittokulun. Runsaassa vuosikymme-

nessä common law -maiden kummeksuttu erikoisuus, ryhmäkanne, on le-

vinnyt laajalti civil law -maihin. Ryhmäkanne klassisessa (tai kuten joskus 

sanotaan formaalisessa) muodossaan tunnetaan tällä hetkellä yli 40 maan 

prosessilaissa. Joukkoon kuuluvat pääosin johtavat talousmahdit. Esimerkik-

si Euroopan valtioista 14 on mukana tässä joukossa. Valkeita alueita kartalla 

ovat enää Afrikka ja Aasia, joissa ryhmäkanne on toistaiseksi otettu käyttöön 

vain yksittäisissä maissa. Tässäkin ulkoinen vaikutelma on pettävä. Vaikka 

ryhmäkanne on ollut menestystarina law in books-tasolla, law in action- ta-

so laahaa jäljessä. Common law -maiden ulkopuolella ryhmäkanteet ovat 

pysyneet oikeuskäytännössä satunnaisina. Tästä päätellen ne eivät ole saa-

neet odotettua rooliaan kollektiivisen oikeussuojan välineinä. Näin päästään 

luonnolliselta tuntuvaan joskin hieman uskallettuun jatkopäätelmään: pai-

ne kollektiiviseen oikeussuojaan purkaantuu muuta kautta, todennäköisesti 

joukko- ja pilottikanteiden, ehkä myös niiden yhdistelmän kautta. Näyttääkin 

siltä, että joukkokanteeseen yhdistetyllä pilottikanteella saavutetaan lähes 

kaikki klassisen ryhmäkanteen edut ilman siihen liittyviä haittoja.

Ryhmäkanteiden aatehistoriaa joskus kirjoittava luultavasti ihmettelee, 

miksi eurooppalaista keskustelua ryhmäkanteesta on alusta alkaen leiman-

nut poikkeuksellinen kärkevyys. Ellei keskustelu ole ollut pelkkää inttämistä, 

sille on ollut ominaista kieltävien eli refutatiivisten argumenttien valta. Kes-

kustelijat kiistävät vastapuolen perustelut ja yrittävät parhaansa mukaan hei-

kentää niiden uskottavuutta. Normaaliin paras perustelu voittaa-väittelyyn ei 

päästä, kun harva keskustelija vaivautuu hakemaan perusteluja oman kan-

tansa tueksi. Aihepiirin tulenarkuutta kuvaa sen, että jopa ankaran tieteelliset 

artikkelit aloitetaan vakuutteluilla, että kirjoittaja ei ole valinnut puoltaan in-

formaatiosodassa. Hän  tavallisesti toistaa halunsa saada aikaan ”rationaalis-

ta” keskustelua, jolla ei järkytetä ”eurooppalaistyylistä” oikeudenkäynti-ide-

aalia.371 Tämä kärkevyys on yllättävämpää, mitä se ehkä maallikosta tuntuu. 

Useimmat prosessioikeudelliset mekanismit ovat neutraaleja: ne eivät herätä 

oikeuspoliittisia intohimoja suuntaan eikä toiseen. Kiihkeä kiistely proses-

371.  Näin Wagner 2011 s. 55. Viimeisen lupauksensa Wagner kylläkin nopeasti unohtaa. Hänen 
ajatuksensa nimittäin ovat varsin radikaaleja.  
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sioikeudellisista tulkinnoista, sovelluksista ja konstruktioista on harvinais-

ta tutkijapiireissä ja kokonaan tuntematonta valtamedioissa. Kollektiivinen 

lainkäyttö on tästä värittömyydestä silmiin pistävä poikkeus. 

Keskustelulle on myös ominaista, ettei se tunnu koskaan päätyvän kon-

sensukseen tai edes päättyvän. Se vilkastuu aika ajoin uudelleen joko lain-

säädäntöhankkeiden (ryhmäkanneuudistus) tai huomiota herättävien yksit-

täistapausten (Nokian Renkaat -tapaus) aktivoimana. Vilkastunut keskustelu 

alkaa uudelleen nollapisteestä. Tyypillistä on myös epäilyksiä ja pelkoja sä-

teilevä ennakkoasenne. Kun prosessioikeudelliset uustulkinnat ja innovaatiot 

tavallisesti herättävä enintään kysymyksiä niiden käytännön toimivuudesta, 

ehdotukset kollektiivisen oikeussuojan kehittämisestä nostavat välittömästi 

niin epäluuloja kuin pelkojakin. Ulkopuolisen tarkkailijan on vaikea löytää ai-

nakaan pohjoismaista mitään kaikupohjaa kummallekaan. Tästä huolimatta 

ulkomaista aineistoa käytetään, sen edustavuudesta ja yhteismitallisuudesta 

välittämättä, taajaan vasta-argumenttina kaikille tehdyille ehdotuksille. Ul-

komaisesta aineistosta valitaan lisäksi tähän käyttöön kaikkein kriittisimmät 

arviot ja epäedullisimmat empiiriset tutkimustulokset. Asenneilmapiiri on 

ollut tällainen myös niissä oikeusjärjestyksissä, jotka ovat pääsääntöisesti 

litigaatiohenkisiä, toisin sanoen suosivat riitojen ratkaisemista tuomiois-

tuimissa. Monet argumentit ryhmäkannetta vastaan ovat samanaikaisesti 

yleispoliittisia ja populistisia. Sarjaan kuuluvat väitteet siitä, että laaja-alai-

nen ryhmäkanne johtaa pitkällisiin oikeudenkäynteihin yrityksiä tai julkista 

valtaa vastaan. Kalliit oikeudenkäynnit puolestaan nostavat yritysten mak-

samia vakuutusmaksuja. Vakuutusmaksut taas siirtyvät maksettaviksi niille 

kansalaisryhmille, joita ryhmäkanteen tulisi palvella. Lieveilmiöitä lisäksi 

syntyy siitä, että ryhmäkanteen mahdollisuus saa aikaan asiakkaiden kalas-

telua, kun ulkomaiset lakifirmat työntyvät kotimaisille riidanratkaisumark-

kinoille.372      

Kaikissa pohjoismaissa käytiin vuosituhannen vaihteessa kiihkeä kes-

kustelu ryhmäkanteesta.373 Jokaisessa keskustelussa tuotiin esiin samat 

teemat, yhtäältä tarve tehostaa oikeussuojaa etenkin rahallisesti vähäisissä  

372.  Esimerkit on lainattu englantilaisesta keskustelusta. Ks. lähemmin Andrews 2010 s. 338.
373.  Kiistaa on käyty paitsi ryhmäkanteen käyttöönottamisesta yleensä myös toisarvoisista 
yksityiskohdista. Ks. Hensler 2016 s. 10. Tämäkin on epätavallista, sillä prosessilain yksityiskoh-
dat eivät tavallisesti kiinnosta muita kuin tuomareita ja prosessioikeuden tutkijoita. Keskus-
telua analysoitaessa on lisäksi kummasteltu, kuinka huonosti suhtautuminen ryhmäkantee-
seen korreloi siihen yleispoliittiseen oikeisto/vasemmisto –jakoon, jonka voisi olettaa näkyvän. 
Joissakin maissa korrelaatio on joko jäänyt heikoksi (Saksa) tai puuttunut kokonaan (Ranska), 
pohjoismaissa se kuitenkin tuntuu jossain määrin hallinneen ilmapiiriä. Ks. Usunier 2009 s. 317.  
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asioissa, toisaalta ryhmäkanne uhkana normaalille liiketoiminnalle. Voittajat 

sen sijaan vaihtuivat, mikä selittää ällistyttävät eroavuudet muutoin varsin 

monoliittisessa skandinaavisessa oikeusperheessä. Ruotsissa ryhmäkanteen 

kannattajat saivat puhtaan selkävoiton, sillä oikeuspoliittinen kädenvääntö 

tuotti yleiselle ryhmäkanneoikeudelle rakentuvan järjestelmän.374 Aatehis-

torian tutkija luultavasti antaisi siitä kunnian oikeustieteen tutkimukselle, 

jonka nimekäs edustaja Per Henrik Lindblom asettui yleisen ryhmäkanteen 

tueksi. Hän antoi lakihankkeelle tieteellistä selkänojaa lukuisilla teoksilla 

ja artikkeleilla. Yleistä ryhmäkannetta kannattanut mielipidesuunta voit-

ti myös Norjassa. Siellä tämän mallin kannattajat hakivat vahvan tukensa 

lainvalmistelusta vastaavalta oikeusministeriöltä. Ministeriö leimasi koko 

arvovallallaan liioitteluksi esitetyt väitteet siitä, että ryhmäkannetta tultai-

siin yhdysvaltalaiseen tapaan käyttämään kiristyskeinona. Ryhmäkanteen 

tueksi vedottiin Norjassa kiintoisasti myös pragmaattisiin argumentteihin. 

On myönnettävä, että oikeuspoliittinen taistelu ryhmäkanteesta ei kummas-

sakaan maassa eskaloitunut sellaiseksi kuin Suomessa. Norjalaisessa lain-

valmistelussa vastustajia rauhoiteltiin muistuttamalla, että ryhmäkanteen 

kaltaisia järjestelyjä oli käytetty jo yli sata vuotta. Erilaiset järjestöt ja yhteisöt 

olivat koonneet valtakirjoilla tai oikeuksien siirroilla kannekimppuja.375 Yl-

lättävää kyllä argumenttia ei käännetty päinvastaiseksi. Argumentti nimittäin 

kelpaisi yhtä hyvin perusteluksi sille, että ryhmäkannetta ei tarkasteltavassa 

oikeusjärjestyksessä tarvita. Prosessilakihan jo tuntee vastaavan (tosiasialli-

sesti) kollektiivisen oikeussuojamekanismin. Mekanismi ei ollut vain pape-

rilla, vaan sille olivat muodostuneet oikeuskäytännössä vakiintuneet puitteet 

ja sitä tosiasiallisestikin käytettiin laajalti.

Myös Tanskassa yleiseksi laajennettu ryhmäkanne -konsepti lopulta voitti. 

Ideologinen kädenvääntö jäi sielläkin kohtuulliseksi. Perusteluissa tukeudut-

tiin osaksi konkreettisiin esimerkkitapauksiin (joissa ryhmäkanne olisi ollut 

hyödyksi), osaksi siihen oikeussuojan vajeeseen, joka oli selvästi havaitta-

374.  Pohjoismaisista sovelluksista ks. esimerkiksi Välimäki 2008 s. 16. Erot pelkistävä taulukko 
1 on paljastava: muissa pohjoismaissa soveltamisala on yleinen eikä asiamiehelle ole asetettu 
rajoituksia, Suomessa taas molemmat ovat rajoitetut.  
375.  Tällaista kannejärjestelyä on tässä tutkimuksessa kutsuttu siirronsaajan kanteeksi. Kan-
nemuoto mainittiin ohimennen myös ryhmäkanteen valmistelussa, mutta se ei näytä tulleen 
mitenkään huomioon otetuksi. Ks. talousvaliokunnan lausunto 36/2006 vp. s. 2. Kiintoisa on 
havainto, että Norjassakaan prosessilain perinteisiä keinoja eli yhteiskanteita ja joukkokanteita 
ei ollut ikinä käytetty joukkoluonteisten pienvaatimusten ajamiseen. Näin Bernt 2009 s. 222. 
Selitys lienee siinä, että siirronsaajan kanteella on puolellaan yksinkertaisuuden etu. Aikaa ei 
tarvitse hukata sen miettimiseen, onko yhteiskanne mahdollinen tai vallitsevatko yhteiskäsit-
telyn edellytykset joukkokanteissa. 
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vissa yksilöllisen oikeussuojan eetoksessa. Jälkimmäisellä tarkoitettiin yk-

sinkertaisesti sitä, että käytännössä pienehköjen vaatimusten esittämisestä 

luovutaan, koska kollektiivista mekanismia niiden toteuttamiseen ei ole. Vas-

tarintaa mursi lisäksi historiallinen onnenkantamoinen eli samanaikainen 

tapaus, joka sai paljon huomiota sekä mediassa että tutkimuksessa. Tapa-

uksessa suuri määrä yrityksiä vaati organisoiduilla joukkokanteilla valtiota 

palauttamaan laittomasti perittyjä veroja ja julkisia maksuja.376 Ilmiö ei ole 

tuntematon Suomessakaan. Tosin Suomessa vastaavat palautusvaatimukset 

ohjautuvat dualistisen lainkäyttöjärjestelmän takia hallintolainkäytön linjal-

le. Tällä lainkäytön linjalla taas joukkokanteiden ajaminen (asianosaisnäkö-

kulma) ja niiden hallinnointi (tuomioistuinnäkökulma) ovat verrattomasti 

helpompia. Vaatimukset eivät saa myöskään helposti samaa julkisuutta kuin 

yleisissä tuomioistuimissa ajettavat kanteet. Ehkä tästä syystä vastaavia ar-

gumentteja ei ole Suomessa esitetty. 

Suomessa ryhmäkanneaate menestyi kaikkein heikoimmin. Tulos mo-

nivaiheisesta lainvalmistelusta ja riitaisesta eduskuntakäsittelystä oli laiha: 

aikaan saatiin julkinen eli viranomaisaloitteinen ryhmäkanne. Lisäksi ryh-

mäkanteen soveltamisala jäi poikkeuksellisen ahtaaksi ja paljon suppeam-

maksi kuin muiden pohjoismaiden vastaavissa laeissa.377 Systemaattisesti 

suomalainen ryhmäkanne on luokiteltavissa erityiseksi; se on vieläpä eri-

tyisen erityinen, koska sen asiallinen soveltamisala on äärimmäisen ka-

pea. Ihmeenä ei näin voitane pitää sitä, että toistaiseksi (marraskuu 2016) 

siihen ei ole kertaakaan turvauduttu. Totta on, että ryhmäkanteiden käyt-

tö on muissakin pohjoismaissa jäänyt huomattavasti vähäisemmäksi kuin 

mitä sen kannattajat toivoivat tai vastustajat pelkäsivät. ”Harmittomaksi” 

havaittu ryhmäkanne ei olekaan enää ollut Suomessa vuosiin päivänpolt-

tavin keskusteluaihe, vaikkakaan se ei ole kokonaan kadonnut oikeuspo-

liittiselta agendalta. Oikeustieteellinen aatehistorioitsija ehkä joskus hakee 

syytä tapahtuneeseen: miksi ryhmäkanne sai vastoin odotuksia Suomessa 

äärisuppean sovelluksen? Sinänsä sekä rajoitetulle vireillepano-oikeudelle 

että kapealle soveltamisalalle löytyy oikeusvertailevia esikuvia monista 

maista. Erikoista lähinnä on se, että ne molemmat sisältyvät yhdessä suo-

malaiseen ryhmäkanteeseen. Kaikille aikalaisille on täytynyt olla selvää, 

että kaksi tällaista vahvaa rajoitusta tehostavat toisiaan. Kun ”tavalliset-

376.  Tanskan monistisessa lainkäyttöjärjestelmässä tällaiset vaatimukset ohjautuvat  yleisiin 
tuomioistuimiin. Ks. lähemmin Werlauff 2009 s. 202.
377.  Tämä tuotiin esiin jo ensimmäisissä arvioissa uudesta ryhmäkannelaista. Ks. esimerkiksi 
Bärlund 2007 s. 481.
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kin” ryhmäkanteet ovat olleet Euroopan maissa harvinaisia, näin voimak-

kaasti rajattu ryhmäkanne on tuomittu jäämään hyvin poikkeukselliseksi  

ilmiöksi.

Uskottavin selitys ryhmäkanteen kohtalolle lienee siinä, että sen kan-

nattajat olivat joko liian harvassa tai liian hiljaisia. Valmistelusta vastannut 

oikeusministeriö ei liioin missään vaiheessa asettanut arvovaltaansa ja asi-

antuntemustaan laaja-alaisen  ryhmäkanteen taakse.378 Valmistelua leiman-

nutta ilmapiiriä voi kuvata lähinnä laimeaksi. Norjassahan tapahtui toisin; 

ministeriö asettui voimalla ryhmäkanteen taakse. Suomessa ryhmäkanne 

ei saanut myöskään akateemisesta maailmasta periksi antamatonta puoles-

tapuhujaa. Tällainen henkilö löytyi Ruotsista, ja ryhmäkanteen menestymi-

nen on, kuten edellä todettiin, osaksi luettavissa hänen henkilökohtaiseksi 

ansiokseen. Suomalaiset tutkijat pikemminkin välttelivät koko aihetta; oi-

keuspoliittiseen keskusteluun he eivät perinteisesti ole muutoinkaan osal-

listuneet.379 Jälkikäteen on nähtävissä, että mielipiteiden muodostumiselle 

ratkaisevina vuosina ryhmäkanteesta ei julkaistu tutkimusta. Keskustelu ryh-

mäkanteen käyttöönottamisesta jäi pamflettimaisen kirjoittelun, etupäässä 

lehtien yleisönosaston puheenvuorojen varaan. Mahdollisen ryhmäkanteen 

soveltamisalasta tai sisällöstä ei paljoakaan puhuttu. Keskustelua hallitsivat 

joko/tai-mielipiteet eli kiistely siitä, tuliko ryhmäkanteesta ollenkaan sää-

tää laki vai ei. Myös aika nähtävästi loppui kesken. Vaikka ryhmäkannelain 

valmistelu vuosissa kesti pitkään, sen viimeisessä ja ratkaisevassa vaiheessa 

edettiin hyvin nopeasti ja ennustamattomasti.380   

6.2.2. Ryhmäkanteen lainsäädäntöhistoria: mikä meni 
väärin?

Kuten edellä huomautettiin, ryhmäkannelain eduskuntakäsittely oli myrs-

kyistä.  Hallituksen esityksen lisäksi käsittelyyn otettiin rinnakkainen laki- 

aloite (LA 92/2006 vp.), jonka tekijänä oli vasemmistoon lukeutuva Anni-

ka Lapintie. Lakialoitteessa esitettiin, että ryhmäkanne otettaisiin, oikeus-

378.  Virallisesta (tai ainakin puolivirallisesta) suhtautumisesta ks. KM 2003:3 s. 220.
379.  Salaliittoteorioita ei ole syytä rakennella. Pienessä oikeuskulttuurissa moni tärkeä asia 
jää tutkimatta. Sitä paitsi ryhmäkannehanke saattoi kärsiä tutkimuksellisesta väliinputoajan 
asemastaan. Prosessioikeuden tutkijat katsoivat sen kuuluvan kuluttajansuojan tutkimuksen 
vastuualueeseen, kuluttajansuojan tutkijat taas lukivat sen prosessioikeuden tutkimuksen pe-
rinteiseen reviiriin. 
380.  Näin Ervo 2011 s. 205. ”In Finland, a system of class actions was in planning a very long 
time without any success. However, the last progress was very rapid and unforeseeable.”
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ministeriön työryhmän esityksen mukaisesti, käyttöön myös ympäristöva-

hinkoja koskevissa riita-asioissa. Lakivaliokunta joutui näin käsittelemään 

samanaikaisesti sekä hallituksen esityksen että lakialoitteen.381 Ensimmäi-

sen se mietinnössään hyväksyi sellaisenaan, toinen taas hylättiin peruste-

luin, joiden mukaan ryhmäkanne oli uusi prosessimuoto, jonka käyttöön-

otossa oli perusteltua edetä varovaisesti. Jos kokemukset ryhmäkanteesta 

kuitenkin osoittautuisivat myönteisiksi, lain soveltamisalan laajentamista 

ympäristövahinkoihin olisi syytä myöhemmin harkita.382 On vaikea sanoa, 

oliko tämä tarkoitettu vakavasti otettavaksi vai oliko kyseessä konventio-

naalinen fraasi, jolla vähemmistöön jääneitä edustajia on ollut tapana hy-

vitellä. Kuumentuneesta ilmapiiristä on ilmauksena kaksi mietintöön lii-

tettyä vastalausetta. Myös vastalauseet seurasivat poliittista jakautumista 

vasemmisto/oikeisto. Ensimmäisessä vastalauseessa uuden lain sovelta-

misala olisi lakialoitteen mukaisesti ulotettu myös ympäristövahinkoihin.383 

Lisäksi rekisteröidyllä yhdistyksellä olisi ollut toissijainen kanneoikeus, 

jos ympäristöviranomainen ei pane vireille lain mukaista ryhmäkannet-

ta. Toisessa vastalauseessa taas talousvaliokunnan lausuntoon tukeutuen 

katsottiin, että hallituksen esityksen käyttämä sanamuoto oli harhaanjoh-

tava. Ryhmäkanteen sijasta laissa tulisi puhua ”kuluttaja-asiain kanteesta”,  

koska se vastaisi paremmin lain sisältöä.

Ryhmäkannelain eduskuntakäsittelyn erikoisuuksiin kuuluu, että edus-

kunnan vastaukseen ei tullut tavanomaista pontta. Yleensähän tappiolle jää-

nyttä vähemmistöä lepytellään viimeistään tässä vaiheessa velvoittamalla 

hallitus seuraamaan uudistuksen vaikutuksia. Asia erikseen on, että tällaiset 

ponnet enimmäkseen unohtuvat päivänpolttavimpien lainsäädäntöhank-

381.  Lakivaliokunnan mietintö 30/2006 vp etenkin s. 4. Lakivaliokunta sai tuekseen lausunnot 
talousvaliokunnalta ja ympäristövaliokunnalta. Lausunnoissa näkyy, miksi eduskunnan valio-
kuntia on kuvattu ”oman toimintasektorinsa intressikasaumiksi ja laajasti ottaen edunvalvojiksi 
lainsäädännön puolella”. Ks. Helander-Pekonen 2007 s. 78. 
382.  Perusteluissa viitataan myös Ruotsissa ryhmäkanteesta saatuihin tai saataviin koke-
muksiin. Ruotsissahan ryhmäkanteen soveltamisala on hieman laajempi. Voi olla, että so-
veltamisalan laajentamisen kytkeminen myönteisiin käyttökokemuksiin entisestään lisäsi 
ryhmäkanteen vastustajia. Johtaisihan onnistunut käyttäminen koko ajan laajentuvaan ryh-
mäkannejärjestelmään.   
383.  Tätä vastustettiin ympäristövaliokunnan lausunnossakin kahdella perusteella. Ks. ym-
päristövaliokunnan lausunto 43/2006 vp. s. 2. Ensiksikin korvaukset ympäristövahingoista ka-
navoituivat hallintomenettelyyn, joten niiden kohdalla ryhmäkannetta ei tarvittu. Tämä olikin 
osaksi totta. Ks. edellä jakso 4.4.2. Toiseksi ryhmäkanteen kantajaksi kaavaillulla ympäristö-
keskuksella oli paljon muitakin tehtäviä. Näin ”viranomaiskantajakysymys” edellyttäisi uutta 
valmistelua (ja uutta hanketta). Perustelu on haetun tuntuinen ja lähinnä todistaa suomalaisen 
oikeussuoja-ajattelun vahvasta valtiokeskeisyydestä.
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keiden alle. Jälkiviisaasti on pakko sanoa, että ryhmäkannelain valmistelijat 

ehkä tahtomattaan lietsoivat turhia pelkoja. Varsinkin valmistelun alkuvai-

heessa ryhmäkanteeseen yhdistettiin varsin ylimitoitettuja odotuksia. Sen 

arveltiin yhtäältä yhteiskunnallistavan lainkäyttöä ja näin muuttavan poliit-

tisten elinten valtasuhteita, toisaalta taas vievän oikeusjärjestystä kohti vaki-

oituja, subjektiivisista piirteistä puhdistettuja normeja. Ensimmäinen pelko 

on jokseenkin absurdi; siinä pahasti liioitellaan tuomioistuinten roolia poh-

joismaisissa yhteiskunnissa. 

Toinen väite sen sijaan pitää ainakin osaksi paikkansa. Tällaiset ”puhdis-

tetut” normit toki soveltuvat parhaiten kollektiivisesti toteutuvaan oikeus-

suojaan, koska näin vältetään erillisvaatimusten hidas ja kallis yksilöllinen 

käsittely. Kannattaa kuitenkin muistaa, että kaikki oikeuksiin pääsy ei to-

teudu kollektiivisen oikeussuojan kautta, oli se miten laaja-alainen ja teho-

kas tahansa. Valtaosa oikeudenloukkauksista ja vastaavista vääryyksistä on 

sellaisia, että ne eivät ollenkaan sovellu kollektiivisesti toteutettaviksi. Yk-

sittäistä hometalokauppaa tai työntekijän irtisanomista ei yksinkertaisesti 

voida kollektivisoida, koska ne ovat ainutkertaisia tapahtumia. Ennalta on 

jokseenkin selvää, että sellaisia kohtalotovereita, joiden tapaukset olisivat 

riittävän samanlaisia, ei etsimälläkään tule löytymään. Oikeuksiaan hake-

va ei hevin rupea umpimähkään hakemaan vastaavia tapauksia ja kartoit-

tamaan niistä sellaisia yhteisiä piirteitä, jotka oikeuttaisivat kollektiivisten  

oikeussuojakeinojen käyttöön. Hän nostaa yksilöllisen kanteen tai päättää 

olla sitä nostamatta.     

Ryhmäkanne on poikkeus myös siinä, että sen valmistelua on tutkimuk-

sessa arvosteltu kovasanaisesti. Näin ei yleensä Suomessa tehdä, vaan eten-

kin prosessioikeuden tutkimukselle on ollut ominaista lainsäätäjän tahdon 

kunnioittaminen ja tarvittaessa kaiken selittäminen parhain päin. Nyt kai-

kesta ryhmäkanteeseen liittyvästä löydettiin moitittavaa.384 Sanottiin, että 

lainvalmistelun tueksi ei ollut hankittu lainkaan empiiristä aineistoa, uudis-

tuksen taloudellisia vaikutuksia ei arvioitu ja laajalle tutkimustiedolle annet-

tiin valmistelussa vain mitätön painoarvo. Myös lainvalmisteluprosessi kuuli 

kunniansa. Kuten tapana on ollut (tähän on pakko yhtyä), lain yksityiskoh-

dista sovittiin työryhmissä. Tällöin työryhmän kokoonpano tavallisesti rat-

kaisee valmisteltavan lain suuntaviivat. Lopuksi viitattiin edellä mainittuun 

luonnolliseen selitykseen: kollektiiviselta oikeussuojalta puuttui puolestapu-

hujansa tai oikeammin lain vastustajat voittivat taistelun mielipiteestä. Oli 

384.  Vuorenpää 2009 s. 19.
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miten oli, poliittisesti kiistellyissä lakihankkeissa lainvalmistelu ei ole par-

haimmillaan, kun se siirtyy sulkeutuneisiin työryhmiin. ”Kabinettivalmiste-

lu” kun on tunnetusti kompromissihakuista. Moitteisiin on pakko valtaosin 

yhtyä. Ryhmäkanteen valmistelu ei vastannut sitä laatutasoa, joka on ollut 

prosessilainsäädännölle tyypillistä. 

Todellisten oikeustapausten puuttuessa kirjallisuudessa on pohdittu, mil-

laiseen ryhmäkannekäytäntöön laki johtaa, jos tai kun sen mukaisia kanteita 

nostetaan. Avoimia kysymyksiä ovat muun muassa, tuleeko kuluttaja-asia-

mies käyttämään kanteen ajamiseen ulkopuolisia asianajajia, missä määrin 

ryhmän jäsenet haluavat ottaa osaa käsittelyyn (esim. olla läsnä suullisissa 

käsittelyissä) tai omaksuvatko tuomioistuimet suppeat tulkinnat vai kulut-

tajaystävällisen suhtautumistavan.385 Varmana on pidetty vain sitä, ettei täl-

laisia kanteita tulla usein nostamaan. Se johtuu osaksi rakenteellisista teki-

jöistä eli kuluttaja-asiamiehen vähäisistä voimavaroista, osaksi taas siitä, että 

kaikki taloudelliset kannustimet kuten mahdollisuus rangaistusluonteisiin 

vahingonkorvauksiin puuttuvat. Sen sijaan vähälle huomiolle on jäänyt ryh-

mävalituksen ja ryhmäkanteen suhde. Eduskuntakäsittelyssäkin nousi esiin 

mahdollisuus ”täydentää” ryhmäkannetta ryhmävalituksella tai oikeammin 

päinvastoin. Kun kuluttaja-asiamiehen ryhmävalitus on johtanut tulokseen, 

kuluttaja-asiamies voi tehostaa lautakunnan päätöksen noudattamista pa-

nemalla vireille samasta asiasta ryhmäkanteen. Ryhmäkanne tuottaa kai-

vatun täytäntöönpanokelpoisen ratkaisun. Jo ryhmäkanteen uhka – puhu-

mattakaan suoranaisesta ultimaatumista eli ryhmäkanneuhalla tehostetusta 

noudattamisvaatimuksesta – todennäköisesti saa aikaan halutun vaikutuk-

sen elinkeinonharjoittajassa tai toimialalla. Heikkoutena on ryhmäkanteen 

vireille panemiseen syntyvä viive, joka heikentää konstruktion käyttökelpoi-

suutta. Viivehän on vaaraksi kollektiiviselle oikeussuojalle.

Peilikuvakysymys puolestaan kuuluu, voiko kuluttaja-asiamies panna 

ryhmäkanteen vireille, vaikka hän ei ole saanut kuluttajariitalautakunnalta 

myönteistä suositusta. Esimerkiksi Peab-ryhmävalituksen kohdalla – joka on 

siis ainoa esimerkki tehdystä ryhmävalituksista – ryhmäkanteen vireillepano 

vaikuttaisi jälkikäteen arvioiden  suorastaan itsestään selvältä jatkotoimelta. 

Kuluttaja-asiamiehellä oli käsissään poikkeuksellisen selvä ja hallittava ta-

paus, hän uskoi kaikesta päättäen asiaansa, elinkeinonharjoittajan väitteet 

ennakoimattomista veloista ja yhtiön asioiden huonosta hoitamisesta eivät 

vakuuttaneet, eikä kuluttajariitalautakunnan päätöksen perusteluja voi pitää 

385.  Kiurunen 2016 s. 227.
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järin loogisina. Sitovuudessa kun ei ole erilaisia asteita, joten viittaaminen 

siihen, että luvut eivät olleet ”täysin sitovia”, vaatisi peräänsä pitkähkön se-

lityksen kielenkäytöstä. Muodollista estettä ryhmäkanteen nostamiselle ei 

tietenkään ole; kuluttajariitalautakunnan päätökseen ei liity minkäänlaista 

kuluttajansuojan ”sisäistä” oikeusvoimaa. Selvää kuitenkin on, että kielteinen 

päätös heikentää kuluttaja-asiamiehen mahdollisuuksia menestyä kanteessa. 

Onhan arvovaltainen asiantuntijaelin katsonut, ettei elinkeinonharjoittaja 

ole toiminut moitittavasti. Ryhmäkanne on näin tosiasiallisesti käytettävis-

sä ryhmävalituksen jatkotoimena vain, kun kuluttajariitalautakunta ei ole 

antanut ratkaisua asiassa (esim. riitaisten tosiseikkojen takia). Ajateltavissa 

myös on, että kuluttaja-asiamies ajaa preventiivistä ryhmäkannetta, vaikka 

elinkeinonharjoittajan aikaisemmissa toimissa ei ole lautakunnan päätöksen 

mukaan ollut lainvastaisuutta tai moitittavuutta.          

Ryhmäkannetta ei periaatteessa saisi tarkastella isoloituna oikeudellisena 

siirrännäisenä. Ryhmäkanteista käyty diskurssi on liitettävissä siihen mielipi-

teenvaihtoon, joka on virinnyt niin sanotuista epäitsekkäistä eli altruistisista 

oikeudenkäynneistä. Keskustelua on käyty etenkin common law -maissa, eri-

tyisesti Yhdysvalloissa. Ryhmäkanne on yksi esimerkki altruistisista oikeu-

denkäynneistä, koska kanteen muodollinen kantaja ei siitä välttämättä hyödy 

itse mitään. Pohjoismaissa tällaisiin kanteisiin suhtaudutaan periaatteessa 

kielteisesti. Tämä näkyy jo pakottavaksi prosessinedellytykseksi nostetussa 

vaatimuksessa, jonka mukaan kantajalla on oltava omakohtainen ja konk-

reettinen oikeussuojan tarve. Ellei sitä pystytä todentamaan, kanne jätetään 

tutkimatta. On mahdollista, että tämä epäluulo toisen puolesta toimimises-

ta – niin piilevää kuin se onkin – on osaltaan vaikuttanut ryhmäkannevallan 

äärimmäiseen rajaamiseen. Toki pääsyyllinen (jos sellainen on) on elinkei-

noelämän tehokas oikeuspoliittinen asianajo. Täysin ajatusta epäitsekkäästä 

kantajasta ei kuitenkaan ole pohjoismaissakaan tyrmätty. Esimerkiksi Ruot-

sissa on tuotu esiin, kuinka epäitsekkäitä eli altruistisia oikeudenkäyntejä 

voidaan käyttää ja kannattaakin käyttää hyväksi poliittisten uudistusten lä-

piajamiseen.386 Tosin altruistinen toimija saa varautua siihen, että hänen 

386.  Keskustelu tuo mieleen samansukuisen väittelyn Englannista. Siellä kiisteltiin aikanaan 
kiihkeästi siitä, saako oikeudenkäynnin kantaja ylipäätään olla liikkeellä “ideologisin” motii-
vein. Myönteiseen vastaukseen päädyttiin mutta brittitapaan käytännönläheisin argumentein. 
Asiasta oli turha kiistellä, koska kantajan motiiveja oli, joitakin fiktiivisiä tyyppitapauksia kenties 
lukuun ottamatta, mahdotonta selvittää. Ks. Reform of Collective Redress in England and Wales 
2008 s. 7. Melko outoa on, että ideologiseksi kantajatahoksi tulkitaan kollektiivisesta oikeus-
suojasta käytävässä sikäläisessä keskustelussa myös kuluttajajärjestöt, mikä taas suomalaisesta 
näkökulmasta tuntuu jo lievän paranoidiselta. Tosin Englannissakin päädyttiin lopulta siihen, 
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motiivejaan epäillään. Tämän epäilyn kohtaa myös kollektiivisten kanteiden 

organisoija, “puuhahenkilö”. Tavallisia ovat epämääräiset vihjaukset siitä, et-

tä tällainen henkilö kuitenkin jotain kautta taloudellisesti hyötyy oikeuden-

käynneistä. Puolustautuminen syytöksiä vastaan on turhaa: henkilö ei hevin 

voi todistaa, että hän ei ole millään tavalla saanut hyötyä, kun tai jos syytöksiä 

ei ollenkaan yksilöidä. Tällaisia epäilyjä on esitetty myös niissä suomalaisis-

sa joukkokanteissa, joita käytetään tätä tutkimuksessa aineistona. Kielteinen 

yhteiskunnallinen ilmapiiri vaikuttaa tällaisia kanteita harkitseviin. Syytök-

sille altistumisen riski ja oikeudenkäyntien vähäinen vaikuttavuus on pitänyt 

altruistiset maailmanparantajat vähissä. 

Ajatus epäitsekkäistä toimijoista tuntuu muutoinkin olevan vieras poh-

joismaiselle oikeusajattelulle. Kerrotuissa anekdooteissa kollektiivisia kantei-

ta käynnistävät rahastavat lakimiehet, jotka eivät itsekään usko nostamiensa 

kanteiden menestymiseen. Tämä toki on mahdollista mutta ei välttämättä 

kovin yleistä. Kollektiivisen kanteen tosiasialliselta käynnistäjältä voi puuttua 

kokonaan omakohtainen intressi. Useimmiten hänellä voi olla niin heikko 

kollektiivinen intressi joukkonsa jäsenenä, ettei se riitä motiiviksi. Puukar-

tellijutun tarjoamassa esimerkissä motiivina näyttää olleen enemmän tai 

vähemmän objektiivinen vääryyskokemus. Ylipäätäänkin rahastus- ja mo-

tiiviepäilyt kuulostavat kollektiivisen oikeussuojan yhteydessä esitettyinä 

epäloogisilta. Eihän oikeuksiaan hakevalta muutoinkaan tivata hänen mo-

tiivejaan. Tai toisin ilmaistuna: oikeuden tai väitetyn oikeuden olemassaolo 

sellaisenaan legitimoi siihen pyrkimisen. Oikeuksien hakemisen kun täytyy 

aina olla oikeusvaltiossa moraalisesti hyväksyttävää.

Oma ongelmansa on, missä määrin epäitsekkäillä oikeudenkäynneil-

lä pystytään muuttamaan maailmaa. Pohjoismaissahan oikeudenkäyntejä 

hyvin harvoin käytetään tähän tarkoitukseen, eli edistämään yleispoliittisia 

tai edes oikeuspoliittisia päämääriä. Joissakin maissa sen sijaan, kouluesi-

merkkinä Yhdysvallat, se on pikemminkin sääntö kuin poikkeus. Sikäläinen 

väittely siitä, toteuttaako oikeudenkäynti uudistuksen vai onko se ollut vain 

katalysaattori piileville jännitteille, ei ole mielekästä. Myös pohjoismainen 

lainkäyttö tuntuu saavan joissakin yksityiskohdissa vaikutteita amerikkalai-

sesta ajattelusta. Pidetään selvänä, että oikeudenkäynnin ja vahvan media-

julkisuuden yhdistelmää kyetään poliittisesti hyödyntämään.387 Toinen asia 

että tällaisille järjestöille annettiin edustetun kuluttajaryhmän hyväksi ajettava, opt in -mallille 
perustuva ryhmäkanneoikeus. Kanne edellyttää kuitenkin, että kilpailuviranomaiset ovat ensin 
vahvistaneet elinkeinonharjoittajan syyllistyneen kilpailurikkomukseen. 
387.  Näin Lindblom 2007 s. 309. Omaksi ryhmäkseen nostetaan joskus legal-politico nimellä 
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on, onko kollektiivisten oikeudenkäyntien poliittinen impakti suurempi kuin 

yksilöllisten oikeudenkäyntien.388 Kausaaliyhteyttä tuskin on, koska poliit-

tinen vaikutus riippuu niin paljon julkisuudesta ja se taas osaksi sattumasta, 

osaksi oikeudenkäynnin kiinnostavuudesta. Asianosaisten lukumäärä voi 

jossain määrin lisätä medianäkyvyyttä, mutta se ei ole näkyvyyden tae. Suu-

ret eläkkeensaajien ja sijoittajien suojaa koskevat joukkoprosessit ovat jää-

neet lähes tuntemattomiksi. Myöskään ympäristövahinkoja koskevat kor-

vausoikeudenkäynnit eivät voi kehua saamallaan julkisuudella. Sen sijaan 

puukartellijuttu on ollut näkyvästi esillä, vaikkakaan kaikki eivät löydä siitä 

human interest-kiinnostavuutta. Tapaus on kuitenkin kiinnostanut toimi-

tuksia ja toimittajia. Totta on, että monet suomalaiset omistavat metsää, sen 

sijaan suhteellisen harvat ovat sijoittajia tai kärsivät ympäristövahingoista. 

Osuvinta lienee sanoa, että oikeudenkäynnit, olivat ne yksilöllisiä tai kollek-

tiivisia, harvoin tuottavat ”puhtaan oikeuspoliittisen voiton”. Yleensä ne joh-

tavat asteittaiseen oikeudelliseen muutokseen, eikä sillä miten yksittäinen 

oikeudenkäynti päättyy, ole oikeastaan merkitystä. Oikeudenkäynti saavuttaa 

maailmaa parantavan tarkoituksensa, kun tai jos se tuo asian oikeuspoliitti-

selle agendalle. Tämän jälkeen muutoksen viemä aika riippuu siitä, kuinka 

vahvat vastavoimat jarruttavat uudistusta.     

Lakiteknisesti ryhmäkanteessa toistuvat prosessilainsäädännön tavan-

omaiset valinnat: kenen näkökulmasta laki kirjoitetaan ja kuinka yksityiskoh-

taiseen sääntelyyn kannattaa mennä? Suomen ryhmäkannelaki on kirjoitet-

tu – oikeusvertailevasti yllättävän vahvasti – kantajakelpoisen viranomaisen 

ja hänen toimintansa näkökulmasta. Kumpikaan ei sinänsä kummeksuta 

lukijaa. Pohjoismaiset ryhmäkannelait yleensäkin edustavat kantajanäkö-

kulmaa389, joskin Suomessa viranomaisnäkökulma ylikorostuu. Osasyynä 

lienee viranomaisen yksinoikeus; muita kantajatahoja ei ole tarvinnut ottaa 

sääntelyssä huomioon. Osasyynä voi olla myös ryhmäkanteen liittyminen 

tunnetut oikeudenkäynnit. Niillä on yleensä puhtaasti poliittinen ja useimmiten yleispoliitti-
nen tavoite. Tarkoituksena on muuttaa lakia tai vallitsevaa oikeuskäytäntöä ilman, että primus 
motorilla olisi suoranaista omakohtaista intressiä oikeudenkäynnin lopputuloksesta. Esimerk-
kinä tällaisista oikeudenkäynneistä mainitaan tavallisesti tupakkaoikeudenkäynnit. Tosin po-
liittisuus on tavallisesti nähty tuomioistuimen rasitteeksi. Poliittisten elementtien läsnäolo 
oikeudenkäytössä tunnustetaan. Samoin myönnetään, että lainsoveltaja voi joutua ”hyvästä 
ja vilpittömästä puolueettomuuden pyrkimyksestään huolimatta” tekemään ratkaisuja, jotka 
eivät vastaa uusimpia ihanteita. Näin Kekkonen 2013 s.367.    
388.  Yleisesti myönnetään, että yrityksissä kollektiivikanteita pelätään enemmän kuin yksi-
löllisiä kanteita. Tämä ei kuitenkaan sano vielä mitään siitä, miten oikeudenkäynti tai sen lop-
putulos vaikuttaa. Ks. Hensler 2016b 391.
389.  Norjan osalta ks. esimerkiksi Backer 2007 s. 60.
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samanaikaiseen kuluttajansuojaorganisaation uudistamiseen. Mitä tulee 

sääntelytarkkuuteen, ryhmäkannelain sääntely on varsin harvaa. Kätketty-

nä agendana näyttää olleen kuvitelma, että ryhmäkanne on loppujen lopuksi 

”tavallinen” ja kahden asianosaisen suhteeseen puristettu oikeudenkäynti. 

Se saa pääasiallisen ohjauksensa yleisestä prosessilaista. Ryhmäkannelaissa 

ovat vain ne erityissäännökset, joita ryhmäkanneformaatti on toimiakseen 

välttämättä vaatinut. Tällaisessa laissa kun on pakko säännellä vähintäänkin 

ryhmän jäsenen oikeus osallistua ryhmäoikeudenkäyntiin sekä hänen oikeu-

tensa irtaantua ryhmästä, toisin sanoen palata yksilölliseen oikeussuojaan. 

On selvää, että tällainen lainsäädäntöstrategia jättää avoimeksi suuren 

määrän prosessioikeudellisia kysymyksiä. Ne kohtaavat ankarimmin ensim-

mäisen ryhmäkanteen asianosaisia, koska vasta siinä aletaan hakea tulkin-

toja yhtäältä ryhmäkannelain erityissäännöksille, toisaalta taas niille yleisen 

prosessilain sovelluksille, joita ryhmäkanneprosessi tulee kaipaamaan. Jos 

yksityisillä tai järjestöillä olisi oikeus ryhmäkanteen vireille panemiseen, tä-

mä prosessioikeudellinen epävarmuus luultavasti määriteltäisiin access to 

justice -hengessä tosiasialliseksi esteeksi oikeuksiin pääsylle. Viranomais-

aloitteisessa ryhmäkanteessa viranomaisella ei ole sellaista oikeutta, johon 

pääsyä se hakisi. Itse asiaa tämä semanttinen juristeria ei tietenkään muuta. 

Ryhmäkanteen nostava kuluttaja-asiamies joutuu taistelemaan taloudellisia, 

henkisiä ja prosessioikeudellisia esteitä vastaan. Ryhmäkannelain sääntely 

on niin yleislinjaista, että siihen perehtyvä tulee pakostakin ajatelleeksi, on-

ko laki kirjoitettu ajatellen, ettei tällaisia kanteita tulla koskaan nostamaan.           

6.2.3. Miksi ryhmäkanne on jäänyt ilman käyttöä?

Ryhmäkanteelle ei ole koskaan odotettu suurta käyttöä Suomessa. Valmis-

telun alussa jopa mukana olevia lohduteltiin sillä, ettei ryhmäkanteeseen 

uhrattu työ ole turhaa, vaikka tällaisia ”prosesseja nostettaisiin vain muuta-

ma vuosittain”.390 Jos joku olisi tuolloin ennustanut, että lain voimassaolon 

ensimmäisenä vuosikymmenenä ei nosteta yhtään ryhmäkannetta, hänet 

olisi luultavasti leimattu parantumattomaksi pessimistiksi ellei suorastaan 

pahan ilman linnuksi. On kuitenkin totta, että ryhmäkanteella on muihin oi-

keussuojakeinoihin verrattuna vähän kilpailuetuja. Pikemminkin oikeusver-

taileva kokemus osoittaa, että ryhmäkanteisiin turvaudutaan melko harvoin, 

oli kanneoikeuden järjestely tai ryhmäkanteen soveltamisala mikä tahansa. 

390.  Näin OM 1992:3 s. 105.
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Ryhmäkanteen ainoaksi selväksi kilpailueduksi jää se, että intressinhaltijoi-

den taloudellinen riski pääosin poistuu. Laki asettaa pääsäännöksi, että ryh-

män jäsen ei vastaa oikeudenkäyntikuluista (ryhmäkannelaki 17.2 §). Poikke-

uksena ovat kvalifioidun kuluvastuun tilanteet (OK 21:5).391 Vähäisempi etu 

on anonymiteetti, jolle kuluttaja-palkansaaja antaa ehkä hieman merkitys-

tä. Intressinhaltijat eivät altistu julkisuudelle asianosaisina vaan ainoastaan 

ryhmän jäseninä. Suoranaisia taktisia etuja oikeuksiin pääsemisessä laki ei 

kuitenkaan ryhmäläisille tarjoa. Pikemminkin lain mukainen ryhmäkanneoi-

keudenkäynti on byrokraattinen ja sellaisenaan heikennys muihin kollektii-

vikanteisiin nähden. Lisäksi ryhmän jäsen ei juuri pysty vaikuttamaan siihen, 

miten ”hänen” ryhmäkannettaan ajetaan. Laki nimenomaan kieltää häneltä 

osallistumisen oikeudenkäyntiin väliintulijana. Jäsenen ainoa oikeussuoja-

keino ryhmässä on ryhmästä irtaantuminen, jolloin kanne jätetään hänen 

osaltaan sillensä.392

Jos ajatellaan pelkkää asianajamista, yhteiskanne tarjoaa oikeastaan sa-

mat edut kuin ryhmäkanne mutta yksinkertaisemmassa muodossa. Yhteis-

kantajalla on myös asianosaisen asema (yhteisessä) oikeudenkäynnissä eli 

hän voi esittää itsenäisiä perusteluja ja omaa todistelua. Joukkokanteet tuovat 

mukanaan melkoisesti koordinointiongelmia, eikä niissä saavuteta saman-

laisia asianajamisen synergia-etuja kuin yhteiskanteessa tai ryhmäkanteessa. 

Vastapainoksi taas intressinhaltijat kontrolloivat siinä täysin omaa prosessi-

aan. He saavat esittää erilaisia vaatimuksia ja perusteluja kuin muiden jouk-

kokanteiden asianosaiset, tehdä sovintotarjouksia ja hyväksyä vastapuolen 

tarjoaman sovinnon ja niin edelleen. Jos yhteiskanteiden ja/tai joukkokantei-

den rahoittaminen saadaan järjestetyksi, ryhmäkannetta voidaan oikeutetus-

ti pitää totaalisen turhana, eli tarpeettomana oikeudellisena siirrännäisenä. 

Yhtä kaikki kirjallisuudessa ja väliin aikakauslehdissäkin on silloin tällöin 

ehdoteltu ryhmäkanteen nostamista. Ryhmäkanteen aiheeksi on ehdotettu 

muun muassa autoilijoiden ja yksityisen pysäköinninvalvonnan kiistoja393, 

autoja maahantuoneiden kuluttajien ja tullin erimielisyyksiä arvonlisäve-

391.  Hallituksen esityksen perusteluissa kuitenkaan todetaan, että vilpistelevä ryhmän jäsen 
ei kuitenkaan joudu koskaan korvaamaan kantajaviranomaisen kustannuksia. Lain sanamuo-
dostahan tämä ei käy ilmi. Ks. HE 54/2006 vp. s. 23.
392.  Tyytymätön jäsen voi toki yrittää vaikuttaa kantajaviranomaiseen, jotta tämä rajaisi kan-
netta hänen osaltaan eli peruuttaa hänen vaatimuksensa. Tällöin ryhmän jäsen voi jatkaa oi-
keudenkäyntiä asianosaisena omaksi asiakseen erotetussa oikeudenkäynnissä (ryhmäkan-
nelaki 13 §) 
393.  Kaisto-Nybergh 2008 s. 147.
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ron maksamisesta394 sekä sähköyhtiön (Caruna) ja kuluttajien riitoja säh-

könhinnan korotuksista.395 Kansalaiskeskustelussa ryhmäkanne nostettiin 

esiin myös silloin, kun Islannista noussut tuhkapilvi katkaisi lentoliikenteen 

ja syntyi kiistaa siitä, pitikö lentoyhtiön (Finnair) huolehtia lähtö- ja välilas-

kukentilleen haaksirikkoutuneista matkustajistaan.396             

Yllättävää kylläkin ryhmäkanteen nostamisen tielle kasatut esteet eivät 

ole saaneet osakseen syvällisempää analyysiä. Kanteiden puuttumiselle on 

esitetty sekä niin sanottu virallinen selitys että vaihtoehtoinen selitys. Viralli-

sen selityksen mukaan ryhmäkanteita ei ole nostettu, koska siihen ei ole tar-

vinnut mennä. Mahdollisuus ryhmäkanteen nostamiseen ensiksikin paran-

taa kuluttaja-asiamiehen asemaa niissä neuvotteluissa moitittavasti toimivan 

elinkeinonharjoittajan kanssa, joihin laki hänet velvoittaa (laki kilpailu- ja 

kuluttajavirastosta 9 §). Kuluttaja-asiamies voi suorastaan uhata kanteen 

nostamisella, viitata sen mahdollisuuteen taikka luottaa ryhmäkanteen hil-

jaiseen pelotevaikutukseen. Toiseksi yleinen tieto ryhmäkanneinstituutiosta 

jo sellaisenaan ohjaa toimialan yritysten käyttäytymistä. Niiden on otetta-

va huomioon mahdollisuus, että kuluttaja-asiamies turvautuu järeimpään 

aseeseensa. Kummassakin suhteessa ryhmäkanne luultavasti menettää var-

sin nopeasti vaikutuksensa; se kuluu.397 Mitä pitempi aika on mennyt ilman 

ryhmäkanteita, sitä herkemmin elinkeinonharjoittaja – ja vielä suuremmalla 

syyllä koko toimiala – luottaa siihen, ettei niitä jatkossakaan nosteta. Viit-

tauksista ryhmäkanteeseen tulee tavanomainen neuvottelurutiini. Jossain 

määrin kuluttaja-asiamies voi tekohengittää pelotevaikutusta, esimerkiksi 

antamalla siitä ultimaatumin, julkistamalla aikeensa nostaa ryhmäkanne tai 

aloittamalla ryhmän kerääminen. Asia erikseen on, että nykyinen kuluttaja-

asiamies on oikeastaan toiminut juuri päinvastoin, toisin sanoen mitätöinyt 

pelotevaikutusta.       

Vaihtoehtoinen selitys taas hakee syyn kuluttaja-asiamiehen heikosta 

aloitteellisuudesta, suoremmin sanottuna passiivisuudesta. Kuluttaja-asia-

miehen pitämästä matalasta profiilista sinänsä oltaneen yhtä mieltä. Kirjal-

lisuudessa on sitä paitsi huomattu, ettei laki tunne minkäänlaista mekanis-

mia, joka sallisi aloitteet ryhmäkanteen nostamiseksi. Painostusryhmiä tai 

edes kansalaisjärjestöjä, joiden agendalla olisivat ryhmäkanteet, ei niitäkään 

394.  Virolainen/blogikirjoitus 8.3.2011 n:o 407.
395.  Talouselämä 8.2.2016.
396.  Viitanen-Wilhelsson 2014 s. 1015.
397.  Pelotevaikutuksen kulumiseen kiinnitettiin huomiota pian ryhmäkannelain säätämisen 
jälkeen. ”However, an essential precondition for this preventive effect is that there are practical 
possibilities to start a group action in a court if the persuasion fails.” Näin Viitanen 2009 s. 245.
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ole Suomeen muodostunut. Yksittäiset kuluttajat voivat toki olla yhteydes-

sä kuluttaja-asiamieheen – tosin luultavasti tuloksetta. On tosin myönnetty 

mahdolliseksi ja ehkä laskettukin sen varaan, että julkinen keskustelu tai 

yleinen mielipide voi saada kuluttaja-asiamiehen toimimaan. Toistaiseksi 

kuluttaja-asiamiehet ovat kuitenkin olleet varsin paksunahkaisia kummassa-

kin suhteessa. He eivät ole osallistuneet keskusteluun, selitelleet passiivisuu-

taan tai tehneet lainsäädäntöaloitteita.398 Joskus kuluttaja-asiamies on ollut 

aktiivinen potentiaalisen vastapuolen intressissä. Esimerkiksi VW -päästö-

manipuloinnissa kuluttaja-asiamies selvästikin ”toppuutteli” ryhmäkannetta 

vaativia kuluttajia. Taloussanomien artikkelissa ”‘Suomalaiset vw-omistajat 

haluavat hyvitystä ryhmäkanteella” (14.11.2015) nimittäin kerrottiin, että yli 

30 suomalaista on ilmoittanut halukkuutensa osallistua ryhmäkanteeseen. 

Kuluttaja-asiamies toteaa artikkelissa, että kilpailu- ja kuluttajavirasto ei et-

si mahdolliseen Volkswagen -ryhmäkanteeseen osallistujia. Tämä ehkä pi-

tää paikkansakin, eikä kuluttaja-asiamiehellä ole lakisääteistä velvollisuutta 

kysellä kuluttajaryhmän jäsenten toiveita. Kun ryhmäkanteen nostamiseen 

tarvitaan kuitenkin melkoinen tietopohja ja tiedot saadaan luontevimmin 

kuluttajien yhteydenotoista, haastattelu on helposti tulkittavissa kielloksi ot-

taa yhteyttä.

Väite kuluttaja-asiamiehen aloitteettomuudesta ei selitä vielä mitään: 

se pelkästään johtaa kysymään, miksi kuluttaja-asiamies on valinnut näin 

tarmottoman linjan. Syy voi olla yleisinhimillinen kuten muutoksen pel-

ko tai haluttomuus siirtyä pois oman toiminnan mukavuusalueelta. Jul-

kisissa lausumissaan kuluttaja-asiamies on kuitenkin tuonut painokkaas-

ti esiin Kuluttajavirastolle ”lankeavan” kuluriskin, jos kuluttaja-asiamies 

häviää ryhmäkanteensa.399 Tämä onkin osaksi totta. Kuluvastuu voi olla 

satojatuhansia euroja. Tosin on muistettava, että oikeusvaltiossa oikeuk-

siin pääsy ei saa olla kiinni pelkästään siitä, mitä oikeuksiin pääsy mak-

saa. Argumentin vakuuttavuutta syö lisäksi se, ettei kuluttaja-asiamies näy-

tä hakevan mitään keinoja, joilla ryhmäkanteesta aiheutuvaa taloudellista 

riskiä pystyttäisin rajoittamaan (niihin palataan jäljempänä). Toisissa lau-

sumissa kuluttaja-asiamies taas on vedonnut oikeudellisiin argumentteihin.  

398.  Rehellisyyden nimissä on sanottava, että passiivisuus on selitettävissä myös strategiseksi 
valinnaksi kollektiivisen lainkäytön sisällä eikä vain yleiseksi aloitekyvyn puutteeksi. Nykyinen 
kuluttaja-asiamies on määritellyt mediassa toimintansa painoalueiksi kuluttajien avustamisen 
yksittäisissä oikeudenkäynneissä sekä neuvottelut elinkeinonharjoittajien kanssa. Avustami-
sella hankitaan ”linjapäätöksiä” eli pilottijuttuja. Ks. Aamulehti 4.9.2016: Ryhmäkanne on vil-
pin edessä hampaaton.   
399.  Näin Pråhl-Puhakka 2014 s. 684.
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Keskisuomalainen -lehdessä oli haastattelu ‘VW-ryhmäkanne on monen 

mutkan takana – mutta mahdollinen” (16.10.2015). Siinä kuluttaja-asiamie-

hen asenne oli suorastaan ryhmäkanneideologian antiteesi.400 Uutisen mu-

kaan kuluttaja-asiamies piti “ennenaikaisena” pohtia ryhmäkanteen nosta-

mista, kun “ei ollut edes tietoa onko ajettavaakaan”. Haastattelu on pääosin 

apologeettista “näyttövaikeuksien” luettelemista, jos ryhmäkanne joskus 

nostettaisiin.401 Viittauksia ulkomaisiin, VW-konsernia vastaan ajettaviin 

ryhmäkanteisiin (esimerkiksi Saksa ja Australia) ei artikkelissa ole, vaikka 

siellä nostetut ryhmäkanteet ovat muiden uutisten perusteella olleet yleises-

sä tiedossa. Ulkomaisista esimerkkitapauksista nimittäin olisi voitu päätellä, 

että “näyttövaikeudet” eivät ole tämän tyyppisissä asioissa voittamattomia.

Kolmas syy ryhmäkanteiden puuttumiseen voi olla tuomioistuinten en-

nakkoasenteessa. Tuomioistuimet eivät oikeusvertailun valossa ole kovinkaan 

innostuneita käsittelemään ryhmäkanteita. Tuomioistuimen näkökulmasta 

tällainen kanne on kaikkea muuta kuin ”prosessiekonominen”. Ryhmäkanne 

ensiksikin vie monin verroin enemmän tuomioistuinaikaa kuin tavanomai-

nen oikeudenkäyntikin. Arvio kaksin tai nelinkertaisesta työmäärästä on ai-

van liian optimistinen, ainakin ennen saadaan käytännön kokemuksia ja me-

nettelytavat rutinoituvat.402 Toiseksi taas ryhmäkanne vetää tuomioistuimiin 

”ylimääräisiä” juttuja eli sellaisia vaatimuksia, joita ei erilliskanteina lainkaan 

ajettaisi. Tuomioistuimen näkökulmasta ryhmäkanteessa on järkeä vain, jos 

sen (aineellisia) väärinkäytöksiä ehkäisevä vaikutus on niin vahva, että se 

laskee niiden asioiden määrää, jotka joka tapauksessa tulisivat joko erillis-

oikeudenkäynteinä tai joukkokanteina tuomioistuimiin. Onko näin, jää kui-

tenkin sivuseikaksi. Merkitystä on sillä, mitä kuvitellaan. Ennakkoasenteiden 

vaikutus ryhmäkanteisiin jää Suomessa arvailtavaksi. Voi olla, että kuluttaja-

asiamies on saanut tuomioistuimilta yleisluontoisia ”epävirallisia” viestejä.  

joiden mukaan ryhmäkanteet ovat vähemmän toivottavia. Voi olla, että ku-

luttaja-asiamies on tunnustellut maaperää yksittäistapauksissakin.403

400.  Tähän verrattuna Talouselämän sävy uutisessa 8.2.2016 on jo kuluttajaystävällisempi. Sii-
nä kuluttaja-asiamies tyytyy sanomaan, että ryhmäkanteeseen (Caruna-sähköyhtiötä vastaan) 

”ei voi vielä virallisesti ilmoittautua”.
401. Tämä arvostelu voi toki tehdä vääryyttä kuluttaja-asiamiehelle. Uutisten saama sävy ei 
ehkä vastaa sitä, mitä kuluttaja-asiamies tai hänen edustajansa on tosiasiallisesti sanonut tai 
tarkoittanut. Edellä esitetty on kuitenkin se tulkinta, jonka useimmat ulkopuoliset eli kuluttajat 
ja elinkeinonharjoittajat uutisille antavat. Kun toimettomuuden syyt lisäksi vaihtelevat tapaus-
kohtaisesti, ne menettävät viimeisenkin uskottavuutensa.  
402.  Arviosta ks. OM 1992:3 s. 9. Arvio on lainattu ruotsalaisista lähteistä, jotka nekin ovat 
lainauksia.
403.  Tiukka laillisuusmies kylläkin kyseenalaistaisi tällaiset yhteydenotot tuomioistuimeen 
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Nykytilanne, ryhmäkanteita kanteita ei lainkaan nosteta, on huomattu. 

Ryhmäkanne on otettu oikeudenhoidon uudistamisohjelmaan vuosille 

2013-2025. Keskipitkän aikavälin tavoitteista sijalla 28 on ryhmäkannelain 

soveltamisalan laajentaminen tai tarkkaan ottaen sen selvittäminen, olisiko 

mahdollista laajentaa soveltamisala kattamaan myös muita kuin kuluttaja-

sopimuksiin liittyviä oikeudenkäyntejä. Tällaisesta muutoksesta olisi hyötyä 

sellaisissa työsopimukseen liittyvissä riidoissa tai ympäristövahinkoasioissa, 

joissa väitetty oikeudenloukkaus on kohdistunut useaan, samassa asemas-

sa olevaan henkilöön. Tosin samaan  hengenvetoon todetaan, että ryhmä-

kanteen soveltamisalan laajentaminen ei kuitenkaan toisi oikeusministeriön 

hallinnonalalla säästöjä.404 Kanteen nostamisoikeuteen ohjelma ei ota kan-

taa. Tämä on ehkä tulkittavissa nykyisen viranomaisaloitteellisuuden säi-

lyttämiseksi. Tosin kuluttaja-asiamiehelle ei voitane antaa kanneoikeutta 

uusille alueille, ellei samalla hänen toimenkuvaansa merkittävästi laajennet-

taisi. Valmiita erityisviranomaisia ryhmäkannetta ajamaan olisi tarjolla, jos 

tämä malli halutaan säilyttää. Esimerkiksi valtakunnansovittelija voisi ajaa  

työoikeudellisia ryhmäkanteita, ympäristökeskukset taas ympäristövahin-

kokanteita. Asia erikseen on, että tässä tutkimuksessa viranomaisen yksin-

valtaa kanteen nostamiseen pidetään epätavallisen epäonnistuneena peri-

aateratkaisuna. 

Joissakin maissa ryhmäkanteiden vähäinen käyttäminen on tarjonnut ar-

gumentin niille, jotka ovat vaatineet koko instituutiosta luopumista. Esimer-

kiksi Englannissa kuluttajajärjestöllä on, kuten edellä todettiin, oikeus panna 

vireille ryhmäkanne. Tällaisen kanteen tielle on kuitenkin kasattu melkoi-

sesti prosessioikeudellisia esteitä, osaksi tietoisesti, osaksi ehkä vahingossa. 

Seurauksena joka tapauksessa on ollut, että tällaisia järjestöryhmäkanteita 

ei ole juuri nostettu. Kanteiden vähäisyyttä on puolestaan käytetty todistuk-

sena siitä, että kyseinen ryhmäkannemalli ei ylipäätään sovellu kollektiivi-

seen oikeussuojaan.405 Vaikkakaan sitä ei aivan suoraan sanota, tausta-ajatus 

näyttää olevan, että koko kuluttajajärjestöille suotu kannevalta on enemmän 

sekä ennen oikeudenkäyntiä että sen aikana. Moderni näkemys asiainhallinnasta näkee asian 
toisin. Kollektiivikanteet (joihin ryhmäkanne luetaan) yhtäältä tuovat tuomioistuimille valtai-
san kertaluonteisen työtaakan, toisaalta ne taas herättävät suuren määrän epätavallisia menet-
telyongelmia. Näin on paikallaan, että tuomioistuimet saavat siitä ennakkovaroituksen. Itse 
oikeudenkäyntiä koskevaan ”järjestelyistuntoon” on toki kutsuttava molemmat osapuolet: 
yksipuolinen istunto herättää epäilyksiä tuomioistuimen puolueellisuudesta ja asioiden hoi-
tamisesta ”keittiön kautta”.
404.  Oikeudenhoidon uudistamisohjelma vuosille 2013-2025 s. 37.
405.  Reform of Collective Redress in England and Wales 2008 s. 38.
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tai vähemmän turha. Tällaisessa keskustelussa on hyödytöntä vedota siihen, 

että kannefrekvenssi tietenkin riippuu siitä, millaisia edellytyksiä kanteen 

nostamiselle asetetaan ja mitkä ovat annetun tuomion oikeusvaikutukset. 

Ryhmäkanteiden vähäisyys on ensisijaisesti merkki siitä, että sitä sääntele-

vässä lainsäädännössä on jotain vikaa. Kanteen nostaminen on joko liian 

vaikeaa tai siitä saatu hyöty liian vähäinen.

Kollektiivisen oikeussuojan näkökulmasta ryhmäkanteiden puuttumi-

nen on muuttanut kollektiivisen lainkäytön karttaa. Suomessa ryhmäkanne 

näyttää tosiasiallisesti korvautuneen järjestäytyneillä joukkokanteilla. Niis-

tä esimerkkinä ovat edellä viitatut puukartellikanteet. Passiivisen kuluttaja-

asiamiehen rooli kollektiivisen oikeussuojan keskeisenä toimijana on liu-

kumassa joko kansalaisaktivisteille tai lakiasiantoimistoille. Jälkimmäisten 

merkitys tuntuu erityisesti vahvistuvan. Esimerkiksi Turre Legal-niminen 

lakiasiaintoimisto markkinoi kotisivullaan voimaperäisesti palveluksiaan 

Renkaan ostajat v. Nokian Renkaat -joukkokanteessa.

6.3. Ryhmävalitus: esimerkki edustukselli-
sesta vaihtoehtomenettelystä

6.3.1. Lainsäädäntöhistoria ja sääntely 

Ryhmävalitus on lainsäädäntöhistoriallisesti ryhmäkanteen aikalainen, vaik-

ka se saikin oman hallituksen esityksen. Esityksen eduskuntakäsittely oli 

yllättävän sopuisaa: jopa ryhmäkanteeseen varsin kriittisesti suhtautunut 

talousvaliokunta piti myönteisenä piirteenä sitä, että tuomioistuimen vaih-

toehdoksi on valittavissa kevyempi riidanratkaisumahdollisuus.406 Ryhmä-

valitus on käsitteellisesti lainkäytölliseen (vaihtoehtoiseen) riidanratkaisuun 

eli lakisääteisten lautakuntien ympäristöön sijoittuva edustuksellisten kollek-

tiivikanteiden sovellus. Tämä ei vielä sano paljoakaan siitä, mitä on ajateltu 

ryhmäkanteen roolista. Ryhmäkannelainsäädännön valmistelussa sivuttiin 

myös ryhmävalitusta, vaikka siitä oli eduskunnalle annettu, kuten edellä to-

dettiin, oma hallituksen esitys. Eduskunnan talousvaliokunta piti ryhmäva-

litusta tavallaan toissijaisena: se ”täydensi” ehdotettua ryhmäkannetta. Ellei 

elinkeinonharjoittaja noudattanut kuluttaja-asiamiehen ryhmävalituksella 

hankkimaa kuluttajariitalautakunnan suositusta, kuluttaja-asiamies voi vie-

406.  Talousvaliokunnan mietintö 18/2006 vp s. 2. Tutkimuksessa esityksen tavoitteet ovat sen 
sijaan saaneet osakseen melkoista arvostelua epäloogisuudestaan ja epärealistisuudestaan. 
Ks. esimerkiksi Bärlund 2007 s. 490. 
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dä asian ryhmäkanteena tuomioistuimeen – ja saada näin ulosottokelpoisen 

ja sitovan ratkaisun.407 Tosin tämä ajatus tuotiin näin selkeänä esiin ainoas-

taan  talousvaliokunnan lausunnossa, mutta se on sinänsä johdonmukai-

nen ja on saattanut yleisemminkin ohjata ajattelua. Ryhmävalituksella nimit-

täin pystytään minimoimaan niitä riskejä, joita ryhmäkanteen ajaminen tuo 

mukanaan. Elinkeinonharjoittajan toiminnan lainvastaisuushan on tällöin 

kertaalleen jo todettu. Vastaavastihan kartellivahingoissa kilpailuviranomai-

nen yleensä on päätöksellään todennut yrityksen rikkoneen kilpailulainsää-

däntöä. Sillä, onko viranomaisen päätös sitova (kilpailuasiat) vai suositus 

(kuluttaja-asiat), ei toimintalogiikan kannalta näyttäisi olevan mainittavaa 

merkitystä. Muodollis-juridisesti ero näiden tilanteiden välillä toki on pe-

rustavan laatuinen.

Ryhmävalituksella on puolellaan merkittäviä kilpailuetuja, verrattiin si-

tä sitten yksilöllisiin oikeudenkäynteihin tai kannemuotoisiin kollektiivisen 

oikeussuojan sovellutuksiin. Ryhmävalitus on menettelyllisesti keveä ja siitä 

syystä myös nopea.408 Tosin on syytä muistaa, että pitkät käsittelyajat jok-

seenkin kaikissa lainkäyttömenettelyissä johtuvat enimmäkseen pelkästä 

odottelusta. Yksittäinen asia yksinkertaisesti vain odottaa käsittelyvuoroaan 

eli varsinaisen käsittelyn alkamista. Käsittely itsessään ei vie paljoakaan ai-

kaa, etenkään jos se on täyskirjallista. Ryhmävalituksia on tehty vasta yksi, 

joten niille ei voida laskea keskimääräistä käsittelyaikaa. Lainvalmistelussa 

korostettiin kuitenkin siinä määrin ryhmävalituksen ”tavallisuutta”, että siinä 

pyrittiin – jos perusteluihin on uskominen – suurin piirtein samaan käsit-

telytahtiin kuin yksilövalituksissakin. Ryhmävalituksen perustavin kilpailu-

etu on kuitenkin sen riskittömyys. Ryhmään kuuluville kuluttajille ei synny 

minkäänlaista taloudellista riskiä, eikä kuluttaja-asiamieskään voi joutua 

korvaamaan elinkeinonharjoittajan menettelykustannuksia. Ryhmävalituk-

sen kilpailuasemaa heikentää vastaavasti sitovuuden ja täytäntöönpanokel-

poisuuden puuttuminen. Kuluttajariitalautakunnan päätökset ryhmävali-

tusasiassakin ovat ainoastaan suosituksia. Ne toki vaikuttavat psykologisesti 

ja taktisesti, koska esimerkiksi kanteen tuomioistuimessa nostava kuluttaja 

voi laskea jossain määrin jatkuvuuden voimaan. Tuomioistuin toisin sanoen 

noudattaa lautakunnan päätöksessä omaksuttua tulkintaa.

Ryhmävalitus ei ole tullut sellaiseen käyttöön, jota sitä laadittaessa ajatel-

tiin. Ryhmävalitukset ovat olleet poikkeuksellisia ja kuluttaja-asiamiehen nä-

407.  Talousvaliokunnan lausunto 36/2006 vp s. 2.
408.  Ryhmävalitusten oletetuista käsittelyajoista (siinä vaiheessa yhtään valitusta ei ollut vielä 
tehty) ks. Viitanen 2009 s. 244.
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kökulmasta vailla menestystä. Toistaiseksi ryhmävalituksia on, kuten edellä 

todettiin, tehty vain yksi, siitäkin on kulunut jo puoli vuosikymmentä. Tässä 

tapauksessa ryhmävalitus perustui siihen, että rakennusyritys oli antanut 

ennakkomarkkinoinnissaan vääriä tietoa kauppaamiensa asunto-osakkei-

den tulevista vastikkeista. Ryhmään kuului yksitoista asuntoja ostanutta ku-

luttajaa. Kuluttaja-asiamies vaati heille asuntokauppalain perusteella hin-

nanalennusta. Valitus ei kuitenkaan johtanut toivottuun suositukseen, eli 

kuluttaja-asiamies kuvainnollisesti hävisi valituksensa.409 Kuluttajariitalau-

takunta nimittäin katsoi, että asunnon ostajille taloussuunnitelmassa esite-

tyt luvut olivat arvioita eikä niitä voitu siksi pitää ”täysin sitovina”. Asunto-

kaupoissa ei näin ollut tapahtunut virhettä, eikä asunnon ostajille suositeltu 

hinnanalennusta. Vähäinen käyttöfrekvenssi ei kuitenkaan ole totaalisesti 

vienyt ryhmävalitukselta pelotevaikutusta. Ryhmävalituksen mahdollisuus  

noteerataan yrityksille laadituissa opaskirjoissa, mitä ei voi sanoa ryhmä-

kanteista.410                   

Kuten edellä todettiin, ryhmävalitusta koskeva sääntely on hyvin aukol-

lista; instituution hahmottamista vaikeuttaa lisäksi sääntelyn hajoaminen 

kahteen yleislakiin. Laki kilpailu- ja kuluttajavirastosta määrää ainoastaan, 

että kuluttaja-asiamies voi ”omasta aloitteestaan”411 saattaa kuluttajariita-

lautakunnan käsiteltäväksi ryhmävalituksena riita-asian, joka kuuluu lauta-

kunnan toimivaltaan ja joka voidaan käsitellä ryhmävalituksena (14 §). Sa-

mansisältöinen säännös oli jo lain edeltäjässä eli laissa Kuluttajavirastosta 

(1056/1998). Laki kuluttajariitalautakunnasta taas toteaa ensin takaperoisesti, 

milloin lautakunta voi käsitellä asian ryhmävalituksena (4 §).412 Säännös on 

alkuperäisessä eli vuoden 2007 asussaan. Sanamuoto antaa kuvan, että ku-

luttajariitalautakunta voi viran puolesta päättää asian käsittelemisestä ryh-

mävalituksena – jos tai kun lain sille asettamat edellytykset täyttyvät. Tämän 

jälkeen pykälän toinen momentti kuitenkin ilmoittaa, että ryhmävalituksen 

409.  Kuluttajariitalautakunnan päätös 15.5.2012/1070/81/11. 
410.  Nyblin 2012 s. 101.
411.  Määre on epätavallinen prosessilainsäädännössä ja sitäkin oudompi, kun ryhmäkan-
nelaki ei sisällä vastaavaa mainintaa. Ryhmäkanteen vireillepanosta  todetaan laissa vain, et-
tä kuluttaja-asiamies panee vireille ryhmäkanteen ja käyttää siinä asianosaisena puhevaltaa 
(ryhmäkannelaki 4 §).  
412.  Laki sisältää myös säännöksen ryhmän määrittelystä kuluttaja-asiamiehen valituksessa 
(12.1 §) sekä muun eli yksilövalituksen jättämisestä käsittelemättä tai ratkaisematta ryhmäva-
lituksen takia (14.2 §:n 3-k). Jälkimmäistä lis pendens-sovellusta perustellaan sillä, että ryh-
mävalituksen tarkoituksena on nimenomaan tehostaa lautakunnan toimintaa. Tiedonkulun 
ongelma ratkaistaan hallituksen esityksen mukaan sillä, että yksilövalituksen tekijälle (jonka 
valitus siis jätetään käsittelemättä) annetaan kuluttajariitalautakunnan virkamiehen yhteys-
tiedot. Näin hän voi kysellä, miten ryhmävalituksen käsittely etenee. Näin HE 115/2006 vp s. 20. 
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saattaa vireille kuluttaja-asiamies. Näin lainsäätäjän tarkoitus näyttää olleen, 

että kuluttaja-asiamiehellä on yksinoikeus sekä ryhmäkanteen että ryhmä-

valituksen vireille panemiseen. 

Tämä on tavallaan johdonmukaista, jos ajatellaan, että ryhmävalitus on 

ryhmäkanteen esivaihe. Ryhmäkanne pannaan vireille, kun elinkeinoharjoit-

tajan toimenpiteiden lainvastaisuus on ensin todennettu ryhmävalituksella 

mutta elinkeinonharjoittaja ei noudata suositusta. Ilman tätä kytkentää va-

litusoikeuden rajoittaminen ei olisi perusteltua. Vaara ryhmävalitus -insti-

tuution väärinkäyttämiseen kun lienee täysin teoreettinen.413 Ryhmäkanteen 

väärinkäyttämisen pelkoakin on tässä tutkimuksessa pidetty täysin liioiteltu-

na. Kuluttajajärjestöille voitaisiin hyvin suoda oikeus ryhmävalituksen teke-

miseen. Hallituksen esityksessä perustelu sille, miksi kuluttaja-asiamiehellä 

on yksinoikeus ryhmävalitukseen, on lähinnä kehäpäätelmä ja sellaisenakin 

epälooginen. Kuluttaja-asiamiehen tehtävät kattavat laajalti kuluttajansuojan 

eri alat, joten perustelujen mukaan kuluttajien oikeusturva ei edellytä, että 

vireillepanovaltaa olisi tarpeen antaa muille viranomaisille. Kuluttajajärjes-

töjen vireillepanovalta ohitetaan perusteluissa täysin.      

Kaavio 8: Tehostettu ryhmävalitus

Epäselvyys tulkinnassa jatkuu, kun kysymys on puhevallan käyttämisestä. 

Toisessa momentissa määrätään, että kuluttaja-asiamiehellä on ”myös” oi-

keus käyttää vireille panemassaan ryhmävalituksessa asianosaisena puheval-

taa. Adverbi ”myös” antaa aiheen olettaa, että oikeus puhevallan käyttämi-

413.  Tämä todetaan (”- – - riski – - – olisi vähäinen – - -”) myös hallituksen esityksessä Ks. HE 
115/2006 s. 9. 
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seen on lisäksi kuluttajalla itsellään. Ryhmävalitusta koskevissa säännöksissä 

nimittäin ei – toisin kuin ryhmäkannelaissa – kielletä intressinhaltijaa osallis-

tumasta menettelyyn ”väliintulijana”. Lisäksi erillinen määräys puhevallasta 

indikoi, että jollakin muulla taholla olisi oikeus ryhmävalituksen tekemiseen 

– mikä ei selvästikään ole ollut lainsäätäjän tarkoitus. Koska kuluttajan osallis-

tumista ryhmävalitusmenettelyyn ei ole kielletty, hänellä on siihen oikeus.414 

Toinen asia on, että menettelystä ei tarvitse lain mukaan antaa hänelle in-

formaatiota ja ylipäätäänkin osallistuminen täyskirjalliseen ryhmävalituksen 

käsittelyyn vaatii poikkeuksellista aktiivisuutta. Kuten edellä havaittiin, ryh-

mään liittymisestä tai siitä irtaantumisesta ei sanota mitään.415 Yhdistettynä 

lain mainintaan kuluttaja-asiamiehen ”oma-aloitteisuudesta” tämä viittaisi 

siihen, että kuluttaja-asiamies määrittelee ryhmän vapaasti sekä ottaa siihen 

ne kuluttajat, jotka hän katsoo sopiviksi. Kuluttaja-asiamiehen on määri-

teltävä ryhmävalitusta koskevassa hakemuksessaan kuluttajaryhmä, jonka 

puolesta valitus tehdään. Yksittäisiä kuluttajia hänen ei sen sijaan tarvitse 

nimetä.416 Tosin tiedossa olevat ryhmän jäsenet voidaan mainita. Nimettö-

myys on samalla ryhmävalituksen heikkous. Se tuo mukanaan ennakkorat-

kaisuista tutun ongelman siitä, ovatko tapaukset riittävän samanlaisia, jotta 

ratkaisuohjetta voidaan soveltaa uuteen tapaukseen.

Ryhmävalituksen soveltamisala määritellään laissa epätavallisesti. Asia 

käsitellään ryhmävalituksena, kun useilla kuluttajilla on tai voidaan olettaa 

olevan samaa elinkeinonharjoittajaa vastaan sellaisia vaatimuksia, jotka voi-

daan ratkaista yhdellä lautakunnan päätöksellä (laki kuluttajariitalautakun-

nasta 4.1 §). Näin kuluttajariitalautakunnan päätöksen kirjoittamista koskevat 

säännökset, joita kyseisessä laissa tai muualla ei kylläkään ole, määräisivät 

ryhmävalituksen käyttöalan. Hallituksen perusteluissa palataankin perintei-

seen yhteisyyden vaatimukseen: yhdellä päätöksellä voidaan ratkaista sellai-

set vaatimukset, joita yhdistää ”sama tai samankaltainen erimielisyyden syy 

414.  Vrt. ehkä Bärlund 2007 s. 489: ”En enskild konsumer har ingen möjlighet att delta i målet 
som gruppmedlem – - -. ” Voi olla, että lausuma tarkoittaa vain kuluttajan tosiasiallista mah-
dollisuutta osallistua.
415.  Hallituksen esityksen yleisperusteluissa todetaan lakonisesti vain, että tällaisia säännöksiä 
ei tarvita. ”Yksittäisen kuluttajan harkintaan jäisi, vetoaako hän omalta osaltaan annettuun rat-
kaisusuositukseen.” Näin HE 155/2006 vp s. 9. Päätökseen voi tietenkin vedota myös vastapuoli, 
eli elinkeinonharjoittaja. Kuka vetoaa mihinkin, riippuu taktisesta arviosta: asianosainen ve-
toaa päätökseen, jonka hän katsoo edistävän asiaansa. Virallista tiedonkulkua ”ryhmän” jäse-
nille ei kylläkään ole järjestetty. Asianosaiset ovat tiedonsaannissa yleisen kuluttajavalistuksen, 
mediauutisten ja elinkeinonharjoittaja ehkä etujärjestönsä informaation varassa.  
416.  HE 115/2006 vp s. 9. Tämä sanotaan hallituksen esityksen yleisperusteluissa jopa kah-
teen kertaan. 
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tai asiallinen peruste”.417 Tämä samankaltaisuus voi olla ensiksikin faktuaa-

lista eli samaan tapahtumakulkuun kytkeytyvää. Esimerkkinä mainitaan ylei-

sötilaisuuksien järjestämisen sopimusrikkomukset sekä häiriöt sähköisissä 

palveluissa. Toiseksi myös oikeudellinen samankaltaisuus kelpaa, esimerk-

kinä samankaltaisen sopimusehdon rikkominen eri sopimussuhteissa.418  

Hallituksen esityksen perustelut antavat yhden konkreettisen neuvon ryh-

män määrittelyyn: ryhmä on määriteltävä niin täsmällisesti, että ne kulut-

tajat, joiden oikeusasemaan ratkaisu vaikuttaa, pystyvät tarvittaessa siihen 

vetoamaan.419 

Sinänsä erikoinen soveltamisalan määrittely jättää liikkumavaraa. Näin 

peruskysymykseksi nousee, sovelletaanko yhtäläisyyden (tai tässä samankal-

taisuuden) määrittelyyn niitä sääntöjä, joita on kehitetty ryhmäkanteen tai 

joukkokanteissa kumulaation varalta. Ellei näin tehdä, kysymys jatkuu: onko 

ryhmävalituksen soveltamisala laajempi vai suppeampi kuin sen vaihtoehto-

jen. Laajempaa soveltamisalaa, toisin sanoen lievempää samankaltaisuuden 

vaatimusta, on helppo perustella. Yhtäältä ryhmävalituksen julkilausuttuna 

tavoitteena on parantaa oikeussuojaa ”massakulutusriidoissa”, toisaalta taas 

menettely on kevyt, nopea ja halpa. Soveltamisala voisi olla jopa kokonaan 

tarkoituksenmukaisuusperusteinen: ryhmävalitus on käytettävissä aina, kun 

kuluttaja-asiamies katsoo toistaiseksi avoimen kuluttajajoukon hyötyvän niin 

sanotun oikeustilan selventämisestä. Kuluttajan harkintaanhan joka tapauk-

sessa jää, mitä hän tekee lautakunnan päätöksen jälkeen. Myös rakenteelliset 

tekijät suosivat näin laaja-alaisia ryhmävalituksia. 

Ryhmävalituksessa tietenkin toistuu kaikkea kollektiivista oikeussuojaa 

rasittava pulma siitä, kuinka yksilölliseen käsittelyyn pyritään. Hallituksen 

esityksen perustelut eivät suosi yksilöllistä käsittelyä. Kuluttaja-asiamies voi 

laatia valituksen ”kaavamaisesti ryhmän jäseniä yhdistävien seikkojen osalta.” 

Perään todetaan, ettei laki edellytä mahdollisten yksilöllisten vaatimusten 

yksilöllistä selvittämistä. Tosin se, että ryhmän jäseniä ei nimetä eikä heillä 

ole mahdollisuuttakaan ottaa osaa ryhmävalituksen laatimiseen, jo sellai-

senaan takaa, ettei yksilöllisiä vaatimuksia juuri tulla esittämään. Enintään 

kuluttaja-asiamies poimii sellaisia esimerkeiksi, jos kuluttajat ovat niitä saat-

taneet hänen tietoonsa. Ryhmävalitus on näin perustavanlaatuisesti ”mas-

417.  HE 115/2006 vp s. 15.
418.  Yleisperusteluissa esimerkkeinä soveltamisesta mainitaan tuotteiden sarjavirheet (’tyyp-
piviat’), epäselvien vakioehtojen tulkinta ja kohtuuttomien vakioehtojen kohtuullistaminen. 
Näin HE 115/2006 vp s. 7. 
419.  Ks. HE 115/2006 vp s. 18.
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samaisempi” kuin muut kollektiiviset kannetyypit. Tämä taas helpottaa niin 

ryhmävalituksen tekemistä, sen käsittelemistä kuluttajariitalautakunnassa 

kuin elinkeinonharjoittajan puolustautumistakin.

6.3.2. Missä ovat ryhmävalitukset?        

Voidaan kysyä, miksi kuluttaja-asiamies ei pane vireille myöskään ryhmävali-

tuksia, vaikka niiden tekeminen on kaikin puolin helpompaa ja riskittömäm-

pää kuin ryhmäkanteen nostaminen.420 Voi olla, että tässäkin vaikuttaa halu 

välttää jyrkkää antagonismia ”valvottavien” elinkeinonharjoittajien kanssa. 

Voi olla, että kuluttaja-asiamies on ollut yksinkertaisesti eri mieltä siitä, mi-

ten lakia tulkitaan ja sovelletaan. Voi myös olla, että elinkeinonharjoittajan 

tulevaa käyttäytymistä ennakoidaan liian pitkälle. Tässäkään kuluttaja-asia-

mies ei ole välttynyt julkiselta ja aiheelliselta vaikuttavalta arvostelulta.421 

Kuluttaja-asiamieskin löytää halutessaan perusteluja pidättyväisyydelleen 

ryhmävalitusten tekemisessä. Jos yritys ei noudata ryhmävalituksen tuot-

tamaa suositusta, ”edessä on kuitenkin tuomioistuintie”. Argumenttia ei voi 

sivuuttaa suoralta kädeltä. Ryhmävalituksen tekeminen voi todella tuoda 

viivytystä lopullisessa oikeuksiin pääsyssä. Ryhmävalitus ja kuluttajariitalau-

takunnan päätös kenties luovat kuluttajissa turhia odotuksia, koska he voivat 

uskoa päässeensä oikeuksiinsa jo lautakunnan päätöksellä.422 Luottaminen 

ryhmävalituksen tehoon tai laajemmin kuluttaja-asiamiehen toimiin ryh-

mävalituksen ajamisessa saattaa johtaa kuluttajan vaatimusten vanhentu-

miseen, kun kuluttaja sinisilmäisesti odottaa ensin päätöstä ja sen jälkeen 

yrityksen reaktiota. 

Argumentin hauraus on kuitenkin ilmeinen. Elinkeinonharjoittaja voi, 

yksinkertaisesti ilmoittamalla ettei tule noudattamaan hänelle vastaista 

suositusta, yksipuolisesti estää ryhmävalituksen tekemisen. Houkutus täl-

laiseen ilmoitukseen on melkoinen, jos elinkeinonharjoittaja tietää, mitä 

yleistä strategiaa kuluttaja-asiamies seuraa ryhmävalituksissa. Strategia taas 

420.  EDILEX-uutisen (31.3.2011) mukaan ”kuluttajavirastoon on tullut vuosien aikana useita 
vaatimuksia ryhmävalituksen käyttämisestä”. Uutisessa on myös viittaus aikaisempaan myön-
teisempään uutiseen vuodelta 2009. Se on otsikoitu ”Ryhmävalitusmahdollisuus on lisännyt 
yritysten yhteistyöhalua – - – Oulun energia sopi tariffikiistan”.   
421.  Kuvaava on Aamulehden artikkeli 4.9.2016: ”Ryhmäkanne on vilpin edessä hampaaton”. 
Toimittaja kummastelee, miksi kuluttaja-asiamies ei käytä Nokian Renkaiden tapauksessa ryh-
mävalitusta. Hän nostaa esille varsin osaavasti myös ryhmävalituksen edut: kuluriskiä ei ole, 
työläältä nimien keräämiseltä vältytään eikä ryhmävalituksissa päädytä ”vuosien oikeusjut-
tuihin”. 
422.  Tähän on kiinnitetty alusta alkaen huomiota. Ks. Viitanen 2009 s. 243.  
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tuskin pysyy salassa pienessä maassa. Toimintalinjauksella on myös kieltei-

set heijastusvaikutuksensa. Jos ryhmäkannetta pidetään ryhmävalituksen 

tehostettuna jatkeena (kuten on esitetty), myös ryhmäkanteet jäävät nosta-

matta. Jos lehtiuutinen antaa oikean kuvan kuluttaja-asiamiehen logiikasta, 

selityksensä saavat niin ryhmävalitusten harvinaisuus kuin ryhmäkanteiden 

olemattomuuskin. Lausuttu osoittaa myös, mikä vaaraa liittyy siihen, että 

ryhmävalitus ja ryhmäkanne liitetään ajatuksellisesti yhteen. Toki työnjako 

sinänsä on ilmeinen. Ryhmävalitus tehdään, kun elinkeinonharjoittajan odo-

tetaan tokenevan eli noudattavan suositusta: ryhmäkanne nostetaan, kun 

sitä alusta alkaen epäillään.  

Oma ongelmansa on, missä määrin lautakuntaprosessin täyskirjalli-

nen luonne tosiasiallisesti rajaa ryhmävalituksen käyttöalaa. Kuluttaja-

riitalautakuntahan ei ota vastaan suullista selvitystä, toisin sanoen kuule 

henkilökohtaisesti sen enempää todistajia kuin asianosaisiakaan. Täyskir-

jallinen käsittely soveltuu huonosti niihin erimielisyyksiin, joissa on kiis-

taa myös oikeustosiseikoista. Ryhmävalituksen kohteeksi joutuva elinkei-

nonharjoittaja joutuu melkoiseen kiusaukseen konstituoida tapaukseensa 

mahdollisimman paljon riitaisia tosiseikkoja. Jos hän tässä onnistuu, ku-

luttajariitalautakunta jättää ratkaisun antamatta. Sillä on vain käsittelypak-

ko, ei ratkaisupakkoa.423 Näin ryhmävalitus rajautuu entistäkin selvem-

min ”puhtaisiin” oikeuskysymyksiin. Ne taas ovat käytännössä harvinaisia:  

yleensä kiistoihin sisältyy myös faktuaalista ainesta. Ratkaisematta jäävä ryh-

mävalitus on esimerkki pahanlaatuisesta prosessiprosessista, itseisarvoisesta 

käsittelystä.   

Jos ryhmäkanteelle etsitään keveämpiä vaihtoehtoja vaihtoehtoisesta rii-

danratkaisusta, yhden mahdollisuuden tarjoaa välimieslainkäyttö. Mahdol-

lisuus on oikeuspoliittinen, sillä yhdenkään pohjoismaan lainsäädäntö ei 

tunne ”ryhmävälimiesmenettelyä”. Teknistä estettä sille ei olisi: mikä tahan-

sa lainkäyttömenettely on muutettavissa edustukselliseksi. Jos metaforassa 

kollektiivinen lainkäyttö on bussimatka, bussilinjaa voisi ylläpitää myös yk-

sityinen liikennöitsijä. Voimassaolevassa oikeudessakin voidaan kysyä, on-

ko ryhmäkanne ratkaistavissa välimiesmenettelyssä, toisin sanoen saavatko 

kuluttaja-asiamies ja elinkeinonharjoittaja tehdä välityssopimuksen ja jos 

saavat, millaiseen välimiesprosessiin sopimus johtaa. Ryhmäkanne koskee 

yksityisoikeudellisia oikeussuhteita, joissa sovinto on sallittu. Ryhmän jä-

423.  Viitanen 2003 s. 367. Tosin lautakunnalla on ratkaisupakko siinä suhteessa, että sen on 
nimenomaan päätettävä, että se ei anna ratkaisua yksittäisessä asiassa. Kuluttajariitalautakunta 
ei voi vain ”unohtaa” asiaa. Päätös olla käsittelemättä asiaa on periaatteessa myös perusteltava. 
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senet eivät ole asianosaisia, joten heidän suostumustaan välimiesmenette-

lyyn ei tarvita. Heillähän ei ole ryhmäkanneoikeudenkäynnissä edes oikeutta 

väliintuloon. Lisäksi kaikki ryhmäkannelain erityiset menettelytavat käyvät 

päinsä myös välimiesprosessissa. Vastaväitteet jäävät varsin legalistisiksi. 

Kuluttaja-asiamiehelle annetaan laissa oikeus edustaa ryhmän jäseniä vain 

ryhmäkanneoikeudenkäynnissä. Koska tämä oikeus on poikkeus yksilöllisen 

oikeussuojan aksioomasta, sitä on tulkittava ahtaasti. Valmiutta uustulkin-

taan tuskin on, vielä vähemmän halua siihen. 

Säädettävässä laissa asia on järjestettävissä toisinkin. Kyseenalais-

ta kuitenkin on, onko tämä tie lähtemisen arvoinen. Kokemukset moni-

asianosaisista välimiesmenettelyistä, joilla haetaan kollektiivista oikeuk-

siin pääsyä, ovat kaiken kaikkiaan huonot. Tavallisesti ne kaatuvat siihen, 

että elinkeinonharjoittaja ei suostu tällaiseen menettelyyn.424 Tämä este 

on kylläkin ylitettävissä ottamalla käyttöön välimieslainkäytön legaalinen 

muoto eli lakimääräinen välimiesmenettely. Se ei ole sidottu välitysso-

pimuksiin. On kuitenkin vaikea keksiä, miten legaalinen välimiesmenet-

tely tehostaisi oikeuksiin pääsyä. Päinvastoin: se on nähty access to court 

–periaatteen vastaiseksi.425 Tämä ongelma taas on korjattu sallimalla väli-

mieslainkäytön idean vastaisesti asian uudelleentutkinta yleisessä tuo-

mioistuimessa. Se taas kasaa lisäkerroksen esteitä oikeuksiin pääsylle.  

Yhden oikeudenkäynnin sijasta oikeuksiaan hakeva tarvitsee siihen nyt kaksi 

oikeudenkäyntiä.    

6.4. Välituloksia: ryhmäkannemallin 
kyseenalaistettava tehokkuus

Jos ajatellaan pelkästään Suomea, meikäläisen ryhmäkanteen vaikutuksista 

ei voi sanoa varmuudella mitään. Kun kanteita ei ole de facto nostettu, suo-

ranaisesta vaikutuksesta on tietenkin turha puhua. Keskustelu kääntyy näin 

siihen, onko ryhmäkannemahdollisuuden olemassaololla preventiivinen 

vaikutus, toisin sanoen se parantaa muutoin kuluttajien oikeussuojaa. “Class 

action in being” -strategian tehokkuuteen pitkällä tähtäimellä on kuitenkin 

mahdotonta uskoa. Jonkinlainen pelotevaikutus ryhmäkannelailla on ehkä 

aluksi ollut. Pelotevaikutus lienee jokseenkin täysin hävinnyt, kun kanteita 

ei de facto ole nostettu eikä tulla nostamaan.426 Soveltamisalaltaan laajen-

424.  Ks. edellä jakso 5.4.
425.  Ks. lähemmin Havansi 2004 s. 53.
426.  Ryhmäkanteen säätämisen yhteydessä talousvaliokuntakin näyttää olleen varsin epäilevä. 



264

6. Edustukselliset kollektiivikanteet 1: ryhmäkanne ja sen muunnelmat

netun ryhmäkanteen tehokkuus taas jää spekulaatioiden varaan. Oli niin tai 

näin, nykyjärjestykseen on nähtävästi tyytyminen. Lainsäädäntöhankkeita, 

joilla ryhmäkanneinstituutiota kehitettäisiin todelliseksi kollektiivisen oi-

keussuojan välineeksi, ei ole näköpiirissä. Ohimenevät maininnat erilaisissa 

hankeohjelmissa vaikuttavat hyvän tahdon eleiltä. 

Myös maailmanlaajuisesti ryhmäkanne kollektiivisen oikeussuojan 

keinona on jakanut ja edelleen jakaa vahvasti mielipiteitä. Osaksi mieli-

pide-erot ovat oikeuspoliittisia tai suorastaan yleispoliittisia, osaksi taas 

ne koskevat tapaa, jolla ryhmäkannekonsepti on jossakin yhteydessä to-

teutettu. Välillä keskustelu liukuu teknisiin yksityiskohtiin, joilla ei tunnu 

a priori olevan mainittavaa merkitystä. Myös ryhmäkanteen käyttöfrek-

venssit eri oikeusjärjestelmissä ovat pysyneet keskustelun vakioaineina. 

Sen sijaan se, mitä päätelmiä käyttötilastot oikeuttavat tekemään, vaihte-

lee melkoisesti. Matalaa käyttöastetta ja alhaista osallistujaprosenttia nos-

tettuihin ryhmäkanteisiin käytetään herkästi todistamaan yhtäältä, että 

tällaiselle lainsäädännölle ei ole tarvetta, toisaalta taas, että intressinhalti-

jat eivät halua sekaantua tällaisiin hankkeisiin. Jonkinlainen indiisioarvo  

empiirisillä tiedoilla on. Käyttötiedot myös jossain määrin pystyvät todis-

tamaan kausaaliyhteyksistä, joskin varovaisuus tässä suhteessa on pai-

kallaan. Matala käyttöaste puhuu kuitenkin yhtä vakuuttavasti myös sen 

näkemyksen puolesta, että kansallisessa prosessilaissa ryhmäkanteen 

soveltamisala on rajattu liian kapeaksi ja kanneoikeutettujen piiri lii-

an ahtaaksi. Alhainen osanottoprosentti kanteisiin taas kielii yhtä hyvin 

huonosta tiedonvälityksestä, kanteiden myöhäisestä käynnistymisestä, int-

ressinhaltijoiden saamasta disinformaatiosta, ylivoimaista vaivannäköä  

vaativasta osanottamisesta, aikaisempien vastaavien kanteiden tuloksesta 

ja niin edelleen. 

Esimerkkinä levitetystä disinformaatiosta on pelottelu osallistumisesta 

aiheutuvalla kustannusvastuulla. Tällainen pelottelu tehoaa, koska poten-

tiaalisten ryhmäläisten asiantuntemus ei ole paras mahdollinen. Heiltä ei 

myöskään voi kohtuudella vaatia syvällisempää asian tutkimista. On myön-

nettävä, että Suomenkaan ryhmäkannelaki ei ole tässä suhteessa aivan moit-

teeton. Vaikka pääsääntöisesti ryhmän jäsen ei vastaakaan oikeudenkäynti-

kuluista, hän voi joutua tällaiseen vastuuseen, jos hän esittää perusteettomia 

vaatimuksia tai väitteitä (17 §).427 Tällöin nimittäin tulevat sovellettaviksi ylei-

Sen mukaan ryhmäkanteen uhka ohjaa ”ainakin joissakin tapauksissa” elinkeinonharjoittajien 
käyttäytymistä. Ks. talousvaliokunnan lausunto 36/2006 vp s. 2. 
427.  Maallikko ottanee näennäisen neutraalinkin viittauksen lakitekstiin uhkaukseksi, että hän 
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sen prosessilain säännökset niin sanotusta kvalifioidusta kuluvastuusta. Vaik-

ka kvalifioitua kuluvastuuta sovelletaan äärimmäisen harvoin käytännössä 

edes tavallisissa oikeudenkäynneissä ja luultavasti vielä harvemmin ryhmä-

kanteissa, maallikko ei välttämättä tätä tiedä. Hän ei näin kykene arvioimaan 

osallistumisen riskiään oikein – eli tosiasiallisesti olemattomaksi. Englanti-

laisessa tutkimuksessa alhainen osallistuminen liitetään sosiaalisiin ja psy-

kologisiin syihin, joista edellä mainittu on esimerkki. 

Mitä tulee pohjoismaihin, pelot ryhmäkanteen hallitsemattomasta käyt-

tämisestä ovat osoittautuneet perättömiksi. Ryhmäkannetta on käytetty joko 

vähän (Norja, Tanska), jonkun verran (Ruotsi) tai ei ollenkaan (Suomi). Myös 

niissä maissa, joissa yleinen ryhmäkanne sallitaan, sen käyttäminen tuntuu 

nauttivan sosiaalista hyväksymistä. Tämä johtuu siitä, että ryhmäkanteita 

tosiasiallisesti käytetään (näin väitetään) vain tärkeiksi koetuissa asioissa, 

enimmäkseen ympäristökiistoissa.428 Niissäkään Euroopan maissa, joista 

ryhmäkanteesta on laajemmin oikeuskäytäntöä, yksikään yritys ei ole edes 

väittänyt joutuneensa ryhmäkannekiristyksen kohteeksi, vielä vähemmän 

kärsineensä maineenmenetyksen aiheettoman kanteen takia. Huoli aiheet-

tomista ryhmäkanteista lienee tästä päätellen Euroopassa toimivien yritysten 

huolenaiheista niitä pienimpiä. 

Suomalainen ryhmäkannelainsäädäntö on, sarkastisesti sanottuna, ollut 

yhdessä suhteessa aito menestystarina: ryhmäkanteen väärinkäyttäminen 

on todella estetty. Toinen asia on, mitä hyötyä ryhmäkanneinstituution ole-

massaolosta sinänsä (’class action in being’) on. Se toki palvelee kuluttaja-

asiamiestä neuvotteluvalttina hänen keskustellessaan elinkeinonharjoitta-

jien kanssa.429 Valtti kuitenkin kuluu, kun keskustelussa ehkä vilauteltuja 

ryhmäkanteita ei lopulta nostetakaan. Instituution ennalta estävä teho oli-

si paljon suurempi, jos vireille pannut ryhmäkanteet ja niillä uhkaaminen 

vuorottelisivat. Ryhmäkanteen pelon heiketessä myös instituution ennalta 

estävä vaikutus vähenee. Oikeusvertailevia esikuvia toimivalle ryhmäkan-

teelle on helppo löytää. Arvostusta on saanut osakseen etenkin portugali-

lainen ryhmäkannesovellus.430 Sen osia ovat laaja vireillepano-oikeus, opt 

voi joutua henkilökohtaisen vastuuseen. Yleisessä kielenkäytössä vaatimus tulkitaan herkästi 
perusteettomaksi, jos se ei johda tulokseen. 
428.  Ks. esimerkiksi Bernt 2009 s. 228.
429.  Mahdollisuus ryhmäkanteeseen on, näin on väitetty, vahvistanut huomattavasti kuluttaja-
asiamiehen neuvotteluasemaa joissakin yksittäistapauksissa. Ks. Viitanen-Wilhelsson 2014 s. 
1025. Samassa yhteydessä he muistuttavat lukijoitaan siitä, että ryhmäkanteiden vähäisyydestä 
pohjoismaissa ei saa tehdä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä instituution toimivuudesta.  
430.  Näin jopa Reform of Collective Redress in England and Wales 2008 s. 98. Yleensä britti-
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out -malli, yleinen soveltamisala, tuomioistuimen vahvat prosessinjohtoval-

tuudet, tuomioistuimen valta arvioida summaarisesti vahingon määriä sekä 

lievennetty kuluvastuu. Asiallinen soveltamisala ylittää myös julkisoikeuden 

ja yksityisoikeuden rajaviivan. Ryhmäkanteen piirin kuuluvat kuluttaja-asiat, 

ympäristöasiat, kulttuuriperintöä koskevat kiistat sekä julkisen hallinnon eri-

mielisyydet.

Suomessakin on ehdotettu useaan otteeseen laaja-alaisempaa ryhmäkan-

netta. Esimerkiksi vuonna 2011 SAK ja eräät kansalaisjärjestöt julkistivat eh-

dotuksensa järjestökanteesta. Järjestö saisi ajaa kannetta “jäsentensä nimissä”, 

eli esittää yksilöllisiä korvausvaatimuksia heidän puolestaan. Ehdotus oli 

tulokseton: sitä kommentoivat ovat viitanneet silloisen pääministerin Jyrki 

Kataisen vaalitentissä ilmaisemaan mielipiteeseen, jonka mukaan “hänen 

oikeusvaltiossaan jokainen ajaa omaa asiaansa eikä anna sitä muiden kä-

siin”. Kiintoisia ovat puolin ja toisin käytetyt perustelut. Yhtäältä ehdottajat 

vetosivat ihmisoikeuksiin. Järjestökanne vahvistaisi ihmisoikeuksia, koska se 

parantaisi kansalaisten oikeuksien toteutumista. Toisaalta taas he totesivat, 

että nykyinenkin laki mahdollisti ryhmän perustamisen ja OK 18:2:n mukai-

sen usean kantajan samanaikaisesti nostaman kanteen. Tämä järjestely ei 

kuitenkaan aloitteen tekijöiden mielestä aina riittänyt. Oikeudenkäynnistä 

nimittäin tulisi ylivoimaisen kallis, mikäli kantajilla oli erisuuruisia saatavia 

ja saatavien määrä oli kovin riitainen. 

Joissakin maissa (tässä esimerkkinä Ranska) tälle tielle on lähdetty oi-

keuskäytännön voimin. Ranskalaiset tuomioistuimet alkoivat jo 1920-luvulla 

myöntää asianosaiskelpoisuuden myös sellaisille ad hoc -yhteisöille, jotka 

esittivät vaatimuksia jäsentensä puolesta. Nämä ligues de défense -yhtei-

söt koostuivat tavallisesti vahinkoa kärsineistä kansalaisista.431 Laajalla asi-

anosaiskelpoisuudella saavutettiin monet ryhmäkanteen edut; asianajaja-

minen tehostui, kustannusriski väheni merkittävästi eikä vastapuolen ollut 

helppo pirstoa intressinhaltijoiden yhteisrintamaa. Konstruktio kuitenkin 

rajasi kannevallan kollektiivisiin intresseihin. Niiden määritteleminen taas 

vaati monimutkaista teorianmuodostusta, joka vei terän järjestelyltä. Muissa 

maissa, esimerkkinä Suomi, tälle tielle lähtemistä ei liene koskaan vakavasti 

mietitty. Asianosaiskelpoisuus on pidetty suurin piirtein ennallaan koko mo-

dernin prosessioikeuden ajan, ellei lainsäätäjä ole tuonut siihen muutosta. 

Rakenteellinen tekijä saa aikaan, että tulevaisuus ei pienissä oikeuskult-

tuureissa luultavasti kuulu edustukseen perustuville kollektiivisen oikeus-

julkaisuissa ulkomaisia prosessilakeja ei kehuta. 
431.  Usunier 2009 s. 317.
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suojan malleille eli ryhmäkanteiden ja ryhmävalitusten kaltaisille keinoille. 

Syy on siinä, että prosessiekonomisia säästöjä saavutetaan vasta suuren mit-

takaavan ryhmäkanteissa tai vastaavissa ryhmävalituksissa. Suomen kaltai-

sissa maissa ryhmäkoot jäänevät pieniksi.432 Oikeuskulttuurin pienuudelle 

lainsäätäjä, prosessioikeuden tutkimus tai kuluttaja-asiamies eivät mahda 

mitään. Kuluttaja-asiamiehen pidättyvyys ryhmäkanteiden nostamisessa 

ehkä osoittautuu tulevissa tutkimuksissa Suomen oloissa oikeaksi periaa-

teratkaisuksi. Pienen mittakaavan ryhmäkanne kannattaa muuntaa joukko-

kanteiksi. Pulmaksi jää kylläkin väliinputoavat tilanteet, joissa intressinhal-

tijoita on niin paljon, että joukkokanteet eivät enää ole hallittavissa, mutta 

kuitenkin niin vähän, ettei oikeaa ryhmäkannetta vielä kannattaisi nostaa. 

Jos ajatellaan pelkkää lukumäärää, välinputoajia ovat muutaman tuhannen 

joukot. On kylläkin myönnettävä, että kannattavuusrajat (jos tätä termiä ha-

lutaan käyttää) riippuvat hyvin paljon ensiksikin vaatimusten suuruudesta, 

toiseksi niiden vaatimasta yksilöllisestä käsittelystä.

Ryhmävalitus on lähtökohtaisesti lupaavampi, vaikka sekin vaatisi pe-

riaatteessa suuria ryhmiä. Ainoassa kotimaisessa esimerkissä eli kulutta-

ja-asiamiehen tekemässä ryhmävalituksessa ryhmään kuului vain 11 asun-

nonostajaa, jotka tiedettiin alusta alkaen. Ryhmävalitus-konseptista saatu 

hyöty tuntuu tässä yksittäistapauksessa marginaaliselta ellei olemattomalta: 

kyseiset henkilöt olisivat samalla vaivalla ja tuloksella voineet tehdä yhteis-

valituksen.433 Lakihan ei aseta mitään esteitä kuluttajien yhteisvalituksille, 

jotka kaiken lisäksi ovat käytännössä varsin yleisiä. Kohtalotovereiksi joutu-

neet kuluttajat (esimerkiksi huonon valmismatkan ostaneet) allekirjoittavat 

kaikki saman valituksen kuluttajariitalautakunnalle, kunhan joku heistä on 

sen ensin kirjoittanut. Valitus on tällöin eräänlainen yhteisvalitus eli yhteis-

kanteen kevennetty versio. Ryhmävalituksessa onkin mieltä vain silloin, kun 

432.  Ks. esimerkiksi Bone 2012 s. 69 (’- – - complex – - – saves’). Viranomaisaloitteisessa ryh-
mäkanteessa pieni ryhmäkoko ei ole samanlainen ongelma kuin muissa ryhmäkannetyypeis-
sä. Kannekynnys – eli se etu, joka olisi saavutettava, jotta ryhmä nostaisi kanteen – riippuu 
yhtäältä oikeudenkäyntikulujen korkeudesta, toisaalta ryhmän koosta, kolmanneksi menes-
tymisennusteesta. Viranomaisen kannekynnys on sidottu lähinnä viimeiseen. Ks. lähemmin 
Kanniainen-Määttä-Rautio 1998 s. 174.  
433.  Tällaisista yhteisvalituksista on uunituore esimerkki. Yli kolmesataa kuluttajaa teki No-
kian Renkaiden markkinoinnin vääristä tiedoista yhteisvalituksen kuluttajariitalautakunnalle. 
Heillä oli yhteinen asiamies (Turre Legal -lakiasiaintoimisto). Valitukset koottiin verkon avulla 
omalla verkkokaavakkeella. Kuluttajariitalautakunnan kommentti herättää kollektiivista oi-
keussuojaa kannattavissa ihmetystä: yhteisvalitusta ”ei pidetä hedelmällisenä”. Valittajien olisi 
muun muassa pitänyt kysyä lautakunnalta, miten vastaavat yksittäiset valitukset oli ratkaistu! 
Ks. lähemmin pohjalainen.fi: ”Lakitoimisto siirtää Nokian Renkaiden vilpistä yli 300 ratkaisu-
pyyntöä kuluttajariitalautakunnalle”/9.11.2016.   
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ryhmään kuuluvia ei tiedetä valitusta tehtäessä mutta ryhmä on todennäköi-

sesti suuri, vähintään satoja kuluttajia. Ruotsin kokemukset omasta ryhmä-

valituksestaan puhuvat kuitenkin tätä päättelyä vastaan. Ruotsissa ryhmäva-

litukseen turvaudutaan rutiininomaisesti, ja sen käyttöalaa on äskettäin jopa 

laajennettu, vaikka Ruotsi ei ole paljoakaan Suomea suurempi oikeuskulttuu-

ri. Vika on ehkä suomalaisessa sääntelyssä. Ryhmävalituksen säännöspoh-

jaa on pakko pitää ala-arvoisena ja periaateratkaisua kuluttaja-asiamiehen 

yksinomaisesta vireillepanovallasta huonosti harkittuna. Ryhmävalitus on 

menettelynä yksinkertainen, kustannusriskitön ja siinä vältetään ryhmään 

liittymisen tai siitä irtaantumisen ongelmat. Totta on, että ryhmävalitus ei 

tuota sellaisia täytäntöönpanokelpoisia ratkaisuja, joita kuluttajat toivoisi-

vat. Tämäkin puute on korjattavissa joko nostamalla (kuten ryhmäkanteen 

valmistelussa tuotiin esiin) myönteisen lautakuntapäätöksen jälkeen ryhmä-

kanne ryhmän puolesta tai tukemalla kuluttajia heidän itse nostamissaan 

oikeudenkäynneissä. 

Sille, miksi ryhmävalitusta on käytetty vain yhdessä tapauksessa, ei löyty-

nyt tässä tutkimuksessa järkevää selitystä.434 Soveltamistilanteita ei ainakaan 

ole puuttunut: kuluttaja-asiamiestä on suorastaan hoputettu mediassa ryh-

mävalituksiin eri tilanteissa. Selitys on kenties siinä, että kuluttaja-asiamie-

hen toimenkuva ei kerta kaikkiaan ole asianajollinen. Ja kun ryhmäkanteita 

ei koskaan panna vireille eikä ryhmävalituksiakaan juuri tehdä, sitä kaivattua 

tietotaitoa, jolla eduskuntakäsittelyssä perusteltiin kuluttaja-asiamiehen va-

lintaa kantajaviranomaiseksi, ei pääse kertymään. Asiantuntemus aineelli-

sessa kuluttajansuojassa kun ei korvaa asianajollista eli prosessioikeudellista 

asiantuntemusta. Se toki auttaa ratkaisemaan, milloin on ryhmäkanteen tai 

ryhmävalituksen paikka. Kuluttaja-asiamies (tai muu viranomainen, jolle 

tällaisia tehtäviä tulevaisuudessa ehkä uskotaan) tarvitsisi oman riidanrat-

kaisuyksikön, oikeudenkäynti- eli litigaatio-osaston. Oma kysymyksensä on, 

olisiko kustannustehokkaampaa käyttää esimerkiksi ryhmäkanteissa alusta 

alkaen oikeudenkäynnin ammattilaisia eli asianajajia. Lakihan ei suinkaan 

määrää, että kuluttaja-asiamiehen on henkilökohtaisesti ajettava tällaista 

kannetta. 

434.  Varsin ymmärtäväinen kuluttajansuojan tutkimus joutuu myöntämään ”tätä taustaa vas-
ten hieman erikoiseksi”, että mahdollisuutta on käytetty vain kerran. Lisäksi tapauksessa yh-
teisvalitus olisi voitu tehdä keräämällä valtakirjat kuluttajilta. Tapauksen valinnassa tuskin on 
kätkettyä tarkoitusta. Pienehkö asia vain on ollut helposti hallinnoitava ja sellaisenaan ihan-
teellinen pilottitapaukseksi.   
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7.1. Pilottikanteen käyttämisen 
strategioita 

Kuten edellä todettiin, pilottikanteella tarkoitetaan kannetta, jonka käsittelyä 

tai siitä annettavaa tuomiota on tarkoitus käyttää hyväksi muissa samankal-

taisissa tapauksissa. Kanteella on oltava tällainen pilottitarkoitus, jotta se an-

saitsisi pilottikanteen nimen.435 Tyypillisessä pilottikanteessa vallitsee lisäksi 

fiktiivinen vastaajayhteys. Tällä tarkoitetaan sitä, että pilottikanteen vastaaja 

olisi vastaajana myös niissä myöhemmissä kanteissa, joita pilottikanteen 

lopputulos ehkä saisi aikaan. Pilottikanteen käsite voi toki olla laajempikin. 

Kuvitteellisilla myöhemmillä kanteilla voi olla eri vastaajatkin, kunhan vain 

asiat ovat riittävän samanlaisia välittääkseen samanlaisia vaikutuksia, mitä 

”oikeilla” pilottikanteilla on. Näin laajasta käsitteestä ei kuitenkaan ole mai-

nittavaa hyötyä. Pilottikanteen vaikutus heikkenee suhteessa ”etäisyyden ne-

liöön”. Kanteiden yhteys hämärtyy, ja etenkin tapausten samankaltaisuuden 

arviointi tulee aina vain vaikeammaksi. Tässä tutkimuksessa  keskitytään 

vastaajayhteyden saaviin pilottikanteisiin. Avoimeksi jää, voidaanko muita 

”pilottitarkoituksella” ajettavia kanteita kutsua tällä nimellä. 

Kielenkäyttö hakee muutoinkin paikkaansa. Moderneista pilottikanteis-

ta eli testaavista oikeudenkäynneistä (test case) saisi puhua vain, kun kan-

tajaksi rupeava intressinhaltija toimii yhdessä taustaryhmänsä kanssa.436 

Kanne, jonka nostaa yksin toimiva intressinhaltija, ei ole pilottikanne täs-

sä merkityksessä. Ihannetapauksessa nimenomainen sopimus määrittelee 

435.  Tällainen kielenkäyttö vaatii tietenkin täsmennyksen: kenen tarkoitusta pidetään silmäl-
lä? Ratkaisevaa tässä tutkimuksessa on ollut kantajan tarkoitus. Kantaja voi tuoda sen selkeästi 
esiin ennen kanteen vireillepanoa tai oikeudenkäynnin aikana: joskus tarkoitus jää luettavaksi 
rivien välistä, esimerkiksi kantajan käyttäytymisestä (etenkin julkisuuden hakemisesta oikeu-
denkäynnille).   
436.  Kuvaus on Stadlerilta. Ks. Stadler 2011 s. 169. Toki mikä tahansa yksilöllinen kanne voi to-
siasiallisesti saada pilottikanteen aseman, kun sen hyödyllisyys havaitaan. Se seikka, että vas-
taaja tai ulkopuolinen liittää kanteeseen tai sen lopputulokseen laajennettuja käyttöodotuksia, 
ei tee kuitenkaan kanteesta aitoa pilottikannetta tämän tutkimuksen merkityksessä. Käsitteen 
monimerkityksellisyydestä ks. Lindblom 2008 s. 186.  
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yhteistoiminnan puitteet ja tavoitteet, esimerkiksi miten päätökset tehdään. 

Taustaryhmässä päätetään joka tapauksessa testitapauksen valinnasta sekä 

siitä, että muut vastaavat asiat saavat odottaa, kunnes pilottikanne on rat-

kaistu. Taustaryhmänä voi olla spontaani yhteenliittymä, aatteellinen tai 

poliittinen yhteisö taikka kansalaisyhteiskunnan liike. Testitapauksen tulee 

täyttää kaksi ehtoa. Sen pitää olla ensiksikin riittävän edustava, toiseksi taas 

tehokkaasti ajettava eli niin sanottu “vahva” juttu. Tosin vaatimukset eivät 

ole hevin yhteen sovitettavissa. Vahva juttu ei välttämättä ole lopultakaan 

edustava. Pilottijuttu toimii kollektiivisen oikeussuojan välineenä parhaiten, 

kun hävinnyt vastapuoli lisäksi alistuu lopputulokseen ja sopii vastaavilla eh-

doilla loput vastaavat jutut. Tosin yleisesti varotetaan, että näin ei käy. Vas-

tapuoli, tyypillisesti suuri yritys, ei suostu taktisista syistä sovintojen tekemi-

seen muissa asioissa. Toki sovintoja voidaan edistää luomalla voimakkaita  

kannustimia. Ne voivat olla joko ei-oikeudellisia kuten maineenmenetys tai 

brändivahinko tai oikeudellisia kuten pilottijutun tuomiolle annettu tosiasi-

allinen sitovuus.

Oikeuskäytännöstä löytyy esimerkkejä onnistuneista pilottikanteista. 

Niistä tunnetuin lienee ratkaisu KKO 1992:50. Siinä korkein oikeus katsoi, et-

tei luotonantaja voinut yksipuolisesti nostaa antamansa luoton korkoa. Rat-

kaisu muutti pankkikäytännön välittömästi, kun luotonantajat hyväksyivät 

ratkaisuohjeen ja sovelsivat sitä muissakin luottosuhteissaan. Ratkaisu sai 

paljon mediajulkisuutta ja loi näin kaikille pankkiryhmille paineen yhtäläi-

seen käyttäytymiseen. Epäonnistuneista pilottikanteista eli kanteista, jotka 

menestyvät oikeudenkäynteinä mutta eivät saa pilottivaikutusta, ei juuri pu-

huta. Selvää kuitenkin on, että tällaisia kanteita on, luultavasti jopa enemmän 

kuin onnistuneita pilottikanteita. Pilottikanne tuottaa pilottituomion, joskin 

jo itse oikeudenkäynnillä voi olla vaikutusta menettelytapoihin. Se nimittäin 

kehittää ja testaa tuomioistuinten menettelytapoja, usein myös asianosais-

ten asianajamista. Tästä syystä onkin syytä erottaa yhtäältä pilottituomion 

aineellinen vaikutus, toisaalta taas pilottioikeudenkäynnin prosessioikeu-

dellinen vaikutus.

Pilottituomio voi olla ennakkoratkaisu eli prejudikaatti. Tällöin se hakee 

vaikutuksensa oikeuslähdeopista. Kaikki ennakkoratkaisut eivät tietenkään 

ole tavoitteellisen pilottikanteen tuloksia. Ennakkoratkaisutasoisen pilot-

tituomion vaikutus tuleviin oikeudenkäynteihin on kuitenkin paljon vah-

vempi kuin muiden pilottituomioiden. Muut pilottituomiot nimittäin joh-
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tavat vaikutuksensa pyrkimyksestä oikeuskäytännön yhtenäisyyteen. Näin 

muun pilottituomion saama institutionaalinen paino on paljon vähäisempi 

kuin ennakkoratkaisun. Kun yksikin ennakkoratkaisu ohjaa oikeuskäytän-

töä uusissa asioissa, muita pilottiratkaisuja on oltava lukumääräisesti runsas 

joukko ja niiden on oltava linjakkaita, jotta edes heikko ”yhtenäistämisvai-

kutus” (termi tässä) saataisiin niihin perustetuksi. Ennakkoratkaisutasoisen 

pilottituomion hankkiminen taas vie runsaasti aikaa. Viive puolestaan on 

kohtalokas kollektiivisille vaatimuksille, joten pilottikanteen asianosainen 

ja hänen taustaryhmänsä ajautuu vaikeaan valintaan: tavoitellaanko ennak-

koratkaisua vai ’tavallista’ pilottituomiota? Valinta vaikuttaa sekä pilottijutun 

määräytymiseen että sen ajamiseen. Kannattaa kylläkin muistaa, että pilot-

tioikeudenkäynnissä voidaan hyödyntää jokaisen oikeusasteen ratkaisuja. 

Käräjäoikeuden antama tuomio vaikuttaa samassa käräjäoikeudessa nos-

tettaviin samanlaisiin kanteisiin, hovioikeuden tuomio luultavasti otetaan 

huomioon koko hovioikeuspiirin alueella ja niin edelleen. Psykologisistä 

syistä yhtenäistämisvaikutuksen vahvuus luultavasti vaihtelee melkoises-

ti. Hovioikeuden pilottituomio on näin vaikuttavampi kuin käräjäoikeuden. 

Oman käräjäoikeuden pilottituomiolle annetaan ehkä enemmän painoa kuin 

naapurituomioistuimen vastaavalle tuomiolle. Juridista perustaa tällaiselle 

vaihtelulle ei sinänsä ole löydettävissä. 

Pilottikanteet ovat jaoteltavissa samalla tavalla kuin ryhmäkanteetkin. 

Näin saadaan erotetuksi yksityinen pilottikanne (jota voidaan kutsua myös 

ad hoc -pilottikanteeksi), järjestäytynyt eli tavallisesti kansalaisjärjestön ma-

sinoima pilottikanne sekä lopuksi viranomaisen ajama pilottikanne.437 Kah-

della jälkimmäisellä tyypillä on yleensä alusta alkaen tarkoituksena saada 

aikaan pilottituomio. Sen sijaan yksityisen intressinhaltijan kanne voi käyn-

nistyä yksilöllisenä oikeuksiin pääsyn yrityksenä. Joskus se jopa muuttuu pi-

lottikanteeksi vastoin alkuperäisen kantajan tahtoakin. Kantaja ei välttämättä 

halua sitä julkisuutta, jonka pilottijuttu herkästi saa. Asian muodostuminen 

pilottioikeudenkäynniksi pakottaa nimittäin vastapuolen panostamaan asi-

anajamiseensa. Tämä taas nostaa oikeudenkäynnin taloudellista riskiä, jos 

kantaja häviää oikeudenkäynnin ja joutuu maksamaan täysimääräisenä voit-

taneen vastaajan kustannukset. Kantaja voi hyvinkin haluta ”hiljaisen” oikeu-

denkäynnin, jossa esimerkiksi pätevät normaalit sovinnon rationaalisuus-

säännöt pilottiasian poikkeussääntöjen sijasta.

Suomessa pilottikanteet liitetään muun lainkäytön tapaan usein valti-

437.  Muunnelmista ks. esimerkiksi Lindblom 2008 s. 188.
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oon. Pilottikanteella viitataan monesti ensisijaisesti viranomaisen, etenkin 

kuluttaja-asiamiehen nostamaan ja ajamaan kanteeseen. On arveltu, että 

tällaisia kanteita kertyy vuodessa muutama, arvio vaihtelee kahdesta kuu-

teen.438 Niiden hyödyllisyydestä ollaan montaa mieltä. Viranomaisaloit-

teiset pilottikanteet selkiinnyttävät oikeustilaa ja parantavat toimialan kir-

joittamattomia käyttäytymissääntöjä. Monasti elinkeinoharjoittajat eivät 

kuitenkaan noudata ratkaisuohjetta muissa samankaltaisissa tapauksissa. 

Näin viranomaisaloitteinen pilottikanne ei näennäisestä menestymises-

tään huolimatta palvele kollektiivista oikeuksiin pääsyä. Kuluttaja-asiamies 

myös yrittää ”tuottaa” pilottituomioita siten, että hän avustaa kuluttajaa sel-

laisessa oikeudenkäynnissä, jonka elinkeinonharjoittaja on aloittanut, ta-

vallisesti täytäntöönpanokelpoisen tuomion saamiseksi. Tämä on paljon 

tavallisempaa kuin kantajaroolin valitseminen. Esimerkiksi vuonna 2015 

kuluttaja-asiamies ilmoitti avustaneensa yli kolmeakymmentä kuluttajaa. 

Kuluttajat olivat tapauksissa joutuneet niin sanotun tilausansan uhreiksi.  

Uutiskirjeen mukaan kuluttaja-asiamies (oikeastaan hänen päämiehensä) 

voitti kaikki oikeudenkäynnit.439                

Asianosaisten asenteiden perusteella pilottikanteet taas ovat jaettavissa 

vihamielisiin ja yhteistoiminnallisiin. Vihamielisissä pilottikanteissa asian-

osaisten välillä on jyrkkä vastakohtaisuus; he myös tunnistavat oikeuden-

käynnin pilottiluonteen. Ennen oikeudenkäyntiä tai sen aikana asianosaiset 

eivät neuvottele tai ollenkaan pidä yhteyttä, he eivät pääse sopimukseen edes 

menettelytavoista (esimerkiksi määräaikojen asettamisesta) eivätkä osoita 

sovintohalukkuutta. Esimerkin tällaisesta pilottikanteesta tarjoaa niin sanot-

tu pysäköintivirhejuttu (KKO 2010:23, myöhempi KKO 2011:43). Epäselväksi 

kylläkin jää, voidaanko tapausta kutsua moderniksi pilottikanteeksi. Tapaus-

selostus ei anna tietoja siitä, toimiko vastaaja-autoilija oma-aloitteisesti vai 

ryhmän tukemana. Vihamielisyyskriteeri tapauksessa toki täyttyy. Yhteistoi-

minnallinen pilottikanne on tavallaan äskeisen peilikuva. Siinä asianosai-

set näkevät ja hyväksyvät ennakkoratkaisun tarpeen ja sopivat yhdessä sen 

tuottamisesta. Yhteisymmärrys voi sisältää myös vastaajaksi valikoituvan 

osapuolen sitoumuksen noudattaa pilottikanteen lopputulosta myös muissa 

vastaavissa tapauksissa.440 Yhteistoiminnallisessa pilottiasiassa asianosaiset 

myös tavallisesti koordinoivat asianajamistaan sen varmistamiseksi, että oi-

438.  Viitanen 2009 s. 225.
439.  Kuluttaja-asiamiehen uutiskirje 5/2015. 
440.  Näin OM 1992:3 s. 36. Käytäntöjä ei kuitenkaan tunneta, ja väite tällaisten sitoumusten 
tavallisuudesta kuulostaa liioitellulta.  



273

7. Edustukselliset kollektiivikanteet 2: pilottityyppiset kanteet

keudenkäynti tuottaa kaivatun pilottituomion mahdollisimman nopeasti ja 

kustannustehokkaasti. Vaatimuksista ja niiden perusteista esimerkiksi sovi-

taan, todistelu rajoitetaan minimiinsä, argumentaatio kohdistetaan keskei-

siin kysymyksiin ja niin edelleen. Sopimusrutiineihin kuuluu lisäksi sopi-

minen siitä, miten oikeudenkäynnin kokonaiskustannukset jakaantuvat.441 

Yleensähän oikeudenkäyntikuluvaatimuksia ei tästä syystä lainkaan esitetä, 

mikä auttaa tunnistamaan tällaiset oikeudenkäynnit.     

Pohjoismainen esimerkki yhteistoiminnallisesta pilottikanteesta on niin 

sanottu Larsson -tapaus vuodelta 1996.442 Siinä kaksi etujärjestöä kävi oikeut-

ta työntekijän väitetystä syrjinnästä. Kaikki viittaa siihen, että oikeudenkäynti 

pantiin vireille pelkästään, jotta sen kautta saataisiin EY-tuomioistuimen en-

nakkoratkaisu tuolloin ajankohtaiseen tasa-arvolainsäädännön tulkintaky-

symykseen.443 Yksityisillä asianosaisillahan ei ollut silloin (eikä ole nytkään) 

oikeutta saada ennakkoratkaisua, mikä selittää oikeudenkäynnin välttämät-

tömyyden. Pilottikanne saavutti tavoitteensa, sillä mutkikkaiden vaiheiden 

jälkeen tuomioistuimet suostuivat pyytämään kyseisen ennakkoratkaisun. 

Tosin näin kävi vasta korkeimmassa oikeudessa, sillä alemmat tuomioistui-

met näyttävät tunnistaneen kanteen pilottiluonteen ja kieltäytyivät hakemas-

ta ennakkoratkaisua EY-tuomioistuimelta. 

Jos käytetään erottavana seikkana aikatekijää, pilottikanteet ovat jaetta-

vissa jälleen kahteen perustyyppiin. Ensimmäisessä pilottikanne nostetaan, 

ennen kuin muut vastaavat kanteet pannaan vireille. Tämän edeltävän pi-

lottijutun lopputulos ratkaisee, nostavatko muut intressinhaltijat omat yk-

silölliset kanteensa. Joissakin maissa tuomioistuin voi pakottaa alun perin 

ulkopuolisiksi jättäytyneet intressinhaltijat asianosaisiksi prekluusiouhkai-

sella määräyksellä. Esimerkki tästä on englantilainen GLO -määräys. Toisessa 

perustyypissä suuri joukko samanlaisia kanteita on jo vireillä, ja tuomioistuin 

tai asianosaisten keskinäinen sopimus nostaa näistä asioista yhden pilotti-

tapaukseksi. Muiden asioiden käsittely keskeytetään, kunnes pilottikanteen 

lopputulos selviää. Tätä pilottikanteen muunnelmaa voidaan kutsua, kuten 

tässä tutkimuksessa on tehty, esimerkiksi sisäiseksi pilottikanteeksi; tosin 

myös nimitys “prosessioikeudellinen” pilottikanne puoltaisi paikkaansa, kos-

ka kyseinen asia valikoituu joko tuomioistuimen yksipuolisen prosessinjoh-

441.  Tämä on vanha käytänne, siihen viittaa jo Lindblom vuonna 1985 ilmestyneessä artikke-
lissaan. Ks. Lindblom 1985 s. 123.
442.  Tapausselostuksesta ks. UfR 1996 ss. 111-114.
443.  Näin jo aikanaan Koulu-Saloheimo 1996 s. 457. Tapausta voidaan pitää esimerkkinä myös 
riitapuolten halusta sälyttää vaikean kysymyksen ratkaisu tuomioistuimelle. Ks. Ristvedt-Nisja 
2008 s. 79. 
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totoimen tai tuomioistuimen ja asianosaisten välisen sopimuksen perus-

teella. Myös sisäisissä pilottikanteissa on erotettavissa yhteistoiminnallinen 

ja vihamielinen versio, aikatekijä sen sijaan menettää tässä yhteydessä mer-

kityksensä.

Oikean pilottikantajan valinta on tällaista kannetta suunnittelevien int-

ressinhaltijoiden päätöksistä tärkein. Hyvän pilottikanteen on oltava ensik-

sikin selkeä: se ei saa sisältää sekavia tai sellaiseksi muutettavia tosiseikkoja. 

Pilottiasia saa olla mieluummin ”puhdas” oikeuskysymys. Esimerkiksi pilot-

tikanteiden arkkitapaus KKO 1992:50 täytti tämän ehdon. Toiseksi pilottiasi-

anosaisen on jos mahdollista päästävä kantaja-asemaan. Kantajana hän voi 

ohjata oikeudenkäynnin kulkua paljon paremmin kuin vastaajana. Kolman-

neksi asian on oltava laadultaan sellainen, että sen ajamiseen saa henkistä, 

taloudellista ja taktista tukea muualta. Erityisesti yleisen mielipiteen voit-

taminen on keskeistä, jotta pilottiasiaa voidaan maksimaalisesti hyödyntää 

myöhemmin. Neljänneksi itse pilottitapauksen on oltava mahdollisimman 

tyypillinen.444 Tapauksen on edustettava uskottavasti suurta ryhmää saman-

laisia asioita, ja siinä on oltava mahdollisimman vähän yksilöllisiä piirtei-

tä. Mitä vähemmän yksilöllisiä piirteitä on, sitä epäuskottavammiksi jäävät 

vastaajan mahdolliset väitteet myöhemmissä oikeudenkäynnissä siitä, että 

tapaukset ovat erilaisia. Jos huomioon otetaan tässä vaiheessa myös ”pilot-

tivaikutuksen” laajuus, vaatimukset on muotoiltava niin, että ne tuottavat 

oikean pilottituomion.        

Vastapuolella voi olla oma vastastrategiansa. Siinä pilottiasian valinta rii-

tautetaan, ja oikeudenkäynnin pilottiluonne mitätöidään. Tehokkain vasta-

siirto on aloitteen tempaaminen eli oman kanteen nostaminen ennen po-

tentiaalista pilottikantajaa. Kantajahan määrää, mistä oikeutta käydään. Näin 

vastapuoli voi puhdistaa kanteensa sellaisista aineksista, joita on mahdol-

lista hyödyntää muissa samanlaisissa asioissa. Tarvittaessa hän ehtii oikeu-

denkäynnissäkin luopumaan ”vaarallisista” vaatimuksista eli vaatimuksista, 

joista annettaisiin kielteinen pilottituomio. Ennalta ehkäisevällä kanteella 

argumentaatiota voidaan myös ohjata sivupoluille tai tosiseikkoja hämärtää. 

Jos pilottikantaja ehtii ensimmäiseksi tuomioistuimeen, asian käsittelyä vii-

vytetään takertumalla menettelyn yksityiskohtiin, vaatimalla pitkiä määrä-

aikoja ja esittämällä laajaa todistelua. Kuten edellä todettiin, yksi vaihtoehto 

on tarjota pilottikantajalle edullista sovintoa. Ilman vahvaa taustaryhmää 

444.  Ryhmäkannelakia valmistellut työryhmä muotoili aikanaan vaatimuksen hyvin: ”Valin-
ta voi tapahtua kanteiden vireillepanovaiheessa niin, että nostetaan vain yhtä, kantajapiirissä 
tyypilliseksi arvioitua oikeussuhdetta koskeva kanne.” Näin OM 2006:4 s. 9. 
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toimiva kantaja luultavasti tarttuu tarjoukseen, luopuu kanteestaan – ja pi-

lottituomion uhalta vältytään. Kuten jäljempänä havaitaan, kielteisen pilot-

tituomion jälkeenkään vastapuolen peli ei ole menetetty. Tepsiviä keinoja 

ovat pilottioikeudenkäynnin merkityksen vähättely, vetoaminen pilottiasian 

erityispiirteisiin tai väite siitä, että uusi lainsäädäntö tai myöhempi oikeus-

käytäntö on tuonut oikeudellisen muutoksen. Myöhempiä kanteita ei tästä 

syystä voida enää ratkaista samojen perusteiden mukaan.

7.2. Pilottikanteet lainvalmistelussa ja 
prosessilaissa    

Vuoden 2007 ryhmäkanteen valmistelussa myös pilottikanteet saivat hal-

lituksen esitykseltä muutaman happaman kommentin. Pilottikanteilla oi-

keussuoja voitiin perustelujen mukaan periaatteessa ulottaa myös muiden 

intressinhaltijoiden oikeussuhteisin. Tässä onnistuminen edellytti kuitenkin 

jutun hävinneen vastapuolen vapaaehtoista sitoutumista lopputulokseen. 

Toteutuessaan pilottioikeudenkäynti oli kustannustehokas keino päästä oi-

keuksiin, vaikkakaan se ei johtanut ulosottokelpoiseen ratkaisuun muiden 

kuin asianosaisten osalta. Koko oikeudenkäynnin kuluvastuu lankesi yksin 

pilottiasian ajaneen asianosaisen kannettavaksi, jos hän hävisi oikeuden-

käynnin.445 Tämä kaikki pitää tietenkin paikkansa. Perustelusta oli tässä vai-

heessa kadonnut valmistelussa aikaisemmin esillä ollut ajatus pilottikanteen 

tukiryhmästä ja sen tarjoamasta sopimusmahdollisuudesta. Näin myös mah-

dollisuus jakaa oikeudenkäyntikuluvastuuta tukiryhmälle jäi maininnatta. 

Kokonaisuutena perustelut välittävät varsin vähättelevän kuvan pilot-

tikanteen tarjoamasta potentiaalista. Pilottijuttujen käsittely hallituksen 

esityksessä ei oikeastaan olisi edes kuulunut asiayhteyteen. Keskuskaup-

pakamari oli kuitenkin aikaisemmissa valmisteluvaiheissa moittinut oikeus-

ministeriön asettamaa työryhmää siitä, ettei pilottikanteen kehittämiseen ol-

lut kiinnitetty ”tarpeellista” huomiota. Hallituksen esityksen maininnat olivat 

selvästikin vastausta tähän arvosteluun, mikä vie päätelmiltä uskottavuutta. 

Vuoden 2006 työryhmän mietintöön jätetyn eriävän mielipiteen mukaan  

”- – - pilottikannetta voidaan kuitenkin pitää prosessiekonomisesti ryhmäkan-

netta tehokkaampana, koska siinä ratkaistaan oikeuskysymys ensin ja vasta 

sen jälkeen, jos ylipäätään aihetta on, ryhdytään selvittämään esimerkiksi 

mahdollisten korvausten määriä monitahoisine näyttökysymyksineen.”446  

445.  HE 154/2006 vp. s. 10.    
446.  Näin OM 2006:4 s. 145. Kuten tästä tutkimuksesta käy ilmi, lausuma yksinkertaistaa liikaa. 
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Suomen prosessilaki ei suosi pilottikanteita, mutta se ei myöskään vaikeuta 

niiden ajamista. Erityissäännöksiä pilottikanteista ei ole, mikä tuntuu olevan 

pohjoismaissa yleinen ilmiö.447 Prosessilaki tuntee kuitenkin useita sään-

nöksiä, joilla pilottikanteita voidaan tukea, vaikkakaan se ei ole ollut näiden 

säännösten ensisijainen tarkoitus. Pilottikanteen käsittelyä voidaan ensik-

sikin nopeuttaa. Tämä voi tapahtua joko tosiasiallisesti eli tuomioistuimen 

hallinnollisin toimin tai määräämällä pilottioikeudenkäynti kiireelliseksi. Kii-

reelliseksi määrääminen edellyttää asianosaisen hakemusta (OK 19:1), mut-

ta tällaisen hakemuksen voi tehdä sekä kantaja että vastaaja. Kiireelliseksi 

määrääminen sinänsä tuo pienen viiveen, sillä käräjäoikeuden on tarvitta-

essa varattava muille asianosaisille tilaisuus lausumiin (OK 19:2).448 Viivettä 

kasvattaa myös se, että pääasiaa käsittelevä tuomari ei pääsääntöisesti saa 

tehdä päätöstä kiireellisyydestä, vaikka hän luonnollisesti tuntisi jo valmiik-

si asian ja sen mahdollisen kiireellisyysasteen. Hän on toimivaltainen vain, 

jos toista tuomaria ei ole ilman viivytystä saatavissa ratkaisemaan asiaa (OK 

19:3). Nykyisissä suurissa yksiköissä toinen tuomari toki aina löytyy. Sen si-

jaan viivytyksen tuo automaattisesti se, että toinen tuomari joutuu perehty-

mään asiaan. Näin joudutaan kysymään, onko tulkinnan pääpaino tuomarin 

saatavuudella vai päätöksenteon viipymisellä. Kiireelliseksi määrääminen-

kään ei vielä takaa nopeaa käsittelyä. Se muuttaa vain käsittelyjärjestystä:  

kiireelliseksi katsottu asia on käsiteltävä ilman aiheetonta viivytystä ”ennen 

muita asioita”. 

Toinen, paljon tehokkaampi keino tukea pilottioikeudenkäyntiä on sopi-

minen siitä, ettei muutosta haeta (OK 25:2). On kuitenkin äärimmäisen epä-

todennäköistä, että vastapuoli – jos hän tunnistaa kanteen pilottiluonteen 

– tällaiseen suostuisi. Tuomioistuinkaan ei voi painostaa sopimukseen, sillä 

oikeus muutoksenhakuun on keskeinen oikeudenmukaisen oikeudenkäyn-

nin vaatimus. Kolmas, suurin piirtein yhtä tehokas tai oikeammin de facto 

tehoton keino on ennakkopäätösvalitus eli ohivalitus, Myös sen käyttäminen 

on sidottu vastapuolen suostumukseen (OK 30a:1). Pilottikanteen kantaja, jo-

ka on voittanut käräjäoikeudessa, voi hyvinkin antaa tällaisen suostumuksen, 

koska se nopeuttaa oikean ennakkoratkaisun saamista. Sen sijaan on vaikea 

uskoa, että voittanut vastaaja missään olosuhteissa suostuisi kantajan en-

Oikeus- ja näyttökysymykset kietoutuvat tavallisesti yhteen, eikä pilottikanne anna ratkaisua 
vaatimusten yksilöllisyyden ongelmaan. Tosin sitä ei tee ryhmäkannekaan.
447.  Ruotsin osalta ks. Lindblom 2008 s. 186.
448.  Aikaisempi ehdotus, jonka mukaan kiireelliseksi määräämisestä päättäisi ylempi tuo-
mioistuin, tuli hylätyksi eduskunnassa. Ks. Spolander 2007 s. 321. Hän tuo esiin myös sen, että 
ratkaisua viipymisen ongelmaan olisi haettava lähinnä’ ”käytännöllisin keinoin”.   
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nakkopäätösvalitukseen. Vastaajan intressissähän on nimenomaan viivyttää 

ratkaisua.449 Vastaaja antaa suostumuksensa ennakkopäätösvalitukseen vain, 

jos hän uskoo, että kantajan valitus korkeimpaan oikeuteen on ennalta epä-

onnistumaan tuomittu. Ohivalitus on näin käytettävissä vain yhteistoimin-

nallisissa pilottioikeudenkäynneissä, jotka ovat harvinaisuuksia.       

OK 21 luvun säännökset oikeudenkäynnin kustannuksista eivät nekään 

ota huomioon pilottikanteita. Ne kuitenkin tarjoavat yhdessä prosessinjoh-

tovaltuuksien kanssa tuomioistuimelle välineen, jolla se voi vaikuttaa asian-

osaisten toimintaan. Vaikkakaan kanteen pilottimaisuus – ja taustaryhmän 

mielipide – ei tee asiasta vielä oikeudellisesti epäselvää, sillä on varmasti 

jonkinlainen psykologinen merkityksensä. Tuomioistuin katsoo helposti asi-

an oikeudellisesti epäselväksi, jolloin asianosaiset vastaavat omista oikeu-

denkäyntikuluistaan (OK 21:8a). Kaikkein ilmeisimpiin viivytystaktiikoihin 

voidaan puuttua niin sanotun kvalifioidun kuluvastuun kautta (OK 21:5 ja 6). 

Näin voittanut pilottivastaaja voi joutua korvaamaan hävinneen pilottikan-

tajan kustannuksia. 

7.3. Ekskursio: saksalainen mallikannelaki 
(KapMuG)

Harvassa maassa pilottijutuista on annettu erityissäännöksiä; tavallisesti pi-

lottijutut joudutaan ahtamaan prosessioikeudelliseen prokrusteen vuotee-

seen. Yksi poikkeuksista on kuitenkin Saksa ja sen mallikannelaki. Saksan 

lainsäädäntöä esiteltiinkin varsin laajalti, kun kotimaista ryhmäkannelakia 

valmisteltiin.450 Käyttäjäkokemuksia ei tuotu esiin, mikä olikin ymmärret-

tävää. Lakihan oli ollut voimassa Saksassa vasta vuoden, kun Suomen ryh-

mäkannelaki eteni eduskuntaan. Saksan mallikannelain (mitä termiä tässä 

käytetään) lainsäädäntöhistoria on hieman erikoinen. Laki oli aluksi määrä-

aikainen, ja sen occasio legis oli yksittäinen oikeustapaus eli niin sanottu Te-

lekom-juttu. Syntyperusteensa takia lain soveltamisala oli hyvin suppea. Sen 

piiriin kuuluivat vain sijoittajatappiot eli yleisemmin rahoitusmarkkinariidat 

(tapausesimerkissä sijoittajille annettu väärä informaatio); lisäksi se koski 

449.  Tämä on teoreettinen johtopäätös. Oikeustapausaineisto ei anna sille tukea. mikä osak-
si johtuu siitä, että pilottityyppisiä oikeudenkäyntejäkin on niin vaikea tunnistaa. Niukkasa-
naisista julkaistuista tapausselostuksista on lisäksi mahdotonta hahmottaa oikeudenkäynnin 
kaikkia tapahtumia. Joukkokanteissa viivytysstrategia on sen sijaan ilmeinen muun muassa 
puukartellikanteissa. 
450.  Ks. esimerkiksi OM 2006:4 s. 9.
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vain lain voimaantullessa vireillä olleita oikeudenkäyntejä.451 Kokemukset 

lain toimivuudesta olivat kuitenkin pääsääntöisesti hyviä. Määräaikainen laki 

korvattiin vuonna 2012 pysyvällä lailla, jossa soveltamisalaa laajennettiin ja 

lakiin tehtiin muutamia tarkennuksia.452  

Laki on säädösteknisesti monimutkainen, mutta sen perusidea on yk-

sinkertainen. Ylemmässä oikeusasteessa (joka on osavaltioiden ylin oi-

keusaste) ajetaan ja ratkaistaan aluksi pilottikanne. Sitä kutsutaan ”malli-

kanteeksi” (Musterklage) ja itse oikeudenkäyntiä ”mallioikeudenkäynniksi” 

(Musterprozess).453 Muut samaan perusteeseen tukeutuvat kanteet odottavat 

siinä alioikeudessa, jossa ne on normaalien forumsäännösten mukaan pan-

tu vireille. Jargonin mukaan ne ovat tämän ajan ”jäissä”. Tässä mallioikeu-

denkäynnissä ratkaistaan ainoastaan ne oikeus- ja näyttökysymykset, jotka 

ovat odottaville kanteille yhteisiä. Muutoin yksilöllisiä kanteita ei ylemmässä 

tuomioistuimessa tässä yhteydessä vielä käsitellä. Ratkaistavien kysymysten 

tulisi lisäksi olla paitsi yhteisiä myös ”keskeisiä”. Ylemmän tuomioistuimen 

pilottituomio (tai oikeammin mallituomio) sitoo alioikeuksia, kun mallituo-

miota odottaneet joukkokanteet aikanaan otetaan käsiteltäviksi ja ratkaista-

viksi. Kuten kuvauksesta havaitaan, mallikanne on tosiasiallisesti sisäinen 

pilottikanne, jollaisia käytetään myös suomalaisissa joukkokanteissa. Malli-

kannelaki pelkästään antaa sen käyttämiselle säädännäiset puitteet – ja liittää 

lopputulokseen oikeusvoiman kaltaisen pysyvyyden. Mallioikeudenkäynnin 

merkitys ei tyhjenny aineellisoikeudelliseen sitovuuteen. Malliprosessi myös 

osoittaa ne menettelytavat, joita seuraten muut joukkokanteet on käsiteltävä. 

Tämä helpottaa sekä tuomioistuinten työtä että rajoittaa mahdollisuuksia 

kehitellä sellaisia prosessioikeudellisia riitoja riidassa, jolla käsittelyä pystyt-

täisiin pitkittämään. Odottaneet joukkokanteet käsitellään tilanteen mukaan 

joko yksittäisinä asioina tai tarkoituksenmukaisesti kumuloituina.       

Kirjallisuudessa tärkeimmäksi prosessiekonomiseksi hyödyksi on – hie-

man yllättävästi – nähty yksinkertaistuva todistelu. Näyttöä kun ei enää tar-

vitse ottaa vastaan jokaisessa oikeudenkäynnissä erikseen.454 Käytännön 

oikullisuutta osoittaa se, että määräaikainen laki tarkoitettiin juuri mahdol-

listamaan yhteistodistelu yksittäisestä todistusteemasta. Tähän tarkoitukseen 

lakia ei lopulta tarvittu, koska mallituomio ratkaisi oikeuskysymyksen taval-

451.  Stadler 2011 s. 168.
452.  Smid-Mohr 2011 s. 353. Toimivuudesta ks. Halfmeier 2016 s. 279. 
453.  Saksan sana ”Muster” on käännettävissä joko malliksi tai esikuvaksi. Käännöksillä on 
vivahde-ero suomessa.  
454.  Näin Reuschle 2009 2. 283. Tosin hänen näkemyksensä on konseptin Telekom-kaudelta, 
joten sitä ei kenties voida yleistää. 
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la, joka teki todistelun kyseisestä teemasta turhaksi! Mallikanneformaatti on 

neutraali eli yleispätevä: se ei sitoudu yksittäiseen juttuun, jutturyhmään tai 

edes oikeusjärjestykseen. Oikeusvertailussa näkyy formaatin yhteys englan-

tilaiseen GLO-konseptiin. Formaatti on itse asiassa civil law -ympäristöön 

siirretty brittiläinen kannekäärmemenettely. Civil law -kulttuureissa tällaiset 

järjestelyt on perustettava kirjoitettuun prosessilakiin. Common law -kult-

tuureissa ne ovat luotavissa tuomioistuimen prosessinjohtotoimin. Com-

mon law -maissa tuomioistuimilla on, kuten edellä todettiin, luontaisesti 

(‘inherently’) hyvin laajat kirjoittamattomat asianhallinta- ja prosessinjohto-

valtuudet, millaiset valtuudet taas säädännäisen oikeuden maissa on pakko 

legaliteettiperiaatteen vaatimuksesta perustaa nimenomaisiin säännöksiin. 

Todellisuudessa saksalainen mallikannekonseptikaan ei ole niin helppo, 

miltä se yleiskuvauksessa näyttää. Kantajan on ensin haettava kanteensa auk-

torisoimista eli julistamista mallikanteeksi. Hakemus tehdään joukkokan-

teet vastaan ottaneelle alioikeudelle, jota kutsutaan laissa hieman humoris-

tisesti ”prosessituomioistuimeksi”. Mallikanteeksi pääsy edellyttää kantajalta 

sen osoittamista, että pilottikysymyksellä on ”laajoja vaikutuksia” (Breiten-

wirkung) myös muissa oikeusriidoissa. Lain vaatima päätös mallikanteeksi 

kelpaamisesta on tavallaan modernin konfliktinhallinnan vastainen. Aukto-

risointi vaatii oman erillistutkintansa, käsittely tuo viiveen ja aiheuttaa lisä-

kustannuksia. Lisäksi se avaa vastaajalle mahdollisuuden kehittää siitä riita 

riidassa eli pilottiprosessi sen selvittämiseksi, kelpaako asia mallikanteeksi. 

Jos vaatimus mallikanteeksi kelpuuttamisesta lopulta hyväksytään, mallikan-

ne rekisteröidään ja erilliskanteiden käsittely keskeytetään. Mallioikeuden-

käynnissä esille otettavat ja siinä sitovasti ratkaistavat kysymykset vahviste-

taan mallioikeudenkäynnin kantajan hakemuksen perusteella. Alkuperäisen 

lain mukaan tällaisen kysymyksen tuli koskea joko vahingonkorvauksessa 

korvausperusteen tai vapautusperusteen olemassaoloa tai puuttumista. Ra-

jaus selittyy lain historiallisella yhteydellä käytännön tapaukseen. Ratkais-

tavaksi valittuja kysymyksiä voidaan muuttaa kesken mallioikeudenkäynnin. 

Tätä mahdollisuutta on aiheellisesti pidetty onnettomana. 

Ylempi oikeusaste (Oberlandesgericht) puolestaan käsittelee ja ratkai-

see näin valitun malliasian. Erityissäännöksiä asian käsittelystä on kylläkin 

vähän. Tämän ylemmän eli käytännössä osavaltiokohtaisen ylimmän tuo-

mioistuimiin päätöksiin haetaan muutosta liittotasavallan korkeimmalta 

oikeudelta (Bundesgericht). Näin auktorisoitu mallikanne tuottaa nopeasti 
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ennakkoratkaisun. Mallikannelaki sisältää näin ollen automaattisen ennak-

kopäätösvalitus-mekanismin. Yksi oikeusaste nimittäin jää pois.  Rakenteel-

liseksi ongelmaksi jää, missä määrin muut intressinhaltijat – eli käytännössä 

odottavien joukkokanteiden asianosaiset – saavat ottaa osaa mallioikeuden-

käyntiin. Yleensä katsotaan, että heillä on oikeus mallikantajan ”osallistuvaan 

tukemiseen”, mitä se käytännössä tarkoittaneekin.455

Saksalaisessa mallikannekonseptissa on muitakin vakavia heikkouksia. 

Toimivalta on jaettu kahdelle tuomioistuimelle, prosessituomioistuimelle 

ja mallioikeudenkäynnissä toimivaltaiselle eli asian ratkaisevalle tuomiois-

tuimelle. Jälkimmäinen on oikeusasteisesti korkeampi, mikä tuo asiantun-

temusta asian käsittelyyn ja antaa näin takeita lainkäytön laadukkuudesta. 

Toisaalta mallikysymykset määrää prosessituomioistuin; sillä on myös, ku-

ten edellä havaittiin, valta muuttaa kysymyksiä kesken mallioikeudenkäyn-

nin. Vuorovaikutteinen toimivalta johtaa monesti oikeusasteiden väliseen 

“pallotteluun”, miksi sitä on tutkimuksessa kutsuttu. Melkoinen ongelma on 

myös alkuvaiheen epävarmuus siitä, tuleeko kanteesta mallikanne. Kanteen 

käsittely mallikanteena riippuu siitä, nostaako tietty vähimmäismäärä mui-

ta intressinhaltijoita (vähintään yhdeksän) määräajassa (neljä kuukautta) 

mallikannetta vastaavan kanteen. Ellei näin käy, mallikanne palautuu “ta-

valliseksi” kanteeksi.

Mallikannekonseptista on hieman yli vuosikymmenen kokemus. Laki-

teknisesti sääntelyyn ei ole kohdistettu juuri arvostelua. Pikemminkin sillä 

legalisoitua, alun perin tuomarilähtöistä toimintalogiikkaa on pidetty pro-

sessioikeuden tutkimuksessa onnistuneena. Access to justice -pohjaiselta 

tutkimukselta konsepti on välttynyt, onnekseen. Tutkimusperinteestä lähtevä 

tarkastelija leimaisi lain siekailematta epäonnistuneeksi. Loppusaldo nimit-

täin jää laihaksi. Vastoin odotuksia konsepti ei merkittävästi edistä oikeuksiin 

pääsyä. Tämä näkyi jo occasio legis -tapauksessa eli Telekom-jutussa, Vain 

murto-osa tappioita kärsineistä piensijoittajista (eli 15 000 piensijoittajaa 

noin miljoonasta sijoittajasta) pani vireille järjestelmään kuuluneen jouk-

kokanteen. Onkin sanottu Telekom-tapauksen todistaneen, ettei piensijoit-

tajilla ollut todellista pääsyä oikeuksiin. Tapauksen seurauksena luottamus 

pääomamarkkinoihin romahti, ja yritysten mahdollisuudet saada suoraa ra-

hoitusta sijoittajilta heikkenivät pitkäksi aikaa.456

Oli asiantuntijoiden kanta mikä tahansa, media (ja nähtävästi suuri ylei-

sö) on ollut koko ajan eri mieltä. Mallikannejärjestely havaittiin niin onnistu-

455.  Stadler 2011 s. 171.
456.  Näin Halfmeier 2016 s. 297.
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neeksi, että se on johtanut vaatimuksiin yleisestä mallikanteesta.457 Yleisessä 

mallikanteessa vireille pannut kanteet aluksi rekisteröitäisiin. Näin mallituo-

mion ”selkiinnyttävä” oikeusvoimavaikutus ulottuisi kaikkiin rekisteröityihin 

kanteisiin. Mallikanteen vireille tuleminen myös vaikuttaisi aineellisesti; se 

esimerkiksi katkaisisi vanhentumisen kaikissa joukkokanteissa. Oma lukunsa 

on tällaisen uuden kannetyypin sijoittaminen perinteiseen systematiikkaan. 

Oikeudellisen systematiikan näkökulmasta päänvaivalta tosin vältyttiin. Ai-

nakaan toistaiseksi ehdotukset eivät johtanut tulokseen. Kannattaa kuitenkin 

huomata, että media osoittaa myös Keski-Euroopassa kiinnostusta pilotti-

kantella toteutettavaan ”kevyeen” kollektiiviseen oikeussuojaan. 

7.4. Pilottikanteet kollektiivisen 
oikeussuojan välineinä 1: pääsy 
pilottikantajaksi

Pilottiasia ja pilottikantaja eivät välttämättä kohtaa, mikä onkin pilottikan-

teiden perusheikkous. Tässä suhteessa eroa ei ole sillä, onko kysymyksessä 

lakisääteinen mallikanne vai tavallinen pilottikanne. Yhtäältä pilottikanteen 

kantajaksi halukas intressinhaltija ei välttämättä löydä sellaista taustaryhmää, 

jonka tuki on välttämätön menestykselliselle pilottikanteen käyttämiselle. 

Tätä voidaan kutsua vaikkapa pilottikanteeksi pääsemisen ongelmaksi. On-

gelma on sivuutettavissa, koska se ei ole oikeudellinen ongelma. Kysymys-

hän ei ole pääsystä tuomioistuimeen vaan epäviralliseen ryhmään. Ad hoc 

-tyyppinen taustaryhmä saa tietenkään itse päättää, kenet se valitsee. Mitä 

epävirallisempi taustaryhmä on, sitä vaikeampi pääsyä siihen on taata tai 

edes edistää millään prosessilainsäädännöllä.  

Toisaalta taas taustaryhmä, joka on valmis tukemaan pilottikannetta, ei 

noin vain löydä sellaisen kantajaksi halukasta henkilöä. Kantajaksi ryhty-

minenhän tuo mukanaan, kuten edellä havaittiin, henkisen kuorman. Kan-

tajalle jää myös jonkinlainen taloudellinen riski, vaikka se pääosin voidaan 

jakaa tai jopa poistaakin. Tämä kysymys on nimettävissä esimerkiksi pilotti-

kantajan löytämisen pulmaksi. Kaikki halukkaat eivät kelpaa. Taustaryhmälle 

tärkeää on sekä kannetapauksen edustavuus että kantajaehdokkaan luotet-

tavuus. Etenkin: suostuuko kantajaehdokas toimimaan oikeudenkäynnissä 

taustaryhmän ohjeiden mukaan? Suurin riski taustaryhmälle on pilottiasi-

anosaisen valta tehdä oikeudenkäynnissä sovinto. Vaarana on nimenomaan 

457.  FAZ 30.9.2015. Artikkeli on otsikoitu: ”Viele kläger, eine klage”. 
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yksilöllinen sovinto. Tällöin pilottioikeudenkäyntiin uhrattu aika ja raha me-

nevät hukkaan, sillä haluttu prejudisiaalinen vaikutus jää saavuttamatta. To-

ki joskus sovinnolla sinänsä voi olla tällaista vaikutusta. Jos sovinto antaa 

vastaavan edun myös muille intressinhaltijoille, sovinto ei sen sijaan haittaa 

heidän oikeuksiin pääsyään vaan pikemminkin toteuttaa sen. Asia erikseen 

on, että sovinto harvemmin toimii oikeuskehityksen moottorina. Sovinnon 

riski on pilottioikeudenkäynnissä kokonaan eliminoitavissa sillä siirtämis- 

konstruktiolla, josta edellä puhuttiin. Konstruktio muuttaa kuitenkin kielen-

käyttöä. Tällainen kanne ei ole enää pilottikanne tämän tutkimuksen mer-

kityksessä vaan määritelmästä riippuen joko keinotekoinen ryhmäkanne tai 

järjestökanne. Pilottikanteella haetut prejudisiaaliset vaikutukset tällainen 

kanne toki toteuttaa siinä missä varsinainen pilottikannekin.  

Edellä on korostettu taustaryhmän merkitystä oikeudenkäyntikynnyksen 

alentamisessa. Aina asiaa ei ole nähty näin. Huomiota on kiinnitetty myös 

siihen, että tuettu pilottijuttu tuo vääristymän oikeudenkäynnin normaa-

liin kustannusvastuuseen.458 Pilottiominaisuus muuttaa sekä pilottiasian-

osaisen että hänen vastapuolensa asemaa. Jos taustaryhmä antaa ilmaista 

asiantuntija-apua kantajalleen, vastapuoli saa eräänlaisen lahjan. Hyöty nä-

kyy vastapuolen hävitessä oikeudenkäynnin. Pilottiasianosaiselle kun ei ole 

aiheutunut normaalia määrää sellaisia oikeudenkäyntikustannuksia, jotka 

vastapuoli joutuisi muutoin korvaamaan. Tällöin vastapuolen taloudellinen 

riski rajoittuu hänen omiin kustannuksiinsa. Monasti taustaryhmä sitoutuu 

vastaamaan asianosaisensa oikeudenkäyntikustannuksista ja vastapuolelle 

määrättävästä korvauksesta. Myös tämä sitoumus muuttaa asetelmaa. Asi-

anosaisen halukkuus kompromissityyppiseen sovintoon heikkenee, koska 

oikeudenkäynti muuttuu hänen kannaltaan täysin riskittömäksi. 

Oma lukunsa on taustaryhmän asema heidän kantajansa oikeudenkäyn-

nissä. Tällöin aktualisoituu kysymys väliintulosta. Mitään estettä ei ole sille, 

että muiden joukkokanteiden nykyiset tai potentiaaliset kantajat tukevat pi-

lottikanteen kantajaa hänen asianajamisessaan. Asian samanlaisuus luo riit-

tävän väliintulointressin.459 Intressin eli viime kädessä samankaltaisuuden 

tutkiminen ei ole järkevää sen enempää tuomioistuimen kuin asianosais-

tenkaan voimavarojen käyttämistä. On myös syytä muistaa, että väliintulon 

458.  Ks. lähemmin Lindblom 1985 s. 119.
459.  Vrt. Lappalainen-Frände-Rautio 2012 s. 489. Heidän mukaansa väliintuloperusteeksi ei 
riitä, että sivullisella itsellään on vireillä tai tulossa vireille samanlainen asia, jossa samantyyp-
piset todisteet taikka sama tai analoginen oikeuskysymys tulevat esille. He kyllä myöntävät, 
että tällainen väliintulon intressi vaikuttaisi ”sinänsä luontevalta” esimerkiksi pilottioikeuden- 
käynnissä.
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hylkäävään päätökseen saa hakea erikseen muutosta (OK 18:9.2), mikä luul-

tavasti viivyttää oikeudenkäyntiä. Se on nimittäin usein pakko jättää lepää-

mään. Mieluummin väliintulo kannattaa sallia, ellei se ole ilmiselvästi vail-

la järjellistä intressiä. Saman sukuinen kysymys on muiden asianosaisten 

oikeus esiintyä todistajina tai asiantuntijoita toistensa jutuissa. Niin kauan 

kuin kanteita ei ole kumuloitu, se on periaatteessa mahdollista. Huomioon 

on kuitenkin otettava todistajien ja asiantuntijoiden epäsuora intressi. Vaik-

kakaan se ei johda esteellisyyteen muissa kuin täysin identtisissä tapauksissa, 

todistusarvoa se joka tapauksessa laskee.     

Taustaryhmän valta ”itsenäisen” pilottiasian valinnassa on suuri, sitä ei 

oikeastaan rajoita mikään. Tilanne muuttuu, kun tarkasteluun otetaan si-

säinen pilottikanne. Tällöin ensiksikin taustaryhmä muuttuu: taustaryhmä 

koostuu myös muiden joukkokanteiden kantajista, joiden painoarvo kas-

vaa alkuperäisen taustaryhmän kustannuksella oikeudenkäynnin edetes-

sä. Toiseksi taustaryhmä, koostui se kenestä tahansa, menettää valtaansa 

tuomioistuimelle. Voidaan sanoa, että intressinhaltijoiden keinot vaikuttaa 

sisäisen pilottiasian valintaan ovat hyvin vähäiset. Valinta on periaatteessa 

täysin tuomioistuimen käsissä. Asianosaiset voivat vain esittää mielipiteensä. 

Toki hyvässä lainkäytössä valinnan kriteereistä keskustellaan, ja asianosaisil-

le varataan tilaisuus lausua siitä mielipiteensä. Kyseessähän on tärkeä, jos-

kus suorastaan kohtalokas käsittelyratkaisu. Kun valinta on tehty, siitä ei voi 

erikseen valittaa. Tämä haittaa välillä intressinhaltijoita (’huono’ asia päätyy 

pilottiasiaksi), välillä taas vastapuolta (liian ’hyvä’ asia päätyy pilottiasiaksi). 

Kokonaisuutena ottaen erillisen muutoksenhaun kielto on perusteltu myös 

säädettävässä prosessilaissa. Erillinen muutoksenhaku sallisi lähes rajoitta-

mattoman viivyttämisen eli riidan kehittämisen sisäisen pilottiasian valin-

nasta.  

Pilottikanteen heikko kohta on taustaryhmän ja kantajaksi valikoituneen 

intressinhaltijan suhde. Sen on perustuttava molemminpuoliseen luotta-

mukseen. Kantajan on voitava luottaa siihen, että taustaryhmä ei jätä häntä 

oman onnensa nojaan asianajamisessa ja taloudellisessa riskissä. Tällainen 

hylkääminen on kantajan kannalta kauhuskenaario. Taustaryhmän on taas 

uskottava siihen, että kantaja ajaa asiansa tuomioon saakka, toisin sanoen ei 

luovuta eikä suostu hänelle tarjottuun erillissopimukseen. Luottamus kärsii, 

jos taustaryhmä on liian suuri, yhteydenpito on satunnaista tai korrelaatio 

pilottioikeudenkäynnistä saatavien hyötyjen ja koettujen haittojen välillä on 
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epämääräinen. Taustaryhmässäkin voi ilmetä taipumus vapaamatkustami-

seen. Jossain määrin luottamusta voidaan ”parantaa” sopimuksella, jonka 

kantajaehdokas ja taustaryhmä tekevät, ihannetapauksessa ennen kuin oi-

keudenkäynti aloitetaan. Siinä yhtäältä määrätään taustaryhmän velvoitteet, 

etenkin oikeudenkäynnin kustannusten jakaminen, ellei niitä saada katetuk-

si ulkopuolisilla rahoituslähteillä.460 Toiseksi kantajaksi ryhtynyt intressinhal-

tija sitoutuu siihen, ettei hän tee asiassa sovintoa ilman taustaryhmänsä lu-

paa. Mahdollista on sekin, että sopimuksessa määritellään, mitä vaatimuksia, 

perusteita ja näyttöä kantaja tulee esittämään oikeudenkäynnissä.

Jos viranomainen ottaa ajaakseen pilottikanteen, valtaosa edellä maini-

tuista ongelmista vältetään. Pulmaksi jää vain ennenaikaisen sovinnon riski, 

joka sekin on  erilaisilla järjestelyillä eliminoitavissa. Asia erikseen on, että 

pilottikanteet tällöin valikoituvat viranomaisen toiminta-alueen tarpeiden 

mukaan, esimerkiksi sillä perusteella, mihin tarvitaan linjauksia. Toimenku-

vaan liittyvien linjausten tarve taas ei välttämättä osu yksiin access to justice 

–periaatteen vaatimaan oikeuksiin pääsyyn. Myös tuomio, jossa viranomaisen 

ajama pilottikanne hylätään, antaa toivotun linjauksen mutta ei mitenkään 

edistä oikeuksiin pääsyä. Viranomaisaloitteisten pilottikanteiden luontevin 

käyttöala onkin tästä syystä väljän puitelainsäädännön ohjaama alue. Tällä 

alueella täsmällinen sääntely puuttuu, ja erilaiset politiikat ohjaavat sovel-

tamiskäytäntöä.                

7.5. Pilottikanteet kollektiivisen 
oikeussuojan välineinä 2: pilottituomion 
vaikutus

Pilottituomion vaikutusta on vaikea arvioida, vielä vähemmän jäsentää. Vai-

kutus ei tunnu täysin korreloivan siihen, päättyikö asia pilottiasianosaisen 

voittoon vai tappioon. (Tosin se, mikä lasketaan voitoksi, mikä tappioksi, on 

sekin viime kädessä sopimuksenvaraista). Voidaan puhua yhtäältä voiton 

paradoksista, toisaalta voittoisasta tappiosta. Ensimmäisessä pilottikantaja 

pääsee oikeuksiinsa, mutta vastaavassa asemassa olevat muut intressinhal-

tijat unohtuvat. Asian katsotaan olevan kunnossa, koska kantaja on päässyt 

oikeuksiinsa, keskustelu laantuu ja kaikki jää ennalleen. Voittoisassa tappi-

ossa taas pilottikantaja häviää kanteensa, ehkä jopa määrätään korvaamaan 

460.  Taustaryhmä voi toki sitoutua myös ajamaan asiaa, esimerkiksi hankkimaan selvitys-
tä, antamaan konsultaatioapua tai vaikkapa esiintymään oikeudenkäynnissä väliintulijoina, 
kuultavina tai jopa todistajina. Taustaryhmien toiminnasta tiedetään kuitenkin hyvin vähän. 
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vastaajan ylisuuret kustannukset. Lopputulos kuitenkin suututtaa suuren 

yleisön, ärtynyt yleinen mielipide pakottaa oikeudellisiin tai asenteellisiin 

uudistuksiin – ja muiden vastaavassa asemassa olevien pääsy oikeuksiin-

sa tulevaisuudessa helpottuu. Yksityistä pysäköinninvalvontaa koskenut oi-

keustapaus on tosin hieman heikko esimerkki tällaisesta lopputuloksesta. 

Ajettu kanne ei kylläkään ollut käsitteellisesti pilottikanne tämän tutkimuk-

sen merkityksessä. Tapaus kuitenkin sai runsaasti julkisuutta; myös lopputu-

los, eli autoilijan tappio tuli julkisuuteen. Yksityisen pysäköinninvalvonnan 

oikeusperusta nousi tapauksen vaikutuksesta keskustelun kohteeksi, siihen 

puuttui myös eduskunnan perustuslakivaliokunta. Korkeimmalta oikeudelta 

haettiin tuomion purkamista, ja uutta lainsäädäntöä ryhdyttiin valmistele-

maan. Samoin on jokseenkin varmaa, että kartellikanteet, oli niiden loppu-

tulos mikä tahansa, ovat jo peruuttamattomasti muuttaneet ajattelutapoja.    

Pilottituomioon vetoavan intressinhaltijan on kuitenkin varauduttava sii-

hen, että hän kohtaa yhdysvaltalaisesta kansalaisoikeustaistelusta nimensä 

saaneen Jim Crow -taktiikan.461 Taktiikka on oikeastaan monipolvinen vas-

tastrategia, jonka keinoja yhdistää pyrkimys vesittää pilottiasian prejudisiaa-

linen vaikutus. Strategian menettelytapoja ovat pilottijutun erityispiirteiden 

korostaminen, viittaaminen myöhempiin tapahtumiin, turvautuminen pit-

kän tähtäimen lupauksiin sekä yleisen mielipiteen harhaanjohtaminen. Stra-

tegia välillä toimii, välillä ei. Tehokkainta se on itsenäisten pilottikanteiden 

kohdalla. Tällöin yleensä tavoite saavutetaan jo sillä, että asiasta ollaan hiljaa. 

Muut intressinhaltijat eivät voi käyttää pilottijuttua hyväkseen, jos he eivät 

siitä tiedä. Ellei pilottikanne johda ennakkoratkaisuun, muut tuomioistui-

metkaan, joissa on vireillä vastaavia kanteita, eivät välttämättä saa siitä tietää.   

Oikeusdogmaattinen lukija kysyy, miten pilottikanteen tulos vaikuttaa, 

toisin sanoen millainen ja mihin oikeudelliseen perustaan tukeutuva preju-

disiaalinen vaikutus on, kun sitä koskevaa erityislainsäädäntöä ei ole.462 Täl-

lainen vaikutus sinänsä oletetaan kiistattomaksi: muutoinhan pilottikanteen 

käsitettä ei tunnettaisi, tällaisia kanteita ei ajettaisi eikä niiden merkityksestä 

461.  Taktiikan historiasta ja keinoista ks. Walker 2009 s. 117. 
462.  Tutkimuksen kehittämässä systematiikassa pilottituomiolta tavallaan puuttuu paikka. 
Tutkimus erottaa hard end-tyyppisen riidanratkaisun, tyyppiesimerkkinä valtiollisen tuomiois-
tuimen tuomio samassa asiassa. Tuomion ominaisuuksia ovat oikeusvoima, optimaalinen juri-
dinen sitovuus ja optimaalinen täytäntöönpanokelpoisuus. Vastakohtana on soft end-riidanrat-
kaisu, tyyppiesimerkkinä neuvottelujen konsensus. Oikeusvoiman kaltaista vahvaa sitovuutta 
ei ole, muukin juridinen sitovuus puuttuu tai on kyseenalainen ja niin edelleen. Pilottituomio 
näyttää, kuten joukkokanteesta annettu tuomiokin tarkasteltuna toisessa joukkokanteessa, 
jäävän näiden ääripäiden väliin. Ks. Havansi 2005 s. 12.
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keskusteltaisi.  Vaikutusta selvitettäessä on syytä erottaa yhtäältä pilottikan-

teen vaikutus muihin intressinhaltijoihin ja heidän vastapuoleensa, toisaalta 

taas pilottikanteen vaikutus myöhempää vastaavanlaista kannetta eli erään-

laista toisintokannetta käsittelevään tuomioistuimeen. Ensimmäinen relaa-

tio ei tuota pulmia. Pilottituomion vaikutus odottaviin intressinhaltijoihin 

on tosiasiallinen, joko taloudellis-rationaalinen tai mentaalis-psykologinen. 

Rationaalinen intressinhaltija pystyy pilottituomion avulla aikaisempaa pa-

remmin arvioimaan, kannattaako hänen ajaa omaa kannetta. Pilottituomio 

siis karsii osan niistä epävarmuustekijöistä, jotka muutoin rasittaisivat hänen 

kalkyyliään. Vaikutus voi olla myös rohkaiseva. Intressinhaltija päättää nostaa 

kanteen nähtyään, että muutkin vastaavassa olevat uskaltautuvat oikeudel-

lisiin aloitteisiin. Myös hylkäävä pilottituomio voi rohkaista toisintokanteen 

nostamiseen: intressinhaltija kokee tuomion uudeksi vääryydeksi tai tuomio-

istuimen liittoutumiseksi lainvastaisesti toimivan vastapuolen kanssa. Mah-

dollista on sekin, että pilottituomiolla ei ole kumpaakaan vaikutusta, oli se 

kanteen hyväksyvä tai hylkäävä. Tähän kategoriaan sijoittuvat ne tapaukset, 

jotka on tapana lukea rationaaliseksi apatiaksi. Riitaintressi on niin vähäinen, 

ettei kukaan intressinhaltija siitä välitä. 

Vastapuolen kohdalla voidaan joskus puhua ”moraalisesta sitouttami- 

sesta”463 tai pilottituomion perustelujen ”vakuuttavasta voimasta”. Vastapuo-

li tajuaa toimineensa lain tai hyvän tavan vastaisesti ja korjaa erehdyksensä, 

esimerkiksi maksaa vastaavan korvauksen kaikille niille, jotka ovat samassa 

asemassa. Useimmiten käyttäytymisen muutos johtuu ulkoisista tekijöis-

tä. Pilottituomiota seurataan muissakin tapauksissa, koska pelätään yleisen 

mielipiteen paheksuntaa (esim. boikottiuhka) tai viranomaisen interventi-

ota (esim. lainsäädännön muutos tai valvontailmapiirin kiristyminen). Oli 

niin tai näin, omaksi vaikutusmekanismikseen kannattaa erottaa pilottijutun 

asianajollinen funktio. Se näkyy myöhemmissä oikeudenkäynneissä asian-

ajamisen helpottumisena ja normaalisti tehostumisena. Tämä vaikutus ei 

tietenkään riipu siitä, onko vastapuoli sitoutunut lopputulokseen vai ei. Joka 

tapauksessahan pilottioikeudenkäynnissä riitakysymys on pelkistynyt, vas-

tapuolen väitteet ja argumentit on kuunneltu sekä hänen noudattamansa 

strategia on nähty. Oma asianajo on helppo sopeuttaa lähtötilanteeseen ja 

siitä opittuun. Pilottikanne antaa myös konkreettisempia etuja. Ensiksikin 

valtaosa tarvittavasta todistelusta on kertaalleen esitetty ja sen todistusarvot 

määritelty pilottituomiossa. Todistusaineiston uusintakäyttö on tästä syys-

463.  Myös itse termi on Havansilta. Ks. Havansi 2005 s. 11.
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tä vaivatonta. Luultavaa lisäksi on, että uusi tuomioistuin ei tosiasiallisesti 

poikkea niistä todistusharkinnan tuloksista, joihin ensimmäinen tuomiois-

tuin päätyi pilottioikeudenkäynnissä. Samoin pilottiprosessi saa herkästi me-

nettelyllisen ”malliprosessin” leiman, vaikka prosessilaki ei tätä instituutiota 

tunnekaan. Uusi oikeudenkäynti seuraa luontaisesti siinä omaksuttuja me-

nettelytapoja.     

Toinen relaatio, vaikutus tuomioistuimen päätöksentekoon, on osaksi 

oikeudellinen. Kun tuomari identtisessä tapauksessa antaa erilaisen pää-

töksen, hän joutuu alttiiksi kollegojensa paheksunnalle (tai ainakin hänen 

toimintaansa kummeksutaan) ja ehkä päällikkötuomarin moitteille ”epä-

yhtenäisestä lainsoveltamisesta”. Tässä suhteessa merkittävää on, missä 

tuomioistuimessa pilottikanne on ratkaistu. Nämä seuraukset liittyvät vain 

poikkeamiseen saman tuomioistuimen pilottituomiosta, luultavasti myös 

poikkeamiseen hovioikeuden tai korkeimman oikeuden päätöksestä. Myös 

tuomarin antama poikkeava tuomio luultavasti kumoutuu, ainakin jos pi-

lottituomio on korkeimman oikeuden antama ja todennäköisesti, jos se on 

hovioikeuden antama. Sen sijaan toisen alioikeuden pilottituomiosta tuo-

mari luultavasti pystyy poikkeamaan ilman haitallisia seuraamuksia. Toki 

tällaisissa pohdinnoissa on vikana se, että niitä ei yleensä tarvita. Normaa-

listi tuomari pitää oikeuskäytännön yhtenäisyyttä arvossa ja yrittää sovittaa  

tuomionsa omaksutun ratkaisulinjan mukaiseksi. Pilottituomio myös luon-

taisesti urauttaa päätöksentekoa. Sitä seuraamalla vältetään työtä, kun taas 

hyvän pilottituomion ohittava perustelu vaatii vaivannäköä: sitä enemmän, 

mitä parempi pilottituomio on. Pilottituomion myöhempää lainkäyttöä oh-

jaavaa vaikutusta onkin pidetty selviönä; juuri senhän takia tällaisia kantei-

ta ajetaan. Väittely siitä, onko tämä vaikutus tosiasiallinen vai oikeudellinen, 

on hyödytöntä.

Lausuttu pitää pitkälle paikkansa myös, kun tarkastellaan ensimmäisek-

si ratkaisunsa saaneen joukkokanteen eli sisäisen pilottikanteen vaikutus-

ta muihin vireillä oleviin joukkokanteisiin. Tuomioistuimen päätöksenteko 

seurannee samaa logiikkaa, vaikkakin urauttava vaikutus lienee vieläkin vah-

vempi. Eroja syntyy sen sijaan hieman vaikutuksessa asianosaisiin ja asian-

ajamiseen. Hylkäävä tuomio pilottiasiassa voi saada muut kantajat luopu-

maan kanteistaan. Selviö tämä ei ole. Kantajat voivat laskea sen varaan, että 

ylempi tuomioistuin kumoaa hylkäävän tuomion. Yksipuolinen luopuminen 

on myös vaarallista, sillä vastapuoli on tällöin oikeutettu korvaukseen oikeu-
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denkäyntikuluistaan. Hänen nimittäin katsotaan voittaneen oikeudenkäyn-

nin. Näin ollen luopuminen käytännössä johtuu sovinnosta; kantaja luopuu 

kanteestaan sitä vastaan, että vastapuoli luopuu oikeudestaan saada korvaus 

oikeudenkäyntikuluistaan.

Pilottikanteen ja ryhmäkanteen välinen yhteys jää enimmäkseen huo-

maamatta. Ryhmäkanteen riskit kuitenkin pienenevät merkittävästi, jos ryh-

mäkanne onnistutaan tukemaan voitolliseen pilottituomioon. Jos pilottiasia 

on ollut edustava ja tuomioistuin sama, on varsin todennäköistä, että pi-

lottituomion linjauksia seurataan myös myöhemmässä ryhmäkanteessa.464 

Lisäksi pilottioikeudenkäynti opettaa: kantaja saa tietää, mitä vastaväitteitä 

ja argumentteja vastaaja luultavasti esittää ryhmäkanneoikeudenkäynnissä. 

Erityisesti kuluttaja-asiamies hyötyisi tällaisesta kahden vaiheen taktiikas-

ta. Kuluttaja-asiamies kun muutoinkin sekä ajaa pilottikanteita että avustaa 

kuluttajia oikeudenkäynneissä, jotka ovat vähällä vaivalla muutettavissa pi-

lottioikeudenkäynneiksi. Taktisia kokemuksia ja prejudisiaalista vaikutusta 

käytetään hyväksi, kun kuluttaja-asiamies nostaa myöhemmin ryhmäkan-

teen. Toki myös kolmen vaiheen taktiikka on mahdollinen: ryhmävalitus > 

pilottikanne tai kanteet > ryhmäkanne. Tosin vaiheistamalla hankittu strate-

ginen edullisuus joudutaan ostamaan ajalla, sillä vaiheet vievät kukin oman 

aikansa. Oikeudenkäyntien sarja vie vuosikymmenen, ehkä enemmänkin.              

Kaavio 9: Tuettu ryhmäkanne

464.  Tosin sekundääripulmaksi jää se, että tuomioistuin ei ole välttämättä sama. Ryhmäkan-
teet on keskitetty määrättyihin tuomioistuimiin, kun taas pilottikanne voi päätyä mihin tuo-
mioistuimeen tahansa. Ryhmäkanteen forumista ks. Havansi 2007b s. 85. 

kuluttaja- 
asiamies

ryhmä- 
kanne

ryhmä-
valitus

pilotti- 
kanne
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7.6. Välituloksia: pilottikannemallien 
lupaus

Pilottikanteisiin on perinteisesti suhtauduttu varauksellisesti: esimerkiksi oi-

kean ryhmäkanteen vaihtoehtona niiden katsotaan jäävän ”puolitiehen”.465 

Lisäksi on arveltu, että tehokas pilottikanne edellyttää vastapuolelta haluk-

kuutta mukautua pilottioikeudenkäynnin lopputulokseen. Tällainen kan-

ne myös vaatii, että tuomioistuin ottaa oikeudenkäynnin ”pilottimaisuuden” 

huomioon. Esimerkiksi tuomion perustelut on laadittava niin yleisiksi, että 

pilottijuttu saavuttaa tavoitteensa. Perustelut eivät saa keskittyä liikaa yksit-

täistapauksen erityispiirteisiin, vielä vähemmän perustua epämääräiseen ko-

konaisharkintaan. Myös taustaryhmän merkitys on huomattu: menestykse-

käs pilottikanne edellyttää taustaryhmää, joka sopii kanteen ajamisesta sekä 

tukee ja rahoittaa oikeudenkäyntiä. Vaarana vielä ovat, kuten edellä todettiin, 

yhtäältä sovintoriski (osuvan kielikuvan mukaan vastaaja ”ostaa” kantajan 

ulos oikeudenkäynnistä), toisaalta pitkät viiveet. Jos pilottijutun tavoitteeksi 

asetetaan prejudikaatin saaminen, viive on 4-5 vuotta, jonka jälkeen vasta 

muut kanteet pystytään nostamaan. Näin pitkät viiveet ovat myrkkyä kollek-

tiivisessa oikeussuojassa. 

Totta on, että pilottikanteessa on tällaisia heikkouksia. Sen sijaan siitä, 

miten kohtalokkaita ne ovat oikeuksiin pääsyssä, voi olla eri mieltä. Vasta-

puolen myötämielisyyttä tai halukkuutta mukautua pilottituomioon ei aina 

tarvita. Toki se on hyväksi ja oikeastaan ihannekin. Pilottikanne (ja viimeis-

tään pilottituomio) joka tapauksessa helpottaa uusien kanteiden ajamista, oli 

vastapuoli miten vihamielinen tahansa. Kuten edellä havaittiin, pilottikanne 

tuo kokemuksia asianajamisesta, vastaajan puolustautumistaktiikasta sekä 

menettelystä, jota tuomioistuin noudattaa. Pilottikanne voi myös saada niin 

kielteistä julkisuutta, että vastaajan on otettava se huomioon. Useimmat yri-

tykset pyrkivät kaikin keinoin välttämään kielteisiä mielikuvia, joista niiden 

liiketoiminta kärsii vuosia, ehkä vuosikymmeniä. Suuretkaan yritykset eivät 

halua kuuluisuutta siitä, että ne polkevat kuluttajien oikeutta. Vaatimus pi-

lottikannetta tukevasta taustaryhmästä on sekin aiheellinen. On kuitenkin 

ilmeistä, että taustaryhmään löytyy enemmän henkilöitä kuin kanssakanta-

jiksi. Kanteen tukemisessa intressinhaltija voi säännellä riskiään ja välttää 

esilletuloa. Viiveelläkään ei ole ratkaisevaa merkitystä, vaikka pilottikanteen 

465.  OM 1992:3 s. 36. Kirjallisuudessa on pidetty selviönä, että pilottikanteen preventiivinen 
ja preparatiivinen vaikutus on ryhmäkannetta heikompi. Toisaalta tällainen kanteen oikeutta 
luova vaikutus voi olla vahvempi, koska oikeuskysymys on ”puhtaampi” ja kanne tuottaa sel-
keämmän ennakkopäätöksen. Näin Lindblom 2008 s. 187.



290

7. Edustukselliset kollektiivikanteet 2: pilottityyppiset kanteet

tavoitteeksi asetetaan prejudikaatin tuottaminen. Tällainen tavoite on osaksi 

riskialtiskin, sillä mikäänhän ei takaa, että korkein oikeus (tai korkein hal-

linto-oikeus) ottaa asian käsiteltäväkseen. Sovintoriski taas on pilottikan-

teissa jossain määrin neutraloitavissa huolellisella pilottikantajan valinnal-

la ja hänen kanssaan tehtävällä sopimuksella. Sopimuksen mukaan sovinto 

oikeudenkäynnissä on tehtävissä vain taustaryhmän suostumuksella. Tätä 

velvoitetta olla tekemättä sovintoa voidaan tehostaa sopimukseen otettavalla 

sopimussakolla.466     

Yleiseen prosessilakiin tukeutuvat pilottikanteet eivät kokonaan täytä sitä 

lupausta kollektiivisesta oikeussuojasta, mikä niihin joskus liitetään. Syitä on 

kaksi, pitkä ajallinen viive ja saadun tuomion tapauskohtainen merkitys. Lie-

nee kiistatonta, että vastapuolen kannattaa viivyttää mahdollisimman pitkäl-

le pilottijutun ratkaisemista. Ensiksikin taustaryhmän into tukea ja avustaa 

pilottiasian ajamista luultavasti heikkenee vuosien saatossa: kansalaisista 

koostuva ad hoc -ryhmä kokee sitä paitsi muutoksia jo luonnollisistakin syis-

tä, jos oikeudenkäynti kestää vuosikymmeniä. Toiseksi “odottavien” intres-

sinhaltijoiden vaatimukset joutuvat alttiiksi vanhentumiselle. Vaikka näin 

ei kävisikään (vanhentuminen esimerkiksi katkaistaan), todistelu vaikeutuu 

ja intressinhaltijat kyllästyvät koko juttuun, eli “unohtavat” vaatimuksensa. 

Kolmanneksi tuomioistuimet kokemusperäisesti eivät ota kauas menneisyy-

teen kohdistuvia oikeudenloukkauksia yhtä vakavasti kuin tuoreita oikeu-

denloukkauksia. 2020-luvulla esitetyt vaatimukset 2000-luvun alkuvuosien 

tapahtumista koetaan herkästi jonninjoutaviksi. 

Vanhentumisen riski tuotiin ryhmäkanteen valmistelussa esiin nimen-

omaan pilottikanteiden ongelmana. Siihen vaadittiin lainsäädännöllistä rat-

kaisua eli laajennettua vanhentumisen katkaisevaa vaikutusta.467 Tuloksiin 

tämä varsin varovaiseksi jätetty ehdotus ei johtanut. Vanhentumisväitteistä 

onkin tullut joukkokanteissa osa vastaajien puolustautumista (esimerkiksi 

KKO 2016:11). Tällaisia väitteitä on, sekä aineellisella että prosessioikeudelli-

sella menestyksellä, esitetty niin puukartellikanteissa kuin asfalttikartelliin 

liittyvissä oikeudenkäynneissäkin. Mainitun ratkaisun tapauksessa vanhen-

tumisväite jäi kylläkin tuloksettomaksi. Oikeudenkäynnin kestoaikaa sillä 

toki onnistuttiin pidentämään. Kanne oli nostettu vuonna 2011, käräjäoikeus 

466.  On myönnettävä, että sovinnon kieltäviin sopimuksiin liittyy lukuisia epävarmuusteki-
jöitä, jotka vaatisivat omat tutkimuksensa. Sopimus sinänsä lienee kuitenkin pätevä, ja esimer-
kiksi siihen kirjattu velvoite palauttaa taustaryhmältä saatu rahoitus oikeudenkäyntiin takaisin 
taustaryhmälle tuntuu suorastaan kohtuulliselta.   
467.  Ks. lähemmin OM 2006:4 s. 42.
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hylkäsi kanteen vanhentuneena maaliskuussa 2014 ja korkein oikeus palautti 

asian käräjäoikeuteen helmikuussa 2016. Käräjäoikeudessa käsittely alkanee 

suurin piirtein alusta.      

Oikeudenkäynnin pitkittymisen riskiä ja siihen tähtäävää strategiaa on 

erittäin vaikea torjua. Paradoksaalista kylläkin pilottikanteen merkitys oi-

keudenkäynnin ulkopuolella helpottaa viivyttämistä. Vastaaja voi menestyk-

sellä vedota siihen, että asiaa on periaatteellisen merkityksensä takia käsi-

teltävä tavanomaista oikeudenkäyntiä perusteellisemmin. Määräaikojen on 

oltava pitkät, ja laaja asiantuntijatodistelu on sallittava. Myös vaatimukset 

väli- ja osatuomioista on usein pakko hyväksyä, koska ne jäsentävät asian 

käsittelyä. Käsittelyä ei pystytä kantajan toimin mitenkään jouduttamaan, 

ja tuomioistuimenkin keinot ovat vähissä. Viimeistään muutoksenhaku tuo 

usean vuoden viiveen, koska vastapuolen intressissä ei ole suostua ennak-

kopäätösvalituksen käyttämiseen, vaikka se muutoin olisi ihanteellinen  

pilottioikeudenkäynneissä. Tosin suomalaisen prosessijärjestelmän vanha-

kantaisuudesta on tässä kohdin hyötyä. Erillistä muutoksenhakua käsitte-

lyratkaisuista ja vastaavista ei pääsääntöisesti sallita, vaan niihin haetaan 

muutosta vasta pääasian yhteydessä (OK 25:1.3). Vaikka periaate voi johtaa 

prosessiekonomisiin hukkatappioihin – jälkikäteen arvioiden asiaa on käsi-

telty “väärin” – tietoisen viivyttävälle (dilatoriselle) muutoksenhaulle jää vain 

vähän tilaa. Tässä kohdin pilottikanne on suhteellisen tehokas kollektiivisen 

oikeussuojan väline. 

Prosessilaki tarjoaa muutamia yleisiä keinoja nopeuttaa yksittäisen asi-

an käsittelyä. Nämä keinot ovat käytettävissä myös pilottikanteissa. Niistä 

tehokkaimmat ovat sopimukset muutoksenhausta (OK 25:2) sekä ennakko-

päätösvalitus (OK 30a luku). Yhteistoiminnallisessa pilottioikeudenkäyn-

nissä näillä säännöksillä pystytään ennen kaikkea jouduttamaan käsittelyä. 

Tosin esimerkiksi nopeutettu käsittely vaatii tuomioistuimeltakin myötämie-

listä ennakkoasennetta. Sen sijaan vihamielisissä pilottikanteissa vastapuo-

li ei suostu mihinkään nopeuttavaan tai tehostavaan järjestelyyn: päinvas-

toin normaalistrategia on pilottikanteen ratkaisemisen viivyttäminen ja/tai 

käsittelyn häiritseminen. Klassinen keino tähän on ollut tuomioistuimen 

toimivallasta kehitetty kiistely. Säädettävässä laissa kannattaisikin harkita 

luopumista vaatimuksesta, jonka mukaan vastapuolen on annettava suos-

tumus ennakkopäätösvalitukseen. Vastaväitteitä toki on: vastapuolihan me-

nettää tässä yhden oikeusasteen edun, toisin sanoen hänen oikeussuojansa 
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heikkenee. Pääsääntöä ei näin voida kumota, mutta suostumus kenties olisi 

korvattavissa tuomioistuimen yksittäistapauksessa antamalla luvalla ennak-

kopäätösvalitukseen. Heikennys vastapuolen oikeussuojassa olisi kompen-

soitavissa sillä, että valitusluvasta luovuttaisiin. Vastapuoli saisi korvauksena 

”menetetystä” hovioikeusvaiheesta asiansa varmuudella käsitellyksi korkeim-

massa oikeudessa.    

Pilottituomion vaikutus vastaisissa asioissa taas on oma riidanaiheensa. 

Lainsäädännön ja tutkimuksen puuttuessa se tarjoaa loputtomiin mahdolli-

suuksia prosessioikeudelliseen taktikointiin. Osaava vastapuoli kehittää siitä 

klassisen riidan riidassa, johon aineellinen riitakysymys – esimerkiksi oikeus 

korvaukseen – saadaan hukutetuksi. Koska jokainen myöhemmin ratkais-

tavaksi tuleva asia on hieman erilainen kuin pilottijuttu, uuden asian fak-

tuaalinen ja oikeudellinen analogisuus on aina kiistettävissä. Pilottituomio 

ei olekaan pilottituomio uudessa asiassa eli asiassa, jossa oikeutta käydään. 

Pilottioikeudenkäyntien tehokkuutta on kuitenkin helppo parantaa suh-

teellisen vähäisillä lainsäädännöllisillä uudistuksilla. Saksassa tehostettua 

pilottikannetta on tarjottu eräänlaiseksi kollektiivisen oikeussuojan kevyeksi 

versioksi. Jos pilottikanteisiin liitetään rekisteröinti (eli yleisöjulkisuus) ja 

vahva prejudisiaalinen vaikutus, vältytään joukkokanteisiin liittyviltä hallin-

noimisvaikeuksilta. Myös intressinhaltijoiden vaivat enimmäkseen säästyvät, 

eikä heidän tarvitse ottaa taloudellisia riskejä. Pilottikanteeseen ei myöskään 

sisälly samaa väärinkäytösten eli ”oikeudellisen kiristämisen” vaaraa, josta 

varsinaisia ryhmäkanteita oikein tai väärin epäillään. Voi olla, että ”kevyt” 

pilottikanne on lopulta voittaja kollektiivisen oikeussuojan jäsentenvälises-

sä kilpailussa.



2938. Uusia tuulia: sovittelu 
kollektiivisessa oikeus- 
suojassa

8.1. Tuomitsemisparadigmasta 
vaihtoehtoparadigmaan 

Kollektiivisesta oikeussuojasta on tapana keskustella tuomioistuinten ja lain-

käytön kontekstissa.468 Yllätys ei kuitenkaan liene, että oikeudellisen kon-

fliktihallinnan megatrendi, vaihtoehtoinen riidanratkaisu työntää juuriaan 

myös tälle alueelle. Toistaiseksi tämä on leimallisesti eurooppalainen ilmiö. 

Eurooppalainen kehitys onkin tulkittu luopumiseksi siitä periamerikkalai-

sesta ajatuksesta, jonka mukaan tuomioistuimet ovat keskeisessä asemassa 

kollektiivisessa oikeussuojassa.469 On kuitenkin korostettava, että keskustelu 

integroidusta konfliktinhallinnasta on kollektiivisessa oikeussuojassa vasta 

käynnistynyt. Uusimmassakin tutkimuksessa esitetään vasta kaavailuja siitä, 

miten nämä kaksi trendiä yhdistetään. Paikoitellen se tulee olemaan ongel-

matonta: sovintoa voidaan edistää myös kollektiivisissa oikeudenkäynneissä. 

Yleensä kansalliset prosessilait – esimerkkinä Suomi – eivät tee tässä suh-

teessa eroa. Myös EU-lähtöisessä sääntelyssä, esimerkkinä kartellivahinkoja 

koskeva direktiivi, on useita elementtejä, jotka tavallisten oikeudenkäyntien 

tapaan edistävät sovintoa. Muun muassa aikaisemmat sovintotarjoukset pi-

detään salassa, mikä lisää sovintoneuvottelujen luottamuksellisuutta ja tukee 

sovintoon pääsemistä. Kannattaa kuitenkin huomata, että sovinnon edistä-

minen kollektiivisessa oikeudenkäynnissä vaikeutuu oikeudenkäynnin (to-

dellisen tai oletetun) prejudisiaalisen vaikutuksen takia. Toisin sanoen so-

vinnon rationaalisuusehdot muuttuvat. 

Monesti katsotaan, että yritykset välttelevät sopimista massaluonteis-

sa vaatimuksissa.470 Ensimmäisten vaatimusten kohdalla se on taktisesti 

468.  Tämä on toki havaittu ennenkin. ”Two topics of collective redress and ADR, might, at first 
sight, appear to have little in common. One is usually to relate to a court, judicial procedure 
and the other to a non-judicial procedure”. Näin Hodges 2012 s. 11.  
469.  Näin Hodges 2010 s. 25. Myös tästä syystä sen oikeuspoliittisen keskustelun, jota kollek-
tiivisesta oikeuksiin pääsystä käydään, palauttaminen automaattisesti amerikkalaisiin koke-
muksiin on harhauttavaa, osaksi ehkä jonkinlaista oikeuspoliittista trollaustakin.  
470.  Konfliktinhallinnan tutkimuksessa ”välttämättömiin” oikeudenkäynteihin luetaankin 
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oikea menettelytapa. Asiaa ei kannata sopia: se olisi vaarallinen ennakko-

tapaus muille tyytymättömille asiakkaille, koska tieto siitä leviäisi heille ja 

hekin alkaisivat esittää vastaavia vaatimuksia (lumipalloefekti). Kun vaati-

mukset ovat jo oikeudenkäyntiasteella, kuva ei ole enää yhtä selvä. Yleistä-

en voidaan sanoa, että vastaajataho (skenaariossa kollektiivisten vaatimus-

ten kohteeksi joutuva yritys) mielellään sopii ”vahvat” vaatimukset. Näin 

se välttää tappion näissä oikeudenkäynneissä ja samalla tuomiosta seu-

raavan kielteisen prejudisiaalisen vaikutuksen muissa samanlaisissa asi-

oissa. Sen sijaan esimerkiksi suuri yritys ei mielellään hae sovintoa ”heik-

kojen” vaatimusten kohdalla. Sovinto tällaisessa asiassa saisi nimittäin 

oman prejudiaalisen vaikutuksensa eli se rohkaisisi muissa samanlaisissa 

asioissa vaatimusten esittämistä – ja tehtyyn sovintoon vetoamista. Joskus 

sovintotarjoukset voivat tarkoituksensa vastaisesti eskaloida alkuperäis-

tä riitaa. Esimerkki eskaloitumisesta oli yhden vastaajayrityksen heikos-

ti harkittu sovintotarjous puukartellikanteissa. Tarjouksessa esitettiin, et-

tä kantajat luopuisivat kanteistaan ja maksaisivat vastaajille korvauksen.  

Vastineeksi vastaaja lupasi, että luopuneille kantajille ei tulisi käynnissä ole-

vista oikeudenkäynneistä ”muita kuluja”. Tämä tarjous tuotiin heti julkisuu-

teen. Siitä tehtiin myös välittömästi tutkintapyyntö poliisille, koska maallikot 

ymmärsivät sen ”käskynä vetäytyä laillisesta oikeusprosessista”. Jos ajatellaan 

varsinaista tavoitetta, siinäkin tulos jäi laihaksi. Vain 30 joukkokanteiden kan-

tajaa tarttui tarjoukseen.471 Esimerkki kertoo myös, kuten saattoi arvatakin, 

syvenevästä antagonismista riitapuolten välillä ja turvautumisesta yhä järe-

ämpiin keinoihin.  

Kuvitteellisen vastaajayrityksen vaihtoehdot ovat varsin vähissä. Jos so-

vinnot ovat sille vaarallisia, vielä vaarallisempi on tappio joukko-oikeuden-

käynnissä. Tappio eli kanteet hyväksyvä tuomio vasta saakin paljon julkisuut-

ta niin valtamediassa kuin sosiaalisessa mediassa. Jos tämä pahin vaihtoehto 

halutaan välttää, yritykselle jää oikeastaan vain yksi ”varma” toimintatapa: 

maksimaalinen panostaminen oikeudenkäyntiin sen voittamiseksi tai ainakin 

tappion siirtämiseksi mahdollisimman kaukaiseen tulevaisuuteen. Yrityksen 

kannattaa uhrata oikeustaisteluunsa kustannuksia, jotka eivät ilman oikeu-

denkäynnin joukkoluonteisuutta olisi missään järkevässä suhteessa siihen, 

tilanteet, joissa asia on airuttapaus ’(gjengangere’). Vähintään toinen riitapuoli tietää, että sa-
manlaisia asioita kohdataan myös jatkossa. Ks. Ristvedt-Nisja 2008 s. 78. 
471.  Tiedote/Metsä 23.9.2016 ja 12.10.2016. Jos kyseinen tarjoussumma (4 300 euroa) kerrotaan 
oikeudenkäyntien määrällä, yhden vastaajan oikeudenkäyntikulujen kokonaismäärä kanne-
sarjassa nousee lähes seitsemään miljoonaan euroon! Summa ei kuulosta enää uskottavalta.   
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mitä oikeudenkäynnillä voidaan voittaa. Oikeudenkäyntiin kannattaa käyt-

tää parasta ja tavallisesti myös kalleinta asiantuntija-apua, oikeudenkäyntiä 

tulee pitkittää ja niin edelleen. Esimerkiksi muutosta on aina syytä hakea, oli 

tuomioistuimen ratkaisu mikä tahansa. Uhratuilla oikeudenkäyntikuluilla on 

samalla pelotevaikutus. Mitä suuremmiksi ne kasvavat, sitä raskaammaksi 

nousee vastapuolen eli kantajaksi ryhtyneen kansalaisen riski.472 Jos hän 

häviää oikeudenkäynnin ja prosessilaki sälyttää kustannusvastuun hävin-

neelle asianosaiselle, moni luopuu taistelustaan. Voitto yhdessäkin joukko-

kanteessa on vastaajayritykselle tärkeä. Kantajan tappio oikeudenkäynnissä 

ja etenkin siinä asetettu velvollisuus korvata yrityksen oikeudenkäyntikus-

tannukset tehostaa pelotevaikutusta muissa vastaavissa oikeudenkäynneissä. 

Entistä harvempi kansalainen lähtee tämän jälkeen hakemaan oikeuksiaan  

tuomioistuimista. Vastaajan kannattaa näin kiirehtiä ratkaisua kantajan kan-

nalta ”huonoissa” joukkokanteissa ja noudattaa viivytysstrategiaa muissa 

joukkokanteissa. 

Sopimustekniikan kehitys antaa lupauksen paremmasta maailmasta. 

Verkkovälitteisessä vaihdannassa on otettu käyttöön niin sanotut älykkäät 

sopimukset, jotka tavallaan automatisoivat oikeuksiin pääsyn. Tällaiset so-

pimukset antavat oikeussuojaa ilman, että riitapuolet pääsevät sopimuk-

seen tai heikompi osapuoli vie asian tuomioistuimeen.473 Lupausta ei saa 

väheksyä mutta ei myöskään korostaa liiaksi. Totta on, että se soveltuu vain 

sopimussuhteen kiistoihin ja niihinkin vain, jos oikeustoimi (kauppa, mak-

su) sijoittuu sähköiseen maailmaan. Toisaalta älykkäät sopimukset täyttävät 

kaikkein näkyvimmän oikeussuojan aukon. Rajat ylittäviä kuluttajariitojahan 

on pidetty kouluesimerkkinä kollektiivisen oikeussuojan välttämättömyydes-

tä. Voidaan myös väittää, että verkkovälitteisen vaihdannan yleistyminen tuo 

markkinoille lisää älykkäitä sopimusjärjestelyjä. Nykyiset avantgarde -kon-

septit ovat joskus arkipäivää. Lopullista vastausta oikeussuojan vajeeseen 

nekään eivät anna. Älykäs sopimus antaa oikeussuojaa vain sellaisissa sel-

keissä tyyppitilanteissa, jotka on kyetty ottamaan ohjelmoinnissa huomioon. 

Sitä paitsi ohjelmointi edellyttää ainakin periaatteessa hyväksyttävää (ja mie-

luummin sitovaa) aineellista ratkaisua, joka on lähtökohtaisesti saatavissa 

vain valtiollisilta tuomioistuimilta.

472.  Oikeudenkäyntikulujen tarkoituksellista kasvattamista on pidetty tyypillisenä ja taktisesti 
usein käytettynä välineenä. ”Voittava” osapuoli paisuttaa omaa todisteluaan, lähinnä asian-
tuntijatodistelua. Tällöin taloudellisen katastrofin uhka nousee niin suureksi, että prosessista 
kannattaa luopua tai sopia se alkuperäistä vaatimusta pienemmällä summalla. Näin Kunnas 
2013 s. 15.  
473.  Riikka Koulu 2016b s. 40.
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Vaikka sovinnot ovat kollektiivisissa kanteissa harvassa, oikeudenkäyn-

nistä erotettu vaihtoehtoinen riidanratkaisu ei näytä valmiiksi epäonnistu-

maan tuomitulta. Vaihtoehtoisessa riidanratkaisussa (alternative dispute 

resolution) on tapana erottaa kaksi päätyyppiä, konsensuaalinen (sopimuk-

senvarainen) ja lainkäytöllinen. Kollektiivisessa oikeussuojassa kumulatii-

viset kannemallit ovat suhteellisen helposti siirrettävissä konsensuaaliseen 

(vaihtoehtoiseen) riidanratkaisuun. Konsensuaalisen riidanratkaisun lip-

pulaiva ja monen mielestä synonyymikin on institutionaalinen sovittelu. Se 

voi olla myös joukkomuotoista eli eräänlaista institutionaalista joukkoso-

vittelua: tosin alan tutkimus ei tunne tätä käsitettä. Tällaisessa sovittelussa  

suuri määrä yksittäisiä, sovittelukelpoisiksi katsottuja vaatimuksia kootaan 

kimpuksi. Kaikkiin niihin haetaan yhteisessä sovittelussa sovinnollista rat-

kaisua. Yhteissovittelun funktionaalinen vastine on joukkokanteiden yhteis-

käsittely tuomioistuimessa. Sovinnollisen ratkaisun ei tarvitse, sen enempää 

kuin vastaavan tuomionkaan, olla sama kaikkien vaatimusten kohdalla. Joku 

intressinhaltija voi mielellään suostua pienempään korvaukseen kuin toinen 

intressinhaltija, vaikka he ovatkin samassa aineellisoikeudellisessa asemassa.  

Yhteissovittelun ja oikeudenkäyntien suhde on järjestettävissä eri tavoilla. 

Joukkosovittelu voi edetä tahdissa vastaavien joukkokanteiden rinnakkais-

linjana. Yhtä hyvin se voi muodostaa ainoa tien. 

Myös pilottikanne on helppo ympäristö sovittelulle. Pilottikanne tuomio-

istuimessa korvataan pilottisovittelulla sovittelukontekstissa. Konteksti voi 

olla vaikkapa tuomioistuimen tarjoama sovittelupalvelu eli niin sanottu tuo-

mioistuinsovittelu. Pilottityyppiseen sovitteluun päästään sillä, että edusta-

vaksi katsottu intressinhaltija tekee hakemuksen tuomioistuinsovittelusta, ja 

muut vastaavassa asemassa olevat odottavat sen lopputulosta. Sen sijaan toi-

sen edustuksellisen kannemallin rinnakkaisilmiö, ryhmäkannetta vastaava 

ryhmäsovittelu, on enintään teoreettinen mahdollisuus. Ryhmäsovittelussa 

intressinhaltijoiden edustaja käynnistäisi sellaisen sovittelumenettelyn, jon-

ka tuloksella olisi sitova vaikutus muihin samassa asemassa oleviin. Kaiken 

kaikkiaan konsensuaalisista sovelluksista on Euroopassa vain pari esimerk-

kiä.474 Lainsäädännölliset sovellukset ovat siis harvassa, niiden käyttäjät vielä 

harvemmassa.475 Voidaan melkoisella varmuudella sanoa, että sovittelu ei 

474.  Tulibacka 2016 s. 399.
475.  Sovittelukelvottomina pidetään erityisesti sellaisia kollektiivisia vaatimuksia, jotka ovat 
joko määrällisesti hyvin suuria tai hyvin vaihtelevan määräisiä. Ihanteellisia joukkosovittelun 
kohteeksi ovat näin ollen suhteellisen pienet ja pitkälle identtiset vaatimukset. Esimerkiksi mo-
net niin sanotut sarjavahingot täyttävät erinomaisesti tämän ehdon. Ks. mt. s. 420. 
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selvästikään ole kollektiivisessa lainkäytössä sellainen patenttilääke, jolla 

oikeuksiin pääsy taataan.

Kaavio 10: Sovittelu kollektiivisen oikeussuojan osana

Sen sijaan lainkäytöllinen (vaihtoehtoinen) riidanratkaisu tarjoaa hyvän 

kasvualustan kollektiivisen oikeussuojan toteuttamiselle.476 Kuten edellä to-

dettiin, Suomen oikeudessa ryhmävalitus on ryhmäkanteen vastine lauta-

kuntatyyppisessä lainkäytössä. Sillä vältetään ryhmäkanteet haitat, talou-

dellinen riski ja prejudisiaalisen vaikutuksen ulottuvuuden kiistanalainen 

määrittely. Samoin pilottityyppiset valitukset ovat yleisiä sekä lakisääteisis-

sä että sopimusperusteisissa riitalautakunnissa. Juridisteknisesti aina ei to-

sin ole selvää, milloin valitus on pilottiluonteinen tai sellaiseksi tarkoitettu. 

Tehdyn valituksen takana lienee harvoin sellaista järjestäytynyttä joukkoa, 

suunnitelmallisuutta ja harkittua strategiaa kuin tuomioistuimessa nostetus-

sa pilottikanteessa. Totta kuitenkin on, että sosiaalinen media ja valtamedia 

välittävät varsin hyvin tietoja tällaisista valituksista ja niiden kohtalosta. Tie-

dot rohkaisevat tai vähentävät halukkuutta vastaaviin yksilöllisiin valituksiin. 

Annetuilla ratkaisuilla on tavallisesti prejudisiaalinen vaikutus saman lau-

takunnan myöhempiin ratkaisuihin. Lautakunta ei hevin voi, uskottavuutta 

menettämättä, horjua kerran valitsemallaan linjallaan, oli se mikä tahansa. 

Jos lautakunta käsittelee suurta määrää samankaltaisia valituksia, se voi myös 

nostaa niistä yhden sisäiseksi pilottivalitukseksi. Myös joukkokanteita vas-

taavat joukkovalitukset ovat, kuten edellä huomattiin, lainkäyttöä tarjoavissa 

lautakunnissa arkipäivää. Samoin yhteisvalituksia käytetään silloin tällöin. 

476.  Ks. esimerkiksi Ervo-Persson 2016 s. 455.

pilotti- 
sovittelu

joukko- 
sovittelu

ryhmä- 
sovittelu

sovittelu
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Joukkovalitukset ja yhteisvalitukset eivät kuitenkaan aiheuta sellaisia pro-

sessioikeudellisia ongelmia, mitä syntyy perinteisessä oikeudenkäynnissä. 

Säännöspohja on lakisääteisissä lautakunnissa ohut, sopimusperusteisis-

sa se puuttuu kokonaan. Lautakunta saa näin vapaat kädet. Se voi aina järjes-

tää joukkovalituksille yhteiskäsittelyn ja hyväksyä millaiset yhteisvalitukset 

tahansa. Laki muussa kuin viranomaisessa tapahtuvasta kuluttajariitojen rat-

kaisemisesta (1696/2015) ei tuo tähän liikkumavaraan muutosta. Laki kylläkin 

määrää riidanratkaisuelimelle kuten lautakunnalle käsittelyvelvollisuuden: 

sen on käsiteltävä toimialaansa kuuluvat kuluttajariita-asiat (3 §). Asian kä-

sittelyn ja ratkaisemisen on lisäksi tapahduttava riidanratkaisuelimen omien 

menettelysääntöjen mukaan pääsääntöisesti 90 päivän kuluessa (10 §). Laki 

ei kuitenkaan sääntele sen tarkemmin menettelysääntöjen sisältöä. 

Kaavio 11: Lautakuntalainkäyttö kollektiivisessa oikeussuojassa                           

Kokonaisuutena sovittelu ei lupaa paljoakaan kollektiiviselle oikeussuo-

jalle. Päinvastoin on sanottu, että sovittelun ja kollektiivisen oikeussuojan 

tavoitteet ovat liian ristiriitaiset yhteen kytkettäviksi, kaikkein vähiten sa-

maan menettelyyn. Yhtäältä halua yksilölliseen konfliktinratkaisuun, toisaal-

ta pyrkimystä oikeuksien laajamittaiseen toteuttamiseen ei väitteen mukaan 

kerta kaikkiaan voi yhdistää. Massaluonteiset vaatimukset jäisivät näin ollen 

sellaiseksi alueeksi, jota sovittelutyyppinen vaihtoehtoinen riidanratkaisu ei 

koskaan tule tyydyttävästi kattamaan.477 Ristiriitaa tuo jo erilainen suhtautu-

477.  Hess 2014 s. 11. Hänen alaotsikkonsa toteaa shokeeraavasti “An Area Uncovered: Collective 
Redress and ADR”. Kotimaisessa sovittelututkimuksessa sen sijaan katsotaan, että sovittelu on 

pilotti- 
valitus

ryhmä- 
valitus

joukko- 
valitukset

lainkäyttö- 
lautakunta

sisäinen
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minen tiedonvälitykseen. Kollektiivinen oikeussuoja edellyttää mahdollisim-

man laajaa ja kattavaa tiedonvälitystä intressinhaltijoiden kesken. Sovittelulle 

taas on tunnusomaista, että sovittelija (oli hän professionaalinen sovitteli-

ja tai tuomioistuin) pyrkii kontrolloimaan informaatiota.478 Kaikkea saatua 

tietoa ei välitetä edes riidan varsinaisten osapuolten välillä, koska esteetön 

tiedonvälitys kokemusperäisesti kaataa toiveet sovinnollisesta ratkaisusta.

8.2. Sovinnon edistäminen kollektiivisessa 
oikeudenkäynnissä

Myös kollektiivisessa oikeussuojassa on erotettavissa, kuten edellä havaittiin, 

yhtäältä sovittelu oikeudenkäynnissä eli sovinnon edistäminen, toisaalta so-

vittelu itsenäisenä menettelynä.479 Sovittelua oikeudenkäynnissä on tarkas-

teltu perinteisesti tuomarin näkökulmasta. Hänen tehtävänään on edistää 

sovintoa, mitä nimeä myös koko sovittelu oikeudenkäynnissä kantaa. Sovit-

telu voi toki olla myös itsenäinen menettely ilman kytkentää oikeudenkäyn-

tiin. Tällöin voidaan, kuten edellä todettiin, puhua vastaavia kannetyyppejä 

seuraten ryhmäsovittelusta, joukkosovittelusta ja pilottisovittelusta. Jouk-

kosovittelu on kumulatiivisten kannemallien siirrännäinen, ryhmäsovittelu 

ja pilottisovittelu taas ovat johdetut edustuksellisista kannemalleista. Näissä 

tapauksissa sovittelu onnistuessaan korvaa vastaavan kanteen. Järjestelmän 

kannalta taas sovittelumallit täydentävät vastaavia kannemalleja. Useimmi-

ten institutionaalinen sovittelu on oikeudenkäyntiä edeltävä vaihe. Sovitte-

lutyyppi ja kannetyyppi eivät ymmärrettävästi korreloi. Tulokseton tai tu-

loksellinen pilottisovittelu voi olla joukkokanteiden esivaihe tai tulokseton 

yritys joukkosovitteluksi voi tuottaa myöhemmin joko pilottikanteen tai ryh-

mäkanteen.  

Sovittelun tutkimuksessa näitä ”kollektiivisen” sovittelun muotoja ei ole 

tapana erottaa. Sen sijasta puhutaan moniosapuolisesta sovittelusta, joka 

poikkeaa erityisongelmineen tavallisesta kahden riitapuolen sovittelusta.480 

“hyvä työkalu”, vaikka konfliktissa on useampi kuin kaksi osapuolta. Ks. Ervasti-Nylund 2014 s. 
511. Varsinaista ristiriitaa väitteiden välillä ei kuitenkaan tunnu olevan. Hess pitää selvästikin 
silmällä tuomioistuimeen sidottua sovittelua, Ervasti ja Nylund taas neuvottelutyyppistä ja 
erityisesti professionaalisen sovittelijan tukemaa riidanratkaisua.   
478.  Näin Pruitt-Carnevale 1993 s. 169. Yleisesti hyväksyttyä esimerkiksi on, että sovittelija 
sensuroi vihapuheita eli ei välitä niitä riitapuolelta toiselle. Avoin viestintä vain kärjistää muu-
toinkin heräävää antagonismia. Näennäisen kielteinen informaatio voi kuitenkin sisältää asi-
anajamisen kannalta hyödyllistä tietoa.
479.  Ks. esimerkiksi Tulibacka 2015 s. 399.
480.  Näin Ervasti-Nylund 2014 s. 419.
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Moniosapuolisessa sovittelussa riitapuolilla on sekä yhteneviä että eriäviä 

intressejä. Menettely joudutaan tästä syystä räätälöimään jokaista tapaus-

ta varten, ja päätöksenteko nousee omaksi ongelmakseen. Riitapuolten on 

vähintäänkin kyettävä sopimaan siitä, miten päätökset (esim. sovintotarjo-

uksen hyväksyminen) tehdään. Enemmistöpäätöksissä poiketaan sovittelun 

konsensuaalisesta luonteesta; täydellistä yksimielisyyttä taas on sitä vaike-

ampi saavuttaa, mitä useampi osapuoli osallistuu sovitteluun. Selvää on, että 

sovittelussa on mahdotonta hallinnoida suurta määrää osapuolia, kymme-

nen osapuolta lienee ehdoton maksimi. Käytetyissä esimerkeissä puhutaan 

tavallisesti viidestä osapuolesta.    

Sovinnon edistäminen kollektiivisissa oikeudenkäynneissä ei ole he-

rättänyt vastaväitteitä. Esimerkiksi EU:n sektorikohtainen direktiivi kartel-

livahingoista edistää useilla pikkusäännöksillä sovintoja tällaisissa oikeu-

denkäynneissä. Vaara, että tehty sovintotarjous paljastuu myöhemmässä 

oikeudenkäynnissä, tunnetusti haittaa vakavaa sovinnon tavoittelua. Niinpä 

direktiivi kieltää esittämästä sellaisia sovintoehdotuksia, jotka sisältyvät kil-

pailuviranomaisen hallussa olevaan asiakirja-aineistoon (6 art.). Sovintoon 

pääsy helpottuu myös, jos sovintoneuvotteluja ei tarvitse käydä liiallisessa 

kiireessä. Tästä syystä direktiivi määrää, että korvausvaatimusten vanhentu-

minen ja vireillä oleva korvausoikeudenkäynti keskeytyvät sovittelun ajaksi 

(18 art.). Säännös tästä sai paikkansa myös kansallisessa laissa kilpailuoikeu-

dellisista vahingonkorvauksista (11 §). Lakiin tulivat myös monimutkaiset 

säännökset sovinnon vaikutuksesta vahingonkorvaukseen (12 §). Säännök-

sillä varmistetaan, että tehty sovinto määrittää sitovasti sovinnon osapuolten 

korvausvelvollisuuden, kun vahingonaiheuttajia on useita ja osa kieltäytyy 

sopimasta asiaa.481 Säännös on soveltamisalaltaan varsin rajoitettu, eikä se 

näin anna vastausta läheskään kaikkiin niihin ongelmiin, joita sovinnot kol-

lektiivisessa lainkäytössä aiheuttavat.   

Kilpailuviranomainen puolestaan ottaa ”lieventävänä seikkana” huomi-

oon sovinnon ja sen perusteella maksetut korvaukset. Yleisessä kollektiivi-

sessa oikeussuojassa komissio suhtautuu ”kollektiivisiin sovintomenette-

lyihin” haalean myönteisesti: niillä voi komission mukaan olla hyödyllinen 

täydentävä rooli. Se suosittaa jäsenvaltioille tällaisten menettelyjen kehit-

tämistä.482 Samalla komissio kuitenkin listaa varsin tiukkoja reunaehtoja 

kehittämiselle. Ensiksikin sovittelumenettelyjen tulee olla vapaaehtoisia, 

koska muun muassa pk-yritykset ovat vastustaneet pakollista, oikeuden-

481.  HE 83/2016 vp s. 66.
482.  Ks. komission tiedonanto 2013 s. 16.
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käyntiä edeltävää sovittelua. Vastustuksen motiivi jää arvailtavaksi. Motii-

vi on ehkä pelko siitä, että yritykset liian herkästi sortuisivat pakollisessa 

sovittelussa myönnytyksiin maineensa varjelemiseksi. Toiseksi jäsenval-

tioiden on varmistettava sovinnon lainmukaisuus ja täytäntöönpanokel-

poisuus. Sovinto tulisi näistä syistä vahvistaa erikseen tuomioistuimessa.  

Tässä kohdin tiedonanto viittaa vastaavaan sektorikohtaiseen järjestelyyn 

eli direktiiviin rajat ylittävistä siviili- ja kauppaoikeudellisista riita-asioista 

(2008/52/EY). 

Erilliset sovinnot oikeudenkäynnin aikana ovat nousseet pulmaksi myös 

saksalaisessa mallioikeudenkäynti -konstruktiossa (eli KapMuG-mallissa). 

Sovintoja ei aikaisemmin juuri tehty, koska sovintoesityksistä ja sovinnoista 

tuli tiedottaa kaikille intressinhaltijoille. Tästä taas seurasi, että hekin vaati-

vat samanlaista sovintoa. Tätä peläten vastaaja kieltäytyi sovinnoista, vaikka 

kantaja olisi ollut niihin halukas. Vuoden 2012 uudistuksessa tämä velvoite 

poistettiin. Kirjallisuudessa on kuitenkin pidetty selvänä, että joukkokantei-

ta ajavat lakimiehet levittävät tätä tietoa ja yrittävät käyttää sovinnon preju-

disiaalista impaktia hyväksi kaikissa mahdollisissa kanteissa.483 Tämä vaara 

taas vähentää merkittävästi sovintoon pääsyä yksittäisissä asioissa. Parhaiten 

sovittelun alkuperäinen idea toteutuu keskieurooppalaisessa hallintolain-

käytössä. Toisin kuin Suomessa sovittelua pidetään paitsi sallittuna myös toi-

vottavana keinona ratkaista yksityisen kansalaisen ja julkisen vallan välinen 

erimielisyys. Vireillä olevien valitusasioiden sovittelulle on kehitetty varsin 

yksityiskohtaisia, osaksi lakiperusteisia, osaksi kokemuspohjaisia sääntöjä.484 

Niissä varaudutaan myös kumulatiiviseen sovitteluun eli sovinnon edistämi-

seen yhdellä kertaa lukuisissa samanlaisissa valitusasioissa.

Oma ongelmansa on syntyneen sovintoratkaisun vaikutus myöhempiin 

oikeudenkäynteihin. Ongelmaan on tartuttu sektorikohtaisessa EU-sään-

telyssä, jossa direktiivi kilpailuoikeudellisista vahingonkorvauskanteista si-

sältää tästä vaikutuksesta määräyksiä. Määräyksillä on tosin rajoitettu tavoi-

te: niillä yritetään ensisijaisesti suojata sovintosopimuksen tehnyttä yritystä 

myöhemmin esitettäviltä uusilta vaatimuksilta, jotka paisuttaisivat makset-

tavien korvausten kokonaismäärää (19 art.). Sinänsä direktiivin logiikka on 

oikea. Ellei tällaista suojaa anneta, halukkuus sovintoratkaisuihin heikkenee, 

koska yritys voi joutua maksamaan korvauksia yli vahinkojen todellisen mää-

rän. Direktiivissä nimittäin korostetaan, että sen mukainen ”täysi” korvaus 

ei saa johtaa liialliseen korvaukseen (3 art. 3-k).

483.  Näin Smid-Mohr 2013 s. 353.
484.  Haft-von Schlieffen 2009 s. 700.
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Myös tuomioistuimessa ajettava pilottikanne voi sekin päätyä oikeuden-

käynnissä tehtävään sovintoon, vaikka se onkin jossain määrin pilottikanteen 

perusidean vastaista. Pilottikanteen ajamista tukevan ryhmän ikuinen huo-

li onkin ollut, että kantaja pettää ryhmänsä, toisin sanoen suostuu hänelle 

tarjottuun edulliseen sovintoon.485 Kantaja voi näin ollen hyvinkin päästä 

täysimääräisesti oikeuksiinsa, mutta taustaryhmän tuki menee tavallaan 

hukkaan, koska edullista pilottituomiota ei saada. Viranomaisaloitteisissa 

pilottikanteissa ratkaisuksi on suositeltu vaateen siirtämistä viranomaiselle. 

Toinen keino on tehdä sopimus valitun kantajan kanssa, että hän ei tee ilman 

taustaryhmän suostumusta sovintoa vastapuolen kanssa oikeudenkäynnin 

kestäessä. Toisaalta on syytä muistaa, että tuomarin kannalta pilottijuttu on 

tavallinen riita-asia (tai joskus rikosasia). Tämä toteamus ei ymmärrettävästi 

vielä anna vastausta kysymykseen, miten tuomarin on toimittava pilottioike-

udenkäynnissä. Kysymykseksi nousee, onko hänen otettava oikeudenkäyn-

nin pilottitarkoitus huomioon velvollisuudessaan edistää sovintoa oikeuden-

käynnissä. Esimerkiksi: onko tämä velvollisuus tavanomainen, normaalia 

laajempi vai puuttuko se kokonaan? Erityissäännösten puuttuessa tulkitsija 

luultavasti päätyy velvollisuuden tavanomaisuuteen. Tätä muistuttava ky-

symyksenasettelu herää viranomaisen ajaessa pilottikannetta yhden intres-

sinhaltijan puolesta. Jos vastapuoli tarjoaa intressinhaltijan tyydyttävää so-

vintoa, saako viranomainen sen torjua ja jatkaa oikeudenkäyntiä pelkästään 

pilottituomion saamiseksi? Tietenkään ongelmaa ei synny, jos viranomainen 

johtaa valtuutensa tehdä sovinto intressinhaltijan tahdosta. Tällöin intressin-

haltija saa päättää sovintotarjouksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Jos 

hän hylkää tarjouksen, oikeudenkäyntiä jatketaan. 

8.3. Itsenäiset sovittelumenettelyt 

8.3.1. Mahdollisuuksia ja arvioita

Itsenäisestä kollektiivisovittelusta on olemassa oikeusvertaileva esimerkki, 

Hollanti.486 Hollannissa on otettu käyttöön erityinen lakisääteinen sovittelu-

menettely nimenomaan massaluonteisia vaatimuksia varten. Sillä on kuiten-

485.  Kuten edellä todettiin, tämä vaara eliminoidaan tavallisesti sillä, että alkuperäinen int-
ressinhaltija siirtää vaateensa enemmän tai vähemmän institutionaaliselle taholle. Ks. edellä 
jakso 1.6. Sovintoneuvottelujen logiikkaa pilottijutuissa tai sellaisiksi kääntyvissä asioissa on 
selostettu muistelmakirjallisuudessa. Ks. esimerkiksi Nizer 1963 s. 204.
486.  Yleiskuvauksesta ks. Stadler 2011 s. 169.
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kin hyvin kapea soveltamisala. Esimerkiksi puhtaasti kompensatoriset vaa-

timukset on rajattu kokonaan soveltamisalan ulkopuolelle. Aloiteoikeuskin 

on yksin kuluttajajärjestöillä. Tavoite on perinteinen: tavoitteena on saada 

aikaan sopimus kuluttajajärjestön ja elinkeinonharjoittajan välillä. Poikkeuk-

sellista on, että tehty sopimus eli sovinto alistetaan aina tuomioistuinkontrol-

liin. Valtiollinen tuomioistuin tutkii sovintosopimuksen kohtuullisuuden ja 

vahvistaa sopimuksen. Vahvistamisen jälkeen sovintosopimus sitoo kaikkia 

intressinhaltijoita. Sitova vaikutus määräytyy niiden sääntöjen mukaan, jotka 

määrittäisivät vastaavassa tilanteessa annetun tuomion oikeusvoimavaiku-

tuksen. Tätä ”kuluttajasovitteluksi” kutsuttua sovellusta pidetään tehokkaa-

na ja hollantilaiseen oikeuskulttuuriin sopivana. Jonkinlaisena moitteena on 

kuitenkin tuotu esiin se seikka, että toimiva sovittelumenettely vetää Hollan-

tiin sellaisia ulkomaisia kuluttajariitoja, joilla ei ole maahan mitään liittymää. 

Tutkimuksessa on myös mietitty, mikä tekijä selittää hollantilaisen mekanis-

min teorianvastaisesti hyvän toimivuuden. Tehokkuus on selitetty sillä, että 

tällainen sovittelu – eli enemmän tai vähemmän jäsentyneet neuvottelut oi-

keudenkäynnin ulkopuolella – etenee koko ajan uhkaavan kollektiivikanteen 

”varjossa”. Selitys tuntuukin varsin uskottavalta.  

Vaikka kuluttajasovittelun toimivuus myönnetään, sitä vastaan on esitetty 

jyrkkää ideologista arvostelua. Arvostelussa on perää, jos näkökulman mer-

kitys tunnustetaan. Hollantilainen sovittelun muunnelma nimittäin kääntää 

kollektiivisen oikeussuojan ja vielä selvemmin sovittelun idean päälaelleen. 

Siinä sovittelumenettely toimii keinona pakottaa intressinhaltijat sovintoon, 

halusivat he sitä tai ei.487 Tehty sopimus sitoo myös niitä intressinhaltijoi-

ta, käytännössä yleensä vahingonkärsijöitä, jotka pitävät tarjottua sovintoa 

epäedullisena eivätkä haluaisi siihen suostua. Tosin heille varataan mahdol-

lisuus irtaantua sovinnosta, toisin sanoen järjestelmä tarjoaa opt out -mah-

dollisuuden. Tämä näyttää nousevan periaatteelliseksi eroksi sovinnon ja 

oikeudenkäynnin välillä. Kollektiivisen sovintomenettelyt selvästikin vaativat 

niihin sisään rakennettua opt out -mallia. Sen sijaan kollektiivisissa kanteissa 

ollaan, kuten edellä havaittiin, kaikkialla päätymässä opt in -malliin. 

Opt out -malli tuntuu kuitenkin sovittelussa välttämättömältä. Muutoin 

kiusaus vapaamatkustamiseen muodostuu liialliseksi. Intressinhaltija kun 

käytännössä varmistaa itselleen muita edullisemman sovinnon pelkällä pas-

siivisella käyttäytymisellä, eli jättäytymällä kollektiivisen sovinnon ulkopuo-

lelle. Elinkeinonharjoittaja ei voi tarjota hänelle ainakaan huonompia ehtoja 

487.  Van Boom 2009 s. 181.
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menettämättä sitä hyvää mainetta, jonka se on suostumalla sovintoon suu-

ren yleisön silmissä saavuttanut. Ankaran lakiteknisesti ja prosessilainsää-

dännön näkökulmasta hollantilainen sovellus ei ansaitse ainakaan totuttuja 

kehuja. Kyseinen erityislaki sisältää säännöksiä vain siitä, millä edellytyksillä 

tuomioistuin voi vahvistaa tehdyn sovinnon. Sen sijaan edeltävät vaiheet eli 

kenen aloitteesta ja miten sovintoon on päästy, jäävät laissa taka-alalle.488 

Tuomioistuimen roolista sanotaan vielä, että se ei ole sovintoa edistävä. Tuo-

mioistuin on pelkästään negotiorum gestor eli eräänlainen toisen asiaa hoi-

tava sivullinen. 

Pohjoismaissa kollektiivinen sovittelu tässä muodossaan on jäänyt tun-

temattomaksi. Tosin joukkokanteet voivat, ja ulkomaisten tilastojen mukaan 

niin pääsääntöisesti tekevätkin, päätyä sovintoon. Sovinto sitoo ryhmään 

tai joukkoon kuuluvia. Sovintoon päästään kuitenkin harvemmin institutio-

naalisen sovittelun kautta. Sovinto riitapuolten välillä syntyy tavallisesti oi-

keudenkäynnissä, joskus ehkä tuomarin edistämänä, mutta pääsääntöisesti 

vastapuolen harkinnan tuloksena. Sovinto sitoo vain niitä intressinhaltijoi-

ta, jotka suostuvat sovintoon. Sovinto on vahvistettavissa täytäntöönpano-

kelpoiseksi, mutta vahvistaminen edellyttää erillistä suostumusta tuomiois-

tuinvahvistukseen sopimuksen kaikilta osapuolilta. Jos intressinhaltijat ovat 

kunnolla järjestäytyneitä, he voivat valita yhteisen edustajansa niihin tapaa-

misiin, joissa sovintoa haetaan. Edustajalle voidaan myös antaa valtuutus 

tehdä sovinto eli hyväksyä koko joukolle edullinen sovintotarjous. Jos int-

ressinhaltijat edustavat itseään ja heitä on paljon, sovittelu mitä todennäköi-

simmin joko epäonnistuu tai hajoaa erillissovitteluihin. Jälkimmäinen sään-

nönmukaisuus havaitaan myös joukkokanteissa. Mitä erilaisempia kanteet 

ovat, sitä luultavammin lopputuloksena on niiden erilliskäsittely. Erillisissä 

sovittelutapaamisissa intressinhaltijoilla ei ole joukkovoimaa takanaan; he 

neuvottelevat heikosta positiosta käsin. 

Itsenäisten kollektiivisten sovintomenettelyjen ennuste ei ole hyvä. Käy-

tännön esimerkit eli ulkomaiset oikeustapaukset tukevat tutkimuksessakin 

esiin tuotua kokemussääntöä. Sovittelu, oli se ryhmän tai joukon puitteis-

sa tapahtuvaa, toimii vain vireillä olevan oikeudenkäynnin uhan alaisena 

488.  Tosiasiallisesti myös sovinnon synty eli noudatetut menettelytavat tulevat tutkituiksi 
sovinnon vahvistamisessa, koska sovinnon hyväksyminen edellyttää sovinnolta aineellista ja 

“proseduraalista” oikeudenmukaisuutta. Ks. Van Boom 2009 s. 185. Lakiteknistä heikkoutta tämä 
tutkinnan mahdollisuus ei korjaa. Sitä paitsi epäselväksi joka tapauksessa jää, mitä seikkoja 
tuomioistuin tutkii ja miten se tutkii mitä se tutkii. Lisäksi tuomioistuimen kontrolli on vain 
jälkikäteistä: se voi vain vahvistaa sovinnon tai jättää sen vahvistamatta.
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eli “oikeudenkäynnin varjossa”.489 Pitkällä tähtäimellä kollektiivisia sovitte-

lumenettelyjä kannattaa toki kokeilla, mutta vain vastaavaan kollektiiviseen 

kanteeseen (tai kanteisiin) yhdistettynä. Käytäntö näyttääkin kulkevan tähän 

suuntaan. Hedman Partners -lakiasiaintoimisto tarjoaa kotisivullaan neuvot-

telupalveluja niille, jotka ovat saaneet tekijänoikeusjärjestöjen lähettämiä 

niin sanottuja valvontakirjeitä. Toimisto tarjoaa intressinhaltijoille edusta-

mista neuvotteluissa, oikeudellisen arvion tekemistä sekä avustamista mah-

dollisissa oikeudenkäynneissä. Varsinaisesta joukkosovittelusta ei kuiten-

kaan ole kysymys, koska ainakaan markkinoinnissa palveluksia ei suoraan 

kytketä institutionaaliseen sovitteluun. Lukijoille ei myöskään kerrota, ovatko 

tarjotut neuvottelupalvelut “oikeudenhaltijoita edustavien toimistojen kans-

sa” yksilötasoisia vai kollektiivisia.

Joukkoluontoisuus näkyy myös sovittelun rakenteissa. Kollektiivisovit-

telussa esimerkiksi sovittelijan rooli on tavanomaistakin ristiriitaisempi:  

tuleeko hänen tavoitella mahdollisimman suurta määrää yksittäisiä sovinto-

ja vaiko vain “hyviä” sovintoja kussakin yksittäisvaatimuksessa? Ensimmäi-

sessä linjauksessa sovinnot joudutaan tekemään standardiehdoin. Tällöin 

välttämättä kaikki intressinhaltijat eivät pääse oikeuksiinsa. Sitä paitsi stan-

dardiehdot edellyttävät käytännössä jonkinlaista puitesopimusta vastapuo-

len kanssa, mikä ei ole aina sopusoinnussa sovittelun eettisten sääntöjen 

kanssa, etenkään jos se ei ole intressinhaltijoiden tiedossa. Asianajopalve-

lujen markkinoinnissa annetut lupaukset siitä, että sovinto “syntyy”, antavat 

vaikutelman, että tällaisia puitesopimuksia tehdään kulisseissa. Asiaa vielä 

vaikeuttaa se, että tehty puitesopimus ei välttämättä ole nimenomainen, vielä 

vähemmän kirjallinen. Sovinnot tehdään esimerkiksi ”vakiintunutta käytän-

töä” noudattaen. Tämä ei sinänsä ole moitittavaa. Se osoittaa vain sen, että 

kollektiivisessa sovittelussa syntyy samanlaisia konformismin ongelmia kuin 

kollektiivisissa oikeudenkäynneissä. Intressinhaltijat joutuvat uhraamaan oi-

keuksiaan, jotta he pääsevät nauttimaan niistä prosessitaloudellisista eduista,  

joita kollektiivisesti toteutuva oikeuksiin pääsy heille antaa. Jos intressinhal-

tija tekee tällaisen tietoisen päätöksen, hänelle on annettava siihen mahdol-

lisuus.   

489.  Tällainen yhdistelmä nostaa jälleen esiin sen vapaamatkustamisen ongelman, josta kärsii 
koko kollektiivinen oikeussuoja. Sovinnosta pääsevät hyötymään passiiviseksi jättäytyneet tai 
kokonaan tietämättömiksi heittäytyneet intressinhaltijat. Sen sijaan oikeudenkäyntiin työtä tai 
rahaa sijoittaneet intressinhaltijat kärsivät. Ks. lähemmin Hess 2014 s.12.
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8.3.2. Suomalaista käytäntöä ja kokemuksia

Oikeuskäytäntö tarjoaa joitakin esimerkkejä oikeudenkäyntiliitännäisestä 

tuomioistuinsovittelusta. Edellä viitatussa Talvivaara-tapauksessa 41 korva-

uksenhakijaa suostui tuomioistuimen heille ehdottamaan sovitteluun. To-

sin sovittelun tarjoamaan vaihtoehtoon ei lehtitietojen valossa innostuttu. 

Epäkohdaksi nähtiin melko yllättävästi se, että kukin osapuoli joutuu mak-

samaan kustannuksensa sovittelussa itse. Tämä viekin sovittelulta taloudel-

lisen mielekkyyden, jos korvausvaatimukset ovat pienehköjä.490 Tällainen 

”puolipakollinen” sovittelu voi kuitenkin olla kahdesta huonosta vaihtoeh-

dosta se vähemmän huono. Talvivaara-tapauksessahan tuomioistuin osoitti 

rikosasiassa esitettyjä yksityisoikeudellisia vaatimuksia myös erilliseen riita-

asian oikeudenkäyntiin. Tämä muutti siinä määrin oikeuksien hakemisen 

rationaalisuusehtoja, että noin neljännes vaatimuksia esittäneistä ”peruutti” 

suoralta kädeltä vaatimuksensa (42/142).491 Vaikka legalisti ehkä pahoitte-

lee lopputulosta, intressinhaltijoiden näkökulmasta luopuminen oli ainoa 

järkevä vaihtoehto. 

Ryhmäkannetta ei ole koordinoitu tuomioistuinpohjaista sovittelua 

koskeviin säännöksiin. Yksimielisiä oltaneen siitä, että tällainen oikeuden-

käynti voi päätyä sovintoon. Tosin laki ei tätä vaihtoehtoa mainitse. Tästä 

huolimatta on luontevaa katsoa, että tuomarilla on normaali eli yleisestä 

prosessilaista johdettava velvollisuutensa edistää sovintoa myös ryhmä-

kanneoikeudenkäynnissä. Tuomari nimittäin vapautuu tällöin niistä so-

vinnon edistämisen rajoituksista, jotka ovat perusteltuja yhteis- ja jouk-

kokanteissa. Ryhmäkannehan on yksi asia, ja siinä tehty sovinto ulottaa 

vaikutuksensa kaikkiin ryhmän jäseniin. Sen sijaan kuluttaja-asiamiehellä 

ei ole mahdollisuutta edustaa ryhmää oikeudenkäynnin ulkopuolisessa so-

vittelussa. Hänen edustuksellinen valtansa rajoittuu ryhmäkanteeseen ja 

ryhmävalitukseen. Tosin ryhmäkanteen yhdeksi vahvuudeksi on katsottu, 

että se tuo tuomioistuimiin ennakkotapauksiksi kelpaavia kanteita.492 Vas-

taajan mahdollisuudet ”ostaa” kantaja ulos tuomioistuimesta – eli sopia 

asia – nimittäin pienenevät. Näin ryhmäkanne olemassaolollaan vahvistaa  

tuomioistuinlaitoksen ”oikeudenkehittämisfunktiota”. Näin ehkä voidaan 

ajatella, joskin ryhmäkanteen primääritavoite on auttaa ryhmän jäsenet 

oikeuksiinsa, ei toimia oikeuskehityksen moottorina. Tosin Suomessa 

vaara ryhmäkanteiden päätymisestä sovintoon on jäänyt ainakin toistai-

490.  Kotimaa 17.9.2016: ”Harmittaa, jos tuollainen paskaruukki vie leijonanosan”. 
491.  Ks. edellä jakso 4.4.2.
492.  OM 1992:3 s. 13.
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seksi puhtaaksi teoriaksi; ryhmäkanteita ei, kuten edellä on huomautettu,  

ole nostettu.

Mitään estettä ei ole pilottityyppisellekään sovittelulle, jolla haetaan en-

nakkotapausta muille vastaaville asioille. Käytettävissä on sekä tuomioistuin-

pohjaiset että vapaat sovittelumenettelyt. Asia erikseen on, että vastapuolen 

strateginen käyttäytyminen luultavasti kaataa useimmat sovitteluyritykset. 

Vastapuoli tuskin haluaa tuottaa intressihaltijoille edullista esikuvaa, johon 

muut intressinhaltijat voisivat vedota. Toki tappiollinen pilottisovinto on vas-

tapuolen kannalta vähemmän vaarallinen kuin tappiollinen pilottituomio. 

Pilottisovinto on aina selitettävissä kohtuusperusteiseksi tai tehdyksi kieltei-

sen maineen välttämiseksi. Lisäksi sovittelun vaarana on, että vastapuoli voi 

osallistua sovitteluun yksinomaan taktisessa viivytystarkoituksessa. Kuten 

edellä havaittiin, itsenäinen sovittelu pilottiasiassa ei vaaranna kollektiivisen 

oikeussuojan tavoitteita. Sen sijaan sovinnon edistäminen pilottioikeuden-

käynnissä vaatisi erityissäännöksiä. Niiden puuttuessa tuomarin on oltavan 

tavanomaista pidättyvämpi, jos oikeudenkäynnin pilottipiirteet ovat selvät.  

Enemmin tai myöhemmin myös tuomioistuinsovittelun normatiivinen 

kysymyksenasettelu herää. Toistaiseksi joukkokanteet on nostettu suoraan 

ilman sovittelun muodostamaa esivaihetta. Jos käytännöt muuttuvat, jou-

dutaan kysymään muun muassa, voiko tuomioistuinsovittelu käynnistyä yh-

teishakemuksella. Laki puhuu “osapuolista” mutta viitannee monikolla vain 

molempiin alkuperäisiin riitapuoliin (sovittelulaki 4.1 §). Access to justice -lo-

giikka sallisi yhteishakemukset sovittelusta samoilla ehdoilla kuin vastaavat 

yhteiskanteetkin. Sovittelun omakaan logiikka ei tunnu tekevän eroa tilan-

teiden välillä. Näin yhteishakemus sovittelusta olisi sallittu, jos vaatimukset 

tukeutuvat samaan oikeusperusteeseen. Jos tulkintaan yhdytään, joudutaan 

miettimään, mikä merkitys vastapuolen tahdonilmaisulla tällöin on. Vasta-

puolen suostumus on sovitteluun pääsyn ennakkoehto. Esimerkiksi: voiko 

vastapuoli suostua sovitteluun vain ilmoittamiensa hakijoiden kanssa? En-

simmäisessä luennassa sovittelu raukeaa, jälkimmäisessä se alkaa niiden 

yhteishakijoiden osalta, joiden kohdalla vastapuoli on antanut suostumuk-

sensa (sovittelulaki 4.3 §). 

Sovittelun teoria ei näe tälle estettä: pääseehän edes joku intressitahois-

ta nopeasti ja “vaihtoehtoisesti” oikeuksiinsa. Kollektiivisen oikeussuojan 

oma logiikka taas puhuu tätä tulkintaa vastaan. Osittainen sovittelu tarjoaa 

vastapuolelle jälleen yhden tilaisuuden hajottaa intressinhaltijoiden yhteis-



308

8. Uusia tuulia: sovittelu kollektiivisessa oikeussuojassa

rintama. Vastaava kysymyksenasettelu toistuu, kun tuomari edistää sovintoa 

yhteiskanteen tai joukkokanteen käsittelyssä. Vaikka tuomarin velvollisuus 

hakea sovintoa tässäkin tilanteessa on sinänsä selvä, varovaisuus on pai-

kallaan. Tuomarin tulee edistää kattavaa sovintoa, koska osasovinnot vas-

tapuolen valitsemien kantajien kohdalla saattavat olla vastapuolen tietoista 

taktiikkaa eli strategista käyttäytymistä. 

Jos yhteistä sovitteluhakemusta ei sallita, intressinhaltijat joutuvat teke-

mään erilliset sovitteluhakemukset. Myös alkavassa oikeudenkäynnissä ku-

kin asianosainen voi pyytää asian osoittamista sovitteluun (sovittelulaki 4.2 

§). Tällöin avautuu kysymys siitä, voidaanko sovitteluhakemukset käsitellä 

yhdessä, jolloin syntyisi joukkokanteille ominainen yhteiskäsittely, nyt sovit-

telukehikossa. Laki ei tällaista yhteissovittelua kiellä, joten ratkaisu jää riip-

pumaan siitä, missä määrin se edistää sovittelun tavoitteita. Yhteiskäsittelyn 

vahvuudeksi joka tapauksessa jää, että vastapuolen mahdollisuudet hajottaa 

intressinhaltijoiden yhteisrintama heikentyvät erilliskäsittelyyn verrattuna. 

Periaatteessa yhteissovittelun luvallisuuden määrää näin se, parantaako se 

mahdollisuuksia päästä sovintoon. Arviossa on syytä muistaa ne pulmat, joi-

ta syntyvä personaaliunioni, sama henkilö sovittelee joukkoa erillisiä ja eri-

laisia vaatimuksia, väistämättä tuo mukanaan. 

8.4. Välituloksia: sovittelu 
kollektiivisessa ympäristössä

Yleinen ilmiö konfliktinhallinnan oikeudellisessa tutkimuksessa on vaihto-

ehtoisen riidanratkaisun ja etenkin sovittelun mahdollisuuksien yliarvioimi-

nen. Sovittelun kuvitellaan olevan ainoa oikea tai ainakin ylivertainen keino 

ratkaista riita kuin riita. Sama piirre on havaittavissa myös kollektiivisen oi-

keussuojan kohdalla. Oikeudelliset keinot, ryhmäkanteista joukkokantei-

siin, leimataan siekailematta vanhentuneiksi. Oikeuksiin mukamas päästään 

vaihtoehtoisin keinoin halvalla, nopeasti ja tehokkaasti.493 Jos tällaiset ylisa-

nat istuvat huonosti yksilöllisen oikeussuojan todellisuuteen, kollektiivisessa 

oikeussuojassa ne tuntuvat suorastaan epärealistisilta, ainakin jos ajatellaan 

vain sovittelun kaltaisia konsensuaalisia malleja. Asia erikseen on, että sovit-

teluyritykset saattavat tuottaa epäsuoria tuloksia, vaikkakaan ne eivät johda 

aineelliseen tulokseen. Sovittelulla saadaan informaatiota, informaatio pal-

velee oikeuskehitystä ja oikeuskehitys taas johtaa lainsäädäntöön, joka tukee 

493.  Näin Hodges 2012 s. 20.



309

8. Uusia tuulia: sovittelu kollektiivisessa oikeussuojassa

oikeuksiin pääsemistä.

Kiistatonta on, että kollektiivisiin oikeudenkäynteihin pystytään kytke-

mään sovintoa edistäviä elementtejä. Teknisiä pulmia ei kytkennässä synny. 

Tuomioistuimen mahdollisuudet ”synnyttää” sovintoja ovat kuitenkin selväs-

ti pienemmät kuin tavallisessa kahden asianosaisen oikeudenkäynnissä. Asi-

anosaisten halukkuus sovintoon kollektiivisessa oikeudenkäynnissä riippuu 

paljolti sellaisista ulkopuolisista tekijöistä, jotka ovat tuomioistuimen vaiku-

tusmahdollisuuksien ulkopuolella. Vastapuolen sovintohalukkuus riippuu 

ratkaisevasti ennen kaikkea siitä, millainen prejudisiaalinen sovinnolla tu-

lee olemaan. Ellei tällaista vaikutusta ole tai sovinto jopa estää myöhemmät 

samanlaiset vaatimukset, vastapuoli on todennäköisesti valmis tekemään 

”huononkin” sopimuksen eli sopimuksen, jota se ei tekisi tavallisessa oikeu-

denkäynnissä. Tällöin intressinhaltija saattaa päästä jopa sellaisiin oikeuksiin, 

joita hänellä ei todellisuudessa ole. 

ADR-tutkimus on myös kehitellyt joitakin malleja, joilla pitkällä tähtäi-

mellä kyetään ratkaisemaan yksilöllisten kompensoivien vaatimusten on-

gelma. Vaatimusten yksilölliset piirteet tekevät, jos niitä on riittävästi, perin-

teisen oikeudenkäynnin mahdottomaksi. Tuomioistuin ei yksinkertaisesti 

pysty tehokkaasti käsittelemään vaatimusten diversiteettiä. Yksi ehdotus on 

työnjako. Tuomioistuin ratkaisisi perinteisessä oikeudenkäynnissä yhteiset 

oikeuskysymykset; yksityiset elimet – esillä ovat olleet erityisesti yksityiset 

asiamiehet (’private ombudsmen’) – taas soveltaisivat näin saatuja ratkai-

suohjeita yksittäisin vaatimuksiin.494 Soveltaminen voisi olla sovinnollisen 

lopputuloksen hakemista (sovittelua) tai lainkäytöllistä päätöksentekoa. Aja-

tukset ovat vasta kehitteillä, joten mallien toimivuudesta on mahdotonta 

sanoa mitään. Varmalta näyttää vain, että kollektiivisessa oikeussuojassa on 

kenties tilaa sellaisille lainkäytön ja vaihtoehtoisen riidanratkaisun yhdistel-

mille, joita tavallisissa oikeudenkäynneissä ei tulla ajatelleiksi. 

Jos sovinnon edistäminen kollektiivisissa oikeudenkäynneissä on enim-

mäkseen tuloksetonta, suorastaan toivottomilta näyttävät itsenäiset sovitte-

lumenettelyt. Ne ovat teknisesti mahdollisia: säännökset, joilla oikeusjärjes-

tykseen tuodaan ryhmäsovittelun tai joukkosovittelun kaltaisia kollektiivisia 

sovittelumekanismeja, ovat sinänsä helppo kirjoittaa. Pulmaksi nousee kui-

tenkin aina sovintojen prejudisiaalinen vaikutus; vastapuoli ei voi suostua 

sovintoon, ellei hän tiedä, kuinka laajaan joukkoon sovintosopimus tavalla 

tai toisella heijastuu. Ja päättelyä jatkaen: ryhmäsovittelu antaa paremman 

494.  Tämäkin ajatus on Hodgesin artikkelista. Ks. Hodges 2012 s. 32. Asia erikseen on, että hän 
ei kehittele ajatustaan eteenpäin. 
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lupauksen kuin joukkosovittelu. Ryhmäsovittelussa (tai vastaavassa kaikkia 

sitovassa joukkosovittelussa) tehty sovinto sitoo kaikkia vastaavassa asemas-

sa olevia intressinhaltijoita. Vain tässä tapauksessa vastapuoli voi luottaa sii-

hen, että häneen ei kohdisteta uusia samanlaisia vaatimuksia ja tueta niitä 

viittaamalla muiden intressinhaltijoiden kanssa tehtyihin aikaisempiin sopi-

muksiin. Vaarallisin on tietenkin sellainen uusi vaatimus, joka ylittää tehdyn 

sovinnon tason. Mahdollisuus tehdä tällaisia ylisuuria vaatimuksia heikentää 

myös oikeuksiaan hakevien halua sovintoon. Sivuun jättäytymällä he voivat 

saada suuremman suorituksen kuin sovintomenettelyyn mukaan lähteneet  

intressinhaltijat. Sovittelumenettelyt sisältävät siis yhden vapaamatkusta-

misen muunnelman. 

Pilottityyppinen sovittelu itsenäisenä menettelynä on sekin teoreettinen 

lupaus. Käytännössä se kaatuu vastapuolen strategiseen käyttäytymiseen 

ainakin, jos sovinto antaa muun kuin symbolisen tai näennäisen edun int-

ressinhaltijalle. Miksi vastapuoli tekisi asiallisesti huonon sovinnon, joka 

antaisi esikuvan myöhemmille vaatimuksille. Pilottisovinto on vaarallinen 

sekä myöhemmissä oikeudenkäynneissä että myöhemmässä sovittelussa. 

Vastapuolen intressissä aito pilottisovinto on perusteltavissa vain, jos pilotti- 

oikeudenkäynnin lasketaan varmuudella päättyvän vähintään saman suu-

ruiseen tappioon ja odotettavissa oleva tappio tulee lisäksi saamaan paljon 

kielteistä julkisuutta. Pilottisovinto on ehkä pidettävissä poissa julkisuudes-

ta. Sovinnon tekeminen voidaan myös selittää sosiaalisella syyllä: sovinto ei 

olekaan ollut oikeudellinen vaan kohtuusperusteinen. Tällainen perustelu 

nimittäin heikentää sovinnon itsenäistä prejudisiaalista vaikutusta.                  
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9.1. Kollektiivisen oikeussuojan 
tulevaisuus

Kollektiivisen oikeussuojan keräämää kannatusta ei voi muuta kuin ihmetel-

lä: kulkeehan kehitys siinä tavallaan vastavirtaan. Yksilöllisen oikeussuojan 

ideaali kun tuntuu erityisen ajanmukaiselta mielipideilmastossa, joka pai-

nottaa individualismia ja yksilön omaa vastuuta toiminnastaan, ”jokainen 

olkoon oman onnensa seppä myös oikeuksissaan”. Uusliberalismin nimel-

lä tunnettu aatevirtaus suorastaan hyväksyy sen, että ”oikeusistuinten pää-

töksenteon luokkavinouma on laaja-alainen tai jopa kaikenkattava”, vaikka 

uusliberalistisiin arvoihin on tapana sisällyttää myös laillisuus.495 Markki-

natalouteen sitoutunut talousmies saattaa vielä hyväksyä sijoittajansuojaan 

ja vilpilliseen kilpailuun liittyvät kollektiivikanteet. Sen sijaan kollektiivises-

ti toteutuva tuote- ja ympäristövastuu saattaa häntä jo epäilyttää. Ovathan 

massavaatimukset kaataneet kokonaisia teollisuudenaloja, esimerkkinä as-

bestiteollisuus Yhdysvalloissa.496 Lisäksi talousmies kantaa yhtä suurta (tai 

ehkä suurempaankin) huolta siitä, miten yritykset pystyvät suojautumaan 

”liiallisilta” vastuuvaatimuksilta. Esimerkiksi VW – päästöskandaalissa myö-

tätuntoa saavat yllättävästi huijaukseen syyllistyneet auton valmistajat, joil-

ta vaadittuja sakkoja ja korvauksia kauhistellaan. Huijattujen autonostaji-

en taivastellaan saavan suhteettomia korvauksia, jotka eivät ole ”asiallisesti” 

perusteltuja.

Kirjallisuudessa on vakavissaan mietitty, onko kollektiivisen oikeussuo-

jan ajatus myötätuulessa vai vastatuulessa ja mistä virtaukset tulevat. Voi-

makkainta myötätuulta sen katsotaan saaneen keskieurooppalaisen au-

toteollisuuden skandaaleista.497 Suomessa se on noussut keskusteluun 

pikemminkin metsäteollisuuden – eli puukartellijuttujen – tekemisistä. 

Suomalaisenkaan mielipideilmaston virtauksia ei ole helppo arvioida. Val-

takunnallisen päälehden (HS 13.2.2016) samassa numerossa ja jopa samalla 

sivulla kun yhtäältä valitellaan ryhmäkanteen surkeutta – ryhmäkanteesta 

495.  Ks. Harvey 2008 s. 97. Olisi houkuttelevaa sanoa, että laillisuus on tässä luennassa muo-
dollista lainmukaisuutta, ei tosiasiallista oikeuksien toteutumista. 
496.  Jotkut kollektiivisen oikeussuojan sovellukset – esimerkiksi korvauskanteet – ovatkin 
saaneet mainesanan ”cutting-edge innovation”. Joukkokanteet tai niiden uhka yhtäältä ajavat 
yritykset vararikkoon, toisaalta taas estävät yrityskaupat ja fuusiot. Ks. Aczel 2004 s. 531. 
497.  Ks. Koch 2016 s. 352.
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tuli ”tehoton uhka elinkeinoelämän kuluttajanvastaisille toimille.” Toisaalta 

taas naapuriartikkelissa vaaditaan ”tarpeettoman käräjöinnin karsimista” ja 

kehitellään siihen keinoja, esimerkiksi oikeudenkäynnin aloittamiseen tar-

vittavaa erillistä lupaa. Mielipiteet saadaan toki harmonisoiduksi toteamalla, 

että ”tarpeellisia” oikeudenkäyntejä on liian vähän, ”tarpeettomia” taas liian 

paljon. Tällaisia näkemyksiä on pakko pitää oikeuspoliittisena populismi-

na.498 Kaiken kaikkiaan mikään aineistossa ei puhu sen puolesta, että yrityk-

set kokisivat niitä vastaan nostetut kanteet vakavana uhkana. Oikeudellisen 

riskinhallinnan tutkimuksessa oikeudenkäyntejä ei edes nosteta omaksi ris-

kien ryhmäkseen.499 Joillakin riskialueilla, esimerkkinä sähköntoimituksen 

keskeytykset, mainitaan ohimennen kuluttajien tekemät valitukset kulutta-

javiranomaisille. Maininta on pelkästään toteava. Todellisesta huolesta ei 

todista myöskään yleisluonteinen vaatimus siitä, että on tiedettävä, mitkä 

tahot voivat kohdistaa yritykseen vaatimuksia ja millä perusteella. Tässäkään 

vaatimus ei kytkeydy oikeudenkäynteihin tai niiden uhkaan.     

Kuten alussa sanottiin, kollektiivisen oikeussuojan tutkimus on ennusta-

nut, että on tullut aika perinteisen yksilöllisen oikeussuojan ideaalin perus-

tavanlaatuiseen uudelleenarviointiin. Pelkkien uudistusvaatimusten varassa 

ei päästä eteenpäin, vaan tarvitaan konkretiaa. Uudelleenarvioinnissa on 

kehitettävä tavat, joilla massaluonteisten vaatimusten haasteeseen vastataan 

tulevaisuudessa. Vaikka väitteet oikeussuojan aukoista vaikuttavat drama-

tisoinnilta, niissä on paljolti perää. Nykyinen oikeudenkäyntijärjestelmä ei 

sovellu tällaisten vaatimusten ratkaisemiseen, vielä vähemmän sellaiseen 

käsittelemiseen, joka antaisi oikeuksiaan hakeville sen tunteen koetusta oi-

keudenmukaisuudesta, mitä nykyiset näkemykset oikeudenkäynniltä edel-

lyttävät. Tuomioistuimiin tuotuna ja perinteisesti käsiteltyinä ne hukuttavat 

tuomioistuimet asiavuoriin. Kuluu vuosikymmeniä, ennen kuin kaikki oikeu-

denkäynnit on saatu päätökseen. Jos taas asioita ei tuoda tuomioistuimiin, 

toisin sanoen yksilöllisen oikeudenkäynnin kynnys on liian korkea, ihmiset 

eivät pääse oikeuksiinsa. Vaikka jälkimmäinen skenaario on tuomioistuin-

ten näkökulmasta ehkä ensimmäistä parempi, se johtaa oikeusjärjestyksen 

legitimiteetin rapautumiseen. Miksi säätää lakeja, joiden lupaamat oikeudet 

eivät ole saavutettavissa, ja miksi julkisin varoin rahoitetaan tuomioistuimia, 

498.  Jopa Yhdysvalloissa, joka on kuulu ”turhista” oikeudenkäynneistä, myönnetään, että 
vaikka ”some civil suits are frivolous, political science research indicates that most have some 

merit – - -.” Näin Bartol – Bartol 2015 s. 352.
499.  Aalto-Setälä ym. 2002 s. 194 ja 334. Totta kylläkin on, että mielipiteet ovat ajalta ennen 
ryhmäkannetta ja ryhmävalitusta. 
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jotka eivät tarjoa todellista pääsyä oikeuksiin.      

Optimisti ehkä sanoisi, että massaluonteiset vaatimukset ovat vain ajan 

muoti-ilmiö. Nykyiset joukko-oikeudenkäynnit kuten puukartellikanteet ovat 

satunnaisia. Pitkällä tähtäimellä palataan kahdenkeskiseen lainkäyttöön, joi-

ta varten yksilöllinen oikeudenkäynti on aikanaan eli modernin ajan alussa 

luotu. Näin ollen kollektiivisen oikeussuojan erityisjärjestelyjä ei tarvita, ei 

ainakaan pienessä oikeuskulttuurissa. Kiistatonta on, että oikeuksiin pääsyä 

voidaan merkittävästi parantaa perinteisiin ”prosessioikeudellisin” pikku-

askelin luopumatta yksilöllisen oikeussuojan ideaalista. Paljon auttaisivat 

jo taloudellista riskiä vähentävät uudistukset kuten selkeämpi siirtyminen 

niin sanottuun sosiaaliseen kulusääntöön. Siinä hävinneen asianosaisen vas-

tuu vastapuolen kustannuksista on sidottu hänen maksukykyynsä ja sosio-

ekonomiseen asemaansa. Tosin tämän kaltainen säännös on prosessilaissa 

(OK 21:8b): säännös on kuitenkin soveltamisedellytyksiltään epämääräinen 

ja sen soveltaminen suuresti tuomioistuimen harkinnasta riippuvaa. Empii-

ristä selvitystä siitä, kuinka usein sitä sovelletaan, ei myöskään ole.500 Nythän 

ainoa merkittävä poikkeus hävinnyt maksaa-pääsääntöön on oikeudellinen 

epäselvyys. Se taas on mitä suurimmissa määrin katsojan silmässä. Asia, jo-

ka on yhdelle epäselvä, onkin toiselle täysin selvä. Joukkokanteissa auttaisi 

taas tehostettu asiainhallinta, josta on toimivilta vaikuttavia oikeusvertaile-

via esimerkkejä. Myös asianosaiseksi liittyminen on harkitsemisen arvoinen 

vaihtoehto. Siinä käytettäisiin hyväksi vireillä olevan oikeudenkäynnin iner-

tiaa ja synergiaa. Pohjoismainen kielteisyys asianosaiseksi liittymistä koh-

taan on vain dogmaattinen oppirakennelma, ei testattu kokemussääntö tai 

looginen välttämättömyys. Lähti kehitys mihin suuntaan tahansa, mikään 

ei kuitenkaan viittaa siihen, että massaluonteiset oikeussuojantarpeet kato-

aisivat jälkiteollisesta ja digitalisoituvasta maailmasta. Pikemminkin niiden 

määrä lisääntyy. 

Kun näin käy, ajattelussa ei saa urautua. Kollektiivisen oikeussuojan kei-

not eivät sulje toisiaan pois: sen sijaan ne ovat käytettävissä päällekkäin, lo-

mittain ja peräkkäin. Pilottikanne voi valmistella maaperää myöhemmin 

nostettavalle ryhmäkanteelle, myöhempi ryhmäkanne kokoaa ne intressin-

haltijat, jotka eivät olleet aikaisemman joukkokanteen asianosaisina ja jäivät 

osattomiksi sillä saavutetusta oikeussuojasta. Yhtä hyvin vahvistusluontei-

500. Vanhahkossa empiirisessä selvityksessä yli puolet tuomareista ilmoitti säännöstä joskus 
soveltaneena, joskin soveltamiskerrat jäivät avoimeksi. Loput tuomareista ei ollut käyttänyt 
säännöstä kertaakaan. Ks. Kilpiä 2016 s. 204. Mikään ei kuitenkaan viittaa siihen, että sosiaali-
nen kulusääntö olisi laajamittaisemmin syrjäyttämässä pääsääntöä.
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nen järjestökanne tai ryhmäkanne voi toimia perustana, kun intressinhaltijat 

myöhemmin nostavat yhteiskanteita, joukkokanteita tai yksilöllisiä kantei-

ta. Oikeudenkäyntipohjaista kollektiivista oikeussuojaa pystytään täyden-

tämään liittämällä siihen elementtejä vaihtoehtoisesta sovittelusta. Lauta-

kuntapohjainen ryhmävalitus vaikuttaa ajatuksena hyvin käyttökelpoiselta, 

vaikkakaan käytännön kokemukset siitä eivät ole häävejä. Sovitteluelement-

tien liittäminen kollektiiviseen lainkäyttöön kylläkin tuo mukanaan odotta-

mattomia ongelmia. Ilmeistä on, että sovittelun niin sanotut rationaalisuus-

ehdot muuttuvat, kun strateginen käyttäytyminen hallitsee asianosaisten 

ajattelua. Itsenäiselle kollektiiviselle sovittelulle toki jää hieman tilaa myös 

massavaatimusten maailmassa.    

Kollektiivisen oikeussuojan tutkimus ottaa vasta ensiaskeleitaan. Jois-

takin seikoista tutkimus näyttää päässeen yksimielisyyteen, joistakin taas 

edelleen kiistellään. Varsinainen perustutkimus ei ole ehtinyt reagoimaan 

uuteen tiedontarpeeseen, joten julkaisut ovat paljolti osa-analyysejä ja mie-

lipidekirjoituksia. Muutamat havainnot ansaitsevat kuitenkin huomiota.501 

Mitä tulee oikeudellisiin huomioihin, on sanottu, että nykyiset voimasuhteet 

lainkäytössä tasoittuvat. Käytössä olevat kollektiivisen oikeussuojan keinot 

eivät kuitenkaan kykene luomaan aitoa oikeudellista tasavertaisuutta. Suo-

mea ajatellen toteamukseen on suorastaan pakko yhtyä. Samoin kuulija va-

kuuttuu väitteistä, joiden mukaan tuomarikunnan asenteilla tulee olemaan 

ratkaiseva merkitys kollektiivisen oikeussuojan kehittymiselle. Vastaväitteitä 

tuskin herättää sekään toteamus, että kollektiivinen lainkäyttö vaatii kaikilta 

professionaalisilta toimijoilta ’oikeudellista sopeutumista’ muutokseen. Ja 

suorastaan itsestäänselvyydeltä vaikuttaa ajatus siitä, että kollektiivikantei-

den käyttöaste (’frekvenssi’) on jatkossakin riippuvainen siitä, miten niiden 

rahoittaminen saadaan järjestetyksi. Epäitsekkäät kantajat – ja ylipäätäänkin 

pyyteettömät toimijat – pysyvät harvinaisuuksina pohjoismaisissa oikeus-

kulttuureissa.

On myös helppo yhtyä havaintoon, että kollektiivisen oikeussuojan ide-

aalimallia ei tulla löytämään.502 Kehitys hakee vielä pitkään suuntaansa, eri 

malleja kokeillaan muun muassa Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Tulokset 

vaihtelevat: joskus vaivalla luotuja menettelyitä ei käytetä ollenkaan, joskus 

taas ohjaamaton kehitys tuottaa oivallisesti toimivia mekanismeja.503 Lain-

säädäntöä vaikeuttaa empiirisen tiedon lähes totaalinen puuttuminen. Int-

501.  Ks. Hensler 2016 s. 388.
502.  Tästä ”one size fits all” unelmasta ks. Hodges 2009 s. 344. 
503.  Hensler 2009 s. 8.
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ressitahojen valinnoista eri oikeussuojakeinojen välillä tiedetään äärimmäi-

sen vähän. Emme tiedä, miksi he valitsevat jonkun oikeussuojankeinon tai 

jättävät valitsematta toisen. Vastaavasti intressitahojen toiminta tuomioistui-

men (tai yleisemmin ”oikeuden”) ulkopuolella jää arvailujen varaan. Voim-

me vain sanoa, että intressitahot voivat järjestäytymällä tehostaa ratkaisevasti 

oikeuksiin pääsyä. Optimisti pitää lainsäädännöllisiä harharetkiä ja huonoja 

käyttäjäkokemuksia odotettuina, koska todellinen kehitystyö on vasta käyn-

nistymässä. Kollektiivinen oikeussuoja toisin sanoen hakee rooliaan. Olisi 

kohtuutonta vaatia, että se toimisi alusta alkaen moitteettomasti. Joudutaan-

han perinteisiäkin prosessilakeja korjailemaan tavan takaa, vaikka nykymuo-

toinen prosessi sai peruslinjauksensa jo satoja vuosia sitten. Pessimisti taas 

näkee kaiken osoituksena epärealistisesta muotioikusta. Kun kollektiivista 

oikeussuojaa on aikansa yritetty toteuttaa eri muodoissa, järki voittaa – ja 

palataan turvalliseen yksilöllisen oikeussuojan ideaaliin.

9.2. Vaatimaton alkutila 

Kehitettävää riittää, kun ajatellaan Suomen oikeusjärjestystä. Jos oikeusver-

tailussa järjestettäisiin kilpailuja, Suomen ei kannattaisi osallistua, kaikkein 

vähiten siihen sarjaan, jossa kilpaillaan kollektiivisella oikeussuojalla. Ryh-

mäkannetta ei voisi lähettää ollenkaan edustamaan Suomea. Se on tarujen 

hampaaton tiikeri niin juridisesti kuin tosiasiallisestikin. Hampaattomuus 

johtuu siitä, että ryhmäkanteen tehokkaimmat tyypit, järjestökanne ja ylei-

nen ryhmäkanne ovat rajatut pois valikoimasta. Yksinoikeus tällaiseen kan-

teeseen on erityisviranomaisella, kuluttaja-asiamiehellä. Toistaiseksi yhtään 

ryhmäkannetta ei ole nostettu, ei tiettävästi edes valmisteltu sanallisia viit-

tauksia pidemmälle. Ryhmäkanteessa tulee hakematta mieleen lainsäädän-

nöllinen ja tulkinnallinen stagnaatio. Uudistuksiin ei poliittisen kontroversi-

aalisuuden takia ryhdytä, vaikka laki ei toimi. Tulkinnallinen stagnaatio taas 

on seurausta oikeudellisten impulssien puuttumisesta: ryhmäkannekonsepti 

ei tästä syystä pääse kehittymään.504      

Oli syy stagnaatioon mikä tahansa, viranomaisaloitteisessa ryhmäkan-

teessa on pahoja heikkouksia. Ne eivät koske vain Suomea vaan kaikkia maita, 

joissa tällainen kannetyyppi tunnetaan. Heikkoudet vain kärjistyvät, kun se 

on ainoa sallittu kannetyyppi. Viranomaisaloitteinen ryhmäkanne tuntuu 

504.  Ryhmäkanteen historia sopisikin oikeussosiologian oppikirjoihin paraatiesimerkiksi oi-
keusjärjestyksen stagnaatiosta. Ks. Kyntäjä-Laitinen 1983 s. 132. ”Ei synny vakaata uudistuslinjaa 
eikä erimielisyyksiä aiheuttavia aiheita oteta esiin vakavassa mielessä.”
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ensiksikin kärsivän kaikkialla voimavarojen niukkuudesta. Toiseksi kantaja-

viranomainen on myös altis lobbaukselle ja poliittiselle paineelle. Kumpikin 

on erityisen tuhoisaa silloin, kun ryhmäkanteiden ajaminen on vain vähäi-

nen osatehtävä viranomaisella. Paineen alaisena viranomainen ohjaa toi-

mintansa mukavuusalueelle eli sinne, missä ei ole vastaavaa painetta. Nämä 

rakenteelliset seikat eivät kylläkään selitä ryhmävalituksen vähäistä käyttöä. 

Se olisi periaatteessa tehokas ja helppokäyttöinen kollektiivisen oikeussuo-

jan väline. Ehkä passiivisuus ryhmäkanteessa on johtanut passiiviuuteen 

myös ryhmävalituksissa. 

Pilottikanne ei ole päässyt lapsenkengistään. Prosessilaki ei tunne koko 

käsitettä, ja pilottioikeudenkäynnit ovat välttäneet tutkimuksenkin huomion. 

Tosiasiallisesti pilottikanteita ajetaan sekä erilliskanteina että joukkokantei-

den sisäisinä. Prosessilain yleisiä säännöksiä voidaan käyttää tehostamaan 

pilottikanteiden hyötykäyttöä. Sisäisten pilottikanteiden käyttäminen näyt-

tää muodostuvan rutiiniksi suurissa joukkokanteissa, esimerkkinä kartelli-

kanteet. Tosin tuomioistuinten menettelytavat vaihtelevat, etenkin sisäisis-

sä pilottikanteissa. Pilottikanteiden sosiaalista dynamiikkaakaan ei tunneta, 

mikä on johtanut pilottikanteen aiheettomaan väheksymiseen. Pilottikantaja 

voi toki olla yksinäinen oikeustaistelija. Yhä useammin hän kuitenkin toimii 

taustaryhmänsä esitaistelijana saaden siltä taloudellista, henkistä ja profes-

sionaalista tukea. Modernikaan pilottikanne ei tuo nopeaa oikeuksiin pääsyä 

muille samassa asemassa oleville. Pilottituomion prejudisiaalinen vaikutus 

on epäselvä ja altis vähätteleville vastastrategioille. Parhaassakin tapauksessa 

pilottikanteen tie on pitkä tie oikeuksiin.

Joukkokanteet ovat nousseet vasta viime vuosina huomion kohteeksi. To-

sin niitä on aina ollut. Näyttää kuitenkin siltä, että joukkokanteisiin lähdetään 

yhä useammin ja kantajajoukon toiminta on yhä järjestäytyneempää. Järjes-

täytyminen voi olla täysin ad hoc -tyyppistäkin. Käytännössä kantajat kuiten-

kin järjestäytyvät kansalaisjärjestön tai kaupallis-professionaalisen toimijan 

ympärille. Prosessioikeuden tutkimus on tältä osin ajastaan jäljessä. Joukko-

kanteita nimittäin on perinteisesti tarkasteltu kumulaation näkökulmasta. 

Kumulaatio-opit eivät kuitenkaan juuri auta modernien joukkokanteiden 

hallinnoinnissa. Mitä tulee oikeuspolitiikkaan, rahoittamisen ongelma odot-

taa kollektiivisessa oikeussuojassa ratkaisuaan. Selvää on, että juuri kaikkein 

heikoimmat ja eniten oikeuksiin pääsyä tarvitsevat intressitahot eivät kykene 

organisoimaan edes joukkokanteita. Koska menettelytapoja ei ole vakioitu, 
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tuomioistuimet ovat lisäksi varsin alttiita institutionaalisten vastaajatahojen 

viivytysstrategialle. Samoin kantajien joukko jää suojattomaksi vastaajien 

hajotustaktiikan edessä. 

Prosessilain tulkinnallakin on merkityksensä. Joukkokanteesta saadaan 

maksimaalinen hyöty vain yhteisen asianajamisen ja yhteiskäsittelyn kautta. 

Jos ne evätään, joukkokanteet palautuvat yksilöllisiksi kanteiksi. Totta on, että 

suomalaiset tuomioistuimet ovat toistaiseksi olleet myötämielisiä kantajille. 

Personaaliunioni asianajamisessa on sallittu, ja yhteiskäsittely – eli subjek-

tiivinen kumulaatio – on ollut pääsääntönä. Myös sisäisiä pilottiasioita on 

käytetty ihailtavasti tässä tutkimuksessa käsitellyissä joukkokanteissa, vaik-

kakin pilottikanteiden poimiminen kannemassasta voi herättää kysymyksiä. 

Myös sisäisten pilottikanteiden koordinointi muuhun kannejoukkoon kär-

sii menettelypuitteiden puuttumisesta. Ohuen säännöspohjan ohella myös 

asenteet heikentävät joukkokannekonseptin toimivuutta. Etenkin vanhempi 

tuomaripolvi on opetettu siihen, että keskeneräisistä asioista ei keskustella, 

ei asianosaisten eikä kollegojen kanssa. Kaikkinainen keskustelu nimittäin 

vaarantaa tuomarin henkisen riippumattomuuden. Tuomioistuinlaki näyt-

tää jopa tukevan tätä asennetta korostaessaan lain yksinomaisuutta (9:1). 

Osaksi periaate onkin oikea. Asiasisältöinen keskustelu, johon vain toinen 

asianosainen ottaa osaa, on tuomittavaa. Sen sijaan itse käsittelyyn liittyvä 

keskustelu eli asiainhallinnasta sopiminen on sallittua. Toki sekin on paras 

epäilysten välttämiseksi tehdä, kun molemmat asianosaiset ovat saapuvilla. 

Keskusteluissa muiden tuomareiden kanssa ammattiasioista (vaikka ne liit-

tyisivät keskeneräisiin asioihin) on vaikea nähdä mitään pahaa. Päinvastoin 

se on tapa pitää yllä laintuntemusta, oikeudellista osaamista sekä ammatti-

taitoa. Laki vaatii myös tätä (tuomioistuinlaki 9:4.1)       

Yhteiskanne saavuttaa joukkokanteen edut (eli yhteiskäsittelyn ja jakaan-

tuvan taloudellisen riskin) ilman joukkokanteen käsittelyproblematiikkaa. 

Yhteiskanne on kuvainnollisesti sanottuna valmiiksi liimattu joukkokanne. 

Tämä kannetyyppi on kuitenkin jäänyt Suomessa kehittymättömäksi. Suo-

men prosessilaki ei salli kannekäärmeitä, joissa yhä uudet intressinhaltijat 

liittyvät alkuperäisten kantajien joukkoon. Yhteiskanteen on oltava alkupe-

räinen eli kaikkien kantajien on oltava tässä asemassa jo haastehakemukses-

sa. Yhteiskanteen sisältämien vaatimusten on lisäksi oltava joko jakamatto-

mia tai ainakin hyvin helposti jakautuvia. Perustava ratkaisu siitä, sallitaanko 

yhteiskanne yksittäisessä oikeudenkäynnissä, tehdään jo haastehakemuksen 
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jättämisen yhteydessä. Suomessa yhteiskanteen rajoja ei ole käytännössä 

kunnolla testattu. Kantajat ovat joko perinteen vaikutuksesta tai tuomioistui-

men asenteen takia suosiolla tyytyneet erillisiin kanteisiinsa. Prosessilakiin 

tulisikin pikaisesti ottaa Norjan prosessilain tapaan määritelmä siitä, mikä 

kaikki katsotaan ”yhdeksi asiaksi”. Tällainen määritelmä ratkaisisi samalla 

yhteiskanteen soveltamisalan. Samoin sääntelyä kaipaisi myös yhteiskanteen 

kantajien välinen suhde: mitä he voivat tehdä yksin, mikä taas vaatii kaikkien 

tai ainakin enemmistön suostumuksen?

Konsensuaalinen vaihtoehtoinen riidanratkaisu ei anna paljoakaan lupa-

uksia kollektiivisessa oikeussuojassa. Joitakin sen muunnelmia tunnetaan oi-

keusvertailevasti. Näyttää siltä, että muutamat yksilöllisen sovittelun käytän-

teet ovat siirrettävissä myös kollektiivisen lainkäytön ympäristöön. Sovinnon 

rationaalisuusehdot kuitenkin suuresti muuttuvat. Yleisesti ottaen sovintoon 

pääseminen vaikeutuu sovinnon prejudisiaalisen vaikutuksen ennakoinnin 

takia. Sen sijaan lainkäytöllinen vaihtoehtoinen riidanratkaisu, esimerkkinä 

lakisääteisten lautakuntien lainkäyttö, on tässäkin yhteydessä kokeilemisen 

arvoinen. Se tarjoaa kevyen vaihtoehdon ryhmäkanteille ja joukkokanteille. 

Täytäntöönpanokelpoisuuden puuttuminen ei ole niin keskeistä mitä ku-

vitellaan. Tärkeämpää on, että lautakunnan päätös, oli se suositus tai muu, 

saa riittävän prejudisiaalisen vaikutuksen myöhemmässä oikeudenkäynnis-

sä. Tuo oikeudenkäynti voi olla pilottikanne, ryhmäkanne, joukkokanne (tai 

sen ”valmis” versio yhteiskanne) taikka yksilöllinen oikeudenkäynti. Huonot 

kokemukset suomalaisesta ryhmävalituksesta eivät vielä todista näiden ke-

veiden menettelyjen hyödyttömyyttä.     

 Oma, toistaiseksi unohduksiin jäänyt pulmansa herää unionin sääntelyn 

ja jäsenvaltioiden kansallisten prosessilakien työnjaossa. Osaksi se määräy-

tyy (mikä puoli tässä sivuutetaan) eurooppaoikeuden periaatteiden kautta, 

osaksi tarkoituksenmukaisuuslogiikalla. Kirjallisuudessa unionia on vaadittu 

pysymään tontillaan eli keskittymään siihen kollektiiviseen oikeussuojaan, 

joka on tarpeen  kuluttaja/elinkeinonharjoittaja-suhteissa ja kilpailulakiin 

kohdistuvissa rikkomuksissa.505 Tällöin on yleensä kysymys niin sanotuis-

ta sarjavahingoista, joille on ominaista intressin pienuus. Sen sijaan unio-

nin olisi syytä pysyä erossa massavahingoista. Kollektiivista oikeussuojaa 

on mahdotonta saada toimimaan yhtenäistämättä kansallisia prosessilakeja, 

jotka ovat hyvin erilaisia. Prosessilakien yhtenäistäminen taas on tavoitteena 

vuosikymmenten päässä, jos niin pitkälle ikinä edetään. Logiikka sinänsä va-

505.  Näin Wagner 2011 s. 55. 
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kuuttaa, ja uusin kehitys näyttääkin etenevän tällä tavalla. Tosin se törmän-

nee piakkoin rajanvedon ongelmiin. Kuten edellä todettiin, sarja- ja massa-

vahingot ovat erotettavissa vain vahingon määrän ja vakavuuden perusteella. 

Tällaiset erotteluperusteet taas ovat liiaksi subjektiivisten arvioiden varassa.

Vei kehitys mihin suuntaan tahansa, yhtä asiaa voidaan pitää varmana. 

Niin unionissa kuin jäsenvaltioissakin on koittanut perustavanlaatuisten rat-

kaisujen aika: mikä on kollektiivisen oikeussuojan lopullinen käyttöala, mitä 

instrumentteja oikeuksien kollektiiviseen hakemiseen käytetään, miten siitä 

johtuvat kustannukset jaetaan ja – yllättävän tärkeänä kysymyksenä – mitä 

otamme opiksi yhdysvaltalaisista käyttäjäkokemuksista.506 Tutkijoiden teh-

tävä on ennen muuta korostaa, että perustavia valintoja ei saa tehdä ennak-

koluulojen, uuden ilmiön pelon ja satunnaisten tiedonrippeiden perusteella. 

Kollektiivinen lainkäyttö nimittäin näyttää olevan, tavallisesta prosessilain-

säädännöstä poiketen, altis populistisille mielipiteille. Yksilöllinen oikeus-

suoja eli perinteinen oikeudenkäynti kiinnostaa harvoja, lähinnä prosessi-

oikeuden tutkijoita ja sosiologeja. Sen sijaan kollektiivisesta oikeussuojasta 

lähes kaikilla ja myös kadun miehillä on ”vankka” mielipide.

Vastuu tavallisen kansalaisen saattamisesta oikeuksiinsa kuuluu kaikil-

le oikeudellisille toimijoille. Lainsäätäjän perustehtävä on aina ollut luoda 

”nyky-yhteiskunnan vaatimusten mukaista sääntelyä.”507 Tämä koskee myös 

ja jopa ennen kaikkea prosessilainsäädäntöä. Tuomioistuinten taas on so-

vellettava uusia säädöksiä ja oppeja käytäntöön, ennakkoluulottomasti ja 

asianosaisia ajatellen. On myönnettävä, että tuomioistuimet eivät yleensä 

ole osoittautuneet tässä suhteessa kehityksen jarruiksi. Monissa maissa tuo-

mioistuimet ovat päinvastoin kantaneet päävastuun kollektiivisen lainkäytön 

kehittämisestä. Prosessioikeuden tutkimuksen tulee arvioida lainsäätäjän 

aikaansaannosten toimivuutta ja ehdottaa havaitsemiinsa epäkohtiin konk-

reettisia korjauksia. Tämän vahtikoiran roolinsa tutkimus liian helposti unoh-

taa kunnioittaessaan liiaksi lainsäätäjän tahtoa. Lainsäätäjä ei ole erehtymä-

tön. Uusinkaan tutkimus ei ehkä täytä kaikkein edistyksellisimpiä odotuksia. 

Prosessioikeuden tutkimus ei saa kuitenkaan unohtaa primääritehtäväänsä 

eli säännösten systematisointia ja tulkintaa, mihin tarvitaan voimavaroja. 

Oikeuspolitiikkaa sen sijaan voi syyttää liiallisesta vanhaan takertumisesta. 

506.  Ks. esimerkiksi Calabresi-Schwartz 2011 s. 169. He huomauttavat myös, että oikeuksiaan 
hakevilla – esimerkkinä ”uhrit” eli vahinkoja kärsineet – ei ole puolestapuhujaa oikeuspoliitti-
sissa debateissa. Heitä edustavat vain tutkijat, joiden tulisi kantaa tässä vastuunsa. Tosin skep-
tikko huomauttaisi, että heidänkään eli ”kaiken maailman dosenttien” ääni ei kauas kanna.
507.  Ks. Litmala 2005 s. 48. 
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Ne ihanteet, jotka johtivat access to justice –näkökulmasta katastrofaaliseen 

vuoden 1993 uudistukseen, saattavat vielä elää. Ne eivät kuitenkaan ole, Fu-

kiyamaa lainaten, missään nimessä prosessioikeuden kehityksen loppu. Ke-

hitys jatkuu. 



321Kiitokset
Tämän kirjan ensimmäiset idut ovat jäljitettävissä niihin lukuisiin tieteellisiin 

ja tiedepoliittisiin keskusteluihin, joita olemme vuosien kuluessa käyneet 

niin sanotussa comi-tutkimusryhmässä. Virikkeitä viimeistelyyn taas olen 

onnekkaasti saanut prosessi- ja insolvenssioikeuden syventäviin opintoihin 

kuuluvasta projektista ”Yksilöllistä vai kollektiivista oikeussuojaa – miten 

taata tehokas oikeuksiin pääsy?”, jota olen ollut johtamassa lukuvuoden 2016-

17. Nuorethan tuovat monesti esiin sellaista, mitä ammatikseen tutkimusta 

tekevä ei tule ajatelleeksikaan. Dosentti Tapani Lohi on perinteiseen tapaan  

lukenut käsikirjoitukseni – tosin tällä kertaa vähemmän tyytymättömänä 

kuin tavallisesti. Ympäristövahinkoja koskeviin jaksoihin olen puolestaan 

saanut oikeusapua professori Kai Kokolta. Ilman häntä kollektiivisen oikeus-

suojan omaperäiset sovellukset ympäristölainsäädännössä olisivat jääneet 

minulta huomaamatta.

Kunniaa (jos sitä jollekin tästä kirjasta koituu) kuuluu myös kansaneläke- 

laitoksen rahoittamalle tutkimushankkeelle ”Oikeusturvan takeet sosiaali-

turvan muutoksenhaussa – esimerkkinä sairausvakuutus”, joka vielä jatkuu. 

Mukanaolo tässä hankkeessa sai minut vakavissaan miettimään oikeuksiin 

pääsyä ehkä kaikkein karikkoisimmassa ympäristössä eli sosiaaliturvalain-

säädännössä. Pystyin lisäksi käyttämään paljossa hyväksi tutkimushankkeen 

tuloksia, ja osaksi siihen koottua aineistoakin. Tämä kokemus osoittaa, kuin-

ka laaja tutkimushanke säteilee kauas yli rajojensa eli niiden julkaisujen, joita 

siihen muodollisesti kuuluu.    

Tutkimusapulaiseni Johanna Kerola on tottuneesti vastannut käsikirjoi-

tuksen taitosta, tehnyt kirjan hakemistot sekä huolehtinut pääosin oikoluvusta.  

Tohtorikoulutettava Santtu Turunen taas on pitänyt huolta joskus työläästä 

yhteydenpidosta siihen latvialaiseen kirjapainoon, joka ammattitaitoisesti 

on tehnyt itse painotyön. Vapautuminen näistä kirjoittajan ikuisista huo-

lenaiheista on merkittävästi jouduttanut tämän kirjan ilmestymistä. Heitä 

kaikkia kiitän.

Joulukuussa 2016

Risto Koulu   
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