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5Alkusanat
Tämä kirja on muihin kirjoihini verrattuna syntynyt epätavallisen vaivatto-

masti. Vaivattomuus johtuu osittain siitä, että kirja on tavallaan jatkoa alku-

vuonna 2017 ilmestyneelle kirjalleni ”Yhdessä vai erikseen? – kollektiivisen 

lainkäytön lupaus”.  Tässä kirjassa tarkastellaan, missä määrin kollektiivisen 

lainkäytön lupaus täyttyy suomalaisessa lainkäyttöjärjestelmässä. Osittain 

kirjoittamisen keveys on suoraa seurausta siitä, että olen eläkkeelle siirtymi-

sen myötä vapautunut siitä opetuksen ja hallintotehtävien kuormasta, joka 

uuvuttaa yliopiston opettajakunnan. Vanhemmat opettajat ovat kokemuksen 

kautta oppineet, että lukukausien aikana on jokseenkin mahdotonta tehdä 

minkäänlaista tutkimusta, lyhyitä artikkeleita ehkä lukuun ottamatta. Myös 

lukukausien väliset ajat ovat vähitellen supistuneet ja jopa kadonneet. Ih-

meenä onkin pidettävä sitä, että oikeustieteellistä post doc -tutkimusta yli-

päätään edelleen tehdään oikeustieteellisissä tiedekunnissa. Toki tutkimus 

on oikeustieteessäkin alkanut, muuta yhteiskuntatieteellistä tutkimusta seu-

raten, etsiytyä erillisiin tutkimusyksiköihin tai erillisrahoitettuihin tutkimus-

hankkeisiin.

Vapautumisella arkisesta opetustyöstä on hintansa. Opetukseen liittyvät 

kontaktit vähenevät: opetustyöhän on samalla ideageneraattori, joka syöttää 

tutkimukseen loputtomiin uusia, usein epäortodoksisia impulsseja. Opis-

kelijoiden ajattelu kun ei ole samalla tavalla urautunut vanhoille poluille 

kuin meidän ammatikseen tutkimustyötä tekevien. Onneksi jäljelle jääneet 

opetustehtävät ja osallistuminen keskeneräisiin tutkimushankkeisiin ovat 

toistaiseksi pitäneet huolen siitä, että ulkopuoliset virikkeet eivät ole minul-

ta tyystin kadonneet. Oikeus säilyttää työhuone tiedekunnan tiloissa on täs-

tä syystä merkittävä etu emeritustutkimukselle. Moni jopa luokittelisi sen 

välttämättömäksi edellytykseksi vakavasti otettavalle tutkimukselle. Myös 

oikeustieteessä yksinäisten yksilösuoritusten aika on, ellei jo päättynyt, niin 

ainakin päättymässä. Tutkimus siirtyy yhä enemmän tutkimushankkeissa ja 

tutkimusryhmissä tehtäväksi.

Lukija voi ärsyyntyä toistoista, joita tässä kaksoistutkimuksessa on tavan-

omaista enemmän. Toistoja tulee sekä kirjaparin eri osissa että osien sisällä. 

Osien väliset toistot ovat enimmäkseen tarkoituksellisia. En ole rohjennut 

luottaa siihen, että jokainen lukija jaksaisi perehtyä molempiin osiin. Sisäiset 



6 toistot taas jossain määrin selittyvät ajatuksella, että monet elleivät useim-

mat lukijat ovat kiinnostuneita vain jostakin asiasta, esimerkiksi määrätys-

tä kannetyypistä tai määrätystä teemasta. Jotta yleiskuvaa ei hukata, kirjan 

lähtökohdat, esimerkiksi sen access to justice -painotus on syytä palauttaa 

mieliin. Sen sijaan tällaisessa tutkimuksessa ei voida välttää sitä, että suurin 

piirtein samanlaiset kysymyksenasettelut ja argumentit toistuvat eri yhteyk-

sissä, vaikka kysymys on aivan eri asiasta.    

Vaikka tämä kirja on eräänlainen jatko-osa, molemmat kirjat ovat luetta-

vissa omina tutkimuksinaan. Tosin ensimmäinen osa sisältää paljon sellais-

ta perustietoa kollektiivisesta oikeussuojasta, joka lukijan on paras ainakin 

pääpiirteissään hallita ryhtyessään lukemaan tätä kirjaa. Vähintäänkin se 

helpottaa tämän kirjan lukemista, sillä kaikkea perusasioista sanottua ei tässä 

soveltavassa osassa toisteta. Tästä syystä kiireisellekin lukijalle suositellaan, 

että hän hakee ensimmäisestä osasta sen luvut 1, 3 ja 9 sekä muodostaa yleis-

kuvan kollektiivisen lainkäytön nykyisestä kehitysvaiheesta. Tosin samalla 

kannattaa muistaa, että kehitys on etenkin pohjoismaissa vasta ottamassa 

ensiaskeleitaan. Kehitys voi lähteä liikkeelle nopeasti, edetä arvaamatto-

masti ja päätyä sovelluksiin, joita tässä tutkimuksessa ei ole osattu ajatella. 

Todennäköisempi skenaario kuitenkin on, että Suomi muiden pohjoismai-

den vanavedessä seurailee yleiseurooppalaista kehitystä, omaan tahtiinsa 

ja omaan tapaansa.    

            Porthaniassa elokuussa 2017

            Risto Koulu      
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111. Paluu aihepiiriin

1.1. Yksilöllisen oikeussuojan eetos ja 
oikeuksiin pääseminen 

Vuoden 2017 alussa julkaisin tässä samassa sarjassa kirjan ”Yhdessä vai 

erikseen? – kollektiivisen lainkäytön lupaus?”. Tuossa kirjassa tarkastelin 

tätä uusinta lainkäytön trendiä, josta voi hyvinkin kehittyä vaihtoehtoisen 

riidanratkaisun kaltainen maailmanlaajuinen megatrendi. Näillä on nimit-

täin yllättävän paljon yhteistä. Kollektiivisen lainkäytön liike1 (liikkeenä sitä 

lienee jo pidettävä) on samankaltainen vastaliike siinä kuin vaihtoehtoisen 

riidanratkaisun ideologiakin. Molemmat lähtevät siitä olettamuksesta, että 

yksilöllinen oikeudenkäynti ei riitä toteuttamaan aineellista oikeutta, ihmi-

set eivät toisin sanoen pääse sen kautta oikeuksiinsa. Nykyinen yksilöllisen 

oikeudenkäynnin eetos ei yksinkertaisesti toimi modernissa yhteiskunnassa, 

jota leimaavat massaluonteiset oikeussuhteet, vahvat toimijat sekä markki-

natalouden lait. Ne uskonnollis-eettiset arvot, jotka ennen takasivat ”lain” 

oma-aloitteisen noudattamisen, ovat merkittävästi heikentyneet. Myös lain-

säätäjää voidaan jossain määrin syyllistää siitä, että oikeudet eivät toteudu 

odotetulla tavalla. Modernissa oikeusvaltiossa lainsäätäjä tuottaa yhä uusia 

ja aina vain vivahteikkaampia oikeuksia kantamatta vastaavaa huolta siitä, 

miten ihmiset pääsevät näihin oikeuksiinsa. Voidaan sanoa, että aineellinen 

lainsäädäntö on helppo kirjoitettava verrattuna siihen, mitä tarvitaan tehok-

kaaseen oikeussuojaan.      

Kollektiivisen lainkäytön ja vaihtoehtoisen riidanratkaisun liikkeet ero-

avat siinä, mitä ne ehdottavat ratkaisuksi tähän dilemmaan. Vaihtoehtoi-

sen riidanratkaisun liike hakee vastauksia oikeudenkäynnin eli niin sanotun  

1.  Kotimaisessa tutkimuksessa käsitteitä ”kollektiivinen lainkäyttö” ja ”kollektiivinen oikeus-
suoja” toimivat synonyymeinä. Tavallisesti väärinkäsityksiä ei synny, sillä asiayhteys kertoo, 
mistä on kysymys. Tarkkaan ottaen kollektiivinen lainkäyttö on keino tai väline (oikeastaan 
keinokokonaisuus), jolla pystytään toteuttamaan yhteinen pääsy oikeuksiin tai ainakin sitä yri-
tetään. Vastaavasti yksilöllinen lainkäyttö on keino päästää yksittäinen oikeudenhaltija siihen 
asemaan, joka hänelle aineellisen lainsäädännön mukaan kuuluu. Vastaavasti voidaan puhua 
kollektiivisen ja yksilöllisen oikeussuojan ideologiasta. Sillä tarkoitetaan uskomusjärjestelmää, 
jonka mukaan yksilöllisyys/kollektiivisuus parhaiten määrää oikeuksiin pääsemisen tavan. Us-
komus taas voi tukeutua tehokkuuteen (yksilöllinen oikeudenkäynti on tehokkain tapa päästä 
oikeuksiin) tai eettisiin arvioihin (yksilöllinen oikeudenkäynti on eettisesti oikea tapa hakea 
oikeuksiaan). Jos perusta on jälkimmäinen, voidaan puhua yksilöllisen lainkäytön eetoksesta. 
Eetoshan on uskomusjärjestelmä, joka tukeutuu henkilön arvomaailmaan.       
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tuomitsemisparadigman ulkopuolelta. Sen pelkistetyimmässä muodossa ih-

miset pääsevät oikeuksiinsa parhaiten konsensuaalisesti eli sovittelun avulla. 

Tosin vaihtoehtoisen riidanratkaisun ideologia ei tässä yhteydessä puhu oi-

keuksiin pääsystä vaan konfliktien ratkaisemisesta. Ihmiset hakevat sovin-

nollista ratkaisua keskinäiseen konfliktiinsa; he eivät puolusta tai hae oikeu-

dellisia asemiaan. Sen sijaan kollektiivisen lainkäytön ideologia ei hyväksy 

sovittelua yleispäteväksi vastaukseksi. Kaikki konfliktit eivät ole soviteltavis-

sa; yritykset hakea sovinnollinen ratkaisu kaatuu monesti siihen, että toinen 

riitapuoli ei suostu sovintoon, oli sovinto oikeusjärjestyksen mukainen tai 

siitä poikkeava. Riidan jättäminen avoimeksi nimittäin voi olla riitapuolelle 

kaikkein edullisin lopputulos. Kollektiivisessa lainkäytössä oikeuksiaan hake-

vat toimivat yhdessä, toisin sanoen oikeuksia haetaan yhteisvoimin. Yhdes-

sä toimiessaan intressinhaltijat (mitä termiä käytetään tässä tutkimuksessa 

oikeuksiaan hakevista) yhtäältä saavat voimavaransa yhdistetyiksi, toisaal-

ta saavat jaetuksi sen henkisen taakan, minkä riidan vireilläolo ja vielä pa-

hemmin oikeudenkäynti tuovat mukanaan. Joku voi nähdä kollektiivisessa 

lainkäytössä muodikkaan jakamistalouden piirteitä. Oikeuksiaan hakevat 

jakavat oikeudenkäynnin sen sijaan, että heistä jokainen hankkisi ”oman” 

oikeudenkäynnin. Sen sijaan kokonaisuutena kollektiivisen lainkäytön idea 

on toki täysin vastoin uusliberalistisia näkemyksiä yksilöstä oman onnensa 

seppänä. Se ei yksinkertaisesti sovi liberalistiseen maailmankuvaan. 

On helppo päätellä, että kollektiivinen lainkäyttö palvelee tai palvelisi 

jos sitä olisi ennen kaikkea heikkoja intressinhaltijoita, tyypillisesti kulutta-

ja-palkansaajan asemassa olevia henkilöitä.2 Kollektiivisen lainkäytön pa-

radokseihin kuitenkin kuuluu, että useimmat kollektiivisen lainkäytön me-

kanismit edellyttävät heikoilta toimijoilta kohtalaista oma-aloitteisuutta ja 

kykyä yhteistoimintaan. Monet kannetyypit perustuvat intressinhaltijoiden  

järjestäytymiselle, josta julkinen valta ei huolehdi tai jota se ei edes tue. Kan-

salaisyhteiskunnan ideaali rakentuu kuvitelmalle tällaisista kansalaisista. Mi-

kään pääsääntö kuuluminen tällaiseen ihmisryhmään ei ole. Pikemminkin 

on syytä epäillä, että kaikkein heikoimmassa asemassa olevat eivät saa hyötyä 

2.  Kollektiivinen lainkäyttö on henkisesti sukua sille ajatukselle sosiaalisesta oikeudenkäyn-
nistä (ja samalla sosiaalisesta prosessioikeudesta), joka oli muodissa aina 1980-luvulle saakka. 
Ks. Ellilä 1971 s. 19. Synonyymejä nämä käsitteet eivät luonnollisestikaan ole. Sosiaalisessa pro-
sessissa tuomari yritti aktiivisella prosessinjohdollaan auttaa heikompaa osapuolta pääsemään 
oikeuksiinsa yksilöllisessä oikeudenkäynnissä. Siinä yksilöllinen heikkous yritettiin kompen-
soida tuomarin myötävaikutuksella. Ks. Laukkanen 1995 s. 50. Tuomarin myötävaikutus tosin 
herätti siinä määrin esteellisyysongelmia sekä epäilyjä puolueellisuudesta, ettei ajatusta kos-
kaan kehitelty käytännön sovelluksiin saakka.     
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edes niistä kollektiivisista oikeussuojajärjestelyistä, joita tässä tutkimuksessa 

pidetään silmällä.3 Todellinen kollektiivisen oikeussuojan ”heikko” toimi-

ja on näin kohtuullisen varakas ja koulutettu kansalainen, eli kansalaisyh-

teiskunnan aktiivi. Rajanvedon epäselvyys ei kuitenkaan muuta pääasiaa. 

Määriteltiin heikot toimijat miten tahansa, selvää on, että vahvat toimijat, 

esimerkkinä suuret yritykset ja julkisoikeudelliset yhteisöt, eivät tarvitse täl-

laista kollektiivisesti haettavaa oikeussuojaa. Vahvoille toimijoille yksilöl-

lisen oikeudenkäynnin eetos riittää paremmin kuin hyvin. Mitä vahvempi 

yksilöllisen oikeussuojan eetos on, sitä parempi. Vahvat toimijat nimittäin 

hyötyvät siitä, että heidän potentiaaliset vastapuolensa – esimerkiksi vial-

lisesta tuotteesta kärsivät kuluttajat tai ympäristövahingon uhriksi joutuvat 

naapurit – mahdollisimman laajalti pakotetaan toteuttamaan vaatimuksensa 

yksilöllisin oikeudenkäynnein. Tällöin suurten lukujen ja todennäköisyyksi-

en laki pitää huolen siitä, että vain murto-osa niistä, joilla periaatteessa on 

oikeusjärjestyksen takaama subjektiivinen oikeus, ryhtyvät toteuttamaan si-

tä oikeudenkäynnillä. Sadasta tai tuhannesta aineellisesti oikeutetusta ehkä 

vain yksi nostaa de facto kanteen. 

Maallikko voi vielä kysyä, miksi näin? Juristi toki tietää vastauksen suo-

ralta kädeltä. Ensiksikin oikeudenkäynnin taloudellinen riski on suuri, Suo-

messa jopa eurooppalaista keskivertoa suurempi. Toiseksi oikeudenkäynnin 

henkistä taakkaa, kun asianosaisena on yksityishenkilö, ei sovi vähätellä. Ul-

komaisten joukko-oikeudenkäyntien kokemukset osoittavat, että oikeuden-

käynnillä oikeuksiaan peräävät edustavat tavallisesti muutamaa prosenttia 

potentiaalisista intressinhaltijoista. Ehdoton valtaosa ei suostu minkäänlai-

seen aktiiviseen osallistumiseen; useimmat vieroksuvat sitäkin, että heidät 

vedetään ulkopuolisen tahon toimesta osalliseksi oikeudenkäyntiin, vaikka 

taloudellinen riski olisi vähäinen tai suorastaan olematon. Kollektiivisen lain-

käytön innokkaimmankin kannattajan on hyväksyttävä tämä tosiasia. Enin-

tään hän voi lohduttaa itseään sillä, että ihmiselle ei voi väkisin tyrkyttää 

oikeussuojaa, ellei hän itse koe oikeuksiaan loukatun. Askel eteenpäin on 

jo se, että oikeuksiaan hakee useampi kuin yksilöllisen oikeussuojan valta-

kaudella. Kollektiivista oikeussuojaa voidaan perustella lisäksi kasvavalla 

ennalta estävällä vaikutuksella. Joukko-oikeudenkäynti muodostaa isollekin 

yritykselle varteen otettavan uhan – ainakin kun sitä verrataan yksittäiseen  

3.  Koulu 2017 s. 316. Vastaavaa on sanottu kuluttajansuojan suojamuodoista. ”Jos huono-osai-
sella tarkoitetaan henkilöä, joka taloudellisesti, sosiaalisesti tai kulttuurisesti on joitakin toisia 
yhteiskunnan jäseniä heikommassa asemassa, kuluttajaa sinänsä ei voida kuvata tällä käsit-
teellä.” Näin Wilhelmsson 1984 s. 260.  



14

1. Paluu aihepiiriin

oikeudenkäyntiin. Joskus ennalta estävä vaikutus nousee suorastaan kol-

lektiivisen oikeussuojan kehittämisen esteeksi. Ryhmäkanteeseen suhtau-

dutaan jopa paranoidisen pelokkaasti: se katsotaan, ilmeisen vakavissaan, 

mahdollistavan ”oikeudellisen kiristämisen”. Vaikka pelko ei ole empiirisesti 

perusteltavissa civil law -maissa ja kaikkein vähiten pohjoismaissa, sen ole-

massaolo on toki myönnettävä tosiasiaksi.4 Tällaiset pelot eivät katoa myös-

kään väitteillä ajattelun nurinkurisuudesta. Eihän oikeussuojakeinon tehok-

kuus voi olla este sen käyttöön ottamiselle. Tehottomista tai toimimattomista 

oikeussuojakeinoistahan tulisi päästä eroon.

Uudet ilmiöt, niin poliittiset, kulttuuriset kuin oikeudellisetkin, liittävät 

tavallisesti itseensä määreen ”uusi”.  Näin tehnyt myös kollektiivista oikeus-

suojaa ajava liike. Kollektiivinen oikeussuoja on toki käsitteenä uusi mutta 

sen sijaan ilmiönä vanha. Heikot toimijat ovat aina hakeneet oikeuksiaan 

yhdessä niissä puitteissa, jotka prosessilaki ja yhteiskunnan rakenteet ovat 

sallineet. Valituksia hallintoviranomaisille ja hallintolainkäytön elimille on 

perinteisesti kyhätty yhdessä, toisin sanoen lukuisat kansalaiset ovat allekir-

joittaneet yhteisen valituskirjelmän. Yhteisille valituksille ja kanteluille on 

syntynyt jopa omalaatuisia käytänteitä, esimerkiksi ympyräksi ryhmitellyt al-

lekirjoitukset valituskirjelmässä. Muun muassa englanninkielessä tällaisella 

valituksella tai anomuksella on oma, jopa yleiskieleen kotiutunut nimikin eli 

”round robin”. Ympyrällä estetään vihamielistä vastapuolta paikantamista yh-

teisvalituksen ensimmäistä allekirjoittajaa – joka kokemusperäisesti on kes-

keinen vaikuttaja valituksessa – ja ottamasta häntä kostotoimien kohteeksi. 

Toinen varhainen sovellus on niin sanottu siirronsaajan kanne -konstruktio. 

Ennen valtiollista palkkaturvaa työntekijöiden järjestöt keräsivät usein jä-

sentensä palkkasaatavat työnantajaltaan sekä ajoivat niistä kannetta järjes-

tön nimissä.5 

Tällä kekseliäällä konstruktiolla työntekijöiden yhtäältä ei tarvinnut jul-

kisesti esiintyä kantajina eli esiintyä käräjäpukareina. Toisaalta taas oikeu-

denkäynnin taloudellinen riski siirrettiin järjestölle, joka vastasi sekä omista 

4.  Ks. Koulu 2017 s. 238.
5.  Koulu 2017 s. 54. Nimitys ”siirronsaajan kanne” kuvaa varsin hyvin vastaajan ja tuomiois-
tuimenkin näkökulmaa. Nimitykset ”keskityskanne” tai ”keskittävä kanne” ovat kuitenkin osu-
vampia, jos asiaa katsotaan intressinhaltijoiden kannalta. Vaatimuksensa siirtämällä he nimit-
täin keskittävät vaatimuksensa yhdeksi kanteeksi. Tämä ei ole aina niin mutkatonta, miltä se 
kuulostaa. Joissakin maissa pulmia on aiheuttanut civil law -maiden näkemys, jonka mukaan 
henkilö ei voi siirtää toiselle pelkkää oikeuttaan aloittaa oikeudenkäynti. Ks. Huang 2016 s. 70. 
Tästä seuraa, että siirtokonstruktion hyödyntäminen vaatii joko oikeuden aineellista siirtoa tai 
valtuutusta alkuperäiseltä oikeudenhaltijalta.   
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kustannuksistaan että maksoi voittaneen työnantajan oikeudenkäyntikus-

tannukset. Kokonaan tämä käytäntö ei ole kadonnut, sillä palkkaturva ei kata 

kaikkia palkkasaatavia. Modernimpi esimerkki ovat perimistoimistojen vel-

komuskanteet, joihin on samaa konstruktiota käyttäen tapana koota kaikkien 

velkojien saatavat samalta vastaaja-velalliselta.6 Tätä jopa niiltä edellytetään, 

ja erillisten kanteiden nostaminen sanktioidaan tinkimällä normaalista oi-

keudenkäyntikulujen korvaamisesta. 

Aidosti uutta on ainoastaan se huomio, jota kollektiivinen lainkäyttö ja 

näin saatu kollektiivinen oikeussuoja on alkanut saada oikeustieteen tut-

kimuksessa. Tutkimusta on tehty sekä prosessioikeudellisesta että oikeus-

poliittisesta tiedonintressistä. Kokonaisuutena on pakko sanoa, että kum-

mallakaan alueella ei ole mainittavasti edistytty.  Prosessioikeudellisessa 

tutkimuksessa haetaan vasta niitä käsitteitä, joilla kollektiivisen oikeussuo-

jan toimijoita, menetelmiä ja vaikutusmekanismeja kuvataan. Tämä on tun-

netusti välttämätön esiaskel tieteelliseen kysymyksenasetteluun. Jäiväthän 

käsitteiden puuttuessa varhaiset kollektiivisen oikeussuojan muodot tunnis-

tamatta.  Ne olivat oikeuksiaan hakevien hiljaista tekijäntietoa, joilla oikeu-

denkäynnin kynnystä ei alennettu vaan sitä kierrettiin. Oikeuspoliittisessa 

kollektiivisen oikeussuojan tutkimuksessa taas etsiskellään  niitä tapoja, joilla 

tämä oikeussuoja kannattaisi toteuttaa kansallisissa lainkäyttöjärjestelmis-

sä. Tukea etsiskelyyn saadaan selvittämällä, mitä keinoja eri maissa on ollut 

tai on käytetty ja mitä kokemuksia näistä keinoista on saatu. Tutkimus saa 

tällöin oikeusvertailevan leiman. Samalla sitä kuvaa voimakas kehitysopti-

mismi. Optimismi  näkyy etupäässä siinä, että monet maat – tai oikeammin 

niitä edustavat tutkijat – ovat halukkaita tarjoamaan kansallisia keinojaan 

yleispäteviksi oikeudellisiksi siirrännäisiksi. Sen sijaan harva löytää, inhimil-

listä kylläkin, vieraista oikeuskulttuureista lainaamisen arvoisia instituutioita.   

1.2. Ylipääsemätön oikeudenkäyntikynnys

Jos ajatus kollektiivisesta oikeussuojasta halutaan kiteyttää, se kannattaa 

nähdä yrityksenä hakea laajavaikutteinen ratkaisu oikeudenkäyntikynnyk-

seen, joka on noussut aivan korkeaksi. Korkeaksi koetusta kynnyksestä tun-

tuvat kärsivän kaikki Euroopan maat, osa vähemmän, osa enemmän (mihin  

6.  Ks. velkaongelmien luonne ja pikavippiuudistuksen vaikutukset velkomustuomioiden va-
lossa 2016 s. 14. Tosin kyseisessä tutkimuksessa varsinaiseksi pulmaksi katsotaan, että alkupe-
räisvelkojat jäävät tällaisessa konstruktiossa tuntemattomiksi. Se taas vaikeuttaa velkaongel-
mien syiden löytämistä.   
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joukkoon Suomi on pakko lukea). Oikeudenkäynti- eli prosessikynnyksellä 

viitataan niihin rakenteellisiin tekijöihin, jotka yhdessä tai erikseen tosiasi-

allisesti rajoittavat kansalaisen mahdollisuutta hakea suojaa oikeuksilleen 

tuomioistuimista, toisin sanoen käyttää tuomioistuinlaitosta siihen tarkoi-

tukseen, jota varten se on olemassa.7  Kynnys on itse asiassa kaksiosainen. 

Voidaan puhua aloittamiskynnyksestä, eli niistä tekijöistä, jotka estävät oi-

keudenkäynnin aloittamisen. Kynnys koostuu paljolti riskeistä eli epätie-

toisuudesta siitä, millaiseksi oikeudenkäynnin aloittavan kansalaisen omat 

oikeudenkäyntikustannukset nousevat, sekä pelosta, että hän joutuu korvaa-

maan voittoisan vastapuolensa kustannukset. Näiden kustannusten määrät 

on vielä vaikeammin arvioitavissa kuin omat kustannukset. 

Ei kuitenkaan riitä, että kansalainen ottaa riskin ja aloittaa oikeudenkäyn-

nin: hänen on myös kyettävä ajamaan siinä tehokkaasti asiaansa. Tämä kyn-

nys on nimettävissä oikeudenkäynnin jatkamisen tai sen keskeistä elementtiä 

ajatellen asianajamisen kynnykseksi. Mitä tehokkaammin asiaa ajetaan, sitä 

enemmän asianajaminen maksaa ja sitä enemmän asianosaisen on sijoitet-

tava oikeudenkäyntiin varojaan. Asianajamisen kynnys on sikäli vakava, et-

tä se ei enää ole pelkkää riskinottamista mahdollisesta lopputuloshäviöstä. 

Asianosaisen nimittäin on maksettava asianajamisestaan aiheutuvat kustan-

nukset sitä mukaa kuin oikeudenkäynti etenee. Joitakin kustannuseriä hän 

pystyy lykkäämään (esimerkiksi asianajajan palkkio tai sen osa kuuluu näihin 

kustannuksiin), osa hänen on maksettava heti (esimerkiksi asiantuntijato-

distelun kustannukset). Kokemus kuitenkin osoittaa, että kerran aloitettuja 

oikeudenkäyntejä jatketaan, vaikka sen kustannukset ovat kasvamassa suh-

teettomiksi ja voitto näyttää yhä epätodennäköisemmältä. Tähän on kaksi 

syytä. Ensiksikin aloitetusta oikeudenkäynnistä on vaikea irrottautua ilman, 

että sen sisältämä taloudellinen riski toteutuisi. Luovuttavan asianosaisen 

tulkitaan tavallisesti hävinneen oikeudenkäynnin. Toiseksi taas ihminen ei 

luontaisesti halua, että hänen oikeudenkäyntiin jo uhraamansa kustannukset 

menevät hukkaan. Mitä enemmän rahaa oikeudenkäyntiin on käytetty, sitä 

vaikeampaa on jättää oikeudenkäynti kesken – vaikka se onnistuisi ilman 

lisäkustannuksiakin.   

7.  Vaikka oikeudenkäyntikynnys on tosiasiallinen este oikeuksiin pääsylle, myöskään oikeudel-
lisia esteitä ei sovi unohtaa. Myös ne estävät, monesti vielä tehokkaammin, oikeuksiin pääsyä. 
Kaikki oikeudet yleiskielisessä merkityksessä eivät ole kannekelpoisia, asianosaiskelpoisuus 
saattaa olla rajoitettu, oikeutetulta voi puuttua asialegitimaatio ajaa asiaansa, asianajajapak-
ko voi sekin nousta esteeksi, kun oikeutettu ei saa kelpoista lakimiestä ajamaan asiaansa ja 
niin edelleen. Kannekelpoisuudesta eli vaatimusten ”oikeudellisuudesta” yleensä ks. Koulu 
2012 s. 18.   
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Oikeudenkäyntikynnyksestä ei oikeastaan saisi puhua yksikössä, sillä nii-

tä on useita. Kynnys korreloi yhtäältä asian laatuun (ja samalla riitatyyppiin), 

toisaalta oikeudenkäyntiä harkitsevan sosio-ekonomiseen asemaan. Jälkim-

mäisessä suhteessa kynnys määräytyy eräänlaisen ”keskivertokansalaisen” 

olosuhteiden mukaan.8 Keskivertokansalaiseksi mielletään tavallisesti keski-

tuloinen kuluttaja-palkansaaja. Suomalaisen järjestelmän kummallisuuksiin 

kuuluu, että kynnys nousee ja madaltuu sosioekonomisen aseman tahdissa. 

Tavallisestihan kynnys ainoastaan madaltuu, kun henkilön taloudellinen ase-

ma kohentuu. Tunnetun sanonnan mukaan Suomessa oikeutta voivat käydä 

vain hyvin rikkaat tai hyvin köyhät. Tätä lainalaisuutta pystytään toki hyödyn-

tämään myös kollektiivisessa lainkäytössä. Kanteiden muodollisiksi kanta-

jiksi pannaan hyvin köyhät intressinhaltijat, mikä poistaa puolet taloudelli-

sesta riskistä. Kuluvastuulla ei ole merkitystä asianosaiselle, joka ei koskaan 

kykene vastapuolen saamia korvauksia maksamaan. Tässä tutkimuksessa 

lähdetään kuitenkin siitä, että oikeudenkäyntikynnys on keskivertokansalai-

sen oikeudenkäyntikynnys. Riitatyypin osalta taas huomio keskitetään niihin 

oikeuksiin, jotka on tapana luokitella oikeudenkäyntikelvottomiksi, toisin 

sanoen määrällisesti vähäisiksi mutta riitaisiksi tai muusta syystä vain oi-

keudenkäynnillä toteutettaviksi.9   

Ne tekijät, jotka nostavat oikeudenkäyntikynnystä (yleisessä merkityk-

sessä), on tapana jakaa tiedollisin, taloudellisiin, psykologisiin, sosiaalisiin 

ja kulttuurisiin.10 Tiedollisissa tekijöissä on kysymys siitä, että oikeutettu 

henkilö ei tiedä oikeuksistaan tai ei ainakaan siitä, mitä hänen pitäisi tehdä 

niihin pääsemiseksi. Tähän on helppo keksiä parannus: valistus ja erilaiset 

oikeudelliset neuvontapalvelut poistavat tiedolliset esteet. Taloudelliset te-

kijät koostuvat kyvyttömyydestä tai ainakin epäilystä, pystyykö henkilö mak-

samaan oikeudenkäynnin kustannukset. Vaikka tähänkin on mietitty paran-

nuskeinoja, yleispätevää ratkaisua ei ole löydetty. Keinot vaikuttavat vain 

johonkin osatekijään tai niillä on haitallisia sivuvaikutuksia. Niin sanottu 

sosiaalinen kulusääntö hieman auttaa: tällaisessa säännössä otetaan huo-

mioon hävinneen asianosaisen maksukyky ja sosiaalinen asema. Sääntö ei 

kuitenkaan auta keksimään, mistä henkilö saa rahaa omiin asianajokustan-

nuksiinsa. Joskus on puolestaan pohdittu, tulisiko voittajalle maksettaville 

8.  Viitanen 2006 s. 615.
9.  Oikeuden ei tarvitse olla yleiskielisesti riitainen, toisin sanoen että siitä vallitsisi aitoa faktu-
aalista tai oikeudellista erimielisyyttä. Riitaisuuteen riittää, että vastapuoli ei suostu – esimer-
kiksi strategista käyttäytymistä noudattaen – vapaaehtoisesti toteuttamaan toisen oikeuksia.
10.  Ervasti 2011 s. 352.
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oikeudenkäyntikustannuksille asettaa katto. Tämäkään ei tuo rahoitusta hen-

kilön omiin kustannuksiin. Lisäksi kattosäännöllä on haitallinen sivuvaikutus. 

Siitä nimittäin seuraa, että voittanut asianosainen joutuu välillä itse maksa-

maan osan oikeudenkäyntikustannuksistaan. 

Tämä taas nostaa oikeudenkäynnin kynnystä, etenkin jos kyseessä ovat 

pienet summat. Tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitea pitikin tätä sivu-

vaikutusta kattosääntöjen rakenteellisena heikkoutena.11 Etenkin kollektii-

visissa oikeudenkäynneissä kattosääntö olisi kohtalokas ja suorastaan oi-

keuksiin pääsyn este. Vastapuoli pystyy paisuttamaan kummankin puolen 

oikeudenkäyntikustannuksia ja muuttamaan oikeuksien hakemisen talo-

udellisesti epärationaaliseksi. Jos kulukatto lisäksi sidotaan riitaintressiin, 

se jää alhaiseksi, esimerkiksi tuhanteen euroon. Esikuvia kattosäännöille 

kyllä maailmalta löytyy. Esimerkiksi norjalaisessa yksinkertaistetussa oi-

keudenkäynnissä on voimassa kattosääntö, jonka mukaan korvaus voi olla 

enintään 20 prosenttia riitaintressistä ja maksimissaan noin 1 000 euroa.12  

Tutkimusta siitä, miten tällainen sääntö vaikuttaa oikeuksiin pääsyyn, ei kui-

tenkaan ole. 

Psykologisia esteitä taas syntyy kansalaisen haluttomuudesta riidellä eli 

joutua osalliseksi oikeudenkäyntiin. Tunnettuahan on, että oikeudenkäyn-

ti on useimmille ihmisille henkinen taakka, kun taas jotkut saattavat naut-

tia ”päivästään oikeudessa”. Joskus puhutaankin erikseen taloudellisesta ja 

henkisestä prosessikynnyksestä. Tunnettua on, että ne voivat olla erilaiset, 

jopa vaikuttaa vastakkaisesti. Henkinen prosessikynnys on olla korkeampi 

kuin taloudellinen tai päinvastoin. Jälkimmäisessä tilanteessa henkilö aloit-

taa oikeudenkäynnin tietäen, ettei se ole taloudellisesti mielekästä. 13 Myös 

halukkuus riskinottoon vaihtelee. Osa ihmisistä varoo epätodennäköistenkin 

riskien ottamista, osa taas on valmis, erityisesti moraalisen suuttumuksen 

vallassa, valmis ottamaan suhteettomankin suuren riskin. Valtaosa keski-

vertokansalaisista on kuitenkin luokiteltavissa riskiaversiivisiksi, he ovat va-

rovaisia toimijoita eli noudattavat peliteorian  kielellä minimax -strategiaa.14   

Oikeudenkäynti rikkoo myös sosiaalisia suhteita. Vaikka henkilö kestäisi-

kin oikeudenkäynnin taloudellisen ja henkisen rasituksen, hän saattaa pelätä 

11.  Ks. KM 2003:3 s. 209.
12.  Ks. Skoghøy 2008 s. 87.
13.  Ks. Viitanen 2011 s. 4.     
14.  Ks. Kanniainen-Määttä-Timonen 1996 s. 35. Tässä on syytä muistaa, että strategiamalli 
on lähtöisin kahden pelaajan nollasumma-pelistä (jollainen kollektiivinen oikeudenkäynti ei 
siis ole), mutta malli tuntuu pätevän myös siinä. Nimitys ”minimax” (välistä pelkkä MM) tu-
lee säännön alkukirjaimista: ”minimizing the possible loss for a worst case (maximum loss)”. 
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sosiaalisten rakenteittensa kärsivän oikeudenkäynnistä – ja luopuu vaatimas-

ta tätä kautta oikeuksiaan. On selvää, että sosiaaliset esteet ovat vahvat pie-

nissä, tiiviissä yhteisöissä, oli tuo yhteisö lokaalinen, etninen, uskonnollinen 

tai professionaalinen. Ja vihdoin tuomioistuimeen turvautuminen voi kohda-

ta kulttuurisia esteitä. Jossain kulttuurissa oikeudenkäyntien aloittamista ei 

pidetä eettisesti hyväksyttävänä tapana ratkaista erimielisyyksiä, sitä voidaan 

suorastaan paheksua. On ilmeistä, että psykologiset ja hieman vähemmässä 

määrin sosiaaliset tekijät ovat erityisen yksilöllisiä. Ne kohtaavat vain joitakin 

ihmisiä. Samalla nämä tekijät ovat paljolti lainsäätäjän vallan ja ylipäätään 

oikeudellisen logiikan ulottumattomissa. Minkäänlainen lainsäädäntö ei voi 

muuttaa ihmisiä litigaatiohakuisiksi, jos he eivät sitä luonnostaan ole. Sen 

sijaan taloudelliset ja tiedolliset esteet ovat ainakin teoriassa poistettavissa 

oikeudellisella valistuksella ja taloudellista rasitusta keventävillä toimilla.15 

Kulttuuriset esteet ovat rajamaalla. Ne yhtäältä muuttuvat luonnostaan, sa-

notaan, että suomalainen yhteiskunta oikeudellistuu yhä enemmän, mihin 

kuuluu halukkuus perätä etuja oikeudellisin keinoin. Toisaalta taas lainsää-

täjä pystyy lisäämään halukkuutta tuomioistuinten käyttämiseen luomalla 

helppokäyttöisiä ja riskittömiä menettelyjä. Kun ne tulevat laajaan käyttöön, 

voidaan laskea, että myös riidanratkaisukulttuuri alkaa vähitellen muuttua. 

Oikeudenkäynnin aloittaminen ei enää ole riidanhaastamista tai kverulointia 

vaan valveutuneen ja aktiivisen kansalaisen luonnollinen reaktio koettuun 

vääryyteen.  

Voidaan sanoa, että kollektiivisella oikeussuojalla on puolellaan yksi suuri 

etu. Se on eräänlainen yleislääke, koska se samalla kertaa vaikuttaa kaikkiin 

edellä mainittuihin tekijöihin. Kollektiivisessa oikeussuojassa kansalaisen 

kuulee oikeuksistaan ja mitä hänen pitäisi tehdä (esimerkiksi hän saa tiedon 

ryhmäkanteen nostamisesta ja mahdollisuudesta päästä ryhmään). Myös 

taloudellinen riski jakaantuu tai katoaa kokonaan (esimerkiksi kun kansa-

lainen pääsee ryhmään tai yhteiskanteen kantajaksi). Suuressa vertaisjou-

kossa myös oikeudenkäynnin stigma himmenee. Kun kansalainen on yksi 

1 500 joukkokanteiden kantajasta, häntä ei enää epäillä vaikeaksi luonteek-

si, henkinen rasitus hälvenee joukkoon kuulumisen vaikutuksesta ja niin 

15. Oikeudenkäyntikynnyksen korkeudesta tuntuu valitsevan yksimielisyys – ainakin riita-
asioissa. Melko yksimielisiä ollaan myös niistä keinoista, joilla se saadaan alemmaksi. Keinoja 
ovat kustannusvastuun kohtuullistaminen, oikeusavun tehostaminen ja riita-asian käsittelyn 
joustavoittaminen etenkin valmistelussa. Ks. esimerkiksi Jokela 2016 s. 43. Näitä keinoja on 
kaikkia kokeiltu, tosin vailla näkyvää tulosta, mikä myös tunnustetaan. ”Ilmeisesti toimenpiteet 
eivät kuitenkaan ole olleet riittäviä”. Näin Jokela 2016 s. 43. Tosin jälkiviisaasti voi kysyä, pystyykö 
käsittelyn joustavoittaminen edes teoriassa laskemaan oikeudenkäyntikynnystä
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edelleen. Kollektiivisen oikeussuojan vahvuuksiin kuuluu lisäksi se, että se  

alentaa yhtälailla niin oikeudenkäynnin aloittamiskynnystä kuin asianajami-

sen kynnystäkin. Joukon jatkona on helppo sekä aloittaa oikeudenkäynti että 

ajaa omaa asiaa.  Perinteiset kynnystä laskevat keinot sen sijaan vaikuttavat 

vain joko yhteen kynnyksen tasoon tai yksittäiseen estetekijään. Valtiollinen 

oikeusapu ei juuri auta tiedollisissa esteissä: tällaista oikeusapua hakeva on 

jo riittävän tietoinen oikeuksistaan. Mitä keinoa oikeuksiin pääsyyn tarvitaan, 

on joka tapauksessa konfliktihallinnan ammattilaisten varassa. Niin sanot-

tu konfliktidiagnoosi on neuvoa antavan lakimiehen ensimmäinen tehtävä. 

Ankaran kuluvastuun maissa oikeusavun saaminenkaan (hakemisesta puhu-

matta) ei myöskään madalla ratkaisevasti taloudellista kynnystä. Oikeusapu 

ei missään kata vastapuolelle tuomittuja korvauksia tämän oikeudenkäyn-

tikustannuksista. Sovinnon edistäminen oikeudenkäynnissä ja sosiaalinen 

prosessinjohto taas helpottavat asianajamista mutta eivät merkittävästi laske 

oikeudenkäynnin aloittamisen kynnystä.

Laajemmin vaikuttavia keinoja on muitakin. Yksi niistä on – tai Suomea 

ajatellen olisi – yksinkertaistettu eli kevennetty oikeudenkäynti. Teoriassa 

se laskee sekä aloittamisen että asianajamisen kynnystä. Kuinka vahva tä-

mä vaikutus tosiasiallisesti on, jää  spekulaatioiden varaan. Tällaisista oi-

keudenkäynneistä saadut kokemukset eivät ole yksiselitteisen myönteisiä, 

joskaan eivät myöskään yksiselitteisen kielteisiä.16 Norjassa ja Tanskassa 

ovat käytössä pääpiirteissään samanlaiset yksinkertaistetut menettelyt. To-

sin Norjassa tähänkin oikeudenkäyntiin saa oikeusapua, Tanskassa taas ei. 

Kummassakin maassa on ollut normaalia, että maallikot ajavat itse asioi-

taan tällaisissa oikeudenkäynneissä.17 Norjassa yksinkertaistetussa oikeu-

denkäynnissä oikeudenkäyntikynnyksen katsotaan asettuneen sopivaksi 

myös pienissä riita-asioissa.18 Tosin maallikkoasianajaminen ei vielä an-

na takeita siitä, että maallikko pääsee aloittamassaan oikeudenkäynnis-

sä myös oikeuksiinsa. Tanskassa tätä suoraan sanoen epäilläänkin. Jotkut 

kansalaiset ovat sanavalmiita ja omatoimisia, jargonilmauksen mukaan he 

”pärjäävät” oikeudenkäynnissä. Kaikilla maallikoilla ei kuitenkaan ole näitä  

16.  Kokemusten monitulkintaisuus antaa kylläkin jonkinlaisen oikeutuksen sille vastahakoi-
suudelle, millä suomalainen lainsäätäjä on suhtautunut yksinkertaistettuihin oikeudenkäynnin 
muunnelmiin. Ks. esimerkiksi KM 2003:3 s. 207. Tosin vastahakoisuus selittyy ehkä paremmin 
pitäytymiseltä yhteisprosessin ajatukseen, joka taas on paljolti ideologinen oppirakennelma. 
Mahdollista on sekin, että yhtenäisprosessin kyvystä sopeutua eri tilanteisiin yksinkertaisesti 
kuvitellaan liikoja.    
17.  Ks. esimerkiksi Petersen 2014 s. 294.
18.  Evaluering av tvisteloven 2013 s. 94. Ajalta ennen tätä uudistusta ks. Guttorm 2007 s. 50.  
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ominaisuuksia. Pikemminkin on aiheellisesti epäilty, haluaako normikan-

salainen esiintyä yksin oikeudenkäynnissä. Vielä suurempia epäilyksiä liit-

tyy siihen, onko maallikkoasianosaisen ”pärjääminen” oikeudenkäynnissä 

samalla tehokasta asianajamista juridisessa mielessä. Maallikko voi pärjätä 

– esimerkiksi olla vahvoilla sanasodassa – mutta hävitä suoralta kädeltä asi-

ansa. Oli niin tai näin, prosessilakia ei voida rakentaa olettamukselle asian-

ajamisen osaavista maallikkoasianosaisista: he ovat harvinaisuuksia ja sel-

laisina saavat ehkä liiaksi huomiota.19 

1.3. Bussimetafora ja prosessioikeuden 
tutkimus

Kollektiivisen ja yksilöllisen oikeussuojan eroa kuvaa oivallisesti tutkimuk-

sessa käytetty bussimetafora. Yksilöllinen oikeussuoja rinnastuu taksiin.  

Asiakas (tässä: intressinhaltija) saa mielin määrin tilata taksin haluamalleen 

ajalle, hän voi asettaa vaatimuksia taksin koolle ja mallille, hän määrää yksin, 

mihin taksi ajaa ja missä se kenties pysähtyy. Vastapainona on, että taksimat-

ka on kallis. Kollektiivinen oikeussuoja puolestaan on bussimatka oikeusjär-

jestyksessä. Bussin reitti on ennalta määrätty, bussi lähtee määrättyyn aikaan 

määrätystä paikasta ja päättyy määrättyyn paikkaan. Reitti ei kulje jokaisen 

korttelin, vielä vähemmän jokaisen osoitteen kautta. Bussiin noussut mat-

kustaja ei myöskään voi määrätä, missä bussi kulkee, ketä se ottaa kyytiin tai 

missä bussi pysähtyy. Hänellä on valinnan vapaus vain siinä, että hän voi 

jättäytyä pois jollakin reitin pysäkillä, jotka ovat etukäteen määrätyt. Bussi-

matka myös kestää kauemmin kuin individuaalinen taksimatka, koska bussi 

joutuu pysähtymään muiden matkustajien takia niin usein.20 Joskus bussi on 

niin täynnä, ettei halukas matkustaja mahdu sen kyyiin. Yksittäinen vuoro 

on ehkä peruutettu, ja asiakas joutuu odottamaan uutta vuoroa tai turvau-

tumaan toisen reitin bussiin taikka jopa ottamaan taksin, jotta hän välttyy 

myöhästymiseltä tärkeässä tapaamisessa. 

19.  Sosiaaliturvan oikeussuojan tutkimuksessa kuuluisuutta ovat saaneet niin sanotut kela-
veteraanit, jotka hoitavat menestyksellä omat asiansa. Heidän määrästään ei ole tietoa, mutta 
kysymys lienee yksittäisistä henkilöistä. Ks. Koulu 2015 s. 95.
20.  Itsestään selvänä onkin pidetty, että kollektiivinen lainkäyttö on hidasta. Ks. Koulu 2017 
s. 97. Kollektiivisen oikeussuojan prosessit voivat kestää vuosikymmeniä. Syntyvä viive onkin 
kollektiivisen oikeussuojan pahin rakenteellinen heikkous. Sille on äärimmäisen vaikea kek-
siä vastalääkettä, koska se johtuu monista toimijoista ja itse menettelyn monivaiheisuudes-
ta. Rakenteellista ja näin väistämätöntä viivettä pahentaa vastapuolen taipumus strategiseen 
käyttäytymiseen, toisin sanoen pyrkimys siirtää oikeudenkäynnin ratkaisu mahdollisimman 
pitkälle tulevaisuuteen.  
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Bussimetafora avaa sekä oikeuspoliittisen että oikeusdogmaattisen ky-

symyksenasettelun. Lainsäätäjän ja lain tulkitsijan työnjako tulee samalla 

näkyviin. Lainsäätäjän asiana on määrätä, mitä bussilinjoja eli kollektiivi-

sen oikeussuojan keinoja on olemassa. Kollektiivisen oikeussuojan proses-

silakia koskevat samat lainalaisuudet kuin normaaliakin prosessilakia: lain 

on määrättävä riittävän tarkasti ja ennustettavasti ne menettelytavat, jois-

sa oikeuksiin pääsystä päätetään eli oikeudellinen riita ratkaistaan. Tämä 

on vaikeampaa kuin yksilöllisessä lainkäytössä, sillä toimijoita tulee lisää 

ja välttämätöntä sääntelyä tarvitaan enemmän. Toki oikeustieteen tutkija ja 

tuomioistuinkin saa sanoa sanansa.  Tutkija voi ehdotella toimiviksi katsomi-

aan mekanismeja ja järjestelyjä; tuomioistuin taas joutuu soveltamaan lain 

säännöksiä yksittäistapauksissa. Joissakin maissa, esimerkkinä common law 

-maat, tuomioistuimilla on laajat lakiin kirjoittamattomat valtuudet muodol-

lisessa prosessinjohdossa ja asiainhallinnassa. Civil law -maissa tuomiois-

tuimet taas ovat periaatteessa sidottuja kansalliseen prosessilakiinsa. Tästä 

huolimatta tuomioistuinten asenteet ja tulkinnat vaikuttavat kaikkialla rat-

kaisevasti siihen, millaisen käyttöalan ja toimivuuden saavat ne kollektiivi-

sen lainkäytön keinot, jotka lainsäätäjä on legalisoinut. Toki viime kädes-

sä keinojen käyttöasteen määrää se, mitä hyötyä intressinhaltijat saavat tai 

kokevat saavansa (mikä ei ole sama asia) lakisääteisestä keinosta. Paperilla 

erinomaiselta näyttävä keino voi jäädä kokonaan vaille käyttäjiä, jos siihen 

turvautuminen ei kokemusperäisesti anna mitään hyötyä verrattuna joko 

yksilölliseen oikeudenkäyntiin tai muihin kollektiivisen oikeussuojan väli-

neisiin. Oikeussuojakeinot kilpailevat käyttäjistään.  Tässäkin kysyntä eli käy-

täntö on paras oikeussuojakeinon toimivuuden testi. 

Bussilinjoja, sen enempää kuin kollektiivisen oikeussuojan välineitäkään, 

ei voi olla loputonta määrää. Tästä seuraa, että kaikkia intressinhaltijoita ei 

oteta kollektiivisen oikeussuojan piiriin eli bussin kyytiin. Yksittäisten vaa-

timusten on oltava konformistisia eli mahdollisimman samanlaisia.21 Mi-

tä enemmän yksilöllistä ainesta intressinhaltijoiden oikeuteen sisältyy, sitä 

vaikeammaksi tulee niiden toteuttaminen yhdellä kertaa. Tästä seuraa, että 

kollektiivisen lainkäytön ominta aluetta tulee aina olemaan ennalta estävä 

eli preventiivinen oikeussuoja. Tällaisella oikeussuojalla ei haeta hyvitystä 

21.  Tästä konformismin ongelmasta ks. Koulu 2017 s. 117. Kehittyneillä mekanismeilla, joista 
tunnetuin ovat intressinhaltijoiden jakaminen alajoukkoihin, kollektiivisen oikeudenkäynnin 
yksilöllisyyden sietoa voidaan kuitenkin huomattavasti parantaa. Tällaisia mekanismeja on 
luotu lähinnä ryhmäkanteita varten, mutta ne ovat yhtä hyvin sovellettavissa myös joukko-
kanteisiin. Sen sijaan yhteiskanne on tässä suhteessa haavoittuvainen, mikä ehkä selittää sen 
pidättyväisen käyttämisen.    
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historiallisista vääryyksistä vaan vaikutetaan jonkun vahvan toimijan käyt-

täytymiseen tulevaisuudessa. Esimerkiksi: joukko kuluttajia vaatii yhteisellä 

oikeudenkäynnillä yritystä lopettamaan kuluttajasopimuksiin perustumat-

toman laskutuksen. Kohtalaisen hyvin kollektiivinen oikeussuoja toimii vie-

lä silloin, kun kuluttajat esimerkiksi vaativat liikaa perittyjen määrien pa-

lauttamista aikaisemmilta vuosilta. Kun laskutuksen perusteettomuus on 

vahvistettu, palautettavien määrien laskeminen on pelkkää matematiikkaa. 

Tuomioistuimen ei tarvitse perehtyä yksittäiseen asiakassuhteeseen, eikä 

asianosaisten tarvitse esittää siihen kohdistuvaa todistelua. 

Jotain hyötyä kollektiivisesta oikeudenkäynnistä saadaan, vaikka intres-

sinhaltijoiden oikeudet ovat täysyksilöllisiä. Esimerkiksi: viallinen tuote on 

saanut aikaan lukuisien kuluttajien loukkaantumisen. Henkilövahinko on 

tyypillisesti hyvin yksilöllinen, joten sen osalta individuaaliselta käsittelyl-

tä ei vältytä. Kollektiivisessa oikeudenkäynnissä (tai vastaavassa muussa 

menettelyssä) voidaan kuitenkin ottaa vastaan korvausperustetta koskeva 

todistelu sekä vahvistaa sen olemassaolo. Tämä keventää ratkaisevasti yk-

silöllisten korvausvaatimusten käsittelyä. On luultavaa, että niistä valtaosa 

on määrältään selviä ja osassa epäselviäkin vaatimuksia asianosaiset pääse-

vät sopimukseen korvauksen määrästä. Tässä vaikuttaa samalla kannetyyp-

pi. Yksilöllisyys tuo tosiasiallisen rajoitteen etenkin joukkokanteisiin, mutta 

myös ryhmäkanteen kaltaiset edustukselliset kollektiivikanteet kärsivät siitä. 

Jokseenkin jokaisessa maassa esimerkiksi ryhmäkanteen tosiasiallinen käy-

tettävyys on, kuten jäljempänä tullaan havaitsemaan, huomattavasti kape-

ampi kuin sen juridinen soveltamisala. Koko juridista soveltamisalaa ei toisin 

sanoen päästä hyödyntämään. 

Jos bussivertausta jatketaan, myös matkustajien lukumäärällä on väliä. 

Yhtäältä matkustajia ei saa olla bussissa liian vähän, toisaalta ei myöskään 

liikaa. Bussimatkaa ei kannata järjestää kahta tai kolmea intressinhaltijaa var-

ten. Sama lainalaisuus pätee myös kollektiivisessa oikeussuojassa. Yhteiset 

oikeudenkäynnit ovat monimutkaisia, kalliita ja notorisen hitaita. Jos mat-

kustajia on niukalti, oikeuksiin pääsy toteutuu kustannustehokkaammin yk-

silöllisellä oikeudenkäynnillä ja sen hienosäädöllä, esimerkiksi vähentämällä 

heikommalle asianosaiselle syntyvää taloudellista riskiä. Jos taas intressin-

haltijoita, esimerkiksi joukkokanteiden kantajia, on tuhansia, kollektiivi-

nen lainkäyttö kaatuu herkästi käytännön ongelmiin, vaikka sille olisi to-

dellinen tarve. Tuomioistuinten prosessinjohtokapasiteetti,  modernimmin  
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asiainhallintakyky (case flow management) ei pysty hoitamaan tällaisia 

henkilömääriä. Parhaassakin tapauksessa tuomioistuimen huomio kes-

kittyy aineellisen riidanratkaisun sijasta prosessioikeudelliseen joukko-

jenhallintaan. Yhdessä oikeuksiaan hakevia on siis oltava ”sopiva” mää-

rä. Ihanteellisesta (optimaalisesta) intressinhaltijoiden määrästä on käyty  

keskustelua, joskin keskustelu voi olla empiirisen tiedon puuttuessa vain 

valistunutta arvailua.22 

Ulkomaisissa joukkokanteissa on nähty kymmeniä tuhansia yksittäisiä 

kantajia, ryhmäkanteissa on esiintynyt vielä suurempi määrä ryhmään aina-

kin teoriassa kuuluvia intressinhaltijoita eli ryhmäläisiä. Kotimaisessa tutki-

muksessa on arveltu, että kompensoivassa (kollektiivisessa) oikeussuojassa 

ihanteellinen asianosaismäärä on sadan paikkeilla, kun taas preventiivisessä 

oikeussuojassa optimaalinen määrä on selvästi korkeampi ja maksimimäärä 

itse asiassa rajaton.23 Kompensoivan oikeussuojan osanottajien optimi- ja 

maksimimäärät vaihtelevat huomattavasti sen mukaan, kuinka suuri käsit-

televä tuomioistuin on, mikä sen työtilanne kokonaisuutena on sekä kuinka 

intensiivisessä yhteistoiminnassa intressinhaltijat keskenään ovat. Järjestäy-

tyneet intressinhaltijat, itse asiassa heidän lakimiehensä, voivat ottaa hoidet-

tavakseen paljon sellaisia tehtäviä, jotka muutoin rasittaisivat tuomioistuinta.     

Bussivertaus kertoo myös sen, että intressinhaltijoille on varattava tilai-

suus jättäytyä pois bussista. He voivat tehdä sen jo oikeussuojamatkalle läh-

tiessään, toisin sanoen joko valita tilalle yksilöllisen oikeussuojan taksin24 tai 

päättää luopua oikeuksiensa hakemisesta (niin sanottu exit-päätös). Myös 

matkan aikana heillä on oltava oikeus jättäytyä kyydistä, esimerkiksi irtaan-

tua ryhmäkanteessa ryhmästä (mikä laki nimenomaan sääntelee) tai luopua 

joukkokanteensa ajamisesta. Prosessilain on kuitenkin kerrottava yhtäältä 

jättäytymisen edellytykset, toisaalta mitä siitä seuraa. Yleistä muun muassa 

on, että irtaantuva intressinhaltija ei voi vapautua vastaamasta vastapuolen 

oikeudenkäyntikuluista. Ryhmäkanteissa ryhmästä irtaantumiselle on myös 

asetettu ajallinen takaraja. Viime hetken liittymistä kollektiivisen oikeussuo-

jan hakijaksi on sitäkin pakko rajoittaa. Uuden intressinhaltijan mukaantulo 

vaatii uutta käsittelyä hänen yksilöllisille vaatimuksilleen, monesti lisätodis-

telua ja vähintäänkin vastapuolen kuulemista. Tämä kaikki viivyttää asian  

22.  Koulu 2017 s. 160 ja 212..
23.  Koulu 2017 s. 200.
24.  Toki joskus valittavissa on toinenkin kollektiivisen lainkäytön linja. Kollektiivisen lain-
käytön kehitys on kuitenkin muun muassa pohjoismaissa niin alussa, ettei valinnanvaraa ole: 
intressinhaltija joutuu valitsemaan yksilöllisestä oikeussuojasta, ainoasta soveltuvasta kollek-
tiivisen oikeussuojan keinosta tai oikeuksistaan luopumisesta.
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ratkaisemista niiden intressinhaltijoiden osalta, jotka ovat alusta alkaen ol-

leet mukana ja joiden asiat ovat jo tulleet käsitellyiksi ja odottavat ratkaisuaan.   

Yhdessä suhteessa metafora ei enää kanna. Kun bussilinjalla matkusta-

jilla ei ole sanomista siihen, mitä reittiä ajetaan ja kuinka lujaa bussi kulkee, 

useimmissa kollektiivisen oikeussuojan sovelluksissa intressinhaltijat päät-

tävät muun muassa siitä, millaisia vaatimuksia he esittävät, kuka edustaa 

heitä tuomioistuimessa, miten heidän asiaansa on ajettava ja niin edelleen. 

Lainsäätäjä luottaa (jos ylipäätään miettii asiaa) päätöksenteon sisäiseen 

rationaaliteettiin: ihmiset tekevät päätöksiä omissa asioissaan ja omalla ris-

killään, joten he tekevät kaikkensa löytääkseen parhaat keinot. Vaikka he 

joskus toimivat emotionaalisesti tai impulsiivisesti, asia ei parane sillä, että 

päätösvalta siirretään jollekin muulle taholle, esimerkiksi tuomioistuimel-

le. Totta on, että vähemmistön suojaaminen on kollektiivisen oikeussuojan 

rakenteellinen ongelma. Kun joukko tekee päätöksiään, mielipiteet voivat 

jakautua. Klassinen esimerkki on tehdyn sovintotarjouksen hyväksyminen: 

osa intressinhaltijoista voi sitä kannattaa, osa vastustaa. Esimerkki antaa pet-

tävän kuvan ongelman vaikeusasteesta. Tavallisesti nimittäin sovitaan, että 

sovintoa haluavat saavat hyväksyä tarjouksen, ja sitä vastustavat saavat jatkaa 

oikeudenkäyntiä. Asia erikseen on sovinnon niin sanottu prejudisiaalinen 

vaikutus, etenkin miten sovinto vaikuttaa niihin intressinhaltijoihin, joiden 

vaatimukset eivät ole vielä oikeudenkäyntiasteella.25 Periaatteessa pulmaksi 

voi nousta vastapuolen haluttomuus tehdä osittaisia sovintoja, mutta ulko-

maiset kokemukset osoittavat, ettei näin todellisuudessa tapahdu. Jos vas-

tapuoli on ylipäätään valmis sopimaan, hän on valmis myös osittaisiin so-

vintoihin.   

Vaikeammaksi ongelma muodostuu, kun kyseessä on esimerkiksi yh-

teiskanteen nostaminen tai asianajaminen tällaisessa kanteessa. Perimmäl-

tään pulmaksi nousee, tehdäänkö päätökset enemmistön tahdon mukaisesti 

vai vaaditaanko konsensusta. Enemmistöpäätökset ovat käytännössä ainoa 

mahdollisuus, koska vaatimus täydellisestä yksimielisyydestä jäädyttää yri-

tykset päästä oikeuksiin. Access to justice -liikkeenkään logiikassa vähem-

mistön oikeuksia ei loukata, kunhan heiltä vain ei evätä mahdollisuutta pala-

ta yksilöllisen oikeussuojan käyttäjiksi. Jos joukon jäsen ei tyydy enemmistön 

päätöksen, hänen on lähdettävä omille teilleen. Hän voi myös muodostaa 

25.  Tämä prejudisiaalinen vaikutus (tai jo pelko sellaisesta) heijastuu vastapuolen sovinto-
halukkuuteen. Jotta sovintoja ylipäätään saataisiin aikaiseksi, tarvitaan tavallisesti erilaisia 
kompensoivia tai tasaavia lainsäädännöllisiä järjestelyjä. Niitä on kehitelty etenkin kilpailu-
säädännöllisissä korvaustilanteissa. Ks. esimerkiksi Koulu 2017 s. 299. 
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muiden saman mielisten kanssa oman joukkonsa, joka käynnistää omat kol-

lektiiviset kanteensa.26 

Joukko on myös hyväksyttävä eksklusiivisena, poikkeuksena ryhmäkan-

ne. Eksklusiivisuus tarkoittaa esimerkiksi, että joukkokanteiden järjestäyty-

neiden kantajien ei tarvitse hyväksyä yksittäistä intressinhaltijaa seuraansa. 

Vaikka access to justice -ideologia vaatii pääsyä tuomioistuimeen (tämä ac-

cess to court on oikeuksiin pääsyn esiaste ja edellytys), se ei anna oikeutta 

päästä muiden oikeuksiaan hakevien joukoon. Access to collective redress 

-tyyppisiä oikeuksia ei ainakaan toistaiseksi ole kehitelty. Jos ajatellaan ad hoc 

-tyyppistä tai aatteellista järjestäytymistä joukoksi, tällaiset oikeudet lienevät 

käytännön mahdottomuuskin. Mukaanpääsy ei myöskään tunnu todelliselta 

ongelmalta. Kokemusperäisesti kollektiivit välttävät sulkeutumista jo puh-

taasti itsekkäistä syistä. Kollektiivinen oikeussuoja on sitä tehokkaampaa, 

mitä enemmän siinä on mukana intressinhaltijoita. Kun joukon koko kasvaa, 

kasvaa myös sen joukkovoima niin taloudellisissa voimavaroissa, asiantun-

temuksessa kuin julkisuuden hallinnassakin.   

1.4. Kollektiivisen lainkäytön arsenaali: 
yleiskatsaus

Kollektiivisessa lainkäytössä on pohjoismaissa neljä pääsovellusta eli yh-

teiskanne, joukkokanteet, ryhmäkanne ja pilottikanne. Ryhmävalitus on 

lautakuntalainkäytön ympäristöön sijoittuva ryhmäkanteen muunnos. Si-

tä voidaan pitää eräänlaisena oikean ryhmäkanteen kevytversiona. Monis-

sa maissa tunnetaan myös muita kollektiivisen lainkäytön sovelluksia. Kol-

lektiivisesta välimieslainkäytöstä on käytössä yksittäisiä kansallisia malleja, 

mutta ne eivät toistaiseksi ole osoittautuneet onnistuneiksi. Tämä voi hy-

vinkin muuttua. Pitkällä tähtäimellä vähemmän formaalinen välimiespro-

sessi voi hyvinkin osoittautua yleisen lainkäytön kilpailijaksi kollektiivises-

sa oikeussuojassa. Vaikka joukkokanteet päätyvät usein sovintoihin, niihin 

systemaattisesti rakennetuista sovitteluelementeistä ei ole esimerkkejä. So-

vinnot syntyvät tavallaan oikeudenkäyntien sivutuotteena, joskus tuomarin 

26.  Suomalaisten kokemusten valossa emme osaa sanoa, kuinka usein yksittäinen intressin-
haltija erimielisyyksien takia irtaantuu joukosta ja nostaa oman kanteensa. Se näyttää kuiten-
kin varsin epätavalliselta: joukosta irtaantuvat yleensä luopuvat tavoittelemasta oikeuksiaan. 
Kotimaisissa esimerkeissä alkujoukot eivät myöskään ole pirstoutuneet omia kollektiivikantei-
taan ajaviksi erillisjoukoiksi. Aineisto ei myöskään anna vaikutelmaa, että joskus olisi esiintynyt 
erimielisyyttä esimerkiksi siitä, mitä vaatimuksia esitetään tai miten asiaa ajetaan. Eri asia kuin, 
kuinka aitoa tämä yksituumaisuus on. Ks. jäljempänä jaksot 6.2. ja 6.3.
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sovinnon edistämisen tuloksena mutta useimmiten omaa syntymislogiik-

kaansa seuraten. Kollektiivisesta sovittelusta on kokemuksia, jotka antavat 

lupauksia. Kollektiivinen sovittelu hakee kuitenkin vielä paikkaansa kollek-

tiivisen oikeussuojan kartalla. Periaatteessa se on toteutettavissa sekä jouk-

kosovittelun että  yhteissovittelun muodossa. Tässä kontekstissa muodolla ei 

ole yhtä kauaskantoisia seuraamuksia kuin vastaavalla erolla yleisessä lain-

käytössä. On vaikea keksiä, miksi yhteissovittelu olisi sen tehokkaampi kuin 

joukkosovittelu.27 Yhteiskanteella ja joukkokanteilla on vastineensa myös 

hallintolainkäytössä. Yhteisvalitukset eli monen henkilön allekirjoittamat 

valitukset viranomaisen päätöksestä ovat varsin yleinen näky kaikissa hal-

lintotuomioistuimissa, joukkovalitukset eli useat erilliset valitukset yhdestä 

ja samasta viranomaisen päätöksestä (esimerkkinä niin sanotut kaavavali-

tukset) ovat ehkä vielä tavallisempia.

Ryhmäkanne on Suomessa viranomaisen kuluttajaryhmän puolesta aja-

ma kanne: käytännön kokemuksia siitä ei ole. Ryhmäkanteesta on oma lakin-

sa. Sen sijaan ryhmävalitusta koskevat säännöt ovat hajautetut aineelliseen 

kuluttajansuojalainsäädäntöön. Myös sen potentiaali on testaamatta, koska 

vain yksi ryhmävalitus on tehty. Sekin oli tulokseton, mikä johtui osaksi epä-

tyypillisestä käyttökontekstista. Yhteiskanne puolestaan on usean kantajan 

yhdessä nostama kanne: se on näin yksi asia. Joukkokanteet taas ovat joukko 

samaan perusteeseen tukeutuvia erillisiä kanteita normaalisti samassa tuo-

mioistuimessa. Jokaisella joukkokanteella on oma kantajansa. Joukkokan-

teista on syytä puhua vain, kun niiden käsittelyllä on jonkinlainen yhteys. 

Esimerkiksi: erilliset kanteet käsitellään yhdessä eli prosessioikeuden jargo-

nin mukaan kumuloidaan taikka kantajat koordinoivat muutoin toimiaan 

tuomioistuimen ulkopuolella.  Vaikka yhteiskanteen ja joukkokanteen ero 

näyttää vähäiseltä, sillä on esimerkiksi Suomen oikeudessa aika lailla mer-

kitystä. Yhteiskanne on valmiiksi kokonaisuus, eikä tuomioistuin edes saa 

pilkkoa sitä osiin. Vain erillinen valmistelu jonkin kysymyksen tai vaatimuk-

sen kohdalla sallitaan: pääkäsittelyn on oltava yhteinen. 

Sen sijaan joukkokanteita tuomioistuin saa enemmän tai vähemmän 

kontrollitta yhdistellä ja erotella. Samat kanteet voivat tulla ensiksi käsi-

tellyiksi yhdessä, sitten erotetuiksi erillisiin käsittelyihin ja lopulta pala-

ta yhteiskäsittelyyn. Muodollisesti tuomioistuimen harkinta on sidottua.  

27.  Pikemminkin asia voi olla päinvastoin, jos yhteissovittelulta edellytetään sovintoa kaikkien 
intressinhaltijoiden kohdalla. Tällöin yksikin dissidentti intressinhaltija voi kaataa sovinnon 
kaikkien kohdalla. Joukkosovittelussa näin ei voi käydä, koska joukkosovittelu on nippu erillisiä 
sovittelumenettelyjä, eikä mikään pakota niiden samanlaiseen lopputulokseen. 
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Lain käyttämä kriteeri eli viime kädessä prosessiekonominen tarkoituksen-

mukaisuus on kuitenkin käsitteenä samalla kertaa tilanteeseen sopeutuva ja 

näkökulmasta riippuva. Tuomarin tarkoituksenmukaisuus ei välttämättä ole 

tarkoituksenmukaisuutta joukkokanteiden asianosaisten näkökulmasta. Täs-

tä voidaan päätellä, että yhteiskanne on kollektiivisen oikeussuojan keinona 

paljon tehokkaampi kuin joukkokanteet. Yhteiskanne takaa kollektiivisuu-

desta saatavat edut varsin pitkälle riippumatta tuomioistuimen asenteesta. 

Mitä tulee säädöspohjaan, yhteiskanne ja joukkokanteet hakevat – toisin kuin 

ryhmäkanne – perustansa kokonaisuudessaan yleisestä prosessilaista. Tosin 

myös ryhmäkannetta koskeva erityislaki sisältää yleisen viittauksen siihen, 

mitä on säädetty riita-asioiden käsittelystä. Ryhmäkannelaissahan on yllät-

tävän niukalti säännöksiä tällaisen kanteen käsittelemisestä.   

Yksi yhteiskanteen eduista on oikeudenkäyntimaksujen säästyminen. 

Valtio perii vain yhden maksun, kun taas jokainen joukkokanne tai vastaava 

on tässä suhteessa erillinen asia. Toistaiseksi Suomessa oikeudenkäyntimak-

sut ovat olleet yleisessä lainkäytössä niin vähäiset, että keskivertointressin 

muistaen maksuperusteella ei ole ollut vaikutusta. Kustannusvastaavuuden 

periaate voi kuitenkin johtaa lähitulevaisuudessa maksujen moninkertais-

tumiseen, jolloin yhteiskanteen kilpailuetu paranee. Hallintolainkäytössä oi-

keudenkäyntimaksu – 250 euroa/valitus – on alkanut jo karsia niitä valituksia, 

jotka koskevat pienten suoritusten maksuunpanoa, esimerkkinä pysäköin-

tivirhemaksut. Näin myös hallintolainkäytössä merkittäväksi kysymykseksi 

nousee, milloin saadaan tehdä yhteisvalitus, milloin taas on pakko tehdä 

itsenäinen valitus. Access to justice -periaatteen kannalta hallintolainkäy-

tön maksullisuus on harvinaisen epäoikeudenmukainen lainsäädännöllinen 

ratkaisu.28 Se nostaa suhteettomasti oikeudenkäyntikynnystä niissä pieni-

intressisissä asioissa, joissa oikeuksien saavutettavuutta on juuri yritetty pa-

rantaa. Väitteet siitä, että maksu karsii vain turhia valituksia, ovat hurskaste-

lua. Jokainen kokenut lakimies tietää, että tilanteet, joissa voidaan varmasti 

ennalta sanoa, että valitus menestyy tai ei menesty, ovat harvassa. Valtaosa 

soveltamistilanteista sijoittuu harmaalle vyöhykkeelle: valituksen menesty-

minen nähdään vasta, kun se on käsitelty ja ratkaistu.

28.  Maksu-uudistus nosti – ja täysin aiheesta – myrskyn sosiaalisessa mediassa. Hallintotuo-
marit ja ehkä maksuja määräävät viranomaiset sen sijaan ovat tyytyväisiä uudistukseen. On 
kuitenkin syytä muistaa, että tuomioistuinten ja hallintolainkäytön tarkoituksena ei ole heidän 
työmääränsä minimointi vaan oikeussuojan antaminen. Vielä kyseenalaisemmaksi maksu 
muuttuu, jos hallintolainkäytön tavoitteeksi nähdään, kuten ennen yleisesti tehtiin, hallinnon 
lainmukaisuuden tarkastaminen. Tällaista tarkastusta haluava kansalainen kun joutuu mak-
samaan siitä, että hän saa päätöksen lainmukaisuuden tarkastetuksi!
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Pilottikanne on sekin luettu tutkimuksessa kollektiivisen oikeussuojan 

välineeksi. Tämä voi ihmetyttää: pilottikanne tuottaa vain perinteisen kah-

den asianosaisen oikeudenkäynnin ja heihin rajoittuvan tuomion. Pilotti-

kanteesta ei ole myöskään omaa lakia eikä edes erityissäännöksiä: siihen so-

velletaan kaikessa yleisen prosessilain säännöksiä. Tätä lakia kirjoitettaessa 

pilottikanteita ei ole ajateltu yleisemmin, tosin laadittaessa säännöksiä en-

nakkopäätösvalituksesta (OK 30a luku) pilottioikeudenkäynnit on muistettu. 

Eri asia on, että säännökset eivät käytännössä juuri helpota pilottikanteen 

ajamista eli ennakkopäätöksen saamista pilottikysymyksestä. Vastapuoli har-

vemmin antaa lain edellyttämän suostumuksensa tällaisen valituksen teke-

miseen. Oma pulmansa on, mitä pidetään pilottikanteena. Jotta kannetta 

voidaan kutsua pilottikanteeksi ja se saadaan liitetyksi kollektiiviseen oikeus-

suojaan, kanteella on ensiksikin oltava tällainen tarkoitus eli pilottitavoite. Se, 

että oikeudenkäyntiä käytetään hyväksi myöhemmissä kanteissa, ei vielä tee 

oikeudenkäynnistä pilottioikeudenkäyntiä. Modernille pilottikanteelle omi-

naista on myös sen järjestäytyneisyys. Pilottikantajalla on säännönmukaisesti 

tukenaan taustaryhmä. Taustaryhmä antaa kantajalle taloudellista tukea ja 

asiantuntemusta asian ajamiseen, lievittää oikeudenkäynnistä aiheutuvaa 

henkistä rasitusta ”moraalisella tuellaan” sekä ottaa joskus kannettavakseen 

taloudellisen riskin, jos oikeudenkäynti päättyy häviöön.

Pilottikanteet on luokiteltu sisäisiin ja ulkoisiin (joita kutsutaan myös it-

senäisiksi tai ainoiksi pilottikanteiksi). Sisäinen pilottikanne on tähän tar-

koitukseen valittu yksittäinen joukkokanne, joka käsitellään ja ratkaistaan 

ennen muuta kannejoukkoa. Sisäisen pilottikanteen opetuksia, erityisesti 

ratkaisua, käytetään hyväksi, kun muuta kannejoukkoa ryhdytään käsitte-

lemään.29 Sisäinen pilottikanne on näin yhdestä näkökulmasta joukkokan-

teiden koordinoinnin apukeino. Ulkoisella pilottikanteella ei ole vastaavaa 

liittymää vireillä olevaan kannejoukkoon: tosin siinäkin on tavallista, että 

vastaavat kanteet odottavat nostamistaan, joku niistä on ehkä edennyt jo 

haastehakemukseenkin. Myönteinen ratkaisu pilottikanteessa saa aikaan 

sen, että intressihaltijat välittömästi nostavat joukon samaan perusteeseen 

tai todisteluun tukeutuvia, enemmän tai vähemmän yhdenmukaisia kantei-

ta. Ulkoinen pilottikanne on näin tavallisesti myöhempien joukkokanteiden 

airut tai ehkä oikeammin etiäinen. Jos järjestäytymisen aste on korkea, tule-

vat kantajat ovat jo mukana pilottikanteen taustaryhmässä.30 Näin he voivat 

29.  Tavallisesti muut joukkokanteet joko määrätään lepäämään (OK 14:4) tai niiden käsittelyssä 
epävirallisesti viivytellään, kunnes pilottikanne on saanut ratkaisunsa.
30.  Komission suositus vuodelta 2013 näkee yllättävästi tällaisen vaikuttamisen vaaralliseksi. 
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sekä vaikuttaa asianajamiseen pilottioikeudenkäynnissä että ottaa sen koke-

mukset huomioon omissa oikeudenkäynneissään. Vastapuolihan on joutu-

nut pilottioikeudenkäynnissä paljastamaan vastaväitteensä ja taktiikkaansa.

KAAVIO 1: Kollektiivisen lainkäytön arsenaali

moniasianosaiset       kaksiasianosaiset

Kollektiiviset kanteet on tapana jaotella kumulatiivisiin ja edustuksellisiin 

malleihin.31 Ensimmäisissä intressinhaltijat ajavat kannetta omissa nimis-

sään ja ovat näin oikeudenkäyntiensä muodollisia asianosaisia. Kumulatii-

visia kanteita ovat yhteiskanne ja joukkokanteet. Edustuksellisissa malleissa 

ulkopuolinen ajaa kannetta muodollisesti omissa nimissään mutta edustetun 

intressinhaltijoiden muodostaman yhteenliittymän  hyväksi. Tähän katego-

riaan kuuluvat ryhmäkanne ja pilottikanne. Ryhmän saama hyöty voi olla 

oikeudellista (ryhmäkanne) tai tosiasiallista (pilottikanne). Ryhmäkanteessa 

Komission mukaan jäsenvaltioiden pitäisi estää se, että oikeudenkäyntiä rahoittavat ulkopuo-
liset yrittävät vaikuttaa asianosaisten ”prosessioikeudellisiin” ratkaisuihin. Ks. komission suo-
situs 2013 kohta III.16.a. Suositusta on tältä osin pakko pitää huonosti harkittuna ja suorastaan 
access to justice -logiikan vastaisena. Sinänsä se voi olla hyvää tarkoittava, mutta on vaikea 
kuvitella, että kukaan rahoittaisi toisen oikeudenkäyntiä ilman, että hänellä on mitään sana-
valtaa esimerkiksi asianajamiseen.     
31.  Jaottelusta ks. Koulu 2017 s. 41.

kollektiivisen oikeussuojan välineet

kumulatiiviset edustukselliset

yhteis-
kanne

pilotti-
kanne

ryhmä-
kanne

joukko-
kanne
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tuomion oikeusvoima ulottuu ryhmäläisiin, ja tuomio on täytäntöönpanokel-

poinen. Pilottikanteessa ryhmäläiset pääsevät hyötymään ainoastaan niin sa-

notusta prejudisiaalisesta vaikutuksesta, joka voi olla psykologista, todistuk-

sellista tai tukeutua pyrkimykseen yhtenäistää lain soveltaminen kyseisessä 

tuomioistuimessa.32 Yhteistä edustuksellisille kanteille on, että ryhmän jä-

senet eivät ole muodollisia asianosaisia, vaikka oikeudenkäynti on asialli-

sesti on ”heidän” oikeudenkäyntinsä. Konstruktio jättää avoimeksi sen, sal-

litaanko ryhmäläisten osanotto oikeudenkäyntiin kuitenkin jossain muussa 

roolissa, esimerkiksi tukevassa tai todistuksellisessa. Oikeus osanottoon saa 

välillä ratkaisunsa erityislaista, välillä se jää yleisen prosessilain tulkinnan 

varaan. Ryhmäkannelaki esimerkiksi kieltää ryhmäläisiltä väliintulon ryh-

mäkanneprosessiin, kun taas se ei sano mitään heidän oikeudestaan esiin-

tyä siinä todistajina tai asiantuntijoina. Pilottikanteessa taas ryhmäläisillä 

on vapaat kädet, sillä heidän osallistumisensa pilottioikeudenkäyntiin jää 

kokonaan prosessilain varaan. Periaatteellista estettä väliintulolle tai todis-

tajana toimimiselle ei laissa ole.

Vaikka kollektiivinen oikeussuoja on uusi keskusteluteema, sen vä-

lineet eivät suinkaan sitä ole. Yhteiskanteita ja joukkokanteita on, kuten 

edellä todettiin, ajettu ennenkin, joskaan niistä ei ole käytetty näitä mo-

derneja nimityksiä. Yhteiskanteen edut ovat niin ilmeiset, että osaava la-

kimies on  varmasti aina kirjoittanut yhteisen haastehakemuksen, kun 

siihen on ollut mahdollisuus, esimerkiksi toimeksianto yhteiskantajiksi 

ryhtyviltä. Myöskään toisiinsa liittyvät mutta muodollisesti itsenäiset oi-

keudenkäynnit eivät ole olleet harvinaisuus tuomioistuimissa. Tällaiset 

kanneryppäät ovat tavan takaa herättäneet jopa valtamedioiden mielen-

kiinnon asioiden tavanomaisuudesta huolimatta. Pilottikanne on toki in-

novaatio. Kanteita on tietenkin aina nostettu edullisen ennakkotapauk-

sen luomiseksi, mutta pilottikanteista nykymerkityksessä alettiin puhua 

vasta 1980-luvun alussa – silloinkin testitapausten (test case) nimellä.33  

Jo tuolloin käsite kytkettiin niin sanottuun ammattimaiseen prosessee-

raamiseen. Tällaisia kanteita nimittäin nostivat ne, jotka joko toivoivat  

32.  Tästä vaikutuksesta ks. Koulu 2017 s. 284. 
33.  Amerikkalaisten esikuvien vaikutuksesta pilottikanteita ajateltiin aluksi keinona, jolla saa-
taisiin aikaan oikeudellisia muutoksia ”köyhien” hyväksi. Samalla toivottiin enemmän tai vä-
hemmän peitellysti, että niiden ajamiseen tarvittavaa osaamista saataisiin yliopistoyhteisöistä. 
Näin Nousiainen 1982 s. 230. Jälkiviisas muistuttaisi ennustamisen vaikeudesta. Pilottikanteet 
ovat, muun kollektiivisen oikeussuojan tapaan, keskiluokan oikeutta. Myöskään yliopistot ei-
vät missään pohjoismaassa ole innostuneet tällaisesta vaikuttamisesta, yksittäiset opettajat 
kylläkin ovat joskus niin tehneet.  
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vaikuttavansa oikeuskehitykseen ”hyvällä ratkaisulla” tai halusivat saada kan-

nanoton perustavan laatuisessa arvokysymyksessä.34 

Uutena tulokkaana ei voida pitää myöskään ryhmäkannetta. Keskuste-

lu siitä virisi Suomessa 1990-luvun alussa, ja monipolvinen lainvalmistelu 

tuotti vihdoinkin ryhmäkannetta koskevan erityislain. Asia erikseen on, että 

käytännön kokemuksia tästä kollektiivisen oikeussuojan lippulaivasta ei tois-

taiseksi ole. Muiden pohjoismaiden ryhmäkannelait ovat sen sijaan saaneet 

käyttäjänsä, joskin ryhmäkanteita on kaikissa maissa nostettu harvemmin, 

mitä laskettiin, ja paljon harvemmin, mitä sitä kannattaneet toivoivat.   

34.  Näin Tala-Alander 1990 s. 340.



332. Kysymyksenasettelua

2.1. Tutkimustehtävä

Tämä kirja jakaa ensimmäisessä osassa puolustetun näkemyksen siitä, että 

yhteistä oikeuksien hakemista tarvitaan. Yksilöllisen oikeussuojan ideaali 

ei riitä toteuttamaan sitä oikeussuojan tarvetta, joka suomalaisessa yhteis-

kunnassa on havaittavissa. Kollektiivista oikeussuojaa ei voida vakuuttavasti 

vastustaa väitteillä, joiden mukaan vahvat toimijat, yritykset ja yhteisöt, muu-

toinkin noudattavat lakia. Kannattaa muistaa, että yritysten perustarkoitus 

on tuottaa voittoa, ei suinkaan huolehtia siitä, että oikeusjärjestyksen mu-

kaiset oikeudet maksimaalisesti toteutuvat. Vaikkakaan yritykset eivät ehkä 

tarkoituksellisesti riko lakia, niillä on monesti halua ja kekseliäisyyttä sen 

kiertämiseen, vielä enemmän taipumusta antaa laille toivomansa kaltainen 

sisältö. Tämä itsestäänselvyys kylläkin hämärtyy muun muassa oikeusso-

siologian tutkimuksessa. Se on perinteisesti ollut kiinnostunut siitä, kuin-

ka laajalti ”yksityiset ihmiset” noudattavat lakia ja mitkä seikat vaikuttavat 

heillä lakien noudattamiseen. Sen sijaan keskustelu siitä, miten yritykset ja 

yhteisöt noudattavat lakia, palautetaan tavallisesti taloudellisen rikollisuu-

den ilmentymiseen ja trendimuutoksiin. Toki myönnetään, että yritysten ja 

yhteisöjen lakien noudattamiseen kuuluu muutakin kuin ”taloudellisesta ri-

kollisuudesta pidättäytyminen”.35 Tämän muuhun noudattamiseen sisältyy 

kuluttajasuojalainsäädännön ja yleisemmin siviililainsäädännön mukainen 

käyttäytyminen.       

Tässä tutkimuksessa haetaan, mitä tulkintamahdollisuuksia kollektii-

viselle oikeussuojalle avautuu nykyisessä prosessilaissa. Sanalla sanoen: 

miten kollektiivisen lainkäytön antama lupaus toteutuu tai voisi toteutua 

suomalaisessa lainkäyttöjärjestelmässä? Lähestymistapa on näin lähtökoh-

taisesti oikeusdogmaattinen ja Suomen oikeuteen sitoutuva. Empiirisenä 

tätä tutkimusta ei sen sijaan voi pitää, joskin siinä hyödynnetään saatavis-

sa ollutta empiiristä aineistoa ja joitakin yhteiskuntatieteitten tuloksia.36  

35.  Oikeussosiologian perusteoksessa tämä itsestäänselvyys asianmukaisesti todetaan, mutta 
tarkastelun luvataan alkavan taloudellisesta rikollisuudesta, koska se muodostaa lakien nou-
dattamisen ”keskeisen osan”. Rikosoikeudellisesti sanktioimattomaan lakien noudattamiseen 
ei kylläkään siirrytä eli sitä ei käsitellä. Ks. Kyntäjä-Laitinen 1983 s. 305.  
36.  Oikeusteoriassa puhutaan suurin piirtein samassa merkityksessä ”tutkimuksellisesta vuo-
rovaikutusmallista”. ”Lainopin ja yhteiskuntatieteiden käyttämät tutkimusmetodit tulee pitää 
tiukasti erillään mutta niiden saavuttamat tulokset – siis lainopin tuottama normitieto ja yhteis-
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Intentionaalinen lähestymistapa ei ole uutuus, sitä on harrastettu varsin 

laajalti, kun prosessioikeuden yleisesitysten aika tämän vuosituhannen 

alussa päättyi. Tällainen tutkimustehtävä vaatii melkoisesti sitä perinteis-

tä lainoppia, jota on, oikein tai väärin, pidetty prosessioikeuden tutkimuk-

sen ominaispiirteenä. Perinteinen ei kuitenkaan tässä yhteydessä tarkoita 

pitäytymistä vallitseviin prosessilain tulkintoihin. Päinvastoin uussovelluk-

sia tietoisesti haetaan eli prosessilain säännösten tulkinnallisen liikkuma-

varan äärirajoja kuvainnollisesti kolkutellaan. Uustulkintojen hakemisen 

ja varsinaisen de lege ferenda -tutkimuksen raja on tietenkin liukuva: jo-

ku voi katsoa tämän tutkimuksen painotuksen olevan pelkästään jälkim-

mäisessä. Totta onkin, että tämä tutkimus on lähellä niin sanottua kei-

nosidottua dlf-tutkimusta. Prosessilaki ja siihen tukeutuvat tutkimukset 

määrittävät ne keinot (eli neljä peruskannetyyppiä), joilla tavoitetta (kol-

lektiivista oikeuksiin pääsemistä) on lupa tavoitella.37 Tutkimus ei näin 

ollen ole ekelöfiläisessä mielessä teleologista.38 Tällainen tulkinta kaa-

tuu jo siihen, että yleisen prosessilain säännöksistä ei voida jäljittää sen  

enempää kollektiivisen oikeussuojan edistämisen kuin vastustamisenkaan 

tavoitetta. 

Toki voidaan hyvin yleisellä tasolla sanoa, että prosessilaki kokonaisuu-

dessaan asettaa tavoitteekseen kansalaisten tuomisen oikeuksiinsa. Vanha 

aksiooma prosessioikeudesta aineellisen oikeuden käsikassarana on omi-

aan ylläpitämään tällaista kuvitelmaa. Kannattaa kuitenkin huomata, et-

tä esimerkiksi prosessilain perussäädös, oikeudenkäymiskaari, on täysin 

neutraali. Se ei kerro sen enempää lainkäytön tarkoitusta kuin omiakaan 

tavoitteitaan. Laki menee suoraan asiaan eli kertoo, mikä ovat yleisiä tuo-

mioistuimia (OK 1:1). Eri asia on, että joissakin sen luvuissa, selvimmin OK 

5, 6 ja 17 luvuissa lukukohtaiset tavoitteet tehdään lukijalle selviksi. Tai-

tava kielenkäyttäjä ehkä sanoisi, että prosessilaki periaatteessa tavoitte-

lee oikeuksien toteutumista mutta ei ota kantaa siihen, voiko se tapahtua  

kuntatieteitten tuottama deskriptiivinen tieto yhteiskunnasta – saavat vapaasti ylittää tieteiden 
välisen raja-aidan.” Näin Siltala 1997 s. 289.
37.  De lege ferenda -tutkimuksesta yleisemmin ks. Timonen 1996 s. 134.
38.  Teleologisen tulkinnan objektiivisuus on muutoinkin uskonasia. Päinvastoin on todettu, 
että ekelöfiläiset kehitelmät eivät poista perustavanlaatuista ongelmaa: mitkä ovat tulkinnalla 
toteutettavat tavoitteet ja mistä ne saadaan? Tavoite on harvemmin saatavissa mistään valmii-
na, vaan tavoitteet ovat arvosidonnaisia formulaatioita. Ks. Laakso 2012 s. 362. Tulkinta, jossa 
tulkitsija määrittää tavoitteet omien arvojensa perusteella, ei vakuuta objektiivisuudellaan. 
Paradoksaalista on sekin, että teleologinen tulkinta saa luontaisen paikkansa muualla kuin 
prosessioikeudessa. Se toimii parhaiten tavoitehakuisen sääntelyn oikeudenaloilla, esimerk-
keinä sosiaalioikeus ja ympäristöoikeus. 
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yhdessä eli kollektiivisesti.  Säännösten vaikutukset kollektiiviseen oikeus-

suojaan ovat eräänlaisia heijastusvaikutuksia tai sivutuotetta.  

Uustulkintoja hakevassa tai ainakin tulkintojen rajoja koettelevassa tutki-

muksessa on mahdotonta välttää sitä, että tutkija yrittää vaikuttaa lukijoitten-

sa asenteisiin, toisin sanoen luoda myötämielisyyttä kollektiivista lainkäyttöä 

kohtaan. Parhaatkaan lainsäädännölliset tai opilliset rakennelmat eivät edis-

tä oikeuksiin pääsemistä, elleivät ne saa hyväksymistä sekä tuomareilta että 

oikeuksiaan kollektiivisesti hakevilta. Nopeisiin asenteiden muutoksiin edes 

optimisti ei kuitenkaan usko. Yksilöllisen oikeussuojan eetos on syvään juur-

tunut, ja sillä on lisäksi puolellaan yksinkertaisuuden etu. Oikeuksia on hel-

pompi hakea ja toteuttaa yksilöllisen oikeussuojan traditionaalisin keinoin 

eli kahden asianosaisen oikeudenkäynnillä. Asenteet muuttuvat luultavasti 

vasta, kun uudet lakimiespolvet pääsevät tuomarin tehtäviin. Sosiaalipsyko-

logi luultavasti muistuttaisi siitä, että ihmiset yleensä takertuvat elämänsä 

formatiivisen vaiheen asenteisiin, juristien kohdalla perustutkinnon luomiin 

käsityksiin oikeuksiin pääsystä. Jos näin todella on, nykyhetken lainkäyttäjät 

edustavat valtaosin 1990-luvun loppupuolen ajatusmaailmaa, jolloin heistä 

useimmat suorittivat OTM-tutkintonsa. Aikaa leimasi vuosikymmenen alku-

vuosien suuruudistuksen luoma innostus välittömyyden kaltaiseen moder-

nin prosessioikeuden ilmentymään. Vasta myöhempi analyytikko huomaa, 

kuinka vahvasti 1990-luku korosti yksilöllisen oikeussuojan ideaalia.

Argumentaatio pysyy tässä kirjassa ennallaan. Access to justice -tutkimus-

han tavallaan lukitsee argumentaatiolinjansa. Sosiaalinen oikeudenmukai-

suus – tai modernimmin asiallinen hyväksyttävyys – korostuu siinä perintei-

sen funktionalismin kustannuksella. Oikeudenmukaisuus syrjäyttää myös 

prosessioikeudellista keskustelua kauan hallinneet prosessitaloudelliset ar-

gumentit. Kannattaa kuitenkin huomata, että access toi justice -tutkimus ei  

ole käännettävissä pelkäksi oikeustaloustieteeksi. Ihmisillä on oikeus päästä 

oikeuksiinsa (kuvaava sanaleikki) myös silloin, kun sitä ei voida perustella 

taloudellisella tehokkuudella tai ylipäätään järkisyillä. Toinen asia on, että 

esimerkiksi joukkokanteiden ”uhriksi” joutunut suuryritys voi kokea kanteet 

kiusanteoksi ja kantajat markkinahäiriköiksi, jotka vaarantavat tehokkaan 

vaihdannan sujuvuuden.    

Jotain uutta omaksuttu lähestymistapa tuo perinteisen prosessioikeu-

den tutkimukseen.39 Kollektiivisessa oikeussuojassa esille nousevat samalla 

39.  Vielä muutama vuosi sitten innovaatioksi voitiin väittää prosessioikeuden tutkimuksen 
kohdistamista tuomioistuimen toimintaan, eli siihen, miten tuomioistuinta johdetaan, asioi-
ta jaetaan, yksittäistä asiaa hallinnoidaan (case management) tai kaikkien tuomioistuimeen 
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puolella olevien asianosaisten (laajassa merkityksessä) väliset suhteet eli 

niin sanottujen asiakumppaneiden tai myötäpuolien välit. Perinteisestihän 

tutkimus on keskittynyt oikeudenkäynnin kantajan ja vastaajan suhteeseen, 

mitä he voivat tehdä, mitä heidän kannattaa tehdä ja millainen prosessioi-

keudellinen vuorovaikutus heidän tekemistensä välillä on. Kollektiiviselle 

lainkäytölle on ominaista, että tosiasiallisesti samalla puolella on lukuisia 

intressinhaltijoita, kotimaisissa joukko-oikeudenkäynneissä tuhansia (näin 

puukartellikanteissa), ulkomaisissa oikeudenkäynneissä kymmeniä tuhansia 

ja jopa satoja tuhansia. Tällöin herää kysymys, missä määrin he voivat toimia 

itsenäisesti, milloin he taas ovat sidottuja toistensa toimiin. Vastaukseksi ei 

tietenkään kelpaa vanha viisaus, että he eivät oikeastaan ole samalla puolella 

ja saavat tehdä, mitä haluavat. Puhtaan juridisesti näin osaksi onkin, mutta 

todellisuudessa intressinhaltijat joutuvat operoimaan keskinäisten riippu-

vuussuhteiden verkossa. Täysin itsenäistä toimintaa kokeileva kohtaa pian 

siperiansa ja sen opetukset.  

Kollektiivisessa lainkäytössä myös intressinhaltijoiden oikeudenkäynti-

avustajien muuttuva rooli kaipaa huomiota.40 Joukko-oikeudenkäynneille on 

tyypillistä, että asianajotoimeksiannot eivät enää ole kahdenvälisiä ja henki-

lökohtaiseen luottamukseen perustuvia. Intressinhaltijat ovat käytännössä 

pakotettuja käyttämään yhteisiä avustajia. Yhdellä asianajajalla voi olla kym-

meniä tai satoja päämiehiä. Tämä tuo monentasoisia muutoksia. Yhtäältä 

intressinhaltija voi joutua ”käytännön pakosta” hyväksymään avustajakseen 

henkilön, johon hänellä ei välttämättä ole minkäänlaista henkilökohtaista 

suhdetta. Toisaalta taas yksittäinen intressinhaltija ei enää voi antaa avus-

tajalleen sitovia ohjeita siitä, miten yhteistä asiaa ajetaan, vielä vähemmän 

hän voi peruuttaa avustajan saaman toimeksiannon kaikkien osalta. Hän voi 

enintään palkata oman henkilökohtaisen avustajan tai irtaantua kokonaan 

kollektiivista. Kollektiivisen oikeussuojan typpitilanteissa kumpikin on teo-

riaa: kollektiiviseen oikeuksien hakemiseenhan on päädytty juuri siksi, että 

intressinhaltijoilla ei ole varaa tai uskallusta lähteä yksilöllisen oikeuden-

tulevien asioiden käsittelyä ohjaillaan (case flow management). Ks. Koulu 2007 s. 240. Enää 
näin ei voi sanoa, vaan oikeudenalan tutkimus alkaa kattaa myös tämän hallinnollisen (tai ’si-
säisen’) prosessioikeuden aluetta. Ks. esimerkiksi Koulu 2015 s. 49. Suomalainen kehitys ei ole 
erillinen kummajainen. Esimerkiksi Ruotsin prosessioikeustutkimuksessa on erotettu seuraa-
vat argumentaatiolinjat. Vuosisadan alkua leimasi konstruktionismi, sotien välistä aikaa kuvasi 
sosiaalinen pragmatismi, 1950-luvulla voitolle pääsi realismin ja funktionalismin yhdistelmä, 
josta on siirrytty 2000-luvun pluralismiin. Ks. Bellander 2017 s. 100.     
40.  Joukko-oikeudenkäyntien, erityisesti ryhmäkanteen jännitteinen päämies/agentti-suhde 
on ollut oikeustaloustieteellisen tutkimuksen perinteisiä huolenaiheita. Ks. esimerkiksi Bone 
2012 s. 72.
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käynnin tielle. Avustajien muuttuva suhde päämiehiin herättää näin ollen 

lukuisia asianajajaoikeudellisia ja prosessioikeudellisia erityiskysymyksiä, 

joihin aikaisemman tutkimuksen ei ole tarvinnut paneutua.

Uusia käsitteitä ei tarvita, vaan vanhat käsitteet ovat kohtalaisesti kuvan-

neet niitä vaihtuvia soveltamistilanteita, joita kollektiivisessa lainkäytössä 

syntyy. Toki käsitteet odottavat vielä vakiintumistaan, muutamat niistä saavat 

sisältönsä pelkästään tästä kirjaparista.41 Esimerkiksi tiedonhaku korkeim-

man oikeuden ratkaisuista sanoilla ”joukkokanne” ja ”yhteiskanne” ei tuota 

yhtään hakutulosta. Hakusana ”pilottijuttu” antaa yhden hakutuloksen eli 

ratkaisun KKO 2005:90. Tapaus koski niin sanottua pesäpallon sopupeliä. Kä-

sitteellä ”pilottijuttu” viitattiin tapausselostuksessa ensimmäiseen oikeuden-

käyntiin, jossa pesäpallo-ottelujen tulokset oli katsottu sovituiksi. Samassa 

ratkaisussa pilottijutun jälkeen käsiteltäviksi tulevia uusia asioita kutsuttiin 

sinänsä näppärästi ”jälkijutuiksi”. Ajallisestihan tämä pitää paikkansa, mut-

ta ilmaisu ei tuo kunnolla esiin vanhan ja uuden asian yhteyttä, mistä syystä 

sitä ei tässä tutkimuksessa käytetä.   

Käsite ”intressinhaltija” ei ole juridista normikielenkäyttöä, joten sen 

merkitys on syytä kerrata. Intressinhaltija on subjektiivinen oikeudenomis-

taja ja spesifisemmin kollektiivisen oikeussuojan piiriin päässyt tai tällaista 

oikeussuojaa toivova henkilö. Joukkokanteissa intressinhaltija on tavallisesti 

joukkokantaja (eli kannejoukkoon kuuluvan kanteen kantaja), yhteiskan-

teissa yhteiskantaja (eli yhteisessä haastehakemuksessa mukana oleva kan-

taja) ja pilottikanteissa pilottikantaja (eli tällaisen kanteen vireille pannut 

henkilö). Raja ei ole tarkka: intressinhaltijana näissä konteksteissa voidaan 

pitää myös sellaista oikeudenhaltijaa, joka vasta harkitsee joukkokanteen 

nostamista, mukaan tulemista yhteiskanteeseen taikka pilottikanteen vireil-

le panemista. Tarvittaessa eroa voidaan selventää määreellä ”potentiaalinen” 

tai ”hypoteettinen”. Jälkimmäinen nimitys viittaa etenkin sellaiseen intres-

sinhaltijaan, joka on valinnut exit-vaihtoehdon eli näkyvästi luopunut oi-

keuksiensa peräämisestä. Intressinhaltijan nimitystä on mahdollista käyttää 

myös henkilöstä, joka ryhmäkanteessa kuuluu kanteen tarkoittamaan ryh-

mään. Jos ryhmäkannekonteksti halutaan varta vasten tuoda esiin, voidaan 

puhua hieman arkikielisesti ”ryhmäläisestä”. Nimitys ryhmäläinen tuntuu 

osuvalta yleisnimitykseltä kaikille kollektiivisille toimijoille, joille prosessilaki 

ei suo muodollisen asianosaisen asemaa. Yleistettynä sitä voidaan käyttää  

41.  Ks. Koulu 2017 s. 33. Etenkin termejä ”ryhmäkanne” ja ”joukkokanne” käytetään välillä sy-
nonyymeinä, välillä taas viittaamaan vaihtelevasti eri kannetyyppeihin. Nimitys ”pilottikanne” 
ei aiheuta sekaannusta, mutta sekin on vakiintumaton lainasana.     
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vaikkapa siitä taustaryhmästä, joka tukee pilottikanteen kantajaa. Tällainen 

kielenkäyttö edellyttää kylläkin tiivistä yhteistoimintaa.42

Epäselvää on, tarvitaanko tämän ohella nimityksiä asianajamiselle kol-

lektiivisessa lainkäytössä. Siihen tuntuu olevan jonkinlaista tarvetta. Joukko-

kanteille on yleistä, kuten edellä havaittiin, yhteisen avustajan käyttäminen. 

Joukkokanteiden kantajat tai ainakin monet heistä käyttävät samaa eli yhteis-

tä avustajaa. Tällainen personaaliunioni (mitä termiä siitä on käytetty) tuo 

yhtäältä kustannussäästöjä, toisaalta tehostaa asianajamista. Tiedonvälitys 

ja asianajamisen koordinointi ovat siinä sisäänrakennettuina, eikä erityistä 

mekanismia tarvita. Jos joukkokanteita on hyvin paljon, yhteisiä avustajia 

voi olla useitakin. He voivat edustaa koko kantajajoukkoa tai jotain sen ala-

joukkoa. Lisäksi joillakin kantajilla voi olla omia avustajia. Jos käsitteitä tar-

vitaan, voidaan puhua yhteisavustajista, osittaisista yhteisavustajista sekä 

erillisavustajista (tai vastaavista lakimiehistä tai asianajajista).

KAAVIO 2: Asianajaminen joukkokanteissa

42.  Sosiologi ehkä erottaisi niin taustaryhmässä kuin ryhmäkanteen ryhmässäkin pieneh-
kön aktiivijoukon ja laajemman mutta hajanaisen hang around-ryhmän. Ensimmäiset tukevat 
taloudellisesti ja henkisesti pilottikantajaa tai ryhmäkannekantajaa, jälkimmäiset seuraavat 
enemmän tai vähemmän passiivisesti, miten oikeudenkäynnissä käy. Ymmärrettävästi vastaa-
via eroja voi esiintyä myös joukkokanteissa: osa ajaa kannettaan tosissaan, osa seurailee aktii-
vikantajien tekemisiä. Aktiivisuus ei nimittäin korreloi muodollisen asianosaisaseman kanssa.  

joukkokanteet
1-100

yhteisavustaja A
kanteet 1-50

yhteisavustaja B
kanteet 51-98

erillisavustaja C
kanne 99

erillisavustaja D
kanne 100
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Tutkimuksen ensimmäisessä osassa esiteltiin uudet käsitteet ”seuran-

naiskanne” ja ”toisintokanne”. Ne jäivät osassa lopulta vähäiselle käytölle, jo-

ten niiden käyttöala on aihetta kerrata. Seurannaiskanteella tarkoitetaan kan-

netta, joka nostetaan sen jälkeen, kun kanteen oikeusperuste on vahvistettu 

toisessa lainkäyttömenettelyssä. Vahvistamisen voi tehdä joko viranomainen 

tai tuomioistuin. Tyyppiesimerkki seurannaiskanteesta on korvauskanne, 

joka nostetaan, kun kilpailuviranomainen on todennut kilpailurikkomuk-

sen kuten luvattoman kartellin olemassaolon.43 Seurannaiskanne voi olla 

yksittäinen kanne tai yksi kanne kannejoukossa, jolloin se on käsitteellisesti 

joukkokanne. Tässä tutkimuksessa esimerkkinä käytetyt puukartellikanteet 

koostuvat 1 700 seurannaiskanteesta. Toki seurannaiskanteena pystytään 

käyttämään myös ryhmäkannetta tai muita edustuksellisten kannemallien 

muunnelmia. Euroopan unionin sääntelyssä erityistä huomiota saavat ”edus-

tajan välityksellä nostetut jatkokanteet” (’follow-on representative action’).44 

Tällainen kanne on tyypillisesti sellainen ryhmäkanne, joka nostetaan sen 

jälkeen, kun kilpailuviranomainen on lainvoimaisesti tai muuten sitovasti 

todennut yrityksen syyllistyneen kilpailulainsäädännön rikkomiseen. Suo-

men oikeudessa tällaisia seurannaiskanteita ei voi esiintyä. Kanteet ovat joko 

yksilöllisiä tai kumulatiivisia. Jos on tarpeen, niistä voidaan käyttää samaa 

”jälkiasian” tai ”jälkijutun” yhteisnimitystä mitä oikeuskäytännössäkin teh-

dään. Vaikka tässä tutkimuksessa pidetään silmällä riita-asioita, sekä pilot-

tiasia että jälkiasia voivat toki olla myös rikosasioita kuten ratkaisussa KKO 

2005:90 tapahtui.   

Toisintokanteella taas viitataan sellaiseen kanteeseen, joka nostetaan 

menestyksellisen pilottioikeudenkäynnin jälkeen ja tavallisesti sen menes-

tyksen innoittamana. Toisintokanteella on enemmän tai vähemmän sama 

oikeusperuste, ja sen ajamisessa tukeudutaan mahdollisimman paljon pi-

lottituomion prejudisiaaliseen vaikutukseen. Toisintokanteena voidaan to-

ki pitää myös sellaista kannetta, joka oli jo vireillä pilottioikeudenkäynnin 

aikana. Käytännössä tällaiset kanteet yleensä lepäävät, ja niitä ryhdytään  

43.  Ks. lähemmin Koulu 2017 s. 123. Seurannaiskanne voi olla myös niin sanottu pakotettu 
seurannaiskanne. Tällöin prosessilaki kieltää kanteen nostamisen, ennen kuin oikeusperuste 
on lainvoimaisesti vahvistettu. Nimitys seurannaiskanne ei ole täysin onnistunut, koska se ai-
heuttaa sekaantumisvaaran. Kansallisessa oikeudessa seurannaiskanne on nimityksenä syno-
nyymi regressikanteelle eli OK 18:3:n mukaiselle kanteelle, joka pääoikeudenkäynnin aikana 
kohdistetaan kolmanteen tahoon tai jonka kolmas taho kohdistaa alkuperäisiin asianosaisiin. 
Asiayhteys kuitenkin paljastaa, kummasta on kysymys, mistä syystä muutoin informatiivista 
kielenkäyttöä ei ole syytä torjua.   
44.  Ks. komission tiedonanto 2013 s. 11. Tällaisen seurannaiskanteen ”legaalimääritelmä” löytyy 
komission vuoden 2013 suosituksesta. Ks. komission suositus 2013 kohta II.3.c. 
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tehokkaasti ajamaan ja käsittelemään vasta, kun pilottiasia on saanut rat-

kaisunsa. Jos pilottituomio puhuu kanteita vastaan, vireillä olevista toisin-

tokanteista normaalisti luovutaan eikä odottavia kanteita lainkaan panna 

vireille. Jos termi toisintokanne liitetään pilottikanteeseen, joudutaan kysy-

mään, miksi kutsutaan niitä kanteita, jotka nostetaan sen jälkeen, kun kol-

lektiivinen kanne (yhteiskanne, joukkokanteet tai ryhmäkanne) on päätty-

nyt kantajan voittoon. Toisintokanne-ilmaus olisi tällöin paikallaan, koska 

kantaja ei panisi kannetta vireille ilman aikaisemman oikeudenkäynnin an-

tamaa rohkaisua. Toisaalta kantaja ei välttämättä koskaan koe kuuluvansa 

oikeuksiaan hakevien kollektiiviin tai edes tiedä sellaisen olemassaolosta. 

Neutraali ilmaus ”jälkikanne” vaikuttaisi näin perustellulta. Tosin voidaan 

kysyä, tarvitaanko tällaista käsitettä lainkaan. Jälkikanteen kantajan asema 

kun on lähellä sellaista asianosaista, joka on löytänyt vaatimuksiaan tukevan 

prejudikaatin ja perustaa siihen kanteensa. Kielenkäyttöä kuitenkin puoltaa 

se, että jälkikantaja ei vetoa prejudikaattiin oikeuslähteenä vaan aikaisem-

man oikeudenkäynnin prejudisiaaliseen vaikutukseen.45      

KAAVIO 3: Kollektiivisen oikeussuojan sekundäärikanteet 

45.  Näistä vaikutuksista ks. luku 8. Tässä vaiheessa todettakoon, että jälkikanteen kantaja saa 
tavallisesti hyötyä aikaisemman oikeudenkäynnin (esimerkiksi joukkokanteista annettujen 
tuomioiden) todistusvaikutuksesta, yhtenäistävästä vaikutuksesta ja mallivaikutuksesta, mitä 
etuja ”hyväkään” prejudikaatti ei tavallisesti tuo mukanaan.  

vahvistettu oikeusperustepilottikanne

seurannais-
kanne 1

seurannais-
kanne 3

seurannais-
kanne 2

toisinto-
kanne 2

toisinto-
kanne 3

toisinto-
kanne 1
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Myös asianosaisasetelmien sisäisiä suhteita kuvaava kielenkäyttö hakee 

vielä paikkaansa. Oikeudenkäynnissä kuvainnollisesti samalla puolella olevia 

asianosaisia on ollut tapana kutsua ”myötäpuoliksi”. Ilmaisu on arkaistinen 

ja samalla hieman harhaanjohtava, etenkin jos myötäpuolet tosiasiallisesti 

esittävät erilaisia vaatimuksia, vetoavat eri tosiseikkoihin tai ajavat asiaansa 

eri tavalla. Kaikkien lukemisensa myötäpuoliksi hävittää käsitteen selkeyden. 

Joskus puhutaankin myötäpuolten sijasta yleisessä lainkäytössä kanssakan-

tajista ja hallintolainkäytössä kanssavalittajista. Vaikka termi on arkikieltä, 

se tuo esiin keskeisen piirteen eli oikeuksien hakemisen yhdessä muiden 

kanssa. Ratkaisevaa ei siis ole, kuka on kenenkin myötäpuoli vaan se, keiden 

välillä  vallitsee tunne yhteenkuuluvuudesta. Mikään ei toki estä puhumasta 

yhteiskanteessa yhteiskantajista (näin tässä tutkimuksessa tehdäänkin) tai 

joukkokanteissa joukkokantajista (mitä myös tehdään); he ovat joka tapa-

uksessa samalla kanssakantajia. On totta, että sellainen yhteenkuuluvuuden 

tunne, jota tällainen kielenkäyttö edellyttää, on pohjimmiltaan subjektiivista. 

Ulkopuolinen ei hevin osaa sanoa, vallitseeko asianosaisten kesken tällainen 

tunne. Kielenkäytöstä saatavaa hyötyä ei kuitenkaan kaada tästä aiheutuva 

epävarmuus eli se, että yksittäisen joukkokanteen kantaja saattaa itse kokea 

toimivansa yksin eli ilman kanssakantajia.     

2.2. Tutkimusmenetelmät ja tutkimuksen 
aineisto

2.2.1. Tutkimusmenetelmät testissä

Kollektiivisen oikeussuojan kehitys on niin nopeaa, että tutkimuksen aikai-

sempia lähtökohtia ei voi ottaa annettuina. Näyttää kuitenkin siltä, että jul-

kaisujen välillä mennyt  vuosi ei ole antanut aihetta sen enempää viitekehyk-

sen kuin tutkimusmenetelmienkään täsmentämiseen. Tästä syystä access to 

justice -näkökulma määrää edelleen sekä tiedonintressin että näkökulman. 

Tiedonintressi on yksittäisen kansalaisen tosiasiallinen pääsy oikeuksiinsa 

kollektiivisen lainkäytön välinein.46 Näkökulma on näin hänen näkökulman-

sa, jolloin niin tuomarin kuin vastapuolenkin näkökulmat menettävät mer-

kitystään. Access to justice -tutkimuksessa ja siihen herkästi yhdistyvässä  

samastumisessa oikeuksiaan hakevaan kansalaiseen on vaaransa. Tutkija 

46.  Asianosaisnäkökulma ei välttämättä korostu access to justice -tutkimuksen luonnehdin-
noissa. Tutkimukselle ominaisina piirteinä pidetään pikemminkin kriittisyyttä, oikeuden ym-
märtämistä laajempana ilmiönä sekä monialaisuutta. Näin Toivonen 2017 s. 7.  
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unohtaa totaalisesti sekä sovellustensa toteuttamisen vaatimat voimavarat 

että vastapuolen tarvitseman oikeussuojan. Kiusaus kompensoida yksilölli-

sen oikeussuojan korkea kynnys ylitehokkaalla kollektiivisella oikeussuojal-

la voikin olla melkoinen. Tosin samastuminen oikeuksiaan hakeviin näkyy 

herkemmin oikeuspoliittisissa suosituksissa kuin prosessilain tulkinnoissa, 

joille lakiteksti ja traditiot asettavat rajoja. Joka tapauksessa on muistettava, 

että tuomarin ja tuomioistuimen kapasiteetilla on rajansa: herkulestuomarit 

ovat oikeusteoreettinen kielikuva. Valistuneinkaan tuomari ei osaa kaikkea 

eikä pysty ottamaan kaikkea huomioon. Vaikka kollektiivinen lainkäyttö ra-

kentuu olettamukselle heikoista kantajista ja vahvasta vastaajasta, joukko-

oikeudenkäynti voi olla vahvallekin toimijalle yhtä kohtalokas kuin yksilöl-

linen oikeudenkäynti kuluttaja-palkansaajalle. Kollektiivisen oikeussuojan 

sovellukset eivät saa hyvän asian nimissä viedä vastaajalta reilua puolus-

tautumisen mahdollisuutta. Koettu oikeudenmukaisuus on tärkeää myös 

joukkokanteen tai ryhmäkanteen vastaajalle.

Oikeustieteen tutkimukselle sanotaan ominaiseksi, että asioita esitellään 

järisyttävinä innovaatioina, vaikka niiden juuret ovat perinteessä. Kuten edel-

lä huomattiin, kollektiivinen lainkäyttökään ei ole sellainen uusi keksintö, 

jollaisena se usein esitetään. Metodisia kiinnekohtia hakeva huomaa perhe-

yhtäläisyyden access to justice -liikkeen ja niin sanotun sosiaalisen siviilioi-

keuden välillä.47 Kumpikin käyttää typologiaa vahva/heikko ja jakaa yhteisen 

käsityksen heikkojen erityisestä suojantarpeesta. Molempia lähestymistapo-

ja leimaa lisäksi halu vanhojen säännösten uustulkintoihin sekä taipumus 

konstruoida uusia sääntöjä enemmän tai vähemmän ”tyhjästä”. Yhteistä on 

myös into esittää uudistusvaatimuksia niin lainsäätäjälle kuin tuomioistui-

millekin. Eroavuuksiakin toki on. Access to justice -liike on eräänlainen yleis-

liike, jonka agenda kattaa koko oikeusjärjestyksen. Sosiaalinen siviilioikeus 

taas on kantanut huolta sopimussuhteiden vallankäytöstä. Lisäksi access to 

justice -ideologia on maailmanlaajuinen liike, jonka painoarvo tuntuu alati 

lisääntyvän. Sosiaalinen siviilioikeus taas luokitellaan herkästi sinänsä kiin-

toisaksi mutta kuitenkin paikalliseksi ilmiöksi, jonka parhaat päivät ovat sitä 

paitsi jo menneet.

Vaikeampi on selittää – ja luokitella – kuluttajaprosessioikeudeksi kut-

suttua tutkimussuuntauksen ja kollektiivisen lainkäytön suhdetta. Tutki-

mussuuntaus kantaa, nimensä mukaisesti, huolta kuluttajan oikeussuojasta 

suhteessa elinkeinonharjoittajaan ja on näin selvä access to justice -liikkeen 

47.  Sosiaalisen siviilioikeuden kuvauksesta metodiopillisessa perheessä ks. Siltala 2013 s. 336.



43

2. Kysymyksenasettelua

perillinen. Kuluttajaahan voidaan pitää tyypillisenä taloudellisesti ja tiedol-

lisesti heikompana osapuolena. Jotta epäsuhta tasoittuisi, kuluttajaproses-

sioikeus perää tuomioistuimilta vahvempaa aineellista prosessinjohtoa ja 

laajempaa tutkimisvelvollisuutta. Näissä vaatimuksissaan se lainaa piirteitä 

etenkin 1980-luvun näkemyksistä sosiaalisesta oikeudenkäynnistä.48 Poikke-

avaa on lähinnä vaatimus julkisen vallan interventiosta oikeudenkäynteihin 

elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välillä: kuluttajan etua valvovien viran-

omaisten odotetaan aktiivisesti osallistuvan ”oikeudenkäynteihin yksittäisis-

sä asioissa”.49 Tutkimussuuntaus sisältää myös käänteisen access to justice 

-sovelluksen. Yksi sen tavoitteista on nimittäin estää ”prosessijärjestelmän 

väärinkäyttäminen kuluttajien aineellisten oikeuksien mitätöimiseksi”. Väite, 

jonka mukaan prosessilain antamien toimintamahdollisuuksien hyödyntä-

minen olisi prosessijärjestelmän väärinkäyttämistä, herättää valmiiksi vas-

taväitteitä.50 Tietenkin myös elinkeinonharjoittaja ajaa ja saakin ajaa intres-

sejään tehokkaimmalla lain sallimalla tavalla. Vika on (jos se jossakin on) 

lainsäätäjässä, joka ei riittävästi harkitse prosessilakinsa sisältöä. Hieman 

perää väitteessä on myös prosessioikeuden tutkijan mielestä: prosessilaki 

rakentuu liiaksi ajatukselle siitä tasavahvojen riitakumppanien taistelusta, 

joka leimaa etenkin amerikkalaisia tv-sarjoja.51 Vaikkakaan intervention ta-

voista ei tutkimussuuntauksessa paljoakaan puhuta, silmällä pidetään näh-

tävästi sekä avustamista asian ajamisessa että niin sanottua sivuväliintuloa 

oikeudenkäyntiin. Jos interventio kohdistuu pilottioikeudenkäynniksi ajatel-

tuun oikeudenkäyntiin, kuluttajanprosessioikeudella on luontainen kytkentä 

myös kollektiiviseen oikeussuojaan.

Lähtökohtaisesti tämä tutkimussuuntaus on kuitenkin perinteistä proses-

sioikeutta, jossa keskiössä on kahden asianosaisen oikeudenkäynti. Vaikka 

nimitys ”kuluttajaprosessioikeus” on asiasisältöä ajatellen hieman suurelli-

nen, aatehistoriallisesti se puoltaa paikkaansa. Tutkimussuuntaus tuo hie-

man uutta perinteiseen näkemykseen lainkäytöstä. Yleinen prosessioikeus 

(mitä nimeä prosessioikeus esimerkiksi Helsingin yliopistossa kantaa) on  

48.  Jokela 2016 s. 34. Kollektiivisen oikeussuojan ideologia taas ei kiinnitä kumpaankaan huo-
miota. Mitä tulee tuomioistuimiin, se näkee keskeiseksi muodollisen prosessinjohdon eli asi-
ainhallinnan ja kumulaation edellytysten tulkinnan. Myöskään kollektiivisessa lainkäytössä 
olennainen intressinhaltijoiden järjestäytyminen ja yhteistoiminta ei löydä vastinetta kulutta-
japrosessioikeudesta. Sosiaaliseen prosessiin liitettiin myös ajatus nopeudesta ja epämuodol-
lisuudesta, kun taas kollektiivinen lainkäyttö tarjoaa pikemmin niiden antiteesit. Kollektiiviset 
prosessit ovat tunnettuja hitaudestaan ja jäykkyydestään.  
49.  Rudanko 2016 s. 905.
50.  Rudanko 2016 s. 879.
51.  Näin Rudanko 2016 s. 905. 
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ollut ”yleistä” sanan varsinaisessa merkityksessä. Asianosaisten ominaisuu-

det eivät ole saaneet mainittavaa huomiota niin sanottujen indispositiivisten 

asioiden ulkopuolella. Joskus on puhuttu ”erityisestä” prosessioikeudesta, 

mutta sillä on tavallisesti viitattu asiaryhmiin, ei niihin asianosaisiin, jotka 

joutuvat mukaan asiaryhmään luettaviin oikeudenkäynteihin.52 Kollektii-

visella lainkäytöllä ja kuluttajaprosessioikeudella ei kuitenkaan ole suoria 

ideologisia yhteyksiä. Kollektiivisen lainkäytön antamaa suojaahan kaipaa 

tai ainakin kaipaisi yhtä usein muu toimija kuin kuluttaja, esimerkiksi kartel-

lista kärsivä pk-yritys (asfalttikartellikanteet) tai ympäristövahinkoja kokeva 

kiinteistönomistaja (Talvivaara-korvausvaatimukset rikosasiassa).

Uutta tietoa tuo myös se huomio, jonka käyttäytymistieteet ovat saaneet 

kollektiivisen lainkäytön tutkimuksessa. Tätä tutkimussuuntausta voidaan 

kutsua esimerkiksi ”käyttäytymistieteelliseksi oikeustutkimukseksi” (’beha-

vioural analysis of law’).  Se oli alun perin yksi taloustieteellisen oikeustutki-

muksen juonteista mutta on sittemmin erkaantunut omaksi linjakseen.53 Se 

tuottaa varsin praktisia tuloksia, ja yksi sen suosituksista on tässä yksinker-

taisuussäännöksi kutsuttu ehdotus. Jotta ihmisten luontainen status quo -tai-

pumus voitettaisiin, oikeudenkäyntiin on päästävä mukaan yksinkertaisesti, 

esimerkiksi pelkällä klikkauksella verkossa. Jos liittyminen vaatii asiakirjo-

jen laatimista – puhumattakaan liittymismaksujen suorittamisesta – osallis-

tumisprosentit kollektiivisissa oikeudenkäynneissä putoavat hyvin jyrkästi. 

Käyttäytymistieteen lainalaisuudet heijastuvat sekä lainsäädäntöön että itse 

oikeudenkäynteihin. Jotta lainsäätäjä voi suunnitella toimivia oikeussuoja-

keinoja yhteisen oikeuksiin pääsyn tueksi, sen on tunnettava ne lainalaisuu-

det, jotka ohjaavat ihmisten käyttäytymistä. Oikeuspoliittisia päättäjiä onkin 

moitittu siitä, että he eivät ota huomioon käyttäytymistieteellisiä tutkimus-

tuloksia.54 Laiminlyönti kieltämättä selittäisi, miksi niin monet kollektiivi-

sen oikeussuojan kehitelmät epäonnistuvat. Tunnettu esimerkki on edellä 

mainittu ihmisten status quo -taipumus: ihmiset kaihtavat muutoksia, eten-

kin sellaista oma-aloitteista toimintaa, johon sisältyy pienikin riski. Tämä 

lainalaisuus suosii – tai sen pitäisi suosia – opt out -malleja, jotka tosin ovat 

vastatuulessa Euroopan unionissa. Käyttäytymistieteellistä tietoa tarvitsevat 

myös asianosaiset, kun he suunnittelevat strategioitaan oikeudenkäynnissä. 

52.  Esimerkiksi patenttioikeudenkäyntejä on pidetty tällaisena prosessioikeuden erityisalu-
eena. Ks. Oesch-Pihlajamaa 2003 s. 179.
53.  Sibony 2015 s. 48.  
54.  ”Collective redress has not to date received attention from a law and behavioural sciences 
perspective”. Näin Sibony 2015 s. 47, 
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Tappion uhalla pelottelu ei olekaan aiheetta vahvojen toimijoiden perus-

taktiikkaa. Se nimittäin käyttää hyväkseen ihmisten luontaista riskiaversiota. 

Pohjoismaihin tämä uusi tutkimussuuntaus ei ole paljoakaan ehtinyt vai-

kuttaa. Eri asia on, että useimmat käyttäytymistieteelliset lainalaisuudet on 

aina tiedetty kokemusperusteisesti, vaikka niiden taustateoriat ovat olleet 

tuntemattomia. Viime aikoina on pantu merkille myös mediajulkisuuden 

vaikutus. Etenkin pitkittyvä mediahuomio vaikuttaa oikeudellisten toimijoi-

den käyttäytymiseen.55 Kollektiiviset oikeudenkäynnit keräävät usein paljon 

uutisointia, jonka vaikutus näkyy oikeudenkäyntien aloittamisessa ja kulus-

sa, joskus myös tuomareiden toiminnassa. Näin käyttäytymistieteellisellä 

oikeustutkimuksella on luontainen linkki mediatutkimukseen. Käyttäyty-

mistieteellisestä  lähestymistavasta saatava hyöty jää kuitenkin odotettua 

pienemmäksi. Kyseinen tutkimus nimittäin keskittyy aivan liikaa intressin-

haltijoiden aloitteentekoon, toisin sanoen oikeudenkäyntien aloittamiseen 

ja siihen liittyvään päätöksentekoon. Tutkimusta ei ole nimeksikään siitä, 

miten intressinhaltijat käyttäytyvät kollektiivisen oikeudenkäynnin aikana, 

mikä taas on tämän kirjan keskiössä. Tosin ilman tutkimustakin tiedetään, 

että tällaiset oikeudenkäynnit ovat kuuluisia pitkäkestoisuudestaan. Oikeus-

vertailevasti näyttää siltä, että monet kanteet yksinkertaisesti hiipuvat, toisin 

sanoen niiden lopputulosta ei tiedetä.

2.2.2. Uusia säädöksiä, uutta tutkimusta ja uusia 
kokemuksia

Uutta kansainvälistä aineistoa, joka tukisi tässä kirjassa tehtävää tutkimusta, 

on kertynyt suhteellisen vähän. Vähäisyys tietenkin johtuu siitä, että näiden 

kahden kirjan välillä aikaa on kulunut alle vuosi. On kuitenkin vaikea välttää 

vaikutelmaa, että aineiston tulva on kaiken kaikkiaan hieman laantumassa 

huippuvuosista. Jos havainto on oikea, kollektiivinen lainkäyttö on menet-

tämässä sitä uutuuden viehätystä, joka siihen aluksi liittyi. Joku ehkä sanoisi, 

että kansalliset lainkäyttöjärjestelmät tuntuvat sulattelevan uusia vaikutteita, 

pohjoismaissa myös uutta ilmiötä eli niin mittavia joukko-oikeudenkäyn-

tejä, ettei niiden veroisia ole ennen nähty. Tutkimuksessakin vallitsee jon-

kinlainen suvantovaihe, joka johtuu paljolti Euroopan unionin lopullisten  

linjausten odottelusta. Ainakaan tutkimuksen painopiste ei ole vielä siirty-

55.  Hensler 2016 s. 390. Suuri kansainvälisliityntäinen oikeudenkäynti saattaa tuottaa yli 2 000 
artikkelia kotimaisissa ja ulkomaisissa lehdissä. Suomalaiset massaoikeudenkäynnit – esimerk-
kinä puukartelli- tai asfalttikartellikanteet – toki jäävät kauas näistä luvuista.    



46

2. Kysymyksenasettelua

mässä perinteiseen ”prosessioikeudelliseen” ja näin lainopiliseen tarkaste-

luun siitä, miten kollektiivinen oikeuksiin pääseminen toteutuu prosessila-

kien tarjoamissa puitteissa. On ilmeistä, että toteutumiseen tarvitaan uutta 

lainsäädäntöäkin, joskaan ei siinä määrin kuin herkästi kuvitellaan. Perin-

teiset prosessilait näyttävät tulkinnallisesti yllättävän joustavilta ellei suo-

rastaan venyviltä.    

Suomessa oikeudellista kuvaa muuttaa eniten vuodenvaihteessa voi-

maan tullut tuomioistuinlaki (673/2016). Laki tehostaa merkittävästi tuo-

mioistuinten johtamista ja helpottaa epäsuorasti asiainhallintaa erityises-

ti joukkokanteissa. Päällikkötuomari sai laintasoiset valtuudet yksittäisten 

asioiden seurantaan ja koordinointiin. Laki tarjoaa myös välineitä pilotti-

oikeudenkäyntien parempaan hyödyntämiseen. Tällaiset oikeudenkäynnit 

voidaan ohjata kokeneimmille ja jos mahdollista asiatyyppiin erikoistuneille 

tuomareille: toki näin on ennenkin tehty, vaikka siitä ei ole ollut säännöksiä. 

Pilottikannetta käsittelevä tuomioistuimen kokoonpano voidaan myös va-

pauttaa muista tehtävistään, jotta pilottikysymykset pystytään ratkaisemaan 

joutuisasti. Yhdenvertaisuuden kannalta tietenkin pulmaksi nousee, mis-

sä määrin pilottikanteita ja vähäisemmässä määrin joukkokanteita on lupa 

tällä tavalla suosia. Jokaisen oikeudenkäynnin asianosaisten voidaan sanoa 

samalla tavalla ansaitsevan kokeneet tuomarit sekä kokoonpanon, jolla on 

todella aikaa heidän riitansa joutuisaan ja huolelliseen käsittelemiseen. Pi-

lottikanteilla ei ole eikä voikaan olla lakiin perustuvaa etusijaa käsittelyjär-

jestyksessä. Pilottiasia on  mahdollista julistaa, ja se monesti ansaitseekin 

tulla julistetuksi kiireelliseksi. Tällöin pilottikanne käsitellään ennen muita 

asioita. Perinteinen prosessioikeuden tutkija näkee lisäpulman kiireellisten 

asioiden sisäisessä käsittelyjärjestyksessä: ovatko jotkut kiireelliset asiat kii-

reellisempiä kuin muut kiireellisiksi määrätyt asiat?

Todistelu on tärkeä osa kollektiivista oikeussuojaa. Oikeussuoja menettää 

purevuuttaan, jos todistelulle asetetaan suhteettoman paljon rajoituksia tai 

näyttökynnys pidetään liian korkealla. Uusi OK 17 luku heijastuu näin kollek-

tiiviseen oikeussuojaan. OK 17 luvun säännösten tulkinnasta on tällä hetkellä 

hieman enemmän aineistoa kuin vuosi sitten. Tosin uudessakaan aineistossa 

kollektiivinen oikeussuoja ei saa mainittavaa huomiota. Tässä tutkimuksessa 

voidaan ottaa aikaisempaa paremmin huomioon erityisesti kartellivahin-

koja koskeva erityislaki eli laki kilpailuoikeudellisista vahingonkorvauksista 

(1077/2016). Laissa on säännöksiä todistelusta ja todistustaakasta. Säännös-
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ten tulkinta on, etenkin kun laki poikkeaa keskeisissä kohdin sen pohjana 

olleesta direktiivistä, kuitenkin oma ongelmansa. Lisäksi ongelmaksi nousee, 

missä määrin kantajaa suosivat säännökset ovat sovellettavissa lain muodol-

lisen soveltamisalan ulkopuolella. Tarve kollektiiviseen oikeussuojaan syn-

tyy korkeasta oikeudenkäyntikynnyksestä. Kynnys taas johtuu paljolti niistä 

prosessilain säännöksistä, jotka määräävät kustannusten piirin ja vastuun 

niistä. Tästä syystä myös OK 21 luku sijoittuu tutkimuksen keskiöön. Vaikka 

uutta lainsäädäntöä niin sanotusta kuluvastuusta ei ole, oikeudenkäyntikus-

tannukset ovat hiljaiselon jälkeen nousseet taas tutkimuksen keskiöön. Äs-

kettäin aihepiiristä on ilmestynyt kaksi pohjoismaista väitöskirjatutkimusta, 

toinen Suomessa, toinen Ruotsissa. Kummankin lähestymistapa on varsin 

access to justice -henkinen ja näin poikkeaa aikaisemmasta tutkimuksesta, 

jota on varsinkin Suomessa pakko luonnehtia pykäliin sitoutuvaksi tulkin-

tajuridiikaksi.56

Tutkimuksen aineistoon jää, kuten tämän tutkimuksen ensimmäises-

säkin osassa, paha aukko. Tutkimustehtävä edellyttäisi kattavaa kuvaa tuo-

mioistuinten toiminnasta ja asianosaisten käyttäytymisestä, erityisesti asi-

anajamisesta. Tätä tietoa ei ole käytettävissä. Empiirinen oikeustutkimus 

on prosessioikeudessakin vasta iskusana; on pakko myöntää, että valtaosa 

uusimmastakin prosessioikeuden tutkimuksesta on tässä merkityksessä 

”kirjoituspöytätutkimusta”.57 Emme esimerkiksi tiedä oikeudenkäyntien kes-

kimääräistä riitaintressiä, emme tiedä, kuinka usein vastaaja esittää asia- tai 

prosessiväitteitä tai mitä väitteet koskevat, emme tiedä, kuinka usein asioita 

kumuloidaan tai jätetään kumuloimatta, missä määrin tukeudutaan ei-pre-

judikatiiviseen oikeuskäytäntöön, mistä lähteistä asianosaiset rahoittavat 

asianajamisensa, tai mitä palkkioperusteita asianajajat käyttävät toimeksian-

noissa. Sen sijaan meillä on paljon jokseenkin hyödytöntä tietoa esimerkiksi 

yksittäisten tuomioistuinten suoritteista. 

Kollektiivinen lainkäyttö ei muodosta poikkeusta vaan pikemminkin 

siinä tiedollinen aukko kärjistyy. Empiirisen tiedon vähäisyyttä valitellaan 

jokseenkin jokaisessa kollektiivista oikeussuojaa sivuavassa tutkimukses-

sa. Tästä ongelmasta kärsi myös tämän tutkimuksen ensimmäinen osa, eikä 

sen ilmestymisestä kulunut vajaa vuosi ole tuonut minkäänlaista parannus-

56.  On myönnettävä, että Ruotsin osalta tutkimuksen väheksyminen tekee vääryyttä koh-
teelleen. 
57.  Tätä ei tietenkään saa ymmärtää laadun moittimiseksi: kysymys on vain tutkimusaineiston 
painotuksesta, ja painotuksen valinta on viime kädessä kirjoittajan harkinnassa. Myös ”kirjoi-
tuspöytätutkimus” voi olla ja yleensä onkin korkeatasoista.   
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ta asiantilaan.58 Käytännöistä tietoa kaipaava on edelleen lehtiuutisten ja 

sosiaalisen median varassa, joskin osaksi hän voi tukeutua yksittäisten oi-

keudenkäyntien aineistoon. Tässä on haittansa. Oikeudenkäyntien aineisto 

on paitsi satunnaista myös tuomarikeskeistä: se antaa kattavimman kuvan 

niistä toimintatavoista, joihin tuomioistuimet päätyvät joukko-oikeuden-

käynneissä. Oikeuksiaan hakevat jäävät aineistossa tavallisesti statisteiksi, 

joskus suorastaan hukkuvat. Sitä paitsi aineisto ei ole määrällisesti edustavaa: 

tapauksia on liian vähän yleistäviin päätelmiin. Samasta rasitteesta kärsivät 

myös valtamedian ja sosiaalisen median lähteet. Ne keskittyvät jokseenkin 

täysin muutamaan mediajulkisuutta saaneeseen tapaukseen, esimerkkinä 

puukartellikanteiden korvausvaatimusten käsittely Helsingin käräjäoikeu-

dessa ja Talvivaara-kaivoksen väitetyt ympäristövahingot.

Aikaisempaa enemmän tiedetään siitä, miten yhtäältä asianajajat ja toi-

saalta tuomarit näkevät omat ja toistensa roolit riita-asian oikeudenkäyn-

nissä. Kyseinen empiirinen selvitys perustuu vuonna 2009 tehtyyn kyselyyn, 

jonka tuloksia analysoidaan vuonna 2016 ilmestyneessä tutkimuksessa.59 

Vaikka aineisto on ikääntynyttä, ulkopuolinen ei näe mitään syytä olettaa, 

että toimintatavat tai asenteet olisivat väliaikana muuttuneet. Selvitykses-

sä ei kyselty suoranaisesti kollektiivisesta lainkäytöstä; vuonna 2009 tämä 

käsite oli pohjoismaissa jokseenkin tuntematon. Asiayhteyksissä otetaan 

kuitenkin myös siihen epäsuorasti kantaa. Empiirinen selvitys tukee monia 

tämän tutkimuksen ensimmäisen osan väitteitä. Asianajajien rooli lainkäy-

tössä on varsin itsenäinen, mikä johtuu monimutkaisesta prosessilainsää-

dännöstä. Harva päämies pystyy antamaan avustajalleen toimintaohjeita: 

hänen on entistä enemmän luotettava siihen, mitä tämä tekee. Myös yksi-

löllisen oikeussuojan kriisi tulee todetuksi. Riita-asian oikeudenkäynnissä 

on ongelmia, jotka ”tietyllä tavalla” vaarantavat kansalaisten oikeusturvan.  

Ongelmiksi nostetaan erityisesti erilaiset prosessinjohdon käytännöt, suurik-

si nousseet oikeudenkäyntikulut, tuomareiden suhtautuminen asianajajiin 

58.  Joskus empiiristä tietoa tulee odottamattomalta taholta. Kyseisessä kirjassa valiteltiin vä-
häisiä tietoja niin sanotuista WinCapita -oikeudenkäynneistä, joita on tiettävästi ollut vireillä 
satoja ellei tuhansia. Ks. Koulu 2017 s. 206. Oikeudenkäyntien lopputulokset alkavat epäsuorasti 
näkyä muissa ennakkopäätöksissä. Esimerkiksi ratkaisussa KKO 2016:75 yksityishenkilö haki 
velkajärjestelyä sillä perusteella, että hänet oli tuomittu menettämään toisen henkilön rikok-
sen tuottama taloudellinen hyöty, mikä oli aiheuttanut hänen maksukyvyttömyytensä. Korkein 
oikeus katsoi, ettei tapauksessa ollut estettä velkajärjestelyn aloittamiselle.   
59.  Kilpiä 2016 s. 8. Päätelmät tukeutuvat tuomarilta saatuihin 53 ja asianajajilta saatuihin 23 
vastaukseen. Vastausten määrät ovat suhteellisen vähäiset, mutta kysymysten suuri lukumäärä 
jossain määrin kompensoi sen.   
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sekä tuomioiden vaikea ennustettavuus.60   

Euroopan ihmisoikeussopimus alkaa saada vähitellen merkitystä myös 

kollektiivisessa oikeussuojassa. Kehitys on kylläkin niin ensiaskeleissaan, että 

vetoa ei pitäisi lyödä. Kaikki kuitenkin viittaa siihen, että tuleva kehitys suo-

sii kollektiivista oikeussuojaa, etenkin sen edustuksellisia kannemalleja. Ih-

misoikeustuomioistuin on ratkaisussaan Lithgow v United Kingdom (1988) 

katsonut, että intressinhaltijan pääsyä tuomioistuimeen ei ole loukattu, kun 

hänet on pakotettu edustuksellisen kanteen osalliseksi. Ilman tällaista jär-

jestelyä asianosaisten ja yksilöllisten vaatimusten määrä olisi paisunut niin 

suureksi, että tuomioistuin ei olisi niistä selvinnyt. Tämän hieman ikäänty-

neen ratkaisun linjaus toistettiin myöhemmässä ratkaisussa Wendenburg v 

Germany (2003). Jyrkkiä päätelmiä tästä ratkaisuparista on kuitenkin syytä 

varoa, koska tapaukset eivät olleet tyypillisiä. Ensimmäinen tapaus koski var-

sin komplisoitua kansallistamishanketta ja siihen liittyviä korvauksia, toinen 

taas erikoista kiistaa siitä, kuka saa esiintyä asianajajana oikeudenkäynnis-

sä.61 Joka tapauksessa näyttää siltä, että pitkällekään viety asioidenhallinta 

joukkokanteissa – sisäisine pilottikanteineen, koordinointeineen ja ”odotta-

vine” oikeudenkäynteineen – ei sinänsä ole vastoin 6 artiklan takaamaa oi-

keutta oikeudenmukaiseen ”yksilölliseen” oikeudenkäyntiin. Toki avoimeksi 

jää, missä vaiheessa asianosaisten määrä nousee niin hallitsemattomaksi, 

että intressinhaltijat on enemmän tai vähemmän pakolla ohjattava kollek-

tiivisiin oikeussuojakeinoihin. Samoin tulevaisuus näyttää sen, edellyttääkö 

6 artikla kollektiivisia oikeussuojakeinoja, kun tämä käsiteltävyyden kynnys 

(mikä se onkin) ylitetään. Jälkimmäinen kysymys saa kylläkin useimmilta 

suoralta kädeltä myöntävän vastauksen: joku keinohan oikeuksiin pääsylle 

tulee aina olla!

Myös prosessioikeudellinen yhdenvertaisuuden on, yllättävästi, katsot-

tu heijastuvan kollektiiviseen lainkäyttöön. Tutkimuksessa on väitetty, että 

yksi ja sama vastaaja ei saa joutua vastaajaksi suureen määrän oikeuden-

käyntejä, joissa esitetään samanlaisia (’similar’) vaatimuksia. Hänen voi-

mavaransa muutoin ehtyvät, eikä hän kykene enää puolustautumaan. Li-

säksi uudet kantajat voivat nostaa aina vain uusia kanteita ottaen opiksi  

60.  Kilpiä 2016 s. 50. Vastauksissa tuntuu näkyvän se murros, jonka tuomarin muodollinen 
prosessinjohto koki vuosikymmenen lopulla. Samanaikaisesti todetaan yhtäältä prosessin vetä-
misen ja vastuun ”prosessivaiheista” siirtyneen tuomarille (s. 77), toisaalta liiallinen asianosais-
vetoisuus nähtiin yhdeksi syyksi asioiden monimutkaistumiseen (s. 81). Ristiriitaa havainnoissa 
ei välttämättä ole. Tuomarit eivät ehkä käytännössä ota tarpeeksi vetämisvastuuta, vaikka se 
prosessilain mukaan heille kuuluisikin. 
61.  Ratkaisuista ks. esimerkiksi Kodek 2015 s. 126.



50

2. Kysymyksenasettelua

aikaisempien oikeudenkäyntien kokemuksista – jolloin puolustautuminen 

jatkuvasti vaikeutuu.62 Oikeudenkäynneille ei koskaan tule loppua, koska 

normaalit ne bis in idem -säännöt eivät tällaisissa tilanteissa toimi. Edustuk-

sellisissa kanteissa vastaaja kärsii etenkin perinteisistä oikeusvoimatulkin-

noista. Vaikka edustuksellinen kanne päättyisi vastaajan voittoon, edustetut 

intressinhaltijat voivat siitä huolimatta nostaa yksilöllisiä kanteita vastaajaa 

vastaan, toisin sanoen aloittaa uuden oikeudenkäyntien kierroksen. Tois-

taiseksi tällaisia huolenaiheita on tuotu esiin vasta kollektiivisen lainkäy-

tön tutkimuksessa, eikä ihmisoikeustuomioistuin ole ottanut yhdenvertai-

suusperiaatteen vaatimuksiin tässä suhteessa kantaa. Siitä huolimatta on 

ilmeistä, että sellaiset edustukselliset kannemallit, joihin liittyy laaja res ju-

dicata- ja lis pendens -vaikutus, ovat myös vastaajan intressissä. Voidaan 

kenties jopa väittää, että yhdenvertaisuus näin laajalti ymmärretty puoltaa 

yhteiskanteita ja koordinoituja joukkokanteita. Vahvankin toimijan voima-

varoja koetellaan, jos se joutuu samanaikaisesti vastaamaan sadoissa tai  

tuhansissa oikeudenkäynneissä, jotka pahimmassa skenaariossa sijoittuvat 

eri maihin ja eri tuomioistuimiin.          

2.3. Tutkimuksen temaattinen rakenne

Näiden kahden kirjan välillä on yksi selvä ero. Ensimmäinen osa keskittyi kol-

lektiivisen lainkäytön käsitteen ja sen ilmenemismuotojen esittelyyn. Siinä 

käytiin läpi neljää keskeistä kannetyyppiä ja esiteltiin muutama vielä vakiin-

tumaton ja koettelematon oikeudellinen innovaatio.  Kannetyyppien juridisia 

soveltamisaloja ja optimaalisia käyttöaloja – mikä ei suinkaan ole sama asia 

– kuvattiin, välttämättömät oikeuspoliittiset perusvalinnat tuotiin esiin sekä 

joitakin pohjoismaisissa oikeusjärjestyksissä todennäköisesti aktualisoituvia 

kysymyksiä hahmotettiin. Näkökulma oli samalla kertaa oikeusdogmaatti-

nen, oikeusvertaileva, oikeuspoliittinen ja hieman myös oikeussosiologinen. 

Vaikka kirjan viitekehys haki paikkansa access to justice -ajattelusta, esityk-

sessä oli mahdotonta kokonaan täysin järjestelmälähtöisyyttä. Tuomarin ja 

lainsäätäjän näkökulmat tulivat jälkikäteen arvioiden melkoisesti esiin. Nyt 

ilmestyvä kirja kompensoi näkökulman tahatonta vinoutumista ja palau-

tuu vahvemmin access to justice -ajattelun logiikkaan. Samalla näkökulma 

62.  Kodek 2015 s. 127. Tässä kannattaa muistaa, että tämän tutkimuksen fokus on kantajissa 
eli oikeuksiaan hakevissa. Vastaajatahojen suoja ansaitsee tutkimuksen, mutta sen aika koit-
taa, kun tiedetään, mitä kollektiivisen oikeussuojan keinoja on ylipäätään käytettävissä, miten 
keinot toimivat käytännössä ja miten kantajille annetaan suojaa vastaajan strategioita vastaan.   
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kuitenkin kapenee, kuten edellä havaittiin. Tässä kirjassa tarkastellaan kol-

lektiivista oikeussuojaa lähtökohtaisesti pelkästään oman prosessilakimme 

antamissa puitteissa.      

Tarkastelu on temaattista. Intressinhaltijan asemaa tarkastellaan oikeuk-

siin pääsyn kannalta keskeisissä konteksteissa. Huomio kohdistetaan ennen 

kaikkea siihen vaihteluun, jota esiintyy eri kollektiivisissa kannetyypeissä. 

Samalla arvioidaan, miten tämä vaihtelu (jos sitä esiintyy) vaikuttaa yhtäältä 

intressinhaltijan päätökseen oikeussuojakeinon valinnassa, toisaalta kollek-

tiivisten järjestelyjen toimivuuteen. Nämä kontekstit ja samalla tutkimuk-

sen painoalueet ovat: eri kannetyyppien juridinen ja tosiasiallinen käyttöala, 

kollektiivisen kantajatahon taloudellinen riski, kannetyyppien alttius riita 

riidassa -syndroomalle, yksittäisen intressinhaltijan määräämisvalta oikeu-

denkäynnissä ja suhde hänen lainopilliseen avustajaansa, oikeudenkäynnin 

ja etenkin todistelun vaatima erityissääntely sekä annetun tuomion vaiku-

tukset muihin intressinhaltijoihin. Muuttujina ovat edellä mainitut neljä kan-

nemallia eli yhteiskanne, joukkokanteet, ryhmäkanne ja pilottikanne. Kan-

nattaa kuitenkin huomata, että tämä tutkimus ei missään nimessä tyhjennä 

sitä prosessioikeudellistakaan kysymyksenasettelua, jonka kollektiivinen oi-

keussuoja herättää. 

Tässä tutkimuksessa ohitetaan esimerkiksi kannetyypin vaikutus oikeu-

denkäynnin aikana tehtävään sovintoon.63 Vaikka kollektiivisuuden katso-

taan pääsääntöisesti heikentävän sovintoon pääsemistä, käytännössä kui-

tenkin huomattava osa joukko-oikeudenkäynneistä siihen loppuu eli ne 

päättyvät, kuten edellä todettiin, sovintoon. Sovinto voi olla täydellinen eli 

kaikkia asianosaisia koskeva tai osittainen, jolloin siinä on mukana vain osa 

kantajista. Muiden kantajien osalta oikeudenkäynti jatkuu (tai oikeuden-

käynnit jatkuvat). Klassisia yksittäiskysymyksiä ovatkin olleet, missä määrin 

tällaiseen oikeudenkäyntiin on syytä liittää sovinnollisen ratkaisun hake-

mista ja miten tehty sovinto vaikuttaa muiden kuin sovintopuolten asemaan. 

Tähän ”muiden” ryhmään luetaan yhtäältä oikeudenkäyntejään jatkavat64, 

63.  Toinen laaja poisjätetty alue ovat kansainvälisliitynnäiset tilanteet, esimerkiksi kansain-
välisen toimivallan ja lainvalinnan ongelmat. Tämä ei suinkaan johdu niiden merkityksettö-
myydestä. Päinvastoin: tarve kollektiiviseen oikeussuojaan ylittää valtiolliset rajat esimerkiksi 
verkkokaupassa. Vastaavasti ympäristövahingotkaan eivät kunnioita karttoja, toisin sanoen 
sijoitu sopivasti vain yhden kansallisvaltion alueelle. Rajat ylittävät ympäristövahingot ovatkin 
tuttu ongelma kansainvälisen toimivallan perustavien tosiseikkojen tulkinnassa. Ks. esimer-
kiksi Koulu 2003 s. 119.     
64.  Tämäkin ryhmä jakaantuu edelleen. Siinä voidaan erottaa ne kantajat, jotka ovat kieltäy-
tyneet heille tehdystä sovintotarjouksesta, ja kantajat, joille ei ole koskaan tehtykään tällaista 
tarjousta. Sosiologi luultavasti hahmottaa kolmannenkin ryhmän: ne kantajat, jotka ovat teh-
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toisaalta taas odottavat intressinhaltijat. Merkittävän tutkimuslinjan ohit-

taminen toki vaatii perustelunsa. Se on ennen kaikkea työekonomiassa.  

Kollektiivisen oikeussuojan herättämä tiedonintressi on kerta kaikkiaan 

niin monitahoinen, että siinä aktualisoituva sovintoproblematiikka vaati-

si oman tutkimuksensa. Sovintoproblematiikka liitännäiskysymyksineen ei 

myöskään enää ankkuroidu samalla tavalla access to justice -ajatteluun vaan 

pikemmin yleiseen teoriaan sovintojen syntymisestä, osaksi myös peliteo-

reettisiin malleihin. Näin tutkimus ajautuisi sivuun omasta viitekehyksestään, 

vaikkakin vaihtoehtoinen riidanratkaisu on perinteisesti ollut sekin access 

to justice -liikkeen agendalla. Kollektiivisessa lainkäytössä sovinto hahmo-

tetaan välillä päämies/agentti-suhteen ongelmaksi. Yhdysvaltalaisessa tutki-

muksessa on esimerkiksi epäilty, että ryhmäkanteita ajavat lakimiehet voivat 

pettää sen ryhmän, jota he edustavat. Lakimiehet tekevät vastaajayrityksen 

kanssa sellaisen sopimuksen, joka maksimoi heidän oman hyötynsä, toisin 

sanoen vastaaja maksaa lakimiehille suuren palkkion ja enintään symbolisen 

korvauksen ryhmän jäsenille (niin sanottu sweetheart settlement).65 Vaikka 

petollisten sovintojen riski on suurin yksityisissä ryhmäkanteissa (jotka Yh-

dysvaltojen oikeus sallii), riski periaatteessa on olemassa kaikissa joukko-

oikeudenkäynneissä. Vaara petollisista asianajajista kuulostaa kuitenkin poh-

joismaissa kaukaa haetulta, vaikkakin tämän kaltaisia yksittäistapauksia ehkä 

esiintyy. Myös ryhmäkannetta ajava viranomainen voi sovinnossa painottaa 

omaa intressiään, vaikkakaan sovinto ei ole yllä kuvatussa merkityksessä pe-

tollinen. Viranomainen saattaa ajatella liiaksi tulevaa toimintaansa, tappiosta 

seuraavaa uskottavuuden menetystä tai vaikkapa sen maksettaviksi lankeavia 

massiivisia oikeudenkäyntikustannuksia. Jokainen ryhmään kuuluva kulut-

taja kuitenkin sisimmässään tietää, ettei yleinen etu (mitä kuluttaja-asiamies 

valvoo) ole kaikessa sama kuin hänen yksilöetunsa. 

neet vastaajalle sovintotarjouksen mutta saaneet siihen kieltävän vastauksen.  
65.  Bone 2012 s. 73. “In effect, the class attorney trades a low class recovery for a high fee.” 
Myös kotimaisessa tutkimuksessa on tuotu esiin, että ryhmäkanteen kantajan asiamiehen ja 
vastapuolen välillä ei vallitse oikeudenkäynneille intressiristiriitaa vaan ”tietynasteinen int-
ressiyhteys”. Ks. Kanniainen-Määttä-Rautio 1998 s. 177. Sääntelyongelmaksi näin heidän mu-
kaansa nousee, miten tällaiset tehokkuusperiaatteen vastaiset sopimukset kyetään estämään. 
Laissa omaksuttu ratkaisu, viranomaisen yksinomainen kannevalta, kieltämättä auttaa tässä 
suhteessa, mutta sillä on hintansa. Ryhmäkanteiden käyttö jää vähäiseksi, eivätkä vähäiset 
ryhmäkanteet aina korreloi siihen oikeussuojan tarpeeseen, joka on olemassa. Metaforia ha-
keva ehkä sanoisi, että lääke auttaa vaivaan mutta potilas (lue: ryhmäkanneinstituutio) kuolee.
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3.1. Soveltamisalan ja käyttöalan vaikea 
suhde

Kollektiivinen oikeussuoja toteuttaa tarkoitustaan eli yhteistä oikeuksiin pää-

syä ainoastaan silloin, kun sen keinoja tosiasiallisesti käytetään. Kannetyyp-

pien käyttöaste riippuu yhtäältä niiden juridisesta soveltamisalasta, toisaalta 

niiden luontaisesta käyttöalasta. Näin päädytään kysymään ensiksikin, mil-

loin määrättyä kannetyyppiä, esimerkiksi yhteiskannetta, voi käyttää, toisin 

sanoen prosessilaki sallii sen käyttämisen. Kun tähän kysymykseen on saatu 

myöntävä vastaus, herää toinen kysymys: kannattaako tuota kannetyyppiä 

käyttää oikeuksiin pääsemiseen? Oikeusvertailu kertoo, että useimpien kol-

lektiivisten kanteiden (tai vastaavien) tosiasiallinen käyttöala on huomatta-

vasti suppeampi kuin niiden oikeudellinen soveltamisala. Joskus käy niinkin, 

että määrätty kannetyyppi ei saa lainkaan käyttäjiä. Tästä tunnettu esimerkki 

on espanjalainen kuluttajavälimiesmenettely66, joskin suomalainen ryhmä-

kanne voi sekin päästä piakkoin oppikirjoihin esimerkiksi ”kuolleesta” kol-

lektiivikanteesta. Kuten tunnettua, yhtään ryhmäkannetta ei ole Suomessa 

toistaiseksi pantu vireille. Vaikka kollektiivisen oikeussuojan kannattaja ehkä 

asiantilaa valittelee, se voi hyvinkin olla onni onnettomuudessa. Ryhmäkan-

nelaki nimittäin sisältää sellaisen määrän prosessioikeudellisia ongelmia, et-

tä niiden kaikkien konkretisoituessa itse asiaa päästään käsittelemään ehkä 

vuosikymmenen päästä.  

Kannetyyppien muodollisen soveltamisalan määrää prosessilaki. Eri-

tyissäännöksiä kollektiivisista kannetyypeistä ei – poikkeuksena ryhmäkan-

ne – ole, joten soveltamisalat määräytyvät prosessilain yleisten säännösten 

perusteella. Kannetyyppien käyttöalat taas seuraavat tarkoituksenmukai-

suutta. Kysymys käyttöalasta pelkistyy kysymykseksi, missä olosuhteissa 

kollektiivisesta kanteesta saadaan riittävästi hyötyjä verrattuna yksilölliseen 

kanteeseen tai kanteisiin? Vertailuarvioon vaikuttavat lukuisat tekijät kuten 

mukaan lähtevien intressinhaltijoiden määrä, heidän vaatimustensa tyyppi 

ja keskinäinen vaihtelu sekä keskimääräinen yksilöintressi. Kollektiivisen  

66.  Koulu 2017 s. 224.
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oikeussuojan kilpailuetu on selvästikin suurin, kun intressinhaltijoita on 

lukumääräisesti paljon ja heidän vaatimuksensa ovat yhdenmukaisia, joko 

kollektiivisia vaatimuksia (esimerkkinä kieltovaatimus) tai standardisoituja 

yksilövaatimuksia (esimerkkinä laskukaavan mukaan määräytyvä rahasuori-

tus). Intressin suuruuden vaikutus ei sen sijaan ole yksiselitteinen, vaikkakin 

kollektiivisen oikeussuojan tavoitteeksi katsotaan monesti juuri vähäisten 

vaatimusten toteuttaminen. Kollektiivinen lainkäyttö toki tukee myös suur-

ten intressien toteutumista. Tästä muun muassa joukkokanteet ovat Suomes-

sakin vakuuttava esimerkki. Suurilta intresseiltä ei voida evätä mahdollisuut-

ta kollektiiviseen toteuttamiseen vain sillä näennäisperustelulla, että niissä 

intressinhaltijoilla olisi varaa yksilöllisiinkin oikeudenkäynteihin. 

Bussimetafora auttaa tässäkin tavallaan luonnolliseen vastaukseen: eihän 

bussiin nousemista evätä keneltäkään sen takia, että hän on varakas tai suuri-

tuloinen. Bussiin nousevan henkilön varallisuusasemaa ei tunnetusti kysellä. 

Toinen asia on, että tällainen epätyypillinen intressinhaltija kenties menettää 

niitä etuja, joista kollektiivisen oikeussuojan normikäyttäjät (eli pienten int-

ressien kuluttaja-palkansaajat) nauttivat, esimerkiksi niin sanottu sosiaalinen 

kulusääntely väistyy tai todistelun privilegiot kumoutuvat. Aina kannattaa 

muistaa, että intressin koolla on paljonkin väliä, kun intressinhaltija tekee 

päätöstä oikeutensa peräämisestä oikeudenkäynnillä, joko kollektiivisella tai 

individuaalisella. Jos intressi on häviävä pieni (esimerkiksi muutamia sent-

tejä), vahingonkärsijä ei ryhdy hakemaan oikeuksiaan, oli se miten riskitön-

tä tai vaivatonta tahansa.67 Ilmiö tunnetaan rationaalisen apatian nimellä.68 

Harva kuluttaja vaivautuu peräämään muutaman euron suuruista intressiä, 

vaikka tarjolla olisi siihen soveltuva kollektiivisen oikeussuojan keino. Täl-

löin kysymykseksi pikemminkin nousee, annetaanko heillekin kollektiivista 

oikeussuojaa, vaikka he eivät sitä pyydä tai ehkä edes halua. Totta on, että 

opt out -mallille rakentuvat edustukselliset kanteet saattavat tosiasiallisesti 

johtaa vastentahtoisen oikeussuojan antamiseen ja saamiseen.69 Yhtä tot-

67.  Näiden tilanteiden varalta onkin ehdotettu järjestelyjä, joissa korvauksia voitaisiin hakea 
edustuksellisin kantein mutta ne ohjautuisivat joko kansalaisjärjestöille tai valtiolle. Ks. jakso 
7.3. 
68.  Kouluesimerkki apatiasta on brittitapaus JJB Sports, jossa vain kahdeksan promillea ku-
luttajista ilmoittautui ryhmäkanteen ryhmään, vaikka heidän oikeutensa korvaukseen oli il-
meinen. Ks. esimerkiksi Werlauff 2013 s. 175. 
69.  Vielä suurempi riski vastentahtoisesta oikeuksiin saattamisesta tietenkin sisältyy niihin 
järjestelyihin, joissa ryhmän jäsenyys on automaattinen ja pysyvä, toisin sanoen irtaantumis-
mahdollisuutta ei ole. On kuitenkin syytä korostaa, että huoli vastentahtoisesta oikeuksiin 
pääsemisestä on filosofinen. Prosessilain laatimisessa lähtökohdaksi voidaan ottaa olettama, 
että ihmiset haluavat aina päästä oikeuksiinsa, kunhan heidän ei tarvitse nähdä siitä vaivaa 
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ta on, että joskus intressinhaltija reagoi, vaikka hänen yksilöintressinsä on  

minimaalinen. Reagointi johtuu tällöin poikkeuksellisen voimakkaasti koe-

tusta vääryydestä. Tosin sellainen edellyttää syntyäkseen suurta herkkyyttä 

oikeudenmukaisuudelle, eli niin sanottua ”oikeustaistelijan” luonnetta.  

Kiistatonta kuitenkin on, että kollektiivisessa oikeussuoja reagointiin 

riittää matalampi yksilöintressi kuin mitä tarvitaan yksilölliseen reagointiin 

eli omaan oikeudenkäyntiin. Mitä vähemmän vaivaa mukaantulo kollektii-

viseen oikeuksien peräämiseen vaatii ja mitä pienemmäksi sen sisältämä 

riski jää, sitä vähäisempi intressi riittää. Tästä reagointikynnyksestä pysty-

tään esittämään jopa suuntaa antavia arvioita. Jotta yksilölliseen (eli täysi-

mittaiseen erilliseen) oikeudenkäyntiin ryhdytään, riitaintressin on koke-

musperäisesti oltava useita kymmeniä tuhansia euroja.70 Joukkokanteissa 

kynnys putoaa, kun arvioinnin pohjana käytetään kotimaisia joukkokan-

teita, jo tuhansiin euroihin. Yhteiskanteista ei ole esimerkkejä, mutta kyn-

nyksen täytyy olla suurin piirtein samaa tasoa kuin joukkokanteissa, ehkä 

aavistuksen alhaisempi. Tämä päätelmä perustuu siihen, että kantajan ta-

loudellinen riski on vähäisempi, koska vaaraa ”asioiden” erottamisesta ei 

ole. Joukkokanteen kantajan taas on aina varauduttava siihen, että hänen  

kanteensa käsitellään erillisenä ja kuluvastuu seuraa OK 21 luvun pääsään-

töä ”hävinnyt maksaa”. 

Paljon riippuu tietenkin siitä, miten intressinhaltijat järjestäytyvät ja mai-

nostavat toimiaan. Tehokkaasti julkistettu joukkokanne kerää asianosaisiksi 

myös runsaasti pienten intressien kantajia. Viranomaisaloitteinen ryhmä-

kanne vetää todennäköisesti verkkoonsa kaikkein pienimmät vaatimukset. 

Jos ryhmään liittyminen on vaivatonta (esimerkiksi verkkoavusteista) eikä 

ryhmäläisillä ole lainkaan taloudellista riskiä, mukaan tulee luultavasti jo 

muutaman kymmenen euron saatavia. Kollektiivisen lainkäytön rajat oikeuk-

siin pääsyssä on toki pidettävä mielessä. Jokseenkin kaikille kollektiivisen oi-

keussuojan järjestelyille, joita on kokeiltu jossain maassa, on ollut ominaista 

se, että vain murto-osa – yleensä muutama prosentti potentiaalisista intres-

sinhaltijoista – lähtee mukaan. Siitä, missä määrin yksilöintressin suuruus 

vaikuttaa mukaan tulemiseen, ei tiedetä. Arkijärki sanoo, että suuren int-

ressin haltija lähtee todennäköisemmin ryhmäläiseksi kuin pikkuintressin 

haltija. Varma tämä kausaaliyhteys ei kuitenkaan ole: mukaantulo tuntuu  

eikä ottaa minkäänlaista riskiä.  
70.  Tukea tälle arviolle antavat tilastot keskimääräisestä riitaintressistä. Esimerkiksi vuonna 
2008 se oli runsaat 15 000 euroa. Riitaintressi on noussut suurin piirtein oikeudenkäyntikulu-
jen suhteessa. Ks. Lasola 2009 s. 50.
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korreloivan samalla kertaa julkistamiseen, subjektiivisten vääryyskokemus-

ten ajoittumiseen sekä individuaalisiin luonteenpiirteisiin. 

Se, mikä katsotaan tässä vertailussa kollektiivisen oikeussuojan antamak-

si hyödyksi, on keskeistä sekä intressinhaltijan harkinnalle että oikeuspoliit-

tiselle päätöksenteolle. Tässä on kylläkin pidettävä erillään yhtäältä todelli-

nen eli objektiivinen hyöty (mitä se onkin) ja se subjektiivinen hyöty, mitä 

intressihaltija kokee saavansa kollektiivisesta oikeuksien peräämisestä. Pro-

sessilain tulisi tietenkin ohjata kollektiivisen oikeussuojan käyttäminen sinne, 

missä siitä saadaan eniten objektiivista hyötyä. Useimmiten lainsäätäjän ja 

intressinhaltijan tavoitteet osuvat yksiin: myös intressinhaltija asettaa kollek-

tiivisen oikeussuojakeinon etusijalle, jos tai kun hän katsoo sen objektiivisesti 

edullisemmaksi vaihtoehdoksi kuin oman kanteen nostamisen. Tavoitteet 

yhtyvät jokseenkin aina, kun pidetään silmällä taloudellista oikeudenkäyn-

tikynnystä. Kollektiivinen oikeussuoja poistaa oikeudenkäynnin riskejä tässä 

suhteessa ja madaltaa näin oikeudenkäyntikynnystä. Kynnyksen laskeminen 

taas on oikeuspolitiikan julkilausuttu tavoite: kukaan ei liene pohjoismaissa 

ehdottanut oikeudenkäyntikynnyksen tarkoituksellista nostamista. Pikem-

minkin huolta on kannettu oikeudenkäyntien vähäisyydestä. Kynnyksen 

nousu on ollut pelkästään erilaisten uudistusten ei-toivottu seuraus, erään-

lainen oheisvahinko. Useat ja ehkä enemmistökin intressinhaltijoista kokee 

todelliseksi hyödyksi myös tehostuvan asianajamisen. Moni ehkä lukee to-

dellisiin hyötyihin vielä henkisen ja sosiaalisen oikeudenkäyntikynnyksen 

laskemisen: oikeuksia on helpompi hakea suuressa joukossa kuin yksin.

Toinen asia on, mitä intressinhaltijat kokevat hyötyvänsä mukanaolos-

ta yhteisessä oikeuksien peräämisessä. On ilmeistä, että koetun hyödyn ei 

tarvitse korreloida todelliseen hyötyyn.71 Onhan myös objektiivinen oikeu-

denmukaisuus ja koettu oikeudenmukaisuus – oikeudenmukaisuuden tun-

tu – pidetty erillään. Tässä vaiheessa lainsäätäjän ja intressinhaltijoiden ta-

voitteet alkavat erkaantua. Intressinhaltijoiden tyytyväisyys kollektiiviseen 

oikeussuojaan ei välttämättä riitä perustelemaan sellaisia konstruktioita, jot-

ka eivät tosiasiallisesti laske oikeuksiin pääsyn kynnystä.  Access to justice 

-ajattelussa objektiivisuus ei välttämättä voita, koska ajattelua leimaa vahva 

asianosaisnäkökulma. Näin sen kannalta ensimmäiselle sijalle keinoja mie-

tittäessä tulisi itse asiassa asettaa se, mitä intressinhaltijat kokevat hyötyvänsä 

71.  Sosiologiassa puhutaan tässä yhteydessä – kylläkin epämääräisesti – lainkäytön ”sosiaali-
sesta funktiosta”. ”Jos lainkäyttö epäonnistuu tässä funktiossaan, epäluottamus, katkeruus ja 
pettymys voittavat alaa.” Ks. Koulu 2017 s. 190. Selvää lienee, että myös kollektiivisen lainkäytön 
mekanismit voivat epäonnistua sosiaalisessa funktiossaan.
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kollektiivisesta oikeussuojasta. Jos ajatellaan tällä tavalla, prosessilaki saattaa 

tarjota sellaisia kollektiivisia keinoja, jotka eivät mitenkään paranna oikeuk-

siin pääsemistä, kunhan ne luovat koetun oikeudenmukaisuuden tuntua. 

Täysin haettua ei liene sekään, että lainsäätäjä hylkää sellaiset kollektiivisen 

oikeussuojan keinot, jotka tosiasiallisesti poistaisivat oikeussuojan vajetta 

mutta jotka eivät siltä näytä. Viranomaisaloitteiset pilottikanteet esimerkiksi 

voivat kärsiä tästä virhekuvasta. Periaatteessa tällainen kanne olisi, jos siihen 

liitetään oikeudellinen tai tosiasiallinen prejudisiaalinen vaikutus, erittäin 

tehokas keino alentaa oikeudenkäyntikynnystä. Siihen kuitenkin liittyy epä-

luuloja, kuten mitkä ovat viranomaisen tavoitteet oikeudenkäynnissä, onko 

tavoitteena oikeuksiin pääsyn helpottaminen, hallinnonalan oikeudellisten 

linjausten hakeminen tai valvonnan tehostaminen. 

Tosin voidaan kysyä, mikä on keskivertoisen intressinhaltijan subjektii-

vinen tärkeysjärjestys eli mitä hän itse haluaa kollektiiviselta oikeussuojalta. 

Intressinhaltijoiden omaa subjektiivista tärkeysjärjestystä ei ole tiettävästi 

missään maassa tutkittu. Vastaukseksi ei tietenkään kelpaa se, että he pitä-

vät tärkeimpänä oikeuksiin pääsyä – mikä on joko itsestäänselvyys tai ke-

häpäätelmä. Luultavasti näkemykset jossain määrin hajoavat. Osa intres-

sinhaltijoista pitää taloudellisten riskin hallintaa tärkeimpänä, osa katsoo, 

että mukanaolo joukossa antaa ennen kaikkea henkistä tukea ja laskee näin 

oikeudenkäynnistä aiheutuvaa henkistä painetta. Henkisen tuen vahvuus 

lienee todistettu sillä, että suurten joukkokanteiden kantajajoukot (tässä esi-

merkkinä suomalaiset puukartellikanteet) ovat pysyneet hämmästyvän hyvin 

koossa, vaikka niiden kohdistuu kaikesta päättäen melkoinen paine.

Voi olla, että myös lainsäätäjä asettaa etusijalle koetun oikeudenmukai-

suuden tuntemuksen. Toisin sanoen prosessilaki alkaa tarjota oikeussuojan 

vajeen täytteeksi sellaisia kollektiivisia oikeussuojakeinoja, jotka tiedetään 

jo ennalta tehottomiksi tai joiden ajatellaan etukäteen jäävän vaille käyttäjiä. 

Intressihaltija voi hyvinkin olla tyytyväinen siihen, että hänellä on kuitenkin 

mahdollisuus, ehkä joukon jäsenenäkin, saada asia tuomioistuimen ratkais-

tavaksi. Kysymyshän on hänen vapaasta valinnastaan. Sen sijaan tieto siitä, 

ettei tosiasiallista mahdollisuutta lainkaan ole, luultavasti herättää katke-

ruutta ja syö lainkäyttöjärjestelmän uskottavuutta. Maailmalla hämmästyt-

tävän monet kollektiiviset oikeussuojakeinot ovat joko jääneet vaille käyttöä 

tai toimineet surkeasti, kun niitä on yritetty käyttää. Havainto tuskin selittyy 

ainakaan pääsääntöisesti kyynisellä pyrkimyksellä luoda lumevaikutelma eli 
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kuva siitä, että kaikilla on pääsy oikeuksiinsa.72 Useimmiten tehokkuus- ja 

käyttöarvioissa on yksinkertaisesti erehdytty. Kaiken kaikkiaan ero yhtäältä 

sosiaalisen funktion asianmukaisen huomioon ottamisen, toisaalta lume-

funktion tietoisen kehittämisen välillä on hiuksenhieno. Erehdykset ovat an-

teeksiannettavia, koska lainsäätäjä on, kollektiivista lainkäyttöä edistäessään, 

siirtymässä uudelle alueelle. Sitä paitsi on muistettava, ettei empiiristä tieto-

pohjaakaan ole ennen ollut eikä siinä vieläkään ole hurraamista. 

Esimerkiksi suomalaiselle ryhmäkanteelle selvästikin kaikki intressitahot, 

niin kannattajat kuin vastustajatkin, odottivat vähintäänkin kohtuullista käyt-

töastetta. Käyttäjien totaalinen puuttuminen lienee tullut kaikille yllätyksenä. 

Vielä todennäköisemmältä tällainen erehdys näyttää ryhmävalituksen koh-

dalla. Joidenkin oikeusvertailevien luomusten kohdalla epäilys kyynisestä 

lainsäätäjästä ei sen sijaan tunnu totaalisen kaukaa haetulta. Esimerkiksi 

uskominen espanjalaisen kollektiivisen kuluttajavälimiesmenettelyn toimi-

vuuteen on vaatinut melkoista luottamusta riitapuolten vilpittömään tahtoon 

”tehdä oikeutta”.73 Ihme ei näin ole ollut, että yhtäkään tällaista menettelyä ei 

ole tosielämässä viety loppuun.      

3.2. Juridiset soveltamisalat

3.2.1. Edustukselliset kannemallit 1: ryhmäkanne

Jos tarkastellaan juridisia soveltamisaloja, kollektiiviset kanteet voidaan jakaa 

yleisiin ja erityisiin. Yleisen kanteen soveltamisalaa ei rajata, eikä soveltamis-

ala siis riipu sen enempää asiatyypistä kuin yhteydestä aineelliseen lainsää-

däntöönkään. Soveltamisala määräytyy näin ollen yleisten prosessioikeu-

dellisten kriteerien perusteella. Erityinen kanne on sen sijaan käytettävissä 

vain, kun kanteella on esimerkiksi yhteys aineelliseen oikeuteen. Suomen 

oikeudessa kollektiivinen oikeussuoja modernissa mielessä on suhteellisen 

uusi tulokas. Tästä seuraa, että kannetyypeistä yhteiskanne, joukkokanne ja 

72.  Lainsäätäjän motiivien miettiminen on tietenkin enimmäkseen arvailua. Perusteluihin ei 
hevin kirjata ”kyynisiä” tavoitteita, ja eri toimijoilla voi olla erilaiset tavoitteet. Toimintalogiik-
ka jää näin luettavaksi rivien välistä: mitä toivottomammalta ennuste toimivuudesta vaikuttaa, 
sitä enemmän lainsäätäjää epäillään lumesääntelystä.  
73.  Tällainen menettely edellyttää, että vastapuoli eli elinkeinonharjoittaja antaa menette-
lyyn nimenomaisen suostumuksensa. Miksi elinkeinoharjoittaja antaisi suostumuksen, joka 
merkittävästi heikentää hänen asiaansa? Järkevä elinkeinoharjoittaja nimenomaan evää sen 
ja pakottaa kuluttajat yksilöllisiin oikeudenkäynteihin – jotka yleensä jäävät pieni-intressisissä 
kiistoissa nostamatta. Ks. lähemmin Koulu 2017 s. 97. 
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pilottikanne ovat kuvatussa merkityksessä yleisiä kollektiivisen oikeussuojan 

kanteita. Myös niiden vastineita hallintolainkäytössä – esimerkiksi yhteis-, 

joukko- ja pilottivalituksia –  voidaan pitää yleisinä oikeussuojakeinoina. Ne 

kun ovat käytettävissä, oli muutoksenhaun kohteena millainen viranomaisen 

päätös tahansa. Erityiseksi kannetyypiksi jää näin ainoastaan ryhmäkanne.74 

Ryhmävalituksen luokittelu jaottelussa yleinen/erityinen on luku sinänsä. 

Yhtäältä sen soveltamisala seuraa kuluttajariitalautakunnan toimivaltaa, jo-

ka rajoittuu vain kuluttaja-asioihin. Toisaalta taas ryhmävalitus on mahdol-

linen kaikissa asioissa, joihin kuluttajariitalautakunnan toimivalta ulottuu. 

Tämän tutkimuksen ensimmäisessä osassa suomalainen ryhmäkanne on 

luokiteltu erityisen erityiseksi kannetyypiksi. Kuvaus saa oikeutuksensa siitä, 

että ensiksikin yksinoikeus kanteen nostamiseen on erityisviranomaisella, 

toiseksi taas kanteen soveltamisala on asiallisesti rajattu.75 Ryhmäkannetta 

saa ajaa ainoastaan ”kuluttaja-asiamiehen toimivallan mukaisessa laajuu-

dessa kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisessä riita-asiassa” (ryhmäkan-

nelaki 1.1 §). Jos momenttia tulkitaan sananmukaisesti, ryhmäkanteen käyttö 

on näin sidottu yhtäältä kuluttaja-asiamiehen toimivaltaan (tai oikeammin 

toimialaan), toisaalta taas siihen, että kysymys on kuluttajan ja elinkeinon-

harjoittajan välisestä riidasta eli kuluttajariidasta. Käytännössä kaksinker-

tainen toimivallan määrittely yksinkertaistuu, koska kuluttaja-asiamies on 

toimivaltainen juuri tässä asiaryhmässä. Itse ongelmaa tämä ei poista. Jou-

dutaan nimittäin kysymään, pystyykö ryhmäkanteen vastaaja kiistämään 

kuluttaja-asiamiehen asialegitimaation. Mahdollisia kiistämisperusteita on 

kaksi. Asia ei joko kuulu ollenkaan kuluttaja-asiamiehen toimivaltaan tai 

kysymyksessä ei ole kuluttajariita. Toki kysymys on samasta asiasta: kulutta-

ja-asiamiehen toimivalta on sidottu siihen, että riita koskee kuluttaja-asiaa. 

Periaatteessa voitaisiin kysyä, sovelletaanko ryhmäkanteeseen kulut-

tajalainsäädännön yleisiä määritelmiä vai täytyykö ryhmäkanteelle kehit-

tää omat määritelmänsä? Ryhmäkannelain alkulause osoittaa lainsäätäjän 

halunneen ensimmäistä tulkintaa: lakia sovelletaan, kuten edellä todettiin, 

”kuluttaja-asiamiehen toimivallan mukaisessa laajuudessa kuluttajan ja elin-

keinonharjoittajan välisen riita-asian” käsittelyyn (1.1 §). Hallituksen esitys 

vahvistaa tulkinnan. Kuluttaja-asiamiehen toimivalta määräytyy pääosin ku-

luttajansuojalain nojalla, joskin se seuraa myös ”eräitä erityislakeja”.76 Lukija 

74.  Eri asia on, että ryhmäkannetta voidaan ajaa sekä vahvistuskanteena että suorituskantee-
na. Ks. Virolainen 1995 s. 102.
75.  Koulu 2017 s. 249.
76.  HE 154/2006 vp. s. 11 ja 33.
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saa vaikutelman, että toimivalta ja kuluttaja-asia ovat käsitteinä niin kattavia, 

ettei rajanvedosta tule ongelmaa. Yhtä kaikki esimerkkeinä mainitaan kaksi 

asiaryhmää, joihin lakia sovellettaisiin: riita kulutustavaran virheestä sekä 

riita kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisen sopimuksen ehtojen tul-

kinnasta. Erikseen luetellaan asiaryhmiä, jotka jäisivät lain soveltamisalan 

ulkopuolelle, osa siksi, että riidan osapuolista kumpikaan ei ole kuluttaja 

tai elinkeinonharjoittaja taikka kysymys ei ole kuluttajansuojajärjestelmän 

ydinalueesta vaikkakin kyllä kuluttajariidasta. 

Ymmärrettiin määritelmät miten kattaviksi tahansa77, on varauduttava 

siihen, että ryhmään haluaa myös sellaisia henkilöitä, joita ei laajankaan 

määritelmän kautta voida pitää kuluttajina, esimerkiksi pienyrittäjiä, jotka 

ovat ostaneet virheellisen kulutushyödykkeen liiketoimintansa tarpeisiin. 

Näin joudutaan ensivaiheessa kysymään, salliiko laki – ja ryhmäkannekon-

septi – tällaisten sekaryhmien muodostumisen. Jos ryhmäkanne ymmärre-

tään, kuten sen eduskuntakäsittelyssä esitettiin, nimenomaan ”kuluttajien 

kanteeksi”, tällaisilta henkilöiltä on evättävä pääsy ryhmään. Miten status 

selvitetään ja kuka ratkaisun tekee, ovat sivuutettavissa toisarvoisina käytän-

nön kysymyksinä. Jos taas ajatellaan yhteistä oikeuksiin pääsyä, sekaryhmät 

ovat suorastaan suositeltavia. Näinhän mahdollisimmat monet pääsevät nii-

hin oikeuksiin, joita laki heille takaa. Periaatteelliseksi kysymys statuksesta 

nousee sen jälkeen, kun tällainen henkilö on päässyt ryhmään. Johdonmu-

kaisuus vaatisi, että tällainen henkilö tulisi erottaa ryhmästä, jolloin hänen 

vaatimuksensa jätettäisiin tutkimatta. Tällainen tulkinta kuitenkin kuulostaa 

kohtuuttomalta. 

Lisäksi tulkinta avaisi vastaajalle mahdollisuuden kehittää erillisriito-

ja ryhmään kuuluvien henkilöiden ominaisuuksista. Tällainen riita riidas-

sa taas viivyttäisi ryhmäkanteen ratkaisemista. Nämä ongelmat kärjistyvät 

asiatyyppeihin tai henkilöryhmiin rajatussa ryhmäkanteessa: soveltamis-

alaltaan yleisessä ryhmäkanteessa, mikä tuntuu oikeusvertailevasti olevan 

ryhmäkanteiden arkkityyppi, ne eivät nähtävästi ollenkaan aktualisoidu. 

Normaali huolenaihe onkin tällöin ollut, kuinka hyvin virallinen ilmoitus 

ryhmäkanteen vireille tulemisesta tavoittaa kaikki potentiaaliset ryhmäläi-

set. Kokemus osoittaa, että ei kovinkaan hyvin. Tosin kaikki tavoitetut eivät 

innostu asiasta vaan pysyttelevät passiivisina. Oli niin tai näin, epäily tie-

77.  Sääntelyteoreetikko ehkä kysyisi, miksi määritelmässä on ylipäätään tarpeen käyttää kah-
ta kriteeriä eli kuluttaja-asiamiehen toimivaltaa sekä kuluttajariitaa. Hallituksen esitys kytkee 
käsitepariin vielä kolmannen tekijän eli kulutushyödykkeen. Näin monimutkainen soveltamis-
alan määrittely ei ole prosessilainsäädännölle kovin tavallista. 
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donkulun tehokkuudesta on johtanut ehdotuksiin, joiden mukaan vastaaja 

velvoitettaisiin antamaan kantajalle ne tiedot, joita tarvitaan ryhmään kuu-

luvien intressinhaltijoiden yksilöimiseksi ja tavoittamiseksi.78 Tällaiset so-

veltamisalaongelmat ovat lähes tuntemattomia tutkimuksessakin. Nimen-

omaan ryhmäläisen statukseen sidottu soveltamisala on erityisen vaarallinen. 

Asiaryhmä – esimerkiksi perustuuko vaatimus määrättyyn aineelliseen lakiin 

– paljastuu yleensä pinnallisessakin tutkimuksessa. Sen sijaan henkilön sta-

tuksen määrittely vaatii sekä faktuaalista että oikeudellista arviointia. Ainoa 

ajateltavissa oleva ratkaisuvaihtoehto on jatkuvuusperiaatteen laajennet-

tu soveltaminen: kun henkilöä on alun perin pidetty ryhmään kuuluvana,  

hän on loppuun saakka sen jäsen.79 Asia käsitellään ja tuomio annetaan myös 

hänen nimissään.    

Tutumpi kysymys kuuluu, kuinka suuri ryhmä kuluttajia tarvitaan, jotta 

kanne on käsiteltävissä ryhmäkanteena – ja mikä vielä tärkeämpää kuluttaja-

asiamies saa sitä ajaa. Kuluttaja-asiamiehen niin sanottu asialegitimaatiohan 

on sidottu kannetyypin luokitteluun, asiallisesti ryhmäkanteeksi pääsemi-

seen. Tosin tätä ei laissa suoraan sanota, mutta se seuraa johdonmukaisesti 

lain rakenteesta, täsmällisemmin todettuna kuluttaja-asiamiehen yksinoike-

udesta ajaa ryhmäkannetta ja vain ryhmäkannetta. Laki puhuu esiryhmään 

kuuluvista ”useista henkilöistä”. Yleiskielisesti sanapari viittaa kahta useam-

paan intressinhaltijaan eli kuluttajaan. Vähimmäisryhmäkoko ei kuitenkaan 

tule suoraan pohdinnan kohteeksi vaan osana yleistä tarkoituksenmukai-

suusharkintaa (ryhmäkannelaki 2 § 2-k). Harkinta on tilannesidonnaista; 

siinä otetaan huomioon ryhmän koko, vaatimusten sisältö ja esitettävä to-

distelu. Eri seikkojen painoarvo ei käy lakitekstistä ilmi, joskin selvää tuntuu 

olevan, että ryhmäkoko ei ole ratkaiseva. Lain valmistelussa nimenomaan 

torjuttiin ajatus, että laissa säädettäisiin, monellako henkilöllä on oltava vaa-

timuksia, jotta kyseessä olisi ryhmäkanne. 

Perusteluissa kuitenkin huomautetaan samaan hengenvetoon, että kan-

teen tarkoittamia henkilöitä on oltava ”lukuisia” ja että lähtökohtaisesti ryh-

mäkanne edellyttää kooltaan ”suurta” ryhmää. Vaikka ryhmä ei olisikaan 

”erityisen suuri”, asian käsittely ryhmäkanteena voi siitä huolimatta olla tar-

peen, jos asia on yleisen edun kannalta tärkeä, sillä on ennakkoratkaisuarvoa 

78.  Ks. Lindblom 2008 s. 277. Tuloksiin tällaiset ehdotukset eivät, kuten arvata saattaa, ole joh-
taneet eivätkä voikaan johtaa. Vastaajayritykset kun voivat vedota liikesalaisuuksien suojaan. 
Tiedot asiakkaista luetaan nykyisin yrityssalaisuuksien ytimeen. Ks. Petäjäniemi-Björklund-
Salminen-Uusitalo 2011 s. 35. 
79.  Jatkuvuusperiaatteen normaalisovellus nimittäin tähtää siihen, että oikeudenkäynnin ai-
kainen muutos on merkityksetön. Se ei johda ”ryhmäkanne-edun” menettämiseen.  
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tai asiaa on käsitelty ryhmävalituksena. Näin yleisiksi jätetyistä punninta-

säännöistä ei ole paljoakaan apua tuomioistuimelle, joka pohtii ryhmäkan-

teena käsittelemisen tarkoituksenmukaisuutta. Epämääräisessä sääntelyssä 

tuomioistuimen harkinnanvara muodostuu suureksi, etenkin kun käytetty 

sanamuoto ”voidaan käsitellä ryhmäkanteena” vaikuttaa vielä sitä tukevan 

ellei suorastaan edellyttävän.80 Oli miten oli, vaatimusten erilaisuus, varsin-

kin jos ne vaativat erilaista todistelua, puhuu ryhmäkanteena käsittelemis-

tä vastaan. Ehdoton este se ei ole, mutta vaatimusten yhteisten piirteiden 

”tulee kuitenkin olla vallitsevia”. Silmiin pistää, että kuluttajien pääsy muuta 

kautta oikeuksiin ei tule otetuksi huomioon sen enempää lakitekstissä kuin 

hallituksen esityksen perusteluissakaan. Sillä seikalla, että ryhmäkanteena 

käsittely on ainoa keino saada oikeussuojaa, ei näin ole tai ei ainakaan saisi 

olla vaikutusta päätöksentekoon.81

Legalistiseen laintulkintaan taipuvainen lukija kysyy viimeistään tässä 

vaiheessa, onko lakitekstin sana ”sama elinkeinonharjoittaja” ymmärrettä-

vä kirjaimellisesti.82 Jos näin on tehtävä, ryhmäkanteessa saa olla vain yksi 

vastaaja, toisin sanoen ryhmäkanne useita vastaajia vastaan olisi näin kiel-

letty ja jätettäisiin tutkimatta prosessinedellytyksen puuttuessa. Esimerkiksi 

puukartellikanteiden kaltaisessa tilanteessa ryhmäkannetta ei olisi voitu nos-

taa kolmea samalla tavalla toiminutta metsäyhtiötä vastaan, vaikka tapaus 

olisikin kuulunut ryhmäkannelain soveltamisalaan (mihin se ei todellisuu-

dessa kuulunut). Kirjaimellinen tulkinta on järjetön, se pelkästään pakottaa 

useamman ryhmäkanteen nostamiseen samoilla ryhmillä ja samoilla pe-

rusteilla. Nämä ryhmäkanteet taas tulisivat OK 18 luvun yleisten säännösten 

kumuloiduiksi. Tosin voidaan hyvällä tahdolla väittää, että OK 18 luvun so-

veltuvuus ryhmäkanteisiin ei ole aivan selvä. Ryhmäkannelain yleisviittaus 

siihen, mitä ”riita-asian käsittelystä muutoin säädetään (1.3 §), vie kuitenkin 

pohjan kysymykseltä. Vähintäänkin perustelutaakka siirtyy sille, joka väittää, 

ettei ryhmäkanteita voi yhdistää.     

80.  Ruotsissa yksi uudistusvaatimuksista onkin ollut, että vastaava harkintavaltaan viittaava 
ilmaus (’får tas upp’) muutetaan pakottavaksi (”’skall tas upp’). Näin Lindblom 2008 s. 277.
81.  Oma kysymyksensä on, mikä vaikutus harkintaan on sillä, että kuluttajat ovat jo panneet 
vireille omia oikeudenkäyntejään. Kuvaavaa on, että tätä voidaan yhtä hyvin käyttää argument-
tina ryhmäkannetta vastaan kuin sen puolestakin. Ks. Lindblom 2008 s. 361. Kokonaisharkin-
nan ominaisuuksiin kuuluukin, että perusteluja kannalleen hakeva aina sellaisen siitä löytää. 
Kokonaisharkinta vaatisikin aina pro et contra-argumentointia, joka nimenomaan menettelyl-
lisissä ratkaisuissa on harvinaista. Tosin se ei ole tullut asiaratkaisuissakaan vielä valtavirraksi.  
82.  Ks. myös Frände ym. 2017 s. 1288. Hänen mukaansa ryhmäkanteen idea ei aseta estettä 
sille, että ryhmä on vastaajapuolella. Esityksestä ei kuitenkaan käy ilmi, onko tämä Suomen 
oikeutta koskeva kannanotto. 
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Ryhmäkanteen erityiset prosessinedellytykset eivät lopu ryhmän kokoon 

tai vaatimusten yhteisiin piirteisiin (ryhmäkannelaki 2 §). Lisäksi vaatimus-

ten on perustuttava ”samoihin tai samankaltaisiin seikkoihin” (1-k) ja ryh-

män on oltava ”riittävän täsmällisesti määritelty” (3-k). Ensimmäinen kohta 

näyttää johtavan ne bis in idem -keskustelusta muistettavaan identiteetti-

pohdiskeluun, joka on enimmäkseen hedelmätöntä. Tosin kirjaimellisenkin 

tulkinnan mukaan riittää, että oikeusperuste on samankaltainen, sen ei siis 

tarvitse olla sama.83 Näin kiistely siitä, mikä on ”samaa”, vältetään. Muutoin-

kin identiteettiongelma menettää oman identiteettinsä, koska kriteeri sulau-

tuu käytännössä yleiseen tarkoituksenmukaisuuskriteeriin. Sulautuminen 

tuleekin hyvin esiin muutoin ylimalkaisessa hallituksen esityksessä.84 Eri-

laiset perusteet nimittäin vievät siihen, että vaatimusten ”yhteiset piirteet-

kin” häviävät. Ryhmän täsmällinen määrittely ei tuottane ongelmia. Ryhmän 

kun määrittelee pelkästään ilmoittautuminen ryhmään. Sitä paitsi tutkimus 

on kehitellyt esimerkkejä eri tavoista määritellä ryhmä.85 Yksi ongelma toki 

jää: voidaanko perusteiden samankaltaisuuden tai ryhmän täsmällisyyden 

määritelmistä joustaa, jos asialla on ennakkopäätösarvoa, asia on ollut esil-

lä ryhmävalituksena tai yleinen etu korostuu. Pykälän 1- ja 3-kohdat halli-

tuksen esityksen perusteluissa nimittäin eivät sisällä samanlaista mainintaa 

kuin 2-kohta ryhmäkoosta. Kun kohdat kuitenkin sulautuvat tosiasiallisesti 

tarkoituksenmukaisuusharkintaan, myöntävä vastaus näyttää johdonmu-

kaiselta. Access to justice -logiikassa se on jopa ainoa mahdollinen tulkinta.

3.2.2. Edustukselliset kannemallit 2: ryhmävalitus      

Ryhmävalitus seuraa pääpiirteissään ryhmäkannetta. Säännöspohja on jos 

mahdollista vielä minimalistisempi kuin ryhmäkanteen kohdalla. Kuluttaja-

riitalautakunta voi käsitellä kuluttaja-asiamiehen valituksen ryhmävalitukse-

na, kun useilla kuluttajilla on tai voi olla samaa elinkeinonharjoittajaa koh-

taan vaatimuksia, jotka voidaan ratkaista yhdellä lautakunnan päätöksellä 

(laki kuluttajariitalautakunnasta 4 §).86 Muutoinhan kuluttaja-asiamiehellä 

83.  Ruotsin ryhmäkannelain tulkinnasta ks. Lindblom 2008 s. 339. Säännökset ovat tältä osin 
identtisiä. Lindblomkin päätyy poissulkevaan tulkintaan: oikeuskysymyksen tai todistelun 
yhteisyys ei vielä täytä kriteeriä. Myös kotimaisessa tutkimuksessa katsotaan, että ryhmän jä-
senten välinen yhteys saa olla ”löyhempi” kuin varsinaisessa subjektiivisessa kumulaatiossa. 
Näin Frände ym 2017 s. 1288. 
84.  HE 154/2006 vp. s. 37.
85.  Ks. esimerkiksi Lindblom 2008 s. 118.
86.  Puhuminen ”samasta” elinkeinonharjoittajasta tässä yhteydessä antaa kuvan, että ryhmä-
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ei ole oikeutta valittaa kuluttajan puolesta. Tästä seuraa, että ellei kuluttaja-

asiamiehen valitusta käsitellä nimenomaan ryhmävalituksena, se jätetään 

tutkimatta. Kuluttaja-asiamieshän ei ole oikeussuhteen osapuoli, joten hä-

nen valitusoikeutensa edellyttäisi erityissäännöstä. Yleiskielisesti sana ”useil-

la” viittaa kahta tai kolmea kuluttajaa isompaan mutta kymmentä pienem-

pään ryhmään. Jos adjektiivi otetaan vakavasti, lukumäärähaarukka rajoittaa 

vahvasti ryhmävalituksen soveltamisalaa. Jos sen sijaan huomio keskitetään 

siihen, mitä voidaan ratkaista yhdellä lautakunnan päätöksellä, ryhmän koko 

menettää kokonaan merkityksensä.87 Ratkaisevaksi nousee se, kuinka yksi-

löllisiä vaatimukset ovat. Jos vaatimukset ovat joko kollektiivisia tai identtisiä, 

ryhmävalituksena voidaan käsitellä tuhansien, jopa kymmenien tuhansien 

kuluttajien vaatimukset. Ohimennen todettakoon, että ryhmävalitukselle ei 

ole asetettu sellaista edellytystä oikeusperusteen samuudesta tai saman laa-

tuisuudesta kuin ryhmäkanteelle. Ryhmävalituksessa kuluttajien vaatimuk-

set voivat siis tukeutua täysin yhteismitattomiin perusteisiin. Ryhmäläisten 

nimettömyyden on kuitenkin pakko karsia sekä vaatimusten että niiden pe-

rusteiden erilaisuutta.        

Kiistat siitä, käsitellään kuluttaja-asiamiehen valitus ryhmävalitukse-

na vai ei, jäänevät poikkeuksellisiksi, vaikka ryhmävalituksia tehtäisiinkin 

enemmän. Olettamus perustuu osaksi lautakunnan päätöksen suositusluon-

teeseen, osaksi taas siihen, että elinkeinonharjoittaja voittaa väitteellä vain 

hieman aikaa.  Kieltävä päätös luultavasti saa paljon julkisuutta ja laukaisee 

suuren yksilöllisten valitusten ryöpyn. Ryhmävalitus välttää näin yhden kol-

lektiivisen oikeussuojan rakenteellisen riskin: se ei ole altis sille vastapuolen 

riita riidassa – vastastrategialle, josta useimmat edustukselliset mallit kärsivät. 

Toki vastapuolen toinen toimintavaihtoehto eli viivyttämistrategia tehoaa 

myös ryhmävalitukseen. Ryhmävalituksen vahvuuksiin kuuluu kuitenkin se, 

että muutoksenhakua ei ole: kuluttajariitalautakunnan päätös siitä, että se ei 

valituksen on – toisin kuin esimerkiksi joukkokanteiden – kohdistuttava vain yhteen elinkeinon-
harjoittajaan. Sama kysymyshän heräsi myös ryhmäkanteessa. Tämä tuskin on ollut lainsää-
täjän tarkoitus. Tuntuu pikemminkin johdonmukaiselta, että ryhmävalitus voidaan kohdistaa 
samanaikaisesti useampaan, esimerkiksi samalla tavalla toimivaan elinkeinonharjoittajaan. 
Tosin vastakkainen tulkinta ei juuri haittaa: suurin piirtein samalla vaivalla kuluttaja-asiamies 
kirjoittaa erilliset ryhmävalitukset eri elinkeinonharjoittajia vastaan. Sen sijaan erillisten ryh-
mäkanteiden nostaminen on jo vakavampaa, koska tällöin myös taloudellinen riski kertaantuu.  
87.  Asia erikseen on, tarvitseeko kuluttaja-asiamiehen ollenkaan ilmoittaa ryhmän kokoa. 
Lain mukaanhan riittää, että kuluttaja-asiamies ”hakemuksessaan” määrittelee sen kuluttaja-
ryhmän, jonka puolesta ryhmävalitus tehdään (12.1 §). Ryhmään kuuluvia kuluttajia hänen ei 
tarvitse nimetä. Periaatteessa ryhmäkoko tulisi kuitenkin ilmoittaa, koska se vaikuttaa merkit-
tävästi siihen, saadaanko asia käsitellä ryhmävalituksena.  
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käsittele asiaa ryhmävalituksena tai käsittelee sen sellaisena, on lopullinen. 

Ryhmävalitus on ehkä ryhmäkanteen tapaan oikeudellinen umpikuja mutta 

lyhyt sellainen. Sen sijaan riitely siitä, kelpaako kanne ryhmäkanteeksi, voi 

käydä läpi kaikki oikeusasteet.  

Ryhmävalituksessa on sama heikkous kuin ryhmäkanteessakin: ne ovat 

eräänlaisia oikeussuojan umpikujia. Ellei asiaa käsitellä ryhmäkanteena tai 

ryhmävalituksena, se palautuu alkutilaansa, toisin sanoen odottamaan int-

ressinhaltijoiden yksilöllisiä aloitteita, joita ei välttämättä tule. Tämä on eri-

tyisesti viranomaisaloitteisen ryhmäkanteen tai ryhmävalituksen heikkous. 

Sen sijaan yleinen ryhmäkanne tai järjestöryhmäkanne ei siitä kärsi, koska ne 

purkautuvat, toisin sanoen tällainen ryhmäkanne on helposti käännettävissä 

nipuksi vastaavia yksilöllisiä joukkokanteita. Ryhmäkanteesta voidaan tehdä 

myös yhteiskanne, jos alkuperäinen ryhmä oli pienehkö ja kiinteä eikä sen 

kokoa haluta kasvattaa. Viranomaiskantaja ei voi kuitenkaan vaihtaa rooli-

aan eli muuttua yksilöllisiksi intressinhaltijoiksi. Kantaja-viranomainen voi 

vain muistuttaa ryhmäläisiään yksilöllisen oikeussuojan olemassaolosta ja 

kehotella heitä yhteistoimintaan, jotta he saavat aikaan kumulatiivisen kan-

teen tai hyödyntävät pilottikanteen tarjoaman vaihtoehdon. Jos erityislaki tai 

prosessilaki sen sallii, viranomainen voi ottaa huolekseen myös asianosais-

ten avustamisen näissä oikeudenkäynneissä. Toki viranomaisaloitteisissakin 

ryhmäkanteissa on mahdollisuus eräänlaisiin korjausliikkeisiin. Viranomai-

nen voi esimerkiksi määritellä ryhmänsä tai ryhmään kuuluvien kuluttajien 

vaatimukset eri tavalla eli ”paremmin” – ja kokeilla uudelleen ryhmäkanteen 

tai ryhmävalituksen vireillepanoa. Jos edustukselliseen kanteeseen sovelle-

taan prosessioikeuden periaatteita, päätös jättää ryhmäkanne tai ryhmäva-

litus tutkimatta ei ole oikeusvoimakykyinen. Se ei toisin sanoen estä uuden 

kanteen nostamista heti, kun puute edustuksellisen kanteen yleisissä tai eri-

tyisissä prosessinedellytyksissä on saatu korjatuksi.      

Nämä mahdollisuudet eivät kuitenkaan muuta pääasiaa eli ryhmäkan-

teen tai ryhmävalituksen perimmäistä epävarmuutta oikeuksiin pääsemises-

sä. Rationaaliset kuluttajat eivät jääkään odottamaan lautakunnan päätöstä 

siitä, käsitelläänkö valitus ryhmävalituksena vaan tekevät saman tien oman 

yksilöllisen valituksen, joka lautakunnan on pakko käsitellä. Sama taktiikka, 

oma kanne varmuuden vuoksi, ei sen sijaan ole suositeltava ryhmäkanteissa. 

Kuten edellä todettiin, tällaisen kanteen nostaminen tuo mukanaan taloudel-

lisen riskin. Sitä taas valituksissa kuluttajariitalautakunnalle ei lainkaan synny. 
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Kannattaa myös muistaa, että mahdollisuus nostaa erilliskanne, kun ryhmä-

kanne on formaalisesti vireillä, on ryhmäkanteen lis pendens -vaikutuksen 

rajoittama. Tosin laissa ei jostain syystä ole tästä säännöstä, mutta määräyk-

set ryhmästä irrottautumisesta (ryhmäkannelaki 15 §) selvästikin edellyttävät 

tällaisen vaikutuksen olemassaoloa.88 

Oma kysymyksensä on, millainen keskinäinen lis pendens -vaikutus eri 

ryhmäkanteille suodaan. Kysymys aktualisoituu erityisesti, kun eri tahoilla 

on oikeus nostaa ryhmäkanne, mutta teoriassa sama kanneoikeutettu viran-

omainenkin voi panna vireille useita erillisiä ryhmäkanteita. Tutkimuksessa 

on, kylläkin enemmittä perusteluitta, oletettu, että myöhemmin nostetut ryh-

mäkanteet jätetään lis pendens -vaikutuksen takia tutkimatta, jos kysymys 

on samasta asiasta.89 Tosin ongelmana juuri on, onko kysymys tai edes voiko 

olla kysymys samasta asiasta. Kuten edellä havaittiin, etenkin edustuksellisiin 

kannemalleihin liittyvä lis pendens - ja res judicata -vaikutus kyseenalaistaa 

asianosaisten prosessioikeudellisesta yhdenvertaisuutta. Ellei tällaisessa oi-

keudenkäynnissä voittanut vastaaja saa näissä suhteissa mitään suojaa uu-

sia kanteita vastaan, voidaan väittää, että hänelle ihmisoikeussopimuksen 6 

artiklan mukaan kuuluvia oikeuksia loukataan.90  

3.2.3. Edustukselliset kannemallit 3: pilottikanne

Pilottikanne on tässä tutkimuksessa omaksutun näkemyksen mukaan toi-

nen edustuksellisen kannemallin sovellus Suomessa. Jos ryhmäkannetta 

voitiin pitää soveltamisalaltaan erityisen erityisenä kanteena, niin sen sis-

arkannetta eli pilottikannetta  kuvaa parhaiten toteamus, että se on erityi-

sen yleinen kollektiivinen kannemalli. Pilottikanne ei ensiksikään rajoitu mi-

hinkään perinteiseen kannetyyppiin: pilottikanne voi olla vahvistuskanne, 

suorituskanne, muotoamiskanne tai niiden yhdistelmä. Myös vastaaja voi 

muuttaa oikeudenkäynnin tosiasiallisesti pilottioikeudenkäynniksi, mikä ei 

taas formaalisissa edustuksellisissa kanteissa käy lainkaan päinsä. Valinta 

tässä suhteessa on yksin kantajan käsissä, ja vastaaja voi enintään toivoa, et-

tä häntä vastaan nostettaisiin edustuksellinen kanne. Kannattaa kuitenkin 

88.  Toisaalta lis pendens -vaikutuksesta tehdään paljon poikkeuksia. Esimerkiksi järkevä oi-
keussuojan tarve oikeuttaa rinnakkaiskanteen ajamiseen. Ks. Koulu 2016 s. 138. Näin viime 
kädessä päädytään kysymään, onko vaara ryhmäkanteen jäämisestä käsittelemättä tai sen 
todennäköinen pitkäkestoisuus tällainen tarve. Sitä, että ryhmäkanteiden käsittely kestää ta-
vallista oikeudenkäyntiä kauemmin, kukaan ei liene vakavissaan kiistänyt. 
89.  Lindblom 2008 s. 360.
90.  Ks. Kodek 2015 s. 126. Ks. edellä jakso 2.3.
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pitää mielessä, että tässäkin ajattelu helposti urautuu. Usein kuvitellaan, että 

edustuksellinen kanne (esimerkiksi yleinen ryhmäkanne) on vastaajalle 

kaikkein vaarallinen vaihtoehto. Edustuksellinen kanne voi kuitenkin rat-

kaista yhdellä oikeudenkäynnillä oikeusvoimaisesti lukuisten oikeussuh-

teiden sekavan vyyhden. Vastaaja saa näin ollen yhden vastapuolen ehkä  

tuhansien sijasta, ja ratkaisu tulee yhdellä tuomiolla lukuisten tuomioiden 

sijasta. 

Toiseksi pilottikanne on nostettavissa kaikissa asiaryhmissä ja oikeussuh-

teissa: kantajalla ei tarvitse olla määrättyä, tietyn aineellisen lainsäädännön 

piiriin sijoittuvaa kiistaa. Näin rajanvedosta oikean lain ja väärän lain välil-

lä ei mielikuvituksekkainkaan vastapuoli löydä viivyttävää kiistanaihetta eli 

riitaa riidassa.91 Ainoa rajoitus pilottikanteen soveltamisalassa on vaatimus, 

että kysymyksessä on oltava oikeudellinen riita eli ammattikielellä tuomiois-

tuinkäyntiasia. Tosin se voi, kuten edellä todettiin, yksittäistapauksissa olla 

vaikeasti ratkaistava etenkin nopean oikeudellistumisen aikakaudella.92 Joka 

tapauksessa samasta vaivasta kärsivät kaikki muutkin oikeudenkäynnit. Kol-

manneksi pilottikanteen nostaminen ja ajaminen ei riipu siitä, mitä muita 

kanteita on ollut vireillä, on tällä hetkellä vireillä tai tullaan panemaan vireil-

le taikka miten niissä oikeudenkäynneissä toimitaan. Yhteiskanteessahan 

kantajien on oltava yhtä mieltä suurin piirtein kaikesta, ja joukkokanteissa-

kin kantajien on pääsääntöisesti sovitettava asianajamisensa muiden asian-

ajamiseen. Pilottikanteessa on riittävää, että sen omat prosessinedellytykset 

täyttyvät. Joukkokanteissakin yksittäinen kantaja joutuu kantamaan hieman 

huolta myös muista kanteista. Jotta hän pääsisi nauttimaan joukon anta-

masta tuesta, kyseisessä tuomioistuimessa on saatava vireille suuri määrä 

samanlaisia kanteita. 

Tämä taas vaatii vähintäänkin sitä, että keskitysforumin on oltava toimi-

valtainen kaikissa nostettavissa kanteissa. Suomessa tämä huoli on kollektii-

visen lainkäytön huolenaiheista niitä vähäisimpiä. Suomalainen toimivalta-

järjestämä on yksinkertainen, minkä seurauksena  tyypilliset joukkokanteet 

91.  Tietenkin voidaan sanoa, että pilottikanteen soveltamisala seuraa tuomioistuimen toimi-
valtaa, joten se on tässä merkityksessä erityinen ja tavallaan rinnastettavissa ryhmäkanteeseen. 
Esimerkiksi markkinaoikeudessa voidaan nostaa vain sen toimivaltaan kuuluvia ”kaupallisia” 
pilottikanteita, kun taas työtuomioistuin käsittelee pelkästään työehtosopimuksiin liittyviä 
pilottikanteita ja niin edelleen. Asian päätyminen erityistuomioistuimeen ei kuitenkaan vie 
pilottikanteelta sen tehoa, pikemminkin käy päinvastoin. Esimerkiksi markkinaoikeuden rat-
kaisu saa valtamediassa suuremman huomion kuin vaikkapa Vantaan käräjäoikeuden tuomio.
92.  Koulu 2012 s. 20. Yleinen trendin vie kohti oikeudellistumista, mutta myös dejuridisoitu-
misesta on esimerkkejä. Siinä riita kadottaa oikeudellisen luonteensa ja muuttuu esimerkiksi 
intressiriidaksi.  
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ovat säännönmukaisesti kaikki pantavissa vireille samassa tuomioistuimessa, 

tavallisesti vastaajan kotipaikan forumissa. Pilottikanteenkin nostaminen 

on teknisesti vaivatonta. Tuomioistuimen ei edes tarvitse ottaa kantaa  

siihen, onko sen käsittelemä kanne pilottikanne vai tavallinen kanne. Tätä 

ei tarvita silloinkaan, kun asianosaiset käyttävät argumenttina kanteen pilot-

tiluonnetta tai sen puuttumista. Eri asia on, että kanteen mieltäminen pilot-

tikanteeksi vaikuttaa asian käsittelyyn, esimerkiksi siihen, määrätäänkö asia 

kiireelliseksi tai miten asiainosaisten keskinäinen vastuu oikeudenkäyntiku-

luista määräytyy.  

Edellä on pidetty silmällä varsinaista eli itsenäistä pilottikannetta. Oma 

kysymyksensä on, millaiseksi hahmotetaan sisäisen pilottikanteen sovelta-

misala. Puhtaan oikeudellisesti tuomioistuin voi nostaa minkä tahansa vireil-

lä olevan joukkokanteen pilottikanteen asemaan. Näin kysymykseksi nousee 

pikemminkin se, saako tuomioistuin tällä verukkeella keskeyttää muiden 

joukkokanteiden käsittelyn, toisin sanoen määrätä ne lepäämään (OK 14:4). 

Kysymys harvoin kärjistyy, sillä tavallisesti joukkokanteiden kantajat toivovat 

tällaista järjestelyä. Ratkaisu kuitenkin vaikeutuu, mikäli muut joukkokanta-

jat päinvastoin toivovat omien kanteittensa normaalia eli joutuisaa käsittelyä. 

Lepäämään jättämistä vastoin asianosaisten tahtoa on pakko pitää access to 

justice -ajattelun vastaisena. Lepäämään jättämisen oikeudelliset kriteerit 

eivät nekään välttämättä täyty. Pilottikanne, tarkkaan ottaen sen tarjoama 

prosessimalli ja lopputulos, kieltämättä helpottaa muiden joukkokanteiden 

käsittelyä mutta ei ole sen edellytys. Myös suostumus pilottikanteeksi otet-

tavanjoukkokanteen asianosaisilta on tosiasiallisesti edellytys pilottikanteen 

valinnalle, pidettiin sitä sitten oikeudellisena edellytyksenä tai ei. Pilottikan-

teeksi joutuminen altistaa sen kantajan muita kantajia suuremmalle hen-

kiselle rasitukselle; lisäksi se vaatii keskimääräistä vahvempaa panostusta 

asianajamiseen. Jos kanteesta luovutaan sen aiheuttaman lisärasituksen ta-

kia, pilottikanteeksi valintaan käytetty aika ja vaiva menevät täysin hukkaan. 

Vaikka tältä vältyttäisiinkin, pilottikanteesta saatava hyöty jää vähäiseksi, jos 

pilottikannetta ajetaan pinnallisesti eli kaikkea näyttöä ei esitetä tai keskeiset 

väitteet jätetään tekemättä.     
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3.2.4. Kumulatiiviset kannemallit

Kumulatiivisissa kannemalleissa soveltamisalan pulmilta vältytään lähes täy-

sin. Tämä johtuu paljolti suomalaisen lainkäyttöjärjestelmän yksinkertaisuu-

desta: erityistuomioistuimia on vähän ja erityisprosesseja vielä vähemmän. 

Yleisen lainkäytön yhtenäisprosessi -näkemys näyttää tässä vahvuutensa, 

oltiin siitä muuten mitä mieltä tahansa. Asiatyyppi tai yhteys aineelliseen 

lainsäädäntöön ei määrää yhteiskanteen tai joukkokanteiden juridista so-

veltamisalaa. Tässä mielessä ne ovat yleiskanteita. Ne ovat yleisiä myös kan-

netyyppien osalta: esimerkiksi yhteiskanne voi olla vahvistuskanne, suori-

tuskanne tai niiden yhdistelmä. Sen sijaan soveltamisala seuraa prosessilain 

linjauksia. Yhteiskanteen soveltamisala riippuu siitä, millaisia asianosaisten 

yhdistelmiä prosessilaki hyväksyy yhden asian eli jutun kantajapuolelle. Kun 

kanne ei kuvainnollisesti enää kestä useampia yhteiskantajia, asia hajoaa 

erillisiksi ja itsenäisiksi asioiksi. Tällöin oikeudenkäynnin ykseys menetetään. 

Kollektiivisen lainkäytön logiikassa tilanne muuttuu yhteiskannesovelluk-

sesta joukkokannesovellukseksi. Tämä on epäedullista, sillä yhteiskanne on 

periaatteessa ihanteellinen kannemalli kollektiivisessa lainkäytössä. Se yh-

täältä takaa vaatimusten yhteiskäsittelyn, toisaalta taas prosessinedellytysten 

yhteissovelluksen. Tällä tarkoitetaan sitä, että yhteiskanteen on täytettävä 

vain sen omat prosessinedellytykset. Se, onko kanne ajettavissa yhteiskan-

teena, on luokiteltavissa niin sanotuksi kannetta koskevaksi prosessinedel-

lytykseksi.93

Prosessilain kanta yhteiskanteisiin jää epäselväksi, sillä säännöksiä ei 

ole eikä oikeuskäytäntöä pääse rakenteellisista syistä syntymään.94 Oikeus-

käytännössä yhteiskanteita selvästikin käytetään työelämän ”kollektiivisis-

sa” erimielisyyksissä. Käytänne lienee jäänne ajalta, jolloin ammattijärjestöt 

ajoivat jäsentensä puolesta (enimmäkseen siirtokonstruktioon turvautuen) 

näiden palkkavaatimuksia oikeudenkäynneissä työnantajaa vastaan. Mo-

derni esimerkki tästä on ratkaisu KKO 2016:48. Siinä työntekijät vaativat sa-

93.  Toisinaan se – haastehakemuksen lainmukaisuudeksi kutsuttuna – sijoitetaan yläkäsitteen 
”jutun vireillepanoa koskevat prosessinedellytykset” alle. Yläkäsitteen piiriin kuuluvat lisäksi 
haasteen tiedoksi antamisen lainmukaisuus ja tiedoksi antamisen oikea-aikaisuus. Näin Ha-
vansi 2003 s. 79. 
94.  Koulu 2017 s. 151. Varhaisessa tutkimuksessa yhteiskanteiden soveltamisala selvästikin 
miellettiin laajaksi. Huolta nimittäin kannettiin pikemmin tuomioistuimen vallasta erottaa 
asiat, kun kantaja oli mielivaltaisesti tuonut yhdessä käsiteltäväksi hyvin erilaisia asioita. Sa-
maan perusteeseen tukeutuvat vaatimukset nimittäin saatiin aina panna vireille samalla haas-
teella. Ks. Sjöström 1948 s. 94 ja 96. Tosin esimerkiksi juuri Sjöströmin esitys jättää lukijan ar-
vailemaan, puhutaanko siinä subjektiivisesta kumulaatiosta, objektiivisesta kumulaatiosta vai 
molemmista samanaikaisesti.
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malla kanteella yhdenvertaisuuslain (1325/2015) mukaista hyvitystä entiseltä 

työnantajaltaan. Selostuksen mukaan yhteiskannekonstruktion käyttämis-

tä ei missään vaiheessa riitautettu tai epäilty. Tämä voi selittyä paitsi edel-

lä viitatulla traditiolla myös sillä, että yhdenvertaisuuslaki tarjoaa erityisen  

suosiollisen maaperän yhteiskanteelle. Oikeusperuste on sama (eli syrjin-

täkieltoa loukkaava irtisanominen) ja vaadittu oikeusseuraamus (hyvitys) 

määräytyy kaikkien yhteiskantajien osalta samalla tavalla. Sinänsä eli yksilö-

tasolla lakisääteinen hyvitys ei ole kiinteämääräinen tai edes kaavamaisesti 

määräytyvä. Hyvityksen tulee nimittäin olla suhteessa teon vakavuuteen, jon-

ka arvioinnissa taas otetaan huomioon rikkomuksen laatu, laajuus ja kesto 

(yhdenvertaisuuslaki 24 §). Lisäksi hyvitystä voidaan kohtuullistaa tai jättää 

se määräämättä. Tällöin huomioon on otettava lisäksi syrjintäkiellon rikko-

jan taloudellinen asema.  

Hieman uudempi ratkaisu KKO 2016:55 on kiintoisampi, koska asetelma 

ei ollut yhtä itsestään selvä ja yhteiskanteelle suotuisa. Tästä syystä ratkai-

sun perusteluissa yhteiskanteen käyttömahdollisuutta oli pakko läpikäydä 

periaatteellisella tasolla. Vaikka ratkaisun KKO 2016:55 perustelut ovat obiter 

dicta -tyyppisiä, niistä on luettavissa yllättävä suopeus. Tapauksessa perimis-

toimisto oli nostanut kaksi eri velkomiskannetta samaa vastaajaa vastaan sa-

mana päivänä. Eri kanteita perusteltiin sillä, että ne perustuivat eri velkojien 

toimeksiantoihin. Korkein oikeus katsoi, ettei tästä vielä seurannut, etteikö 

kanteita olisi ollut mahdollista panna vireille samalla haastehakemuksella 

(16-k). Se oli myös ollut prosessitaloudellisesti järkevää. Käänteinen peruste-

lu kuitenkin kumotaan – millä tässä tutkimuksessa ei ole merkitystä, tässähän 

kantajat nimenomaan haluavat yhteistä haastehakemusta ja yhteiskannetta  

– päätelmällä, jonka mukaan perimistoimistolla ei ollut velvollisuutta käyttää 

yhtä haastehakemusta. Avoimeksi jää, mikä vaikutus näkemyksiin on ollut 

sillä, että vaatimukset olivat kumpikin suppean haastehakemuksen asioita 

eli niin sanottuja riidattomia velkomuksia.95     

Joukkokanteiden soveltamisala määräytyy kahdessa vaiheessa. Ensiksikin 

sellaisiksi luettavien kanteiden on täytettävä omat prosessinedellytyksensä, 

jotta ne ylipäätään saadaan vireille ja asiakäsittelyyn. Tämä vaihe ei yleensä 

tuota ongelmia: joukkokanteet ovat siinä tavallisia oikeudenkäyntejä. Toi-

seksi vireille tulleille kanteille on myönnettävä joukkokanteiden status, toi-

sin sanoen niiden sisäinen yhteenkuuluvaisuus on tunnustettava ja otettava 

95.  Jonkinlaiseen vaikutukseen viittaa se, että korkein oikeus piti aiheellisena todeta, että 
myös summaarisia asioita voidaan yhdistää, jos se tuottaa hyötyä (6-k). Ks. lähemmin Koulu 
2017c s. 70.
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huomioon. Tämäkään ei vielä riitä oikeuttamaan kielenkäyttöä. Monissa oi-

keuskulttuureissa joukkokanteista aletaan puhua vasta, kun kanteita ryhdy-

tään tosiasiallisesti käsittelemään yhdessä, toisin sanoen ne yhdistetään eli 

kumuloidaan. Tässä tutkimuksessa ei mennä näin pitkälle kielenkäytön ra-

joittamisessa. Joukkokanteista saa puhua jo silloin, kun muodollisesti erillis-

ten kanteiden käsittelyä koordinoidaan joko tietoja vaihtamalla tai käsittelyä 

ajoittamalla. Aina ei tarvita tätäkään, vaan pelkkä kanteiden yhteenkuulu-

vaisuuden merkille paneminen riittää, toisin sanoen reagoimisen tarpeelli-

suus lähtökohtaisesti myönnetään. Samalla kanteet pysyvät joukkokanteina, 

vaikka yhteenkuuluvaisuus ei johtaisikaan mihinkään konkreettiseen. Toki 

kiistatonta on, että yhteiskäsittely eli kumulaatio on näkyvin, kauaskantoisin 

ja fundamentaalisin koordinoinnin muoto.

Prosessilaki ei kerro, milloin yhteenkuuluvia kanteita on ryhdyttävä koor-

dinoimaan. Sen sijaan se, esimerkkinä Suomen oikeus, varsin tarkkaan il-

moittaa yhteiskäsittelyn edellytykset. Koordinoinnin kynnys on kylläkin 

paljon matalampi. Samoin on selvää, että koordinointi edeltää kumuloin-

tia. Erilliset asiat kumuloidaan vasta, kun niiden on havaittu vaativan koor-

dinointia.96 Kaikki koordinointi ei myöskään tuota kumulaatiota. Koordi-

nointi voi hyvinkin onnistua ilman kumulointia. Joskus sinänsä aiheellisesta 

kumuloinnista joudutaan luopumaan käytännön syistä, koska se keskittäisi 

mahdottoman kannejoukon tuomioistuimen samalle ratkaisukokoonpanol-

le. Kun asioita on hyvin paljon, ne voivat ylittää kokeneimpienkin tuomarei-

den käsittely- ja ratkaisukapasiteetin. Tällöin parempi vaihtoehto on luopua 

kumuloinnista, käsitellä asioita eri kokoonpanoissa (esimerkiksi tuomiois-

tuimen eri osastoissa) ja luoda tiiviin yhteydenpidon takaavat kanavat tuo-

mareiden välille. 

Suomen oikeudessa jokseenkin kaikki joukkokanteet sijoittuvat harkin-

nanvaraisen kumulaation piiriin (OK 18:6). Näin ollen niiden yhteiskäsittely 

määräytyy sen mukaan, edistääkö asioiden käsittely samassa oikeudenkäyn-

nissä ”asioiden selvittämistä”.97 Kannattaa huomata, että tuomioistuimella on 

96.  Tässä pidetään silmällä tuomioistuimessa tapahtuvaa koordinointia eli niin sanottua asi-
ainhallintaa, joka on viime kädessä päällikkötuomarin vastuulla. Sen ohella tietenkin myös 
kanteita ajavat asianajajat koordinoivat toimiaan. Tämä asianajajapohjainen koordinointi täy-
dentää tuomareiden koordinointia ja jopa osaksi korvaa sen. Täydellisiä vaihtoehtoja ne eivät 
kuitenkaan ole. Tuomioistuimella on aina viime kädessä lainkäytöllinen eli käsittelyn ja rat-
kaisemisen vaatima koordinointivastuu, vaikka asianajollinen koordinointi on pakko jättää 
asianajajien huoleksi. 
97.  Aina uusi säännös ei ole edeltäjäänsä onnistuneempi, toisin sanoen kehitys ei viekään pa-
rempaan. 1900-luvun alun ehdotuksissa kumulaation edellytykset ilmaistiin onnistuneemmin: 
asiat voitiin määrätä yhdessä tai erikseen käsiteltäviksi, jos oikeudenkäynti saatiin näin ”sel-
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muitakin kuin joko/tai -vaihtoehtoja. Kaikkia kanteita ei toisin sanoen ole 

pakko joko yhdistää tai jättää yhdistämättä. Tuomioistuin voi koota kanteista 

tarkoituksenmukaisia paketteja eli alajoukkoja: osa joukkokanteista voidaan 

myös jättää kokonaan erikseen käsiteltäviksi ja ratkaistaviksi. Tämä kohtalon 

kokevat todennäköisimmin pääjoukon kanteista eniten poikkeavat kanteet. 

Yhdistäminen voi myös koskea vain määrättyjä käsittelyvaiheita, esimerkiksi 

henkilötodistelua on pidetty erityisen sopivana yhteiskäsittelylle. Totta on, et-

tä eri vaihtoehtojen luetteleminen ei vielä anna vastausta siihen kysymyksen, 

mikä seikka määrää yhdistämisen tai siitä luopumisen yksittäistapauksessa. 

Viime kädessä kaiken ratkaisee prosessiekonominen tarkoituksenmukaisuus. 

Se taas pitkälti riippuu siitä, kuinka samanlaisia oikeudenkäynnit ovat oi-

keudelliselta argumentoinniltaan ja todistelultaan. Mitä identtisempiä asiat 

näissä suhteissa ovat, sitä pitemmälle vaaka kääntyy yhdistämisen hyväksi. 

Vaatimusta ”asian selvittämisestä” ei saa ymmärtää ahtaasti tapahtumaku-

lun faktuaaliseksi selvittämiseksi. Myös juridinen argumentointi on asian 

selvittämistä.98 Siinä yhteiskäsittelystä on hyötyä eniten silloin, kun kanteilla 

on sama tai samankaltainen oikeusperuste tai niissä tehdään samoja tai sa-

manlaisia väitteitä. Tällöin juridinen argumentointi luontaisesti heijastuu yli 

yksittäisen asian rajojen. On myönnettävä, että täysi hyöty argumentoinnin 

yhteisyydestä saadaan vain suullisessa käsittelyssä. Siinä asianosaiset eivät 

pysty puhumaan joko tarkoituksellisesti tai sitä itsekään tiedostamatta tois-

tensa ohitse samalla tavalla kuin kirjallisessa käsittelyssä. Kirjallinen käsit-

telymuoto onkin omiaan atomisoimaan asioita. Siihen ei vaikuta se seikka, 

onko asiat muodollisesti päätetty käsitellä yhdessä.                

Suomen prosessilaki jättää joukkokanteiden kantajat kuvainnollisesti 

tuomioistuimen armoille. Tuomioistuimelle jää harkinnanvaraisessa ku-

mulaatiossa runsaasti liikkumavaraa (OK 18:6), eikä siitä ole tosiasiallises-

ti puutetta myöskään pakollisessa kumulaatiossa (OK 18:2). Kumulaation 

edellytykset on kirjoitettu, normaalein prosessilain standardein arvioitu-

na, poikkeuksellisen epämääräisiksi. Joukkokanteiden asianosaisilla ei ole 

myöskään kunnollisia oikeussuojakeinoja käytettävissään, jos tuomioistuin 

vastoin heidän näkemystään joko yhdistää asiat (joiden erilliskäsittelyä ha-

luttiin) tai jättää yhdistämättä asiat (joiden yhteiskäsittelyä pyydettiin). Toki 

vemmäksi ja joutuisammaksi” (ehdotettu 47.1 §). Nykyisessä laissa joutuisuusetu eli käsittelyn 
nopeutuminen ei periaatteessa tule ollenkaan huomioon otetuksi. Ohimennen todettakoon, 
että vuotta 1993 on pidetty sääntelyn kannalta käänteentekevänä. Sitä ennen kumulaatiosta ei 
ollut säännöksiä. Ks. Jokela 2002 s. 244. Tosin kriitikko kysyisi, toiko vuoden 1993 uudistus (eli 
uusi OK 18 luku) normipulaan aidon korjauksen.  
98.  Koulu 2017 s. 212.
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asianosaiset harvoin pääsevät konsensukseen. Pääsääntöisesti yhteiskäsitte-

ly on kantajien, erilliskäsittely taas vastaajien strateginen tavoite. Asianosais-

tahot voivat kuitenkin hajaantua. Joku joukkokantajista voi toivoa asiansa  

erilliskäsittelyä, koska se esimerkiksi nopeuttaa ratkaisemista. Tällaisia vaati-

muksia esittänee ”selväksi” vaatimuksensa kokeva kantaja. Samoin vastaaja 

voi haluta yhteiskäsittelyä, jotta hän saa kerralla oikeustilan selväksi. Erilli-

sesti käsiteltynä joukkokanteet täyttävät vastaajan kalenterin useiksi vuosik-

si. Asioita käsitellään eri tahtiin, osaan haetaan muutosta, muutoksenhaun 

curriculum etenee omaa tahtiaan ja niin edelleen. Vaikka erilliskäsittely pe-

riaatteessa suosii vastaajan puolustautumista, kasvava kustannustaakka ja 

pitkällinen sidonnaisuus oikeudenkäynteihin voi hyvinkin viedä tämän stra-

tegisen edun. Vastaaja ei voi myöskään laskea sen varaan, että hän de facto 

saa korvauksen oikeudenkäyntikuluistaan, vaikka hän voittaakin oikeuden-

käynneissä. Varattomien intressinhaltijoiden ”järjestäminen” muodollisiksi 

kantajiksi on vanha asianajokikka. Sitä voidaan paheksua, mutta ilmiö ei 

sillä häviä mihinkään.

Vaikka epämääräistä sääntelyä ja tuomarikeskeistä päätöksentekoa voi-

daan arvostella, suomalaisia tuomioistuimia tuskin voi syyttää kumulaatiovi-

hamielisiksi. Tilastoja ei ole käytettävissä, mutta näyttää siltä, että kumulointi 

on ollut joukko-oikeudenkäynneissä sääntönä. Toinen asia on, onko kumu-

laatiokysymykset käsitelty ja ratkaistu state of the art -tasoisesti. Kumuloida 

tai ei kumuloida on epätavallisen tärkeä prosessinjohdollinen ratkaisu. Tästä 

seuraa ensiksikin, että kumuloinnin edellytykset on asianmukaisesti selvitet-

tävä eli kunnolla käsiteltävä. Kumuloinnin hyödyt ja haitat on arvioitava. Jo 

niiden jäsentäminen auttaa: fiktiivisissä tapahtumakuluissahan tarkat arviot 

ovat mahdottomia. Asianosaisten on toiseksi päästävä sanomaan mielipi-

teensä, lausumaan perustelunsa ja tarvittaessa  esittämään todistelua. Jotta 

intuitiiviselta ”kokonaisharkinnalta” tai lyhyen tähtäimen toimintalogiikalta 

vältytään, päätöksen tulisi lisäksi olla kirjallinen. 

Joukkokanteen edullisuus – eli sen tosiasiallinen käyttöala – riippuu mo-

nesti joskaan ei automaattisesti siitä, saadaanko niissä aikaan kumulaatio. 

Kollektiivisen lainkäytön näkökulmasta pulma on siinä, että tätä tietoa ei saa-

da etukäteen. Se, käsitelläänkö asiat yhdessä, selviää aikaisintaan ensimmäi-

seksi käsiteltyjen asioiden valmistelussa.99 Tosin prosessilaki ei estä sitä, että 

asiasta keskustellaan jo niin sanotuissa järjestelytapaamisissa, jotka kuulu-

99.  Tämä toki riippuu siitä, mihin edellytyksiin harkinnanvarainen kumulaatio sidotaan. Esi-
merkiksi todistelun yhteisyys selvinnee vasta valmistelussa, kun taas asioiden ”samantyyppi-
syys” paljastuu jo haastehakemuksissa. Mainituista edellytyksistä ks. Jokela 2002 s. 254.   
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vat hyvään asiainhallintaan. Tuomioistuimella ei kuitenkaan ole suoranaista 

velvollisuutta tällaisten tapaamisten järjestämiseen. Sitä paitsi sellaisia luul-

tavasti vierastetaan, koska ne – tätä ei voi kieltää – avaavat mahdollisuuden  

epäsuoraan asianajamiseen. Tällainen mahdollisuus taas voi herättää epäi-

lyksiä tuomioistuimen tulevasta ”puolenpidosta”. Riski on kuitenkin elimi-

noitavissa tai ainakin minimoitavissa sillä, että järjestelytapaamiset eivät 

ole yksipuolisia, toisin sanoen paikalla ovat molempien asianosaisryhmien 

edustajat.   

Yhteiskanne on tässä suhteessa yksinkertaisemmin ajettava kanne. Yh-

teiskantajat saavat heti haasteen antamisen yhteydessä tiedon siitä, kelpaa-

vatko heidän vaatimuksensa yhteiskanteeksi. Jos yhteinen haaste kuitenkin 

evätään, he joutuvat tekemään vaikean valinnan. He voivat joko luopua oi-

keudenkäyntitiestä tai panna asiat vireille joukkokanteina ja toivoa, että jouk-

kokanteet loppujen lopuksi täysimittaisesti tai ainakin riittävän laajalti ku-

muloidaan. Toki pettyneet yhteiskantajat voivat myös miettiä pilottikanteen 

tarjoaa vaihtoehtoa tai kuluttaja-asiamiehen painostamista ryhmäkanteen 

nostamiseen. Oma kysymyksensä on, mitä oikeussuojakeinoja pettyneillä 

yhteiskantajilla on, jos he eivät hyväksy yhteisen haasteen epäämistä. Peri-

aatteessa vastaus on yksiselitteinen. Yhteiskantajat saavat aluksi kehotuksen 

korjata haastehakemuksensa lain mukaiseksi eli heille annetaan kehotus 

haastehakemuksen täydentämiseen, tosiasiallisesti sen pilkkomiseen kan-

tajakohtaiseksi (OK 5:6). Ellei kehotusta totella, tuomioistuin jättää  kanteen 

välittömästi tutkimatta, koska haastehakemus on tällöin niin puutteellinen, 

ettei se kelpaa oikeudenkäynnin perustaksi (OK 5:6). Haastetta ei toisin sa-

noen anneta. Käräjäoikeuden päätöksestä, jolla asia on jätetty välittömästä 

tutkimatta, saadaan normaaliin tapaan valittaa hovioikeuteen. 

Jos valitus menestyy, asia palautetaan käräjäoikeuteen yhteisen haasteen 

antamista varten. Tosiasiallisesti yhteiskantajat pakotetaan strategiseen rat-

kaisuun, joka on vielä vaikeampi: ottaako vuoden parin viiveen riski (ja mah-

dollinen tappio myös hovioikeudessa) vai sovinnolla pilkkoa yhteinen haas-

tehakemus. Kokemusperäisesti pitkät viiveet ovat myrkkyä kollektiivisessa 

oikeussuojassa. Tästä syystä rationaaliset yhteiskantajat todennäköisimmin 

päätyvät jälkimmäiseen ratkaisuun, jolloin lopputuloksena on joukkokan-

neasetelma. (Aineistosta ei käy ilmi, ovatko nykyiset joukkokanneasetelmat 

syntyneet tämän kehityksen seurauksena vai suoraan). Teoriassa joskaan ei 

käytännössä muitakin vaihtoehtoja on. Ensiksikin yhteiskantajat voivat jakaa 
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alkuperäisen laajan yhteishaastehakemuksensa pienemmiksi yhteiskanteik-

si. Tosin kantajakohtaista hakemusta vaativa tuomioistuin luultavasti pitää 

pienempää yhteiskannetta sen antaman täydennyskehotuksen kiertämisenä 

ja suhtautuu siihen sen mukaisesti. Toiseksi yhteiskantajat voivat turvautua 

siirronsaajan kanne -konstruktioon eli siirtää vaateensa yhdelle kantajaksi 

ryhtyvälle intressinhaltijalle, joka ryhtyy muodolliseksi kantajaksi muiden 

jäädessä taustaryhmäksi. Siirtäminen korjaa puutteen tässä nimenomaises-

sa prosessinedellytyksissä mutta pahimmillaan herättää antipatiaa tuomio-

istuimessa, jonka mielestä sen periaatteellinen linjaus kierretään tällaisella 

juristerisella vippaskonstilla.             

3.3. Ihanteelliset käyttöalat

3.3.1. Edustukselliset kannemallit

Kuten edellä todettiin, kokonaan toinen asia on, milloin kollektiivisen oikeus-

suojan kanteita kannattaa käyttää, toisin sanoen millaisiin tilanteisiin ne oi-

keuksiin hakevien näkökulmasta parhaiten soveltuvat. Vastaajan kyynisestä 

näkökulmasta tietenkin kysymys kuuluu, missä tilanteissa eri kannemallit 

ovat hänen kannaltaan kaikkein haitallisemmat. Moni pettymyksen kokenut 

intressinhaltija leimaa lain ryhmäkanteesta sellaiseksi ”toivotaan, toivotaan” 

-lainsäädännöksi, josta politiikan sanakirja puhuu. Tällaisella lainsäädännöl-

lä tarkoitetaan sanakirjassa lakeja, joiden valvomiseen eikä seurantaan uhra-

ta voimavaroja. Ryhmäkannelain kohdalla määritelmä osuu naulankantaan. 

Intressitahoilla ei ole suoraa aloiteoikeutta. Myöskään mitään sellaista me-

kanismia, joilla he tai kukaan muukaan voisi vaikuttaa kuluttaja-asiamiehen 

päätöksentekoon, ei ole luotu. Ja viimeisenä pisarana: ainoalla kanteeseen 

oikeutetulla viranomaisella ei tunnetusti ole sen enempää asianajollisia kuin 

taloudellisia voimavaroja ryhmäkanteiden menestykselliseen ajamiseen. Int-

ressihaltijoiden ainoa keino on julkisuudella painostaminen.100 Asian saa-

minen julkisuuteen ei yleensä tuota vaikeuksia. Esimerkiksi VW-päästöma-

nipulointia on käsitelty mediassa varsin yksityiskohtaisesti. Uutisissa on 

myös viittauksia ”joihinkin kymmeniin ryhmäkannepyyntöihin”. Pyyntöi-

100.  Oma, tässä sivuun jätettävä kysymyksensä on, miten julkisuus vaikuttaa oikeudenkäyn-
nin tuomariin. Tarujen herkulestuomari säilyttää toki objektiivisuutensa, mutta muut tuomari 
ovat sosiaalisisia toimijoita, he ottavat – usein huomaamattaan – vastaan vaikutteita ympäris-
töstään. Tuomarien sosialisaatiosta ks. esimerkiksi Champagne-Nagel 1983 s. 264. Ohimennen 
todettakoon, että sattumoisin juuri kartelliasiat mainitaan yhtenä esimerkkinä asiatyypistä, 
jossa tuomarin persoonallisuus ja siihen kohdistuvat vaikutteet heijastuvat lopputulokseen.     
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hin on kuitenkin vastattu enemmän tai vähemmän vakuuttavilla selityksillä 

siitä, miksi ryhmäkannetta ei kannata tai ei voi vielä nostaa. Viimeisin seli-

tys on ollut, että ”autojen korjaaminen on kesken”. Vasta korjausten jälkeen  

ryhmäkanteen aiheellisuutta voitaisiin arvioida. Lukijoita (ja tietenkin myös 

ryhmäkanteen nostamista pyytäneitä) lohdutetaan tiedolla, että autoyhtiöt 

eivät ole maksaneet muillekaan eurooppalaisille autonostajille korvauksia.101 

Oikeusvertailun valossa on myönnettävä, että lainsäätäjä on puun ja kuo-

ren välissä. Ryhmäkanteessa nimittäin kärjistyvät ne jännitteet, jotka yleen-

säkin rasittavat kollektiivista lainkäyttöä. Jos kollektiiviseen oikeudenkäyntiin 

siirretään – kuten monet vakavissaan vaativat – vaatimusten yksilöllistä kä-

sittelyä, sen mittakaavaedut menetetään.102 Prosessiekonomiset säästöt hu-

kataan myös, jos oikeusvarmuus halutaan kollektiivisessa lainkäytössä pitää 

niin pikkupiirteisenä kuin yksilöllisissä oikeudenkäynneissä. Oikeusvarmuus 

kun vaatii uusia menettelyvaiheita, jotka taas tuovat monimutkaisuutta.103 

Aika näyttää, onko näin käynyt suomalaisessa ryhmäkanteessa. Lakitekstin 

perusteella tehty arvio ei ole järin lupaava. Kuten lainsäädäntöhistorian va-

lossa saattoi odottaa, ryhmäkannelaki näyttää pelottavasti epäonnistuneelta 

kompromissilta.     

Kuten edellä todettiin, ryhmäkannelaki ei aseta edellytykseksi ryhmä-

kanteelle ryhmän jäsenten vähimmäismäärää. Joissakin maissa on asetettu 

lakisääteinen vähimmäiskoko, jotta ryhmä voi nostaa ryhmäkanteen, mutta 

Suomi ei ole lähtenyt tälle tielle.104 Ryhmään kuuluvia kuluttajia on kuitenkin 

oltava ”useita” (2 § 1-k). Selvää tästä huolimatta on, että ryhmäkanteella hae-

taan nimenomaan suurten joukkojen oikeussuojaa. Ryhmäkanteella saavute-

taan kilpailuetuja – esimerkiksi joukkokanteisiin tai pilottikanne/toisintokan-

teet -konseptiin verrattuna – vasta, kun ryhmäläisiä on satoja, mieluummin 

tuhansia. Vasta tällöin ryhmäkanteen väistämätön kustannustehottomuus 

101. Tiedot ovat uutisesta ”Volkswagen omistajat vaativat ryhmäkannetta Suomessa”, HS 
11.2.2017.
102.  Suosituksena onkin, että kollektiiviseen lainkäyttöön turvaudutaan, kun intressitahojen 
vaatimukset ovat homogeenisia, pieniä ja ”varmoja” eli vaatimuksia, joiden ajaminen yleensä 
kaatuu niin sanottuun rationaaliseen apatiaan. Ks. Koch 2016 s. 316. Ja kääntäen: kollektiivinen 
oikeussuoja tavallisesti johtaa yksilöllisten vaatimusten ”paketointiin”.  
103.  Hensler 2016 s. 388.
104.  Vähimmäiskokoa käytetään useimmiten järjestökanteiden kohdalla. Esimerkiksi kulutta-
jajärjestö saa nostaa ryhmäkanteen vasta, kun vähintään 20 kuluttajaa on siirtänyt sille oikeu-
tensa kanteen nostamiseen. Ks. Huang 2016 s. 70. Myös sata ryhmän jäsentä on usein ryhmä-
kanteen merkkipaalu. Kun ryhmän koko nousee sataan, esimerkiksi Yhdysvalloissa toimivalta 
siirtyy osavaltion tuomioistuimilta liittovaltion tuomioistuimille – mikä suuresti vaikeuttaa 
ryhmäkanteiden nostamista. Näin Calabresi-Schwartz 2011 s. 176. Puolan laki (Puolassa ryhmä-
kanteita ajetaan paljon) ryhmäkanne vaatii vähintään kymmenen jäsentä. Ks. Kulski 2014 s. 235.  
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alkaa kompensoitua. Mitä pienempi oikeuskulttuuri, sitä pienemmiksi ryh-

mäkanteiden ryhmät ovat tuomittuja jäämään. Toki niissä tapauksissa, joi-

ta on ehdotettu ryhmäkanteiden aihioiksi, prosessiekonomisesti riittävä  

ryhmäkoko olisi saavutettu.105 Ryhmäkanne vaatii myös selkeää, helposti 

määräytyvää ryhmää. Näin ryhmän kokoaminen ei vie aikaa eikä kustannuk-

sia, lisäksi ryhmän määrittelyn täsmällisyydestä ei kyetä luomaan asiaratkai-

sua viivyttävää todellista tai näennäistä riitaa. 

Vaikkakaan laki ei sitä suoraan sano, ryhmäkanteen ajaminen vaatii pit-

källe yksimielistä ryhmää. Jos alkuryhmästä irtaannutaan tai ryhmä alkaa 

hajota alaryhmiin, ryhmäkanteen prosessitaloudelliset edut menetetään, asi-

anajaminen vaikeutuu ja kanteen uskottavuus kärsii. Niinpä eripuraisessa 

ryhmässä vaaka kallistuu joukkokanteiden hyväksi; kuten edellä havaittiin, 

joukkokanteiden yksilöllisyyssieto on nimittäin ratkaisevasti suurempi. Jouk-

kokantajat voivat riidellä keskenään, ryhmäläiset ja yhteiskantajat sen sijaan 

eivät. Ihannetapauksessa ryhmäläisten vaatimukset ovat joko täysin samat tai 

ainakin hyvin saman tyyppiset. Erilaiset vaatimukset ensiksikin raskauttavat 

itse käsittelyä, toiseksi ne luovat ryhmään haitallista eripuraa. Vaikka laki yrit-

tää eristää ryhmäkanteen käsittelyn ja ryhmäläiset muun muassa kieltämällä 

väliintulon, vuorovaikutusta kantajaviranomainen/kuluttajat se ei toki pysty 

estämään. Jos kuluttajat tarvitsevat kuluttaja-asiamiestä, myös tämä tarvit-

see kuluttajiaan – ellei muuten, niin tietolähteiksi siitä, mitä on tapahtunut.   

Viranomaisaloitteinen ryhmäkanne muodostaa käyttöalan määräytymi-

sessä joissakin suhteissa erityistapauksen. Intressinhaltijoiden kannalta sen 

suurin etu on, että oikeudenkäynnin rahoittaminen ja taloudellinen riski siir-

tyvät kokonaan julkisen vallan harteille. Intressinhaltijoiden ei näin kannata 

vertailla joukkokanteiden ja ryhmäkanteen keskinäistä edullisuutta samalla 

tavalla kuin yleisessä ryhmäkanteessa tai järjestöryhmäkanteessa. Intressin-

haltijat periaatteessa voittavat aina, kun viranomainen saadaan nostamaan 

kanne. Jos kanne menestyy, he pääsevät oikeuksiinsa, jos kanne hävitään, he 

ovat samassa asemassa kuin ennenkin. Sillä, että annetun tuomion oikeus-

voima estää uuden yksilöllisen kanteen nostamisen, ei ole merkitystä, koska 

he eivät nostaisi tällaisia kanteita muutoinkaan. Ryhmäläisten kannalta on 

näin yksi lysti, onko ryhmä kooltaan optimaalinen, hengeltään hyvä tai vaa-

timuksiltaan homogeeninen.   

Tyypillinen ryhmäkanne on kompensoiva, ja voidaankin väittää, että vain 

tämä kannetyyppi aidosti vie intressinhaltijat eli kuluttajat ”aineellisiin” oike-

105.  Ks. Koulu 2017 s. 249.
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uksiinsa. Preventiivinen ryhmäkanne on tosin korvattavissa ja monesti kan-

nattaa korvata ”markkinaoikeudellisilla kielloilla”.106 Kuluttaja-asiamies saa 

kieltää elinkeinonharjoittajalta lainvastaisen menettelytavan (Laki Kilpailu- 

ja kuluttajavirastoista 10 §). Kielto jää voimaan, ellei elinkeinonharjoittaja 

ilmoita sitä vastustavansa. Markkinaoikeus voi antaa myös pysyvän kiellon 

ja tehostaa sitä uhkasakolla. Kieltoprosessi on yksinkertaisempi, nopeam-

pi eikä sisällä samanlaisia taloudellista riskejä kuin kuluttaja-asiamiehen 

nostama ryhmäkanne. Kompensoivankin ryhmäkanteen mielekkyys kol-

lektiivisen oikeussuojan keinona riippuu  melkoisesti siitä, saako kuluttaja-

asiamies esittää yhteisen korvausvaatimuksen vai onko hänen pakko esittää 

yksilöllinen korvausvaatimus jokaisen ryhmään kuuluvan kuluttajan  osalta. 

Pohjoismaissa ollaan oltu yksimielisiä siitä, että ensimmäinen vaihtoehto 

yksinkertaistaisi merkittävästi ryhmäkanteen käsittelyä ja vähentäisi oikeu-

denkäynnissä  tarvittavaa todistelua.107 Käsittelyn keveneminen taas paran-

taisi ryhmäkanteen kilpailuetua suhteessa yksilöllisiin joukkokanteisiin. Jos 

ryhmäkanteen on oltava tässä suhteessa täysin yksilöllinen, ryhmäkanne-

konseptin käyttäminen ei periaatteessa kannata. Ryhmäkanteesta tulee to-

siasiallisesti kimppu yksittäisiä ja erilaisia vaatimuksia. Yksi seuraus tästä 

on, että kantajaviranomainen joutuu käytännössä tukeutumaan paljossa 

ryhmään ilmoittautuneisiin kuluttajiin. Vain kuluttajat itse voivat määritel-

lä heihin kohdistuneiden vahinkojen suuruuden ja mitä selvitystä niistä on 

esitettävissä. 

Ilman ryhmään kuuluvien kuluttajien myötävaikutusta ryhmäkanteen 

edustuksellisuus jää kulissiksi. Pahimmillaan kuluttaja-asiamies ja yksittäi-

nen kuluttaja ajautuvat kiistaan siitä, mitä vaatimuksia kuluttaja-asiamies saa 

esittää kuluttajan puolesta. Laki kylläkin ratkaisee erimielisyyden formaali-

sesti reilusti eli se tarjoaa kuluttajalle ulospääsyn ryhmästä. Äärimmäisen 

harva kuluttaja kuitenkaan turvautuu tähän tiehen, koska se merkitsee käy-

tännössä luopumista oikeuksiin pääsystä. Jos kuluttaja jää ”pakotettuna” ryh-

mään, hän tuskin kerää myönteisiä oikeudenmukaisuuskokemuksia, toisin 

sanoen yksi kollektiivisen lainkäytön tavoitteista eli tyytyväisyys lainkäyttö-

järjestelmään on auttamatta hukattu. Ryhmäkanteen ainoaksi kilpailueduksi 

jää, jos kysymyksessä on viranomaisaloitteinen kanne, kustannusten eli ta-

loudellisen riskin siirtäminen valtion taakaksi. Yleisessä ryhmäkanteessa ja 

järjestöryhmäkanteessa tämäkin etu katoaa. Jos ryhmäkanteen todellinen 

106.  Ks. lähemmin Viitanen 2017 s. 486.
107.  Ks. esimerkiksi Lindblom 2008 s. 103.
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käyttöala halutaan pitää laajana, ryhmän yhteiset korvausvaatimukset on 

pakko jossain laajuudessa sallia.

Yhteinen korvausvaatimus kohtaa kuitenkin vakavalta vaikuttavan vasta-

väitteen. Ryhmäkannetta koskevassa erityislaissa ei – kuten ei muissakaan 

pohjoismaissa – ole säännöksiä oikeudenkäynnin jälkeisestä jakamismenet-

telystä eli menettelystä, jossa voitettu yhteiskorvaus kohdistettaisiin yksittäi-

siin vahingonkärsijöihin ja jaettaisiin heille.108 Toki kuluttajat voivat ryhmään 

ilmoittautuessaan sopia siitä, että ryhmä esittää yhteisen vaatimuksen ja että 

saatu korvaus jaetaan ryhmään kuuluvien kesken, kun se on maksettu. Kun-

nollinen sopimus määrittää sekä jakavan tahon (esimerkiksi kuluttaja-asia-

miehen) että jakamisen perusteen (esimerkiksi päälukua seuraavan tai suh-

teellisen jakamisen). Mikään ei estä sitäkään, että jakamiseen liittyvät kiistat 

sovitaan ratkaistavaksi asiantuntijatoimeksiannolla tai välimiesmenettelyl-

lä. Nimenomaisen säännöksen puuttuessa kuluttaja-asiamies ei kuitenkaan 

voi asettaa sopimuksen tekemistä ryhmään pääsemisen ehdoksi. Näin yksi-

kin eri mieltä oleva kuluttaja pakottaa ryhmäkanteen kantajaviranomaisen 

yksilöllisiin korvausvaatimuksiin. Kattava sopimuskin herättää kysymyksiä. 

Ensiksikin sopimus voi johtaa jonkun kuluttajan kohdalla vahingon ylikor-

vaamiseen, mikä on taas vastoin korvausoikeuden periaatteita. Toiseksi (oi-

keastaan kysymys on saman pulman erityistapauksesta) sopimus voi taata 

kuluttajalle korvauksen, vaikka ryhmäkanteen käsittelyssä on käynyt ilmi, 

ettei hän ole kärsinyt korvattavaa vahinkoa (esimerkiksi syy-yhteyttä ei ole). 

Toki yhteiskorvauksen jakamisen ongelmat ovat sivuutettavissa sillä, että ne 

ovat aineellisia kysymyksiä tai että ne eivät ainakaan kuulu ratkaistavaksi 

itse ryhmäkanneoikeudenkäynnissä. Jos ryhmäkanne on yleinen tai järjes-

tökanne, logiikka itse asiassa vakuuttaa. Yhteiskorvauksen jakaminen ei ole 

viranomaistoimintaa, jakaminen on jätettävissä intressitahojen yksinomai-

seen määräämisvaltaan. 

108.  Tällaisia säännöksiä on toki ehdotettu, kun ryhmäkannelakeja on pohjoismaissa valmis-
teltu. Ks. Lindblom 2008 s. 49. Esimerkiksi Ruotsin ryhmäkannelain valmistelussa tuotiin esiin 
päävaihtoehdot, tuomio määrää jokaiselle intressinhaltijalle tulevan osuuden tai määrää vain 
jakoperusteen ja jättää jakamisen intressinhaltijoiden edustajalle (jonka ei tarvitse olla kanta-
ja). Ks. SOU 1994:151 s. 451. Jälkimmäisessä ongelmiksi nousee, onko jakamisessa noudatettava 
menettely säänneltävä lailla ja onko siihen luotava erityinen muutoksenhakujärjestely. Han-
kala erityiskysymys puolestaan on, mitä tehdään mahdolliselle ylijäämälle eli sille summalle, 
mitä ei tarvita yksilöllisiin korvauksiin. Ylijäämän kohdalla on päädytty lähinnä linjauksiin siitä, 
mitä ei saa tehdä. Ylijäämää ei saa palauttaa vastaajalle eikä jakaa niille, jotka ovat jo saaneet 
täyden korvauksen. Suomen ryhmäkannelaissa nämä ongelmat vältetään, koska se edellyttää 
individuaalisten vaatimusten yksilöimistä täydennetyssä haastehakemuksessa (9 §). Jakamis-
ongelmat ovatkin opt out -mallien periongelma.   
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Myös alaryhmien syntyminen ryhmäkanteen käsittelyyn supistaa ryh-

mäkanteen tosiasiallista käyttöalaa. Mitä enemmän alaryhmiä muodos-

tetaan (ryhmäkannelaki 14 §), sitä enemmän menetetään ryhmäkanteen  

lähtökohtaista prosessitaloudellista edullisuutta. Jos ryhmäkanne pirstoutuu 

muutaman jäsenen käsittäviin alaryhmiin, joukkokanteet ovat selvästi kevy-

empi ja näin kilpailukykyisempi kollektiivisen oikeussuojan vaihtoehtona. 

Alaryhmien muodostumista suosivat tekijät tunnetaan. Alaryhmiä luovat 

erilaiset vaatimukset, erilaiset perusteet sekä erilaiset menettelykysymykset. 

Alaryhmiin voi johtaa myös lainvalinnan lopputulos. Ne vaatimukset, joihin 

sovelletaan esimerkiksi Italian oikeutta, kannattaa yleensä käsitellä erillään 

vaatimuksista, joiden pohjana on vaikkapa Espanjan oikeus. Erityisesti rajat 

ylittävä verkkokauppa on omiaan luomaan tällaisia tilanteita. Tällöin ryh-

mäkanteen käsittely muuttuu niin monimutkaiseksi, että ryhmäkanne to-

siallisesti pirstoutuu.109 Selvää toki on, että tällaiset vaikeudet eivät oikeuta 

lainvalinnan sivuuttamiseen eli tuomioistuinmaan lain soveltamiseen, niin 

houkutteleva kuin tämä oikotie olisikin. Access to justice -ideologikin ehkä 

juuri ja juuri hyväksyisi, että on parempi saada oikeutta ”väärän” lain perus-

teella kuin olla saamatta sitä ollenkaan. Sitä paitsi kuluttajansuoja ei kovin 

paljon vaihtele Euroopan unionissa, sovellettiin minkä jäsenvaltion lakia 

tahansa.      

Myös kuluttaja-asiamiehen viranomaisrooli vinouttaa ryhmäkanteen 

tosiasiallista käyttöalaa. Ryhmäkanne toimii pitkälti elinkeinonharjoittaji-

en valvonnan välineenä.110 Jos kuluttaja-asiamiehen haastatteluissa sano-

maan on uskominen, ryhmäkanteesta on tullut kuluttaja-asiamiehen valt-

tikortti neuvotteluissa moitittavasti toimivien yritysten kanssa. Itse asiassa 

koko ryhmäkanneinstituutio saa tästä käytännöstä justifikaationsa: yhtään 

ryhmäkannettahan ei ole de facto pantu vireille. Tosin on – aiheesta – kysyt-

ty, eikö hyvin toimivan oikeussuojamekanismin tulisi perustua muuhunkin 

kuin uhkaan, esimerkiksi siihen, että se johtaa todelliseen oikeuksiin pää-

syyn.111 Yleensä ryhmäkanteesta muistuttaminen tai sillä uhkaaminen – eli  

109.  Lainvalinnasta ryhmäkanteessa ks, Danov 2010 s. 359.
110.  Pohjoismaissa myönnetäänkin avoimeksi, että ”ryhmäkanteet täydentävät viranomaisval-
vontaa”. Näkemys voittaa alaa myös siellä, missä viranomaisaloitteset kanteet ovat vähemmis-
tössä. Ks. Välimäki 2008 s. 16. Tämä ei ole yllätys. Pohjoismaista ajattelua leimaa myös oikeus-
suojassa voimakas valtiokeskeisyys. Samalla keskustelu tarjoaa esimerkin, miten oikeudellinen 
siirrännäinen voi siirrossa kokonaan hukata alkuperäisen missionsa. Yhdysvalloissahan ryh-
mäkanne nimenomana täydentää yksilöllistä oikeudenkäyntiä eli individuaalista oikeuksiin 
pääsemistä. Asia erikseen on, että Yhdysvalloista puuttuu vahva pohjoismainen kuluttajan-
suoja, mikä vaikuttaa tapaan, jolla ryhmäkanteen rooli hahmotetaan.    
111.  Näin Ervo-Persson 2015 s. 476. Ryhmäkannetta on myös puolustettu sillä, että se vahvistaa 
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ryhmäkanneultimaatumi – tehoaa vastapuoleen. Kaikki uhat, ja myös tämä, 

ovat kuitenkin taipuvaisia menettämään tehoaan, elleivät ne koskaan reali-

soidu. Psykologisesti tuhoisin on tietenkin korttipelitermein ilmaistuna pal-

jastuva ryhmäkannebluffi. Tällä tarkoitetaan sitä, että kantajaviranomainen 

esittää vaatimuksen, jossa uhataan ryhmäkanteella. Elinkeinonharjoittaja ei 

kuitenkaan noudata vaatimusta – mutta kannetta ei lopulta tulekaan.

Ennemmin tai myöhemmin tällainen kanne kuitenkin jouduttaneen 

nostamaan, jotta niskoitteleva yritys ja ehkä koko toimialakin saadaan niin 

sanottuun järjestykseen. Sitä paitsi kanne antaa samalla kaikille yrityksil-

le signaalin siitä, että kuluttaja-asiamiehellä on käytössään järeitä aseita ja 

että hän myös niihin tarpeen vaatiessa turvautuu. Kanteen nostaminen ei 

kuitenkaan välttämättä korreloi yksittäisten kuluttajien oikeuksiin pääsyn. 

Kanteen strateginen tarkoitus muotoaa sekä päätöstä kanteen nostamisesta 

että tapauksen valintaa. Menestyvään ryhmäkanteeseen nimittäin tarvitaan 

”varma” juttu. Tällaisen jutun löytäminen ei ole helppoa. Mediassa ryhmä-

kanteen aihioiksi on tarjottu useita tapauksia, mutta rehellisyyden nimissä on 

sanottava, että yksikään niistä ei ole ollut ihanteellinen.112 Kaikkia ryhmäkan-

netarjokkaita on rasittanut joko faktuaalinen tai oikeudellinen epävarmuus. 

Nostettu ryhmäkanne olisi hyvinkin voinut päättyä kuluttaja-asiamiehen tap-

pioon. Toki täysvarmaa juttua ei voi loputtomiin odottaa, koska varmuuden 

kynnys on psykologisesti taipuvainen nousemaan. Jos esimerkiksi tarkoitettu 

ryhmäkanne hävitään, kuluttaja-asiamiehen neuvottelupositio heikkenee 

entisestään; kuluttaja-asiamies on sanonnan mukaan ”menettänyt kasvon-

sa”. Ryhmäkanteen ”varmuus” taas varmistetaan (jos sanaleikki sallitaan) 

ennakollisella ryhmävalituksella tai pilottikanteella. Ne taas tuovat viiveen 

oikeuksiin pääsyyn. Ryhmäkanne ei enää autakaan akuutissa oikeudenlouk-

kauksessa. Ryhmäkanteen strategisen tavoitteen kannalta taas viive ei hait-

taa, pikemminkin siitä on hyötyä. Potentiaaliset vastapuolet näkevät, että 

kuluttaja-asiamies on vakavissaan ja suostuvat myönnytyksiin.

Jos kuluttaja-asiamiehen valvontatehtävä unohdetaan, ryhmävalitus 

näyttää kaikissa suhteissa yleiskäyttöiseltä kollektiivisen oikeussuojan kei-

nolta. Koska ryhmään kuuluvia kuluttajia ei nimetä, ryhmän muodostami-

sesta ei tule ongelmaa. Kuluttajien ei yhtäältä tarvitse ilmoittautua ryhmään, 

toisaalta he eivät joudu miettimään, vaatiiko heidän intressinsä siitä irrot-

lainkäytön ”oikeutta kehittävää funktiota”, etenkin kun kysymys vakiosopimusten tulkinnasta. 
Näin Virolainen 1995 s. 103. Näin ehkä olisi, jos ryhmäkanteita todella ajettaisiin ja käytettäi-
siin tähän tarkoitukseen. 
112.  Ks. Koulu 2017 s. 251.
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tautumista.113 Nimettömästä ryhmästä ei voi irtisanoutua muutoin kuin 

symbolisesti. Ryhmävalitus on vähätöinen kirjoitettava, sen käsittely kulut-

tajariitalautakunnassa on suoraviivaista eikä sen tekeminen tuo mukanaan 

taloudellista vastuuta. Ryhmävalituksen kilpailijaksi kuitenkin nousee sel-

lainen kuluttajien yhteisvalitus, jonka laatimiseen kuluttaja-asiamies antaa 

oikeudellista asiantuntija-apua, esimerkiksi laatii valituskirjelmän ja varaa 

kuluttajille tilaisuuden joko liittyä sen allekirjoittajaksi tai valtuuttaa kulut-

taja-asiamies valituksen laatijaksi. Lain tarkoittama ryhmävalitus näyttää 

tarpeelliselta vain kahdessa tilanteessa. Ensimmäisessä yhteisvalitukseen 

yhtyvä kuluttajajoukko havaitaan niin suureksi, että allekirjoitusten kerää-

minen muodostuu liian suuritöiseksi.114 Toisessa tilanteessa taas ryhmä saa 

muotonsa vasta tulevaisuudessa, esimerkiksi sopimusehto aiheuttaa pulmia 

vasta tulevissa kuluttajasuhteissa. Yksi edustuksellisten kanteiden eduista 

nimittäin on, että niiden prejudisiaalinen vaikutus tosiasiallisesti ulottuu 

vahvana myös tulevaisuuteen. Toki näin käy tavallisten oikeudenkäyntien 

kohdalla, jos ne tuottavat ennakkoratkaisun. Edustuksellisten kanteiden koh-

dalla tämä vaikutus on kuitenkin automaattinen, eikä se edellytä tuekseen 

ennakkopäätöstä.   

Pilottikanteen reunaehdot on nekin helppo hakea. Kuten edellä todet-

tiin, pilottikanteet ovat juridisesti yleiskanteita. Kaikki kannetyypit ja asia-

ryhmät kelpaavat pilottikanteen aihioiksi. Pilottikanne on mielekäs kuiten-

kin vain, kun sillä saadaan aikaan prejudisiaalinen vaikutus. Tätä vaikutusta 

taas tarvitaan silloin, kun suuri määrä samankaltaisia asioita odottaa ja nii-

den ajaminen saa hyötyä menestyksekkäästä pilottikanteesta. Prejudisi-

aalisen vaikutuksen laajuus ja voima määräytyvät tapauskohtaisesti, mikä 

hankaloittaa päätöstä nostaa pilottikanne. Toiseksi pilottikanteen nostami-

nen käytännössä vaatii, että voimavaroja omaava taustaryhmä ja innokas 

kantaja kohtaavat toisensa. Pilottikantajaksi halukas intressinhaltija toisin 

sanoen löytää tukemiseen valmiin taustaryhmän ja taustaryhmä sitoutu-

neen pilottikantajan. Ellei näin käy, pilottikanteet jäävät nostamatta, vaikka 

113.  Vastaava automaattinen mukanaolo ilman minkäänlaista opt out -mahdollisuutta on 
tyypillistä myös kollektiivisen työoikeuden kanteille. Esimerkiksi työehtosopimukseen sidottu 
yhdistys ajaa kannetta myös niiden työntekijöiden puolesta, jotka eivät ole työehtosopimuk-
seen sidottuja. Ks. lähemmin Koulu-Turunen 2012 s. 22.  
114.  Tässäkin nykyaikainen tietotekniikka helpottaa mukaantuloa. Kuluttaja voi esimerkiksi 
klikkaamalla täyttää sellaisen sähköisen hakemuksen, joka täyttää lain (laki kuluttajariitalauta-
kunnasta 12 §) väljät muotovaatimukset, kunhan joku on kirjoittanut valituksen yleisen osan ja 
teknisen alustan. Mikään ei estä sellaistakaan sovellusta, jossa kuluttaja voi klikkauksen ohella 
lisätä yhteisvalitukseen omia kommenttejaan. 
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prejudisiaalisuusedellytys täyttyisikin. Eri asia toki on, että intressinhaltija 

voi nostaa yksilöllisen kanteen, jonka prejudisiaalista vaikutusta käytetään 

tai saatetaan käyttää hyväksi muissa samankaltaisissa asioissa. Tällaisella  

tilannekohtaisella hyväksikäyttämisellä ei kuitenkaan ole yhteyttä kollektii-

visen oikeussuojan ideologiaan.

Pilottikanteen (tai laajemmin pilottioikeudenkäynnin) käyttöala vaih-

telee sen mukaan, onko kysymys yksityisen intressinhaltijan vai viranomai-

sen pilottikanteesta. Viranomainen ei tarvitse taustaryhmää, eikä kantajaksi 

ryhtyvän ja riskin ottavan intressinhaltijan löytämisestä tule pulmaa. Myös-

kään pilottikanteen menestymisennusteen ei tarvitse olla järin hyvä: hävityn 

pilottiasian lopputulos voi hyvinkin vastata sitä, mitä viranomainen halusi 

kanteella saavuttaa. Se, milloin kanne nostetaan, riippuu kuitenkin täysin 

siitä, palveleeko se viranomaisen toimenkuvaa tai laajemmin hallinnonalan 

tavoitteita. Tavoitteena voi olla vastauksen saaminen kiperään oikeuskysy-

mykseen, jolloin sillä ei ole väliä, onko vastaus tulkinta a vai tulkinta b. Sama 

logiikka ohjaa myös viranomaisen interventiota yksittäisen intressinhaltijan 

käynnistämään oikeudenkäyntiin. Asia erikseen on, että viranomaisen rooli 

eli toimenkuva varmasti vaikuttaa. Sitä, että kuluttaja-asiamies tekee väliin-

tulon kuluttajariidassa elinkeinonharjoittajan hyväksi tai kilpailuviranomai-

nen ryhtyy tukemaan kilpailurikkomuksesta epäiltyä yritystä korvauskanteen 

käsittelyssä, varmasti herättäisi paheksumista. Paheksuntaa ei torjuta sillä, 

että viranomaisen intressissä on saada kunnolliset pelisäännöt vastaiselle 

toiminnalleen. Kannattaa toki huomata, että viranomaisaloitteinen ryhmä-

kanne kärsii samasta rasitteesta: ryhmäkanteen tavoite ei ole ensisijaisesti 

tai edes toissijaisesti saattaa ryhmäläiset oikeuksiinsa.

Vanhan kokemussäännön mukaan pilottikanteita kannattaa nostaa vain 

silloin, kun vastaajaksi saadaan joko julkisyhteisö tai vakaa kaupallinen toi-

mija, esimerkiksi maineestaan huolehtiva yritys.115 Markkinahäiriköt yrityk-

set eivät tunnetusti pilottikanteista hätkähdä. Tosin tehokas viranomaisval-

vonta pitkälle kompensoi puuttuvaa vastuullisuutta. Valvova viranomainen 

saa pilottikanteiden myötä tietää yritysten toimintatapojen epäkohdista. 

Tässä yhteydessä merkitystä ei ole sillä, että pilottituomiolta puuttuu oike-

usvoima. Oli pilottikantajana yksityinen tai viranomainen, itse kiistan eli 

pilottikanteen kohteen on lisäksi kestettävä aikaa eli ratkaisun viipymistä. 

Tämä viive on helposti vuosikymmenen luokkaa, ja siitä kärsivät niin pilotti-

115.  ”So test cases can be useful against goverments or responsible companies, where their 
actions are affected by maintenance of public or customer perception of confidence or brand 
reputation.” Näin Hodges 2009 s. 340. 
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kantajat kuin ne odottavat intressinhaltijat (eli yleensä taustaryhmä), joiden 

omien kanteiden nostaminen kytkeytyy pilottioikeudenkäynnin menestyk-

seen. Yleensä pilottivastaaja tunnistaa alusta alkaen kanteen pilottiluonteen. 

Vaikka hän ei syyllistyisikään strategiseen viivyttämiseen, oikeudenkäynnin 

kasvanut merkitys lisää vastaajan panostusta asianajamiseen.116 Käsittelystä 

tulee normaalia perusteellisempaa, todistelu esitetään tavanomaista laajem-

pana ja muutosta haetaan helpommin kuin ”tavallisissa” oikeudenkäynneis-

sä. Odottavat intressinhaltijat joutuvat joka tapauksessa odottamaan vuosia, 

ennen kuin pilottikanne saa edes ensimmäisen oikeusasteen ratkaisun. Mo-

net näennäisen innovatiiviset järjestelyt lisäävät viivettä, vaikka niiden alku-

peräinen tarkoitus on ollut helpottaa oikeuksiin pääsemistä. Joissakin maissa 

on käytössä niin sanottu mallikannekonstruktio, jossa pilottikanteella (jota 

kutsutaan mallikanteeksi) on vahva prejudisiaalinen vaikutus muihin saman-

laisiin asioihin. Tämä konstruktio ratkaisee monet tavallisen pilottikanteen 

ongelmat mutta tuo mukanaan entistä pahemman viiveen. 

Äskettäisissä VW-konsernia vastaan nostetuissa mallikanteissa onkin uu-

tistietojen mukaan varauduttu vähintään kymmenen vuoden odotukseen.117 

Kun mukaan otetaan toisintokanteiden oman käsittelyn viemä aika (joka on 

tosin jo selvästi lyhyempi), luonnollisissa henkilöissä osa kantajista kuolee 

oikeudenkäynnin aikana koskaan oikeuksiinsa pääsemättä, ja oikeushenki-

löiden kiinnostus käydä oikeutta yli vuosikymmenen takaisista ”vääryyksistä” 

on varmasti heikentynyt. Viranomaiskantajakaan ei välttämättä enää hyödy 

pilottituomion tuomasta oikeustilan selvennyksestä. Vanhat kysymykset ni-

mittäin ovat voineet ajan myötä menettää kokonaan merkityksensä. Vaikka 

pitkät viiveet oikeuksiin pääsyssä yleisesti myönnetään, viiveet koetaan ta-

vallaan luonnonlakina. Tutkimuksessa ei juuri mietitä keinoja, millä keinoin 

pilottikanteiden käsittelyä voitaisiin nopeuttaa.118 Päinvastoin esimerkiksi 

mallikanne-konstruktioon kasataan yhä uusia käsittelyvaiheita, tavallisesti 

vastaajan oikeussuojan nimissä.

Pilottikanne mielletään, kuten sen nimikin vihjaa, hyökkäyksellisek-

116.  ”Yritykselle voi olla perusteltua puolustautua perusteettomia vaatimuksia vastaan suu-
rinkin kustannuksin, jottei se tulisi rohkaisseeksi muita mahdollisten vaatimusten esittäjiä.” 
Näin Taivalkoski 2017 s. 191. Sama toimintalogiikka pätee silloinkin, kun vaatimukset eivät ole 
perusteettomia, itse asiassa juuri niiden vastustamiseen kannattaa panostaa, koska tällaiset 
vaatimukset menestyvät potentiaalisissa oikeudenkäynneissä. 
117.  Näin FAZ 21.9.2016: Zehn Jahre bis zum Urteil?
118.  Tutkimuksessa syyllisiksi leimataan tavallisesti asianosaiset, jotka haluavat kirjalliseen 
valmisteluun pitkät määräajat. Ks. Koulu 1998 s. 80. Yhtä hyvin vastuun oikeudenkäynnin pit-
kittymistä kantaa tuomioistuin, joka suostuu pitkiin määräaikoihin, kun niitä ehdotellaan.  
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si keinoksi. Intressinhaltija nostaa taustaryhmänsä tukemana muodol-

lisesti yksilöllisen mutta asiallisesti yhteisen kanteen asiassa, jossa preju-

disiaalisesta vaikutuksesta on apua muille vastaavassa asemassa oleville  

intressinhaltijoille. Pilottioikeudenkäyntejä on paljon vaikeampi käyttää 

puolustautumiseen.119 Teoriassa se kyllä onnistuu. Niin sanotun oikeu-

dellisen kiristämisen kohteet – esimerkiksi massaluontoisia uhkauskirjeitä 

saaneet – järjestäytyvät etukäteen ja sopivat, että ensimmäisiksi nostetuista 

perimiskanteista tehdään pilottioikeudenkäynnit.120 Asianajamiseen niissä 

panostetaan, kun taas myöhemmin nostetuissa perimiskanteissa vaaditaan, 

että asiat määrätään lepäämään, kunnes pilottioikeudenkäynnissä on saatu 

ratkaisu (OK 14:4). Samalla sovitaan yhteisestä asianajamisesta ja kustan-

nusten jakamisesta. Realistinen tällainen ajatus ei ole. Suuri heterogeeninen 

ryhmä ei ehdi nopeasti järjestäytymään, osa ryhmään kuuluvista ei ehkä sii-

hen suostukaan vaan maksaa suosiolla heiltä vaaditun pienehkön yksilölli-

sen korvauksen. 

Käytännössä vain vaatimattomampi puolustuksellisen pilottioikeuden-

käynnin sovellus on mahdollinen. Kanteen uhriksi joutunut intressinhaltija 

yrittää koota tuekseen taustaryhmän eli muuttaa oikeudenkäyntinsä pilot-

tioikeudenkäynniksi. Aikaisempina vuosikymmeniä tällaiset yritykset olisi-

vat olleet mitä luultavimmin tuhoon tuomittuja. Modernin tietotekniikan ja 

mediajulkisuuden aikakaudella taustaryhmän muodostus post factum voi 

sen sijaan onnistua. Sitä paitsi pilottioikeudenkäyntikin voidaan muuttaa, 

järjestökanteen tapaan, jälkikäteiseksi. Henkilö maksaa häneltä vaaditun 

summan mutta nostaa myöhemmin perusteettoman edun palautuskanteen 

maksamansa määrän takaisinsaamiseksi. Varmuuden vuoksi maksu kan-

nattaa tehdä varauksin eli ilmoittaen, että maksaja pidättää itsellään oikeu-

den maksun takaisin vaatimiseen. Näin menetellen pilottikanteen normaalit 

säännönmukaisuudet saadaan palautumaan, ja intressinhaltijat saavat riit-

tävästi aikaa järjestäytymiseen ja yhteisestä strategiasta sopimiseen.                

3.3.2. Kumulatiiviset kannemallit       

Joukkokanteissa niiden käyttöala ei tunnu niinkään riippuvan siitä, ovatko 

119.  Koulu 2017 s. 102 ja 269.
120.  Tällaisilla kirjeillä on vaadittu esimerkiksi korvauksia väitetyistä tekijänoikeuden loukka-
uksista. Ks. HS 18.6.2017: Näin tekijänoikeuden loukkauksia koskevilla uhkauskirjeillä rahaste-
taan. Uutisessa huomautetaan, että toiminta on kansainvälistä ja hyvin organisoitua. Kirjeet 
lähetetään ”helposti pelästyttäville” ja etukäteen maksukykyisiksi todetuille tavallisille koti-
talouksille.  
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asiat riittävän samanlaisia yhdessä käsiteltäviksi. Tällaisten kanteiden nos-

taminen korreloi pikemminkin  yhteenkuuluvaisuuden tunteeseen: henkilö 

nostaa joukkokanteeksi luettavan kanteen, kun muutkin ovat sen tehneet tai 

ovat sitä tekemässä. Mitä kiinteämpi joukko on, sitä vahvempi yhteenkuulu-

vaisuus siinä vallitsee. Samalla yhteenkuuluvuuden tunne tuottaa yhä uusia 

kanteita, ja kannejoukko alkaa kasvaa. Yhteenkuuluvuuden kokemus edel-

lyttää kylläkin sellaista yhteydenpitoa, jonka vain järjestäytyminen mahdol-

listaa. Näin joukkokanteiden nostamisalttius korreloi itse asiassa vahvimmin 

järjestäytymisen asteeseen. Vahva järjestäytyminen, esimerkkinä puukartelli-

kanteiden kantajat, tuottaa kanteita ja pitää joukon koossa, vaikka vastapuoli 

yrittää sen hajottaa. Yleensä järjestäytyminen vaatii tahon, jonka ympärille 

järjestäydytään. Tämä kiinnekohta voi olla kansalaisjärjestö, kaupallinen tai 

professionaalinen toimija tai jopa voimakkaan vääryyskokemuksen vallassa 

oleva yksityinen ihminen.121 Jos järjestäytyminen ei onnistu, kanteitakaan ei 

nosteta, esimerkkinä Nokian Renkaat -kanteet (tai oikeammin niiden puuttu-

minen). Juridinen menestymisennuste ei näytä sen lupaavammalta puukar-

tellikanteissa kuin Nokian Renkaat -kanneaihioissa122 tai VW-päästömani-

pulaatio- kanneaihioissakaan. Kansalaisyhteiskunta tuottaa järjestäytymistä, 

samoin kaupallinen ja professionaalinen imu. Pohjoismaissa kaikki nämä 

alustat ovat heikkoja. Oli nykytilanne yksityiskohdissaan mikä tahansa, kaik-

ki viittaa siihen, että pohjoismaissa massiiviset joukkokanteetkaan eivät tule 

olemaan tuomioistuinten arkipäivää. Tällaiset kanteet saavat kuitenkin niin 

paljon mediajulkisuutta ja niistä puhutaan niin paljon ammattipiireissä, että 

saatu kokonaiskuva alkaa vinoutua.

Myös mahdollisuus personaaliunioniin asianajamisessa vaikuttaa jouk-

kokanteiden käyttämiseen. Yhteinen asianajo – mikä on tehokkainta, kun 

asianajaja on yhteinen – yhtäältä laskee merkittävästi intressinhaltijoiden 

121.  Vielä 1980-luvulla ”demokraattisille” kansalaisjärjestöille tarjottiin keskeistä roolia heikko-
jen puolustamisessa. Myös kansalaisliikkeissä toimivien juristien ammattieettisiä kysymyksiä 
pohdittiin innokkaasti ulkomaisten esikuvien valossa. Ks. Viio 1987 s. 47.
122.  Aihiolla tarkoitetaan sellaista faktuaalista ja juridista konstellaatiota, joka ulkoisten olo-
suhteiden osuessa paikalleen johtaa kollektiivisen oikeussuojakeinon käyttämiseen. Vaikka-
kaan mitään tilastotietoja ei ole käytettävissä, vain pieni prosentti aihioista pääsee todellisiksi 
kanneperusteiksi oikeassa kollektiivisessa kanteessa. Tämä oli odotettavissakin. Yksilöllisessä 
lainkäytössä puhutaan riitapyramidista, jossa vain pari prosenttia subjektiivisista vääryyskoke-
muksista johtaa oikeudenkäyntiin. Kiintoisa kysymys toki on, millaiseksi riitapyramidi muo-
dostuu kollektiivisessa lainkäytössä. Ratkaiseva hetki on luultavasti yhteydenotto kollektiiviin 
tai sen edustajaan (esimerkiksi joukkokanteen taustahenkilöön). Todennäköisesti tämän vai-
heen ylittäneistä aihioista suurehko joukko etenee jo oikeudenkäyntiin: toisin sanoen kerran 
yhteyttä ottaneet sitoutuvat helposti hankkeeseen ja päätyvät kantajiksi, jos tai kun kanteita 
aletaan nostaa. Mutta, kuten sanottua, nämä ovat teoreettisia olettamia.   
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omia kustannuksia, toisaalta parantaa menestymisennustetta tehostuneen 

asianajamisen kautta. (Tehokkaan asianajamisen ja kanteen menestymisen 

kausaaliyhteys lienee kokemusperusteinen selviö, vaikkakaan siitä ei ole  

tehty varsinaisia empiirisiä selvityksiä.) Asianajamisen personaaliunioni taas 

on  kytköksissä yhtäältä prosessilakiin (salliiko laki tällaisen toiminnan), toi-

saalta taas yhteisen asianajajan kapasiteettiin (montaako asiaa hän kykenee 

samanaikaisesti hoitamaan). Joukkokanteen kynnys jokseenkin varmasti 

nousee, jos kanteiden ajamiseen tarvitaan yksilöllisiä asianajopalveluita. Oi-

keuskäytännössä satapäiset toimeksiannot eivät ole harvinaisia: saksalaisissa 

mallikanteissa yksi asianajaja on voinut edustaa jopa tuhatta päämiestä.123 

Tehokkaan asianajamisen rajat tulevat toki vastaan paljon aikaisemmin, ell-

eivät vaatimukset ole joko kollektiivisia tai kaavamaisesti laskettavissa. Ky-

seisessä tapauksessa kanteet perustuivat siihen vahinkoon, jonka konsernin 

osakkeiden pörssikurssin manipulointi aiheutti yksittäisille sijoittajille. 

On selvää, että kumulatiivisten kanteiden nostaminen vaikeutuu, jos 

prosessilaki tai asianajajien eettinen ammattikuntaohjeistus ei salli tällaisia 

toimeksiantoja. Pohjoismaissa ei kuitenkaan ole asetettu estettä sille, että 

asianajaja saa ”samassa asiassa” toimeksiannon useilta päämiehiltä.124 Edel-

lytyksenä tavallisesti on, että päämiehet tähän suostuvat eikä heidän välilleen 

muodostu intressiristiriitoja. Esimerkkinä on tässäkin  viitattu tuotevastuusta 

johtuviin samankaltaisiin kanteisiin, joissa eturistiriidat tuntuvat jopa kä-

sitteelliseltä mahdottomuudelta. Hyvää asianajotapaa koskevissa ohjeissa 

kuitenkin annetaan kehotus yhteisen toimeksiannon saaneelle asianajajalle. 

Hänen on tehtävä  päämiehilleen selväksi, että he eivät voi odottaa yksiköllis-

tä palvelua. Tuotevastuu on toisessakin suhteessa kiintoisa esimerkki. Lakia 

suunniteltaessa siitä käytiin värikästä kansalaiskeskustelua. Vaikka keskus-

telu enimmäkseen kohdentui lain kuviteltuihin haittoihin, siinä tuotiin esiin 

myös se, että suunniteltu laki ei tarjonnut vahingonkärsijöille kunnollisia 

keinoja päästä niihin oikeuksiin, joita laki heille takasi. Laihan lohdun antoi 

vain mahdollisuus siihen ”asianajoapuun”, jota kuluttaja-asiamies sai oman 

organisaatiolakinsa perusteella antaa. Kiivaassa keskustelussa tämä osuva 

havainto unohtui, ja laki toteutui, kuten huomautuksen esittäjä pelkäsi, ”pe-

rin aukollisena”.125 

123.  FAZ 20.9.2016: Volkswagen in den Fängen der Justiz. Tapaukseen liittyy hauska anekdootti. 
Koska saksalaiset tuomioistuimet eivät kelpuuta sähköisiä asiakirjoja, kyseinen tübingeriläinen 
asianajaja toi maan tuomioistuimelle pakettiautollisen asiakirjoja.  
124.  Näin Andersen 2005 s. 632. Tässäkin aktualisoituva ”saman asian” problematiikka sivuu-
tetaan, koska sillä ei näytä olevan oikeudellista merkitystä.
125.  Ks. lähemmin af Schultén 1986 s. 328. Tällaisesta avusta puhuttaessa on muistettava, että 
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Epäselvää on, missä määrin joukkokanteiden frekvenssi korreloi kantei-

den rahoittamiseen. Yleensä oletetaan, että asianajajien halukkuus suostua 

tulospalkkioperusteisiin toimeksiantoihin lisää joukkokanteita. Tällainen 

palkkioperuste nimittäin siirtää valtaosan taloudellisesta riskistä asianaja-

jalle. Samalla riski muuttuu liikeriskiksi, koska riskin ottamisella edistetään 

tavallisesti omaa praktiikkaa. Tulospalkkio keventää nimenomaan oikeuden-

käynnin aloittamisen taloudellista kuormaa. Sen sijaan tällainen palkkio ei 

poista vaaraa siitä, että kanne hävitään ja asianosainen joutuu korvaamaan 

voittoisan vastaajan kustannukset. Tämä lopputulosriski kuitenkin realisoi-

tuu jos realisoituu vuosien kuluttua; intressinhaltija voi tässä jopa laskea 

eduksi kollektiivisen lainkäytön notorisen hitauden. Vuosikymmenen päästä 

ehkä realisoituva kustannusvastuu ei tunnu kovin pelottavalta. Olivat eri teki-

jöiden keskinäiset painoarvot mitkä tahansa, on ilmeistä, että joukkokanteita 

nostetaan siellä, missä vaikuttaa kokoava taho (’kiintopiste’), jokin psykolo-

ginen, ideologinen tai sosiaalinen motiivi tuottaa luontaista järjestäytymis-

tä, on olemassa mahdollisuus asianajamiseen personaaliunionissa ja asian-

ajajat ottavat mielellään vastaan tulospalkkioon tukeutuvia toimeksiantoja. 

Näistä tekijöistä vain kolmas eli asianajamisen personaaliunioni on pää-

sääntöisesti olemassa – tietenkin edellyttäen, että prosessilaki sen sallii.126 

Muiden tekijöiden täyttyminen on tilannekohtaista ja samalla satunnaista. 

Joukkokanteiden tosiasiallinen vähäisyys on tavallaan todistus siitä, että ko-

vin usein tekijät eivät osu yksiin. Kaikkeen eivät oikeuksiaan hakevat voi itse 

vaikuttaa. Kahteen viimeiseen tekijään voidaan vaikuttaa ainoastaan ulkoa 

päin, kun taas kaksi ensimmäistä ovat enemmän tai vähemmän oikeuksiaan 

hakevien luotavissa. Lainsäätäjä voi kieltää esimerkiksi asianajamisen per-

sonaaliunionin, ja ammattikunta voi omalla pehmeällä sääntelyllään rajoit-

taa tulospalkkioiden käyttämistä toimeksiannoissa. Tosin järkevää motiivia 

kummallekaan ei vähällä keksitä. Jos asianosaisille annetaan vapaus valita 

lakimiehensä (olkoonkin että auktorisoidusta ryhmästä), heiltä on vaikea 

kuluttajalla ei ole siihen subjektiivista oikeutta. Kuluttaja-asiamies avustaa oikeudenkäynnissä, 
jos se edistää hänen päätehtäväänsä eli elinkeinonharjoittajien valvontaa. Kuluttajansuojan 
aktiivikaudella ajateltiin laajemminkin, että kuluttaja-asiamiehen valvontatoiminnan pohjak-
si hankitaan ennakkopäätöksiä. Ks. Mickwitz 1985 s. 27. Tosin samanaikaisessa keskustelussa 
yhteen elinkeinonharjoittajaan kohdistuvia toimia väheksyttiin, koska muut jatkaisivat samaa 
kiellettyä menettelyä. 
126.  Esimerkiksi Suomessa sama asianajaja voi edustaa useampaa asiakasta samassa asias-
sa, ellei eturistiriitaa ole. Ks. Taivalkoski 2017 s. 187. Tosin sen määrittely, milloin eturistiriitaa 
syntyy, voi olla hyvinkin tulkinnanvaraista. Asiakkaiden lukeminen myötäpuoliksi – he ovat 
kuvainnollisesti samalla puolella oikeudenkäynnissä – ei sano vielä mitään heidän intressien-
sä yhtäläisyydestä tai erilaisuudesta.  
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kieltää yhteisen lakimiehen käyttämistä. Tulospalkkioiden käyttömahdolli-

suus taas on yhtäaikaisesti sekä intressinhaltijoiden että asianajajakunnan 

etujen mukaista. Kun tulospalkkioihin teoriassa taipuvaisempia ovat alalle 

juuri tulleet lakimiehet, niiden totaalinen kieltäminen on tulkittavissa luvat-

tomaksi kilpailun rajoitukseksi. Joukkokanteita – tai oikeammin kumulaatio-

järjestelyjä – on pidetty eräänlaisena hätäratkaisuna. Niistä saadaan toimivia 

sovelluksia silloin, kun prosessilaki ei tunne geneerisiä eli edustuksellisia 

kanteita (esimerkkinä Itävalta).127 Väite väheksyy joukkokanteiden joukko-

voimaa. Kunnolla järjestäytyneenä ja personaaliunioniin tukeutuvana kumu-

latiiviset kanteet ovat vahva kilpailija edustuksellisille kanteille. Kuten on to-

dettu, pienissä oikeuskulttuureissa tulevaisuus voi kuulua joukkokanteille.128            

Yhteiskanne on, kuten edellä huomattiin, intressinhaltijoiden näkökul-

masta paras  kollektiivinen kanne.129 Näin voidaan olettaa, että kollektiivi-

kanne puetaan yhteiskanteeksi aina, kun prosessilaki sen sallii. Yhteiskanne 

takaa yhteiskäsittelyn ilman erillistä kumulaatiota, joka taas riippuu pitkälti 

tuomioistuimen harkinnasta (tai oikeammin myötämielisyydestä). Yhteis-

kanteen käyttäminen tuntuu kuitenkin kytkeytyvän täysin järjestäytymisen 

asteeseen. Yhteiskanne edellyttää pitkälle järjestäytynyttä ja yksimielistä al-

kujoukkoa. Koska asianosaiseksi liittymistä ei useimmissa maissa – näitä on 

myös Suomi – sallita, kantajien on oltava heti alussa valmiita ryhtymään yh-

teiskantajiksi ja pystyttävä sopimaan yhteismitallisista vaatimuksista, usein 

myös oltava yksimielisiä oikeudenkäynnissä käytettävistä argumenteista ja 

siitä, miten asiaa ajetaan. Ihanteellisessa yhteiskanteessa vaatimukset ovat 

perusteiltaan samoja, määrällisesti hyvin lähellä toisiaan ja todistusteemat 

enemmän tai vähemmän yhteisiä. Toisinaan nämä vaatimukset täyttyvät 

käytännössäkin, mistä on esimerkkinä varhainen ratkaisu KKO 1989:7. Ta-

pauksessa lämpökeskuksen rikkipäästöt olivat vahingoittaneet neljää lähelle 

pysäköityä autoa, jotka tästä syystä tarvitsivat uuden maalauksen. Omistajat 

nostivat yhteiskanteen sekä vaativat – ja myös saivat – vaatimansa korvauk-

sen. Ratkaisu osoittaa myös, että yhteiskanteet edut käytännössä tiedetään 

ja yhteiskanteita käytetään, jos se vain on mahdollista. Eri asia on, että vaa-

timusten totaalinen identtisyys on varmasti epätavallista. Selvää samoin on, 

että yhteiskanteen tosiasiallinen käyttöala kapenee vaatimusten yhteismitat-

127.  Hodges 2009 s. 340. 
128.  Koulu 2017 s. 311. Väite perustuu siihen, että pienessä oikeuskulttuurissa ryhmäkoot jäävät 
helposti liian pieniksi eikä mittakaavaetuja saavuteta. 
129.  Yhteiskanteen käyttöalalla on tosin yhteys siihen, mitä prosessilaki määrää oikeuden-
käyntikustannuksista. Jos prosessilaki käyttää intressiperusteista palkkioita kuluvastuussa, yh-
teiskanne asetetaan etusijalle (’is preferable’). Ks. Wagner 2011 s. 70.  
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tomuuden lisääntyessä, vaikka muodollinen soveltamisala ei sitä tekisikään.   

Joukkokanne sallii paljon suuremman asiallisen ja ajallisen hajonnan, 

mistä johtuen sen käyttöala on olennaisesti laajempi. Joukkokantajat voivat 

esittää hyvin erilaisia ja eri perusteisia vaatimuksia. Lisäksi muutamaan alku-

kantajaan voi liittyä myöhemmin lähes rajaton määrä uusia joukkokantajia, 

jotka kukin ajavat omia kanteitaan. Tosin nykyiset joukkokanteet on yleensä 

pantu vireille suhteellisen lyhyen aikajänteen sisällä, usein aaltoina. Mikään 

ei kuitenkaan estä brittiläistyyppisiä kannekäärmeitä, joissa ensimmäisillä 

ja viimeisillä kanteilla on vuosien, ehkä vuosikymmenten väli. Monesti yksi 

joukkokanne (termin pitäisi periaatteessa olla lainausmerkeissä, koska käsit-

teellisesti yksi kanne ei ole vielä joukkokanne) voi toimia katalysaattorina, eli 

laukaista kannevyöryn, jos olosuhteet ovat suotuisat ja ensimmäinen kanne 

saa riittävästi julkisuutta. Mahdollisuus myöhempään mukaantuloon onkin 

joukkokannekonstruktion vahvuus verrattuna periaatteessa otollisempaan 

yhteiskannekonstruktioon. Kokonaan myöhempi mukaanpääsy ei yhteis-

kanteissakaan esty. Alun perin nostettu yhteiskanne saa erillisiä ”toisinto-

kanteita” tai jopa toisen yhteiskanteen, jotka kumuloidaan alkuperäiseen 

yhteiskanteeseen. 

Kanteen yhteiskanneluonne ei estä kumuloimasta siihen joko toista yh-

teiskannetta tai erilliskanteita. Kumulointi tosin edellyttää paitsi saman-

aikaista vireilläoloa myös tarkoituksenmukaisuutta. Yhteiskäsittelyn eli 

kanteiden käsittelyn samassa oikeudenkäynnissä on tuettava ”asioiden sel-

vittämistä” (OK 18:6).130 Kuten edellä todettiin, asian selvittäminen ei viittaa 

pelkkään tapahtumakulkujen selvittämiseen vaan myös laadukkaampaan 

juridiseen argumentointiin. Myös parempi argumentointi on asian ”selvit-

tämistä” pykälän merkityksessä. Kuten samoin todettiin, säädettävän lain 

näkökulmasta nykyiset säännökset yhteiskäsittelyn edellytyksistä ovat varsin 

arkaistisia. Säännökset unohtavat yhteiskäsittelyn päähyödyn eli oikeuden-

käyntiaineiston laajentumisen toteutettua kumulaatiota vastaavasti. Laajen-

tuminen taas yhtäältä laskee merkittävästi todistelun kustannuksia, toisaalta 

taas eliminoi asianajollisten virheiden kohtalokkuuden. Jos peruste tai oikeu-

dellinen argumentti unohtuu yhdessä asiassa, se on todennäköisesti tullut 

esitetyksi toisessa asiassa – ja otetaan näin huomioon molemmissa. Totta 

kylläkin on, että periaate oikeudenkäyntiaineiston laajentumisesta kaipaa 

130.  Esimerkiksi vakuutusriidoissa vaatimus täytyy helposti, koska periaatteessa jokaisessa 
relaatiossa on ”joko muodollisesti tai ainakin tärkeänä esikysymyksenä vakuutetun vahingon-
korvausvelvollisuus ja määräytymisen taustatapahtumat”. Näin Könkkölä 2009 s.105. Vaikka 
kannanotto koskee vastuuvakuutusta, se näyttää sisältävän yleisemmänkin säännön. 
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vielä kehittelyä: se ei ole yksityiskohdissaan selvä (”mikä laajenee, mikä ei”).

Yhteiskanteissa on paljon käyttämätöntä joskin teoreettista potentiaalia. 

Ryhmäkanteen ja ”oikean” yhteiskanteen välimuotona voidaan pitää niin 

sanottua järjestökannetta. Siinä järjestö esittää omissa nimissään mutta asi-

allisesti jäsenistönsä puolesta vaatimuksia.131 Vaatimukset voivat olla joko 

kollektiivisia (esimerkiksi vaatimus määrätyn toimintatavan kieltämisestä) 

tai kompensatorisia (esimerkiksi korvausvaatimuksia).132 Kannetta ajavaksi 

järjestöksi ajatellaan tavallisesti valmista eli jo toimivaa kansalais- tai kulut-

tajajärjestöä, joskaan mikään ei estä ad hoc-pohjaista järjestäytymistä tai 

yhden asian liikkeeksi organisoitumista. Järjestökanne (jos prosessilaki sen 

hyväksyy) on tehokas vastastrategia siihen oikeudenkäynnillä uhkaamiseen, 

mihin kollektiivinen oikeussuoja ei hevin taivu. Tyypillinen käyttötilanne on 

niin sanottu oikeudellinen kiristäminen, jossa vahva toimija perii suurelta 

henkilöjoukolta pienehköjä summia ilmoittaen, että kieltäytyminen mak-

samasta johtaa täysimittaiseen oikeudenkäyntiin. Uudehko esimerkki tästä 

ovat julkisuudesta kielteistä huomiota saaneet ”uhkauskirjeet” eli tekijänoi-

keuksien haltijoiden massatietojen perusteella lähettämät perintäkirjeet.133 

Yksittäisten kirjeen saaneiden jättäminen oman onnensa eli yksilöllisen oi-

keudenkäynnin varaan on välinpitämättömyyttä heidän oikeuksistaan. Valta-

osa kuluttaja-palkansaajista ei ota mahdollisesti hävittävän oikeudenkäynnin 

riskiä pikkusumman takia, oli heidän  menestymisennusteensa mahdollises-

sa oikeudenkäynnissä kuinka hyvä tahansa.

Jos järjestökanteet sallitaan, järjestön ajama negatiivinen vahvistuskan-

ne – vaatimuksena sen vahvistaminen, että tekijänoikeuden haltijalla ei ole 

oikeutta vaatimiinsa korvauksiin – tarjoaisi tehokkaan vastalääkkeen. Kan-

nemalli sekä tehostaisi asianajamista että jakaisi taloudellisen riskin jäsenis-

tölleen. Nykyisen prosessilain kannalta vaarana kuitenkin on, että ilman eri-

tyissäännöksiä järjestökanne kaatuu joko oikeussuojan tarpeen heikkouteen 

tai asialegitimaation puuttumiseen. Voidaan esimerkiksi väittää, että järjestö 

ei tarvitse oikeussuojaa – sitä kaipaavat vain sen jäsenet. Myöskään väitettä 

asialegitimaation puuttumisesta, niin juristeriselta kuin se kuulostaakin, ei 

voi suoralta kädeltä torjua. Asialegitimaatiohan kuuluu lähtökohtaisesti sille, 

joka on tai joka väittää olevansa osapuoli kiistanalaisessa oikeussuhteessa. 

Monikäyttöinen siirtämiskonstruktiokaan ei tässä välttämättä auta. Jäsenet 

131.  Koulu 2017 s. 181.
132.  Vaikka molemmat kannetyypit ovat mahdollisia, järjestökanne tässä kaavaillussa muo-
dossaan on toki tehokkain silloin, kun järjestö ajaa puhtaasti kollektiivista vaatimusta. 
133.  HS 22.1.2016: Scanbox puolustaa uhkauskirjeitä.
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eli uhkauskirjeitä saaneet henkilöt eivät teoriassa voi siirtää järjestölle ei-

oikeuttaan eli sitä, että he eivät ole vastuussa tekijänoikeuskorvauksista (tai 

tarkkaan ottaen hyvityksistä). Vain saatavat eli ”positiiviset” oikeusasemat 

ovat siirrettävissä. Oli niin tai näin, takaportti löytyy tähänkin umpikujaan. 

Korvauksia de facto suorittaneet voivat siirtää järjestölle oikeutensa niiden 

takaisinvaatimiseen. Tällöin järjestö voi ajaa niin sanottua siirronsaajan kan-

netta korvausten palauttamisesta. Järjestökanne saadaan näin palautetuksi 

”tavalliseksi” kumulatiiviseksi kanteeksi.   

3.4. Ekskursio: ryhmäkanteen vireille 
paneminen, ajaminen ja ratkaiseminen

Suomen ryhmäkannelaki jakaa ryhmäkanteen vireille panemisen kolmeen 

vaiheeseen, ryhmäkannehakemukseen, ryhmän muodostamiseen (mitä 

käsitettä laki ei kylläkään tunne) sekä täsmennettyyn haastehakemukseen. 

Kuluttaja-asiamies laatii ensimmäiseksi ”ryhmäkannetta koskevan haaste-

hakemuksen” (5 §). Siinä on kerrottava muun muassa ryhmä, jota kanne 

koskee (1-k) sekä millä perusteella asia voidaan käsitellä ryhmäkanteena 4-k). 

Jälkimmäinen kohta viittaa 2 §:n edellytyksiin. Jollei kannetta heti jätetty tut-

kimatta tai hylätty (OK 5:6), alkaa ryhmän muodostaminen. Tuomioistuin 

ilmoittaa postitse tai sähköisesti ”asianosaisille”134 ryhmäkanteen käsittelyn 

alkamisesta (6 §). Samalla tuomioistuin asettaa määräajan ryhmään ilmoit-

tautumiselle. Kantajan on välitettävä ilmoitus tiedossaan oleville ryhmän 

jäsenille; hänen on myös toimitettava ilmoitus vastaajalle. Varsinaista haas-

tetta ei tässä vaiheessa vielä anneta. Kun ryhmä on koossa, kantaja laatii ja 

jättää niin sanotun täsmennetyn haastehakemuksen (9 §). Sen vastaanotettu-

aan tuomioistuimen on viipymättä annettava haaste ja kehotettava vastaajaa 

vastaamaan kirjallisesti kanteeseen (10 §). Tämän jälkeen valmistelu jatkuu 

oikeudenkäynnissä periaatteessa OK 5 lukua seuraten. Tätä monivaiheisuut-

ta on arvosteltu vastaajan oikeussuojan kannalta. Vastaaja saa vasta nyt ti-

laisuuden ottaa kantaa ryhmäkanteen edellytyksiin, vaikka tuomioistuin on 

jo haasteen antaessaan periaatteessa ratkaissut sen, että kysymyksessä on 

ryhmäkanne.135    

134.  Kannattaa muistaa, että asianosaisia ovat vain kantajaviranomainen ja vastaaja. Tosin hal-
lituksen esitys toteaa pyöreästi, että ”tiettyjen seikkojen osalta ryhmän jäsen kuitenkin rinnas-
tettaisiin asianosaiseen”. Ks. HE 154/2006  vp. s. 43. Nämä seikat luetellaan lain 11 §:ssä. Ryhmä-
läinen rinnastuu asianosaiseen esimerkiksi ”kanteiden yhdistämistä” koskevissa säännöksissä. 
135.  Näin Frände ym 2017 s. 1293. Asiaa ei muuta se, että kantaja toimittaa kappaleen ilmoitusta 
vastaajalle tai tarkkaan ottaen potentiaaliselle vastaajalle jo aikaisemmin (ryhmäkannelaki 6.2 
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Tuomioistuimen näkökulmasta ryhmäkanteen käsittely jakaantuu kah-

teen osaan, ryhmäkanteen edellytysten käsittelyyn ja itse ryhmäkanteen 

käsittelyyn. Ryhmäkanteen edellytyksiä voidaan pitää spesifisinä proses-

sinedellytyksinä, joiden tulee vallita normaalien edellytysten lisäksi.136 Tuo-

mioistuin tekee muodollisesti päätöksensä asian käsittelemisestä ryhmäkan-

teena täsmennetyn haastehakemuksen perusteella. Vaikka ryhmäkannelakia 

ja oikeudenkäymiskaarta ei ole tältä osin integroitu, kysymys ryhmäkanteena 

käsittelemisestä on periaatteessa sellainen ”oikeudenkäyntiä koskeva kysy-

mys”, joka saadaan ja myös kannattaa käsitellä ja ratkaistakin erikseen, jos 

se vain on mahdollista. Toisin sanoen sille kannattaisi järjestää uhrata oma 

valmistelu ja pääkäsittely. Kun erillisessä pääkäsittelyssä on tehty päätös asi-

an käsittelemisestä ryhmäkanteena (jos tai kun prosessilaki sen sallii), asian-

osaisille ilmoitetaan ryhmäkanteen käsittelyn alkamisesta. Laki selvästikin 

edellyttää nimenomaista päätöstä siitä, että asia joko käsitellään ryhmäkan-

teena tai että näin ei tehdä. Koska kyseessä on keskeinen menettelyratkaisu, 

kirjallinen päätös on välttämätön.137 Erikseen nimittäin säädetään muutok-

senhausta ratkaisuun, jolla oikeudenkäyntiväite ryhmäkanteen edellytysten 

puuttumisesta on hylätty (18.2 §). Tällaisesta päätöksestä saa, pääsäännöstä 

poiketen, valittaa erikseen. 

Tuomioistuin voi kuitenkin tapauskohtaisesti määrätä, että muutosta sen 

päätökseen ryhmäkanteena käsittelemisestä saa hakea muutosta vasta pää-

asiassa annetun tuomion tai lopullisen päätöksen yhteydessä. Tapauskoh-

taisesti määräytyvä (erillinen) valitusoikeus on arveluttava. Pääsäännöksi 

otettu erillinen muutoksenhaku olisi kuitenkin vaarallinen, sillä käytännössä 

kiistely ryhmäkanteena käsittelemisestä pakottaa keskeyttämään asian kä-

sittelyn. Lisäksi sääntely on yksipuolista. Momentissa nimittäin pidetään sil-

mällä pelkästään vastaajan muutoksenhakua eli tilannetta, jossa vastaaja va-

littaa siitä, että tuomioistuin on ryhtynyt käsittelemään asiaa ryhmäkanteena. 

Loogista kuitenkin olisi, että yhtä hyvin kuluttaja-asiamies saisi valittaa siitä, 

§). Oikeussuojan aukko pelkästään muuttuu varhaisemmaksi, sillä ryhmän kokoamisvaiheessa 
tuomioistuin on ottanut kantaa asian käsittelyyn ryhmäkanteena. Se, että kannanottoa voidaan 
luonnehtia alustavaksi tai valmistelevaksi, ei asiaa auta. Tuomioistuimilla on tapana pitäytyä 
kerran omaksumassaan kannassa, mikä on yleisinhimillinen piirre. Tietenkään mikään ei estä 
ilmoituksen saanutta vastaajaa protestoimasta, toisin sanoen ilmoittamalla tuomioistuimelle, 
että sen mielestä edellytyksiä ryhmäkanteena käsittelemiselle ei ole.   
136.  Frände ym 2017 s. 1292.  
137.  Hallituksen esityksen perusteluissa on kuitenkin tulkinnan näennäisesti kumoava virke: 

”Erillistä päätöstä asian käsittelemisestä ryhmäkanteena ei ehdotetussa menettelyssä kuiten-
kaan tehtäisi”. Ks. HE 154/2006 vp. s. 49. Virke lienee lapsus. Itse päätöstä ei voi välttää. Enintään 
voidaan keskustella siitä, onko sen oltava kirjallinen ja perusteltu.   
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että vastaajan väite ryhmäkanteen erityisten edellytysten puuttumisesta on 

hyväksytty, toisin sanoen haastehakemus on jätetty tutkimatta.138 Ryhmään 

kuuluvan kuluttajan muutoksenhakuoikeus jää sen sijaan epäselväksi. Hä-

nellä on kylläkin oikeus hakea muutosta ryhmäkanteen johdosta annettuun 

ratkaisuun, jos kantaja ei sitä tee (18.3 §). Perustelut antavat kuitenkin kuvan 

siitä, että tämä oikeus koskee vain ryhmän jäsenelle vastaista asiaratkaisua 

eli asiassa annettavaa tuomiota (’omassa asiassaan’).

Periaatteessa ryhmäkannelain ratkaisujärjestys on ihanteellinen: ennen 

kuin haaste annetaan ja kannetta ryhdytään asiallisesti käsittelemään, tuo-

mioistuin päättää käsittelyn tavasta eli asian käsittelystä ryhmäkanteena. 

Kaikki lain kolme edellytystä ryhmäkanteena käsittelemisestä eli vaatimus-

ten samanlaisuus, käsittelyn tarkoituksenmukaisuus ja ryhmän täsmällinen 

määrittely nimittäin vaativat varsin yksityiskohtaista tietoa siitä, montako 

jäsentä ryhmään kuuluu ja millaisia vaatimuksia heillä on.139 Käytännössä 

kuluttaja-asiamies joutunee kokoamaan jonkinlaisen alkuryhmän, jotta hän 

pystyy laatimaan sen alustavan haastehakemuksen ryhmäkanteesta, jonka 

nojalla tuomioistuin päättää – edelleen alustavasti – asian käsittelemisestä 

ryhmäkanteena. Näin ollen ryhmäkanne de facto alkaa todennäköisesti kan-

tajaviranomaisen alustavilla yhteydenotoilla potentiaalisiin ryhmän jäseniin. 

Näissä yhteydenotoissa haetaan ryhmään halukkaita kuluttajia ja selvitel-

lään heidän vaatimuksiaan. Perusryhmä luultavasti saa kokoonpanonsa en-

nen kuin kuluttaja-asiamies laatii alustavankaan haastehakemuksen. Tästä 

alkuryhmästä kuluttaja-asiamies on pakotettu antamaan täsmälliset tiedot, 

nähtävästi myös nimeämään ryhmän jäsenet. Ryhmä kuitenkin periaatteessa 

saa muotonsa lopullisesti vasta ryhmäkanneoikeudenkäynnin muodollisesti 

käynnistyttyä. Tätä on pakko pitää suomalaisen ryhmäkanteen rakenteelli-

sena heikkoutena. Kuluttaja-asiamiehen ennakkokäsitys siitä, ketä ryhmään 

ilmoittautuu, voi osoittautua totaalisen erheelliseksi. Esimerkiksi ryhmän 

suuruus on yksi seikka, joka vaikuttaa ryhmäkanteena käsittelemisen tarkoi-

tuksenmukaisuuteen. Se taas on ryhmäkanteen erityinen prosessinedellytys. 

Teoriassa mahdollista on, että muodostuvasta ryhmästä tulee liian suuri tai 

pieni, jotta asia kannattaisi käsitellä ryhmäkanteena. 

Tosin kuluttaja-asiamies voi jossain määrin laskea yleisten kokemussään-

138.  Näin Frände ym 2017 s. 1292.
139.  Suomalainen ryhmäkantaja pääsee tosin kovin vähällä verrattuna yhdysvaltalaiseen vir-
kaveljeensä. Tämän kanteen on täytettävä kokonaista 23 erityistä prosessinedellytystä, ennen 
kuin tie ryhmäkanteena käsittelemiselle aukeaa. Näin Calabresi-Schwartz 2011 s. 177. Väitteet 
amerikkalaisista ”helpoista” ryhmäkanteista ovat näin ollen melkoista humpuukia, ainakin 
kun ajatellaan Yhdysvaltojen prosessilain nykyistä sääntelyä.   
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töjen varaan. Opt in -tyyppisiin kanteisiin tulee mukaan vain pieni murto-osa 

potentiaalisista intressinhaltijoista.140 Jos sääntö pätee myös suomalaisessa 

ryhmäkanteessa, kuluttaja-asiamies voi luottaa siihen, että ryhmän koostu-

mus ei olennaisesti muutu ilmoittautumisvaiheessa, ryhmä ei toisin sanoen 

ratkaisevasti kasva. Näin myös tuomioistuin pystyy perustamaan päätök-

sensä ryhmäkanteena käsittelemisestä kohtalaisen luotettavalle aineistolle. 

Itse edellytysten tulkinnallista epäselvyyttä odotettua laadukkaampi ratkai-

suaineisto ei tietenkään poista. Joka tapauksessa, prosessilain jatkuvuuspe-

riaatteesta seuraa, että asian käsitteleminen ryhmäkanteena ei jatkossa enää 

riipu siitä, mitä muutoksia alkuryhmässä tapahtuu itse ryhmäkanteen käsit-

telyn aikana. Toinen juttu tosin on, että ryhmään myöhemmin eli erillisessä 

ilmoittautumisessa liittyvien kuluttajien asemaa heikentää se, että heidän 

asianajamisensa on kuluttaja-asiamiehen käsissä. Kuluttaja-asiamies taas 

ei välttämättä halua tai ehdi selvittää heidän vaatimuksiaan, kun oikeuden-

käynti on jo käynnissä, etenkin jos ryhmästä tulee odotettua suurempi tai 

vaatimukset vaihtelevat ajateltua enemmän. 

Oma kysymyksensä on, mitä seuraa, jos tuomioistuin ei suostu käsitte-

lemään asiaa ryhmäkanteena, toisin sanoen ryhmäkanteen haastehakemus 

jätetään tutkimatta, koska ryhmäkanteen käsittelylle ei ole edellytyksiä. Vas-

taus on yksinkertainen: ei mitään. Oikeudenkäynti päättyy, ja asia palaa ai-

neellisoikeudelliseen alkutilaansa. Periaatteessa kuluttajat eivät ole kärsineet 

kuluttaja-asiamiehen harharetkestä ryhmäkannemaailmaan vahinkoa, ehkä 

pientä vaivannäköä lukuun ottamatta. He eivät ole menettäneet oikeuksiaan 

vaan saavat itsenäisesti panna vireille omat oikeudenkäyntinsä, halutessaan 

yhteiskanteina tai joukkokanteina.141 Todellisuus ei ole näin auvoinen, koska 

ryhmäkanteen alkukäsittelyyn on hukattu melkoisesti aikaa. Koska mitään 

oikeudellista jatkumoa ei muodostu, materiaaliset oikeudenmenetykset ovat 

mahdollisia tai jopa todennäköisiä, koska kuluttaja ei enää ehdi nostamaan 

omaa kannettaan alkuperäisessä kannemääräajassa. Vaikka muodollisel-

ta oikeudenmenetykseltä olisikin yksittäisen kuluttajan kohdalla vältytty, 

itse tapahtumista aikaa on kulunut paljon. Useimmat kuluttaja-asemassa 

olevat ihmiset ovat kyllästyneitä ja kuvainnollisesti luovuttavat. Tämän lo-

giikan valossa kuluttaja-asiamiehen itse asiassa tulee välttää nostamasta  

140.  Ilmoittelu ryhmäkanteen vireille tulemisesta ja mahdollisuudesta liittyä ryhmään on 
saanut tutkimuksessa paljon huomiota. Tällaiset kampanjat ovat nimittäin tunnettuja työ-
läydestään, kalleudestaan ja heikosta tavoittavuudestaan. Ks. esimerkiksi Hensler 2016 s. 389. 
Ilmoittelukustannukset pitäisi tietenkin ottaa huomioon arvioitaessa ryhmäkanteen tarkoi-
tuksenmukaisuutta.  
141.  Ks. esimerkiksi Frände ym 2017 s. 1292.



96

3. Juridinen soveltamisala ja luontainen käyttöala

ryhmäkanteita, jos on hiukankin epävarmaa, tullaanko asia käsittelemään 

sellaisena.

Myös unioni on ollut huolissaan ryhmäkanteiden käsiteltäväksi ottami-

sen edellytyksistä. Se viittaa aluksi ja ilmeisen hyväksyvässä sävyssä siihen, 

että monissa jäsenvaltioissa tuomioistuimella on joko vapaa tai lakiin sidot-

tu harkintavalta päättää ryhmäkanteena käsittelemisestä.142 Tämän jälkeen 

komissio korostaa, kuinka tärkeää on, että intressinhaltijat saavat tiedon sii-

tä, miten heidän asiansa käsitellään tai oikeammin tultaisiin käsittelemään 

tuomioistuimessa.  Tästä seuraa, että tuomioistuimen on päätettävä konk-

reettisen (ryhmä)kanteen käsiteltäväksi ottamisesta ”hyvin varhaisessa vai-

heessa”. Avoimeksi jää, miten tavoiteltu oikeusvarmuus ja haluttu varhainen 

päätöksenteko kyetään yhdistämään. Yhtäkään vihjettä siitä, miten yhtälö 

ratkaistaan, komissio ei tarjoa. Toki on myönnettävä, että komission kaavai-

lemassa laajassa kanneoikeudessa ongelma ei kärjisty samalla tavalla.  Ko-

missio lähtee siitä, että oikeus ryhmäkanteeseen on kaikilla luonnollisilla ja 

oikeushenkilöillä, jos unionin säädöksiin perustuvia oikeuksia on loukattu 

ja loukkaamisesta on aiheutunut vahinkoa. Tällöin ryhmäkanne ei ole, kuten 

viranomaisen yksinoikeudelle rakentuvassa mallissa, samanlainen kollektii-

visen lainkäytön kertalaukaus.143 Ad hoc -ryhmät ja järjestöt voivat vuorol-

laan kokeilla erilaisia ryhmäkannehakemuksia, kunnes joku niistä löytää sel-

laisen vaatimusten kombinaation, joka avaa portin vaatimusten käsittelylle 

ryhmäkannekonseptin mukaisesti.  

Kysymys asian käsittelystä ryhmäkanteena muistuttaa suuresti kaikkien 

prosessioikeudellisten käsittelykieltojen yhteistä ongelmaa: jotta voidaan 

päättää, tuleeko asiaa käsitellä tämän pitemmälle, asia tulee oikeastaan jo 

käsitellä. Mitä enemmän käsittelykiellot ovat asia- tai tilannekohtaisia, sitä 

perusteellisempaa käsittelyä päätöksentekoon paradoksaalisesti vaaditaan. 

Ryhmäkanteena käsittelemisen edellytykset ovat tässä suhteessa pahimmat 

mahdolliset, koska ne sitoutuvat vaatimusten laatuun, ryhmän määrittelyyn 

sekä tarkoituksenmukaisuuden kaltaiseen äärisubjektiiviseen kriteeriin. Jos 

perusteelliselta käsittelyltä tässä vaiheessa halutaan välttyä, on hyväksyttävä, 

että päätös käsittelystä tai käsittelemättä jättämisestä ryhmäkanteena tukeu-

tuu pinnalliseen ratkaisuaineistoon ja presumptioihin. Samoin on hyväksyt-

142.  Kohti kollektiivisia oikeussuojakeinoja koskevaa EU:n horisontaalista kehystä 2013 s. 11. 
143.  Teoriassa viranomainenkin voisi muuttaa vaatimusten ja ryhmän koostumusta ja kokeilla 
uudelleen. Tuomioistuimen päätös ryhmäkanteen prosessinedellytyksistä ei saa oikeusvoimaa. 
On kuitenkin vaikea kuvitella, että pohjoismainen – tai ainakaan suomalainen – kuluttaja-
asiamies näin tekisi.  
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tävä, että päätös ryhmäkanteena käsittelemisestä tai käsittelemättä jättämi-

sestä voi olla myöhempien kokemusten perusteella väärä. Ryhmäkanteena 

käsiteltäväksi on esimerkiksi otettu asia, jossa pääsy oikeuksiin olisi toteu-

tunut paremmin vaikkapa yhteiskanteella. Yhtä hyvin voi käydä niin, että 

joukkokanteita käsiteltäessä havaitaan, että niiden koordinoinnissa ryhmä-

kanneformaatti olisi säästänyt paljon työtä. 

Jos päätöksenteon summittaisuus sinänsä sallitaan, voidaan kysyä, kenen 

vahingoksi epätietoisuus jää. Suomen oikeudessa olettamus on ryhmäkan-

teena käsittelemistä vastaan.144 Ellei ryhmäkanteena käsittelemisen edelly-

tyksiä osoiteta, ryhmäkanteen haastehakemus jätetään tutkimatta. Järjestel-

mä on näin vastaajaetuinen. Olettamus on johdonmukainen, jos ajatellaan, 

että ryhmäkanteen kaltainen edustuksellinen kanne on vastaajalle vaarallisin 

vaihtoehto. Tässä tutkimuksessahan asia on nähty toisin: suuri määrä jouk-

kokanteita on vaarallisin! Säädettävää lakia ajatellen esimerkiksi ryhmäkan-

teena käsittelemisen epätarkoituksenmukaisuus kannattaisi asettaa tällaisen 

kanteen ajamisen esteeksi. Näin periaatteessa oikeudenkäynnin vastaajan 

tulisi perustella ja tarvittaessa näyttää, että asia on näin. Samoin ryhmän 

täsmällinen määrittely olisi syytä siirtää vastaajan riskille: vastaajan pitäisi 

pystytä vähintäänkin ilmoittamaan, mitä vahinkoa hän kärsii kantajan esit-

tämästä ryhmän määritelmästä.  

Säännökset ryhmävalituksesta sisältävät saman kaksivaiheisuu-

den. Lain mukaan kuluttaja-asiamiehen ryhmävalitusta koskevassa ha-

kemuksessa on määriteltävä se kuluttajaryhmä, jonka puolesta hän toi-

mii (laki kuluttajariitalautakunnasta 12 §). Näin varsinainen ryhmävalitus 

tehtäisiin myöhemmin erikseen – mikä olisikin varsin järkevää. Työtä vaa-

tivaa ryhmävalitusta ei tietenkään kannata ryhtyä kirjoittamaan, ellei tie-

detä, suostuuko kuluttajariitalautakunta käsittelemään asian ryhmävali-

tuksena. Sanamuodosta ei kuitenkaan pitäisi lukea liikaa. Kyseinen laki 

käyttää, syystä tai toisesta, kuluttajan valituksesta johdonmukaisesti nimi-

tyksiä ”hakemus” tai ”asia”.145 Näin ajatuksena lienee ollut, että kuluttaja-

asiamiehen pyyntö käsittelystä ryhmävalituksena ja itse valitus ovat ja nii-

den on oltava samassa asiakirjassa. Tällä sinänsä ei olisi paljoakaan väliä,  

ellei siitä seuraisi, että kuluttaja-asiamies ei voi saada sitovaa ennakkotie-

144.  Tämä ei välttämättä johdu pelkästään elinkeinoelämän järjestöjen tehokkaasta lobba-
uksesta, Ryhmäkanne nimittäin on systemaattisesti katsottavissa poikkeukseksi yksilöllisen 
oikeudenkäynnin paradigmasta. Näin on luonnollista, että poikkeuksella on ”positiiviset” edel-
lytykset ja todistustaakka niistä on sillä asianosaisella, joka väittää poikkeuksen vallitsevan.    
145.  Tosin lakikielen johdonmukaisuudesta huolta kantava kysyisi, miksi kuluttaja-asiamiehen 
valitusta sitten kutsutaan laissa ”ryhmävalitukseksi”, eikä ”ryhmähakemukseksi”. 
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toa siitä, että hänen kaavailemansa valitus tullaan käsittelemään ryhmäva-

lituksena. Epävirallinen ennakkotieto lautakunnalta on ehkä mahdollinen  

mutta sellaisiin turvautumista ei voida pitää hyvänä tai edes avoimena lain-

käyttönä. 

Käyttäytymistieteellisen oikeustutkimuksen harrastaja ei innostu suo-

malaisesta ryhmäkannesovelluksesta. Opt in -malli on lähtökohtaisesti te-

hottomampi kuin opt out -malli, koska opt in -malli vaatii intressinhaltijalta 

aloitteen tekemistä. Ihmiset taas normaalisti välttelevät aloitteita, toisin sa-

noen vallitsevana käyttäytymiskaavana on status quo -taipumus.146 Jos tämä 

rakenteellinen heikkous kuitenkin hyväksytään, mukaan pääsemisen eli va-

linnan tekemisen tulisi olla mahdollisimman yksinkertaista. Suomen järjes-

telmä rikkoo tätä yksinkertaisuussäännöksi kutsuttua ohjetta.147 Ryhmään 

haluavan kuluttajan nimittäin on ”asetetussa määräajassa” tehtävä kantajavi-

ranomaiselle ”kirjallinen allekirjoitettu” ilmoitus halukkuudestaan osallistua 

ryhmäkanteeseen (ryhmäkannelaki 8 §). Hallituksen esitys vielä korottaa tätä 

kirjallisen ilmoituksen vaatimusta: kuluttajan on ilmoituksessaan mainitta-

va vaatimuksensa, ne seikat joihin vaatimukset perustuvat sekä mahdolliset 

todisteet.148 Viimeistään tässä vaiheessa yksinkertaisuuden kynnys ylitetään, 

ja hallituksen esityksen laatijakin alkaa epäillä sanomaansa. Käytännössä ni-

mittäin perustelujen mukaan riittäisi, että liittyvä jäsen vain lisää ilmoituk-

seensa ”häntä koskevia spesifisiä tietoja” – mikä lievennys itse asiassa vain 

pahentaa asiaa. Ryhmäkanteeseen liittymistä harkitseva intressinhaltija kun 

joutuu miettimään, mikä sitten on tällainen tieto. Kaiken vaivannäkönsä jäl-

keen epävarmaa on, pääseekö ilmoittautunut kuluttaja lopultakaan ryhmään. 

Viranomaiskantaja kun päättää ryhmän rajaamisesta ”konkreettisella tasolla”. 

Apokryfinen maininta tarkoittanee myös ryhmään pääsemisestä päättämistä.

Sen sijaan ryhmävalitus näyttää käyttäytymistieteellisenkin oikeustutki-

muksen standardein ihanteelliselta. Ryhmävalitus on poikkeuksellinen opt 

out -sovellus, vieläpä erittäin vahva. Ryhmään laskettava kuluttaja ei voi jät-

täytyä siitä pois, toisin sanoen vaatia, että ryhmävalitusta ei saa tehdä hänen 

146.  Ks. Sibony 2015 s. 52.
147.  Ks. edellä jakso 2.2. Suomalais-ruotsalaisia ryhmäkanteita on moitittu tästä ennenkin. 

”Group actions in their current form are still too complicated,  time consuming, and difficult 
for consumers.” Näin Ervo-Persson 2015 s. 476.  
148.  Ks. HE 154/2006 vp. s. 42. Lakikielen käyttäminen tässä yhteydessä on sekin huono peri-
aateratkaisu. Keskivertokuluttaja kun tarvitsee lakimiestä kertomaan hänelle, mitä ovat ”seikat” 
ja ”todisteet”. Juristi taas kiinnittää huomiota siihen, että hallituksen esityksessä on ristiriitoja. 
Yhtäältä kantajaviranomaisen odotetaan ”täydennyttävän” mahdolliset puutteet kuluttajien 
tekemissä ilmoituksissa. Toisaalta taas todetaan suoraviivaisesti, että puutteelliset tai epäselvät 
ilmoittautumiset johtavat ryhmän ulkopuolelle jättämiseen. 
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”puolestaan” kuten laki sanoo (laki kuluttajariitalautakunnasta 12.1 §). Ryh-

mävalitus on näin asiallisesti edustuksellisen kanteen pakkosovellus: ryhmä 

määräytyy kiinteiden kriteerien perusteilla, eikä sitä voida muuttaa. Toisaalta 

ryhmään kuuluvia kuluttajia ei nimetä, mistä taas seuraa, että myöhemmin 

joudutaan erikseen ratkaisemaan, keiden kuluttajien puolesta ryhmävalitus 

lopulta tehtiin eli kuka hyötyy tai kärsii sen prejudisiaalisesta vaikutuksesta.

Lopuksi on syytä miettiä, kuinka todennäköistä on, että viranomaisen 

nostama ryhmäkanne etenee varsinaiseen käsittelyyn ja tuomioon. Ruot-

sissa on tuotu esiin, että ainoa viranomaisaloitteinen ryhmäkanne päättyi 

”ystävälliseen” sovintoon, joka ei ollut kuluttajille edullinen. He saivat noin 

puolet vaatimastaan. Jos ryhmäkanne hahmotetaan oikeuksiin pääsemisen 

näkökulmasta, on oikeutettua sanoa, että kuluttaja-asiamiehestä on tullut 

eräänlainen ”rauhantekijä” eikä hänen toimintaansa voida pitää menestyk-

sellisenä.149 Kuluttaja-asiamiehen valvontarooli tekee kuitenkin tällaisen 

lopputulokset rationaaliseksi: kuluttaja-asiamies saavuttaa tavoitteensa mi-

nimivaivalla ja vähillä kustannuksilla. Asia erikseen on, voidaanko tällainen 

yksittäistapaus tulkita kokemussäännöksi, jonka mukaan viranomaisaloittei-

set ovat taipuvaisia päätymään sellaisiin kompromisseihin, joissa kuluttajien 

oikeudet eivät toteudu täysimääräisesti. Jos tai kuluttaja hyväksyy huonon 

sopimuksen nopean kompensaation hintana, kaikki on kunnossa. Jos taas 

viranomainen tekee sovinnon vastoin kuluttajien tahtoa, nämä herkästi kat-

sovat kuluttaja-asiamiehen siirtyneen vastapuolen leiriin.       

3.5. Tiivistelmä: kollektiivisten 
kannemallien soveltamis- ja käyttöalat

Mitä tulee juridiseen soveltamisalaan, tarkastelu tuotti melko yksiselitteisiä 

tuloksia. Ongelmia syntyy vain ryhmäkanteessa. Ongelmat johtuivat enim-

mäkseen minimalistisesta sääntelystrategiasta ja tältä osin hyvin ”epäproses-

silakimaisesta” säädöksestä. Toki perusongelmaksi on katsottava ryhmäkan-

teen äärimmilleen rajattu soveltamisala, mikä taas on johtunut valmistelua 

häirinneestä poliittisesta paineesta. Ryhmäkanteen muodollinen sovelta-

misala määräytyy samanaikaisesti kuluttaja-asiamiehen toimivallan, rii-

taisen oikeussuhteen ja ryhmään kuuluvien intressinhaltijoiden statuksen 

perusteella. Ehkä onkin ollut onni, ettei yhtään ryhmäkannetta ole käytän-

149.  ”Ombudsmen appear to be more like peacemaker rather than institutions that impose 
harsh sanctions on violators of consumer law.” Ks. Ervo-Persson 2015 s. 476.
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nössä nostettu. Samankaltaisia soveltamisalan ongelmia kehittyy myös ryh-

mävalituksessa, joskaan ei ole todennäköistä, että ne kärjistyisivät.  Muissa 

kannemalleissa muodollisen soveltamisen ongelmilta täysin vältytään. Yh-

teiskanteet, joukkokanteet ja pilottikanteet ovat yleiskanteita, toisin sanoen 

käytettävissä kaikissa oikeudellisissa riidoissa. Eräänlainen tulkintaongelma 

kylläkin muodostuu siitä, mikä on yhteiskanteen soveltamisala, toisin sanoen 

milloin intressinhaltijat voivat järjestäytyä yhteiskantajiksi. Periaatteellisia 

pulmia (joita voidaan hyvällä tahdolla kutsua myös ongelmiksi soveltamis-

alasta) toki syntyy muissakin kannemalleissa. Niissä on kysymys siitä, missä 

määrin tällaisten kanteiden kollektiivista luonnetta kyetään tukemaan ylei-

sillä prosessilain järjestelyillä, esimerkiksi milloin joukkokanteet saadaan tai 

tulee yhdistää, missä määrin kanteita voidaan määrätä lepäämään, kunnes 

prejudisiaalisen vaikutuksen omaava muu kanne on ratkaistu, tai pystytään-

kö pilottikannetta jouduttamaan määräämällä sen käsittely kiireelliseksi.

Juridisesta soveltamisalasta on erotettava kysymys siitä, milloin kollektii-

visen oikeussuojan kanteita kannattaa käyttää, toisin sanoen milloin intres-

sinhaltijat pääsevät kannetyypin kautta parhaiten oikeuksiinsa. Myös tässä 

päädyttiin selkeisiin tuloksiin, olkoonkin että  valintaan vaikuttavat tekijät 

ovat joko ei-oikeudellisia tai ainakin sijoittuvat perinteisen tuomioistuin/

oikeudenkäynti -maailman ulkopuolelle.150 Jotta esimerkiksi ryhmäkanne 

olisi mielekäs kannevaihtoehto, siihen vaaditaan ensiksikin suuri joukkoa, 

edellä ryhmän minimikooksi on arveltu sataa kuluttajaa. Ryhmään liittynei-

den kuluttajien vaatimusten on lisäksi oltava kompensoivia, esimerkiksi kor-

vausvaatimuksia. Toiseksi ryhmän on oltava vaatimuksiltaan homogeeninen. 

Yksilöllisiä, etenkään omaa todistelua odottavia vaatimuksia ei saa olla liikaa. 

Kolmanneksi ryhmän tulee olla yksimielinen, koska ryhmän hajoaminen 

oikeudenkäynnin aikana tuo yhtäältä ”prosessuaalista” lisätyötä kantajavi-

ranomaiselle ja tuomioistuimelle, toisaalta vie ryhmäkanteelta uskottavuutta. 

Ryhmäkanteessa vaarana on oikeudellinen umpikuja: ellei kannetta käsitellä 

ryhmäkanteena, asia raukeaa eli palautuu alkutilaansa. Samalla intressin-

haltija-kuluttajien tosiasiallinen asema heikentyy merkittävästi turhaan yri-

150.  Tutkimuksessa on havaittu muitakin korrelaatioita kuten yhteys talousjärjestelmän ja 
ryhmäkanneaiheiden (mistä nostetaan ryhmäkanteita) välillä. Kehitysmaissa ryhmäkanteet 
koskevat tavallisesti ympäristöä ja ”sosiaalisia” kysymyksiä, teollisuusmaissa taas kuluttajan-
suojaa, sijoittajansuojaa ja markkinataloudellisia kysymyksiä. Kummassakaan kategoriassa 
ei, vastoin teoreettisia odotuksia, ole paljoakaan työsuhteisiin liittyviä ryhmäkanteita. Tätä on 
ihmetelty, ja selitykseksi on tarjottu sitä, että työmarkkinoilla on omat kollektiiviset oikeussuo-
jamekanisminsa. Ks. Hogdes 2016 s. 339. Selitys tuntuu ainakin ensi silmäyksellä vakuuttavalta. 
Ks. esimerkiksi Koulu-Turunen 2012 s. 53. 
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tykseen hukatun ajan takia. Kuten monesti on todettu, viiveet ovat myrkkyä 

kollektiiviselle oikeussuojalle. Tästä kaikesta huolimatta intressinhaltijoille 

on onnenpotku, jos he saavat kuluttaja-asiamiehen innostumaan ryhmäkan-

teesta ja nostamaan sellaisen. Kuluttajien vaatimuksia ajaa tällöin ainakin 

periaatteessa asiantunteva viranomainen, joka kykenee tarpeen vaatiessa 

kantamaan suurenkin taloudellisen riskin.    

Pilottikanteen ajaminen vaatii tavallisesti taustaryhmän löytämistä. Il-

man sitä kantaja helposti sortuu tai leimautuu yksinäiseksi ”oikeustaiste-

lijaksi”. Taustaryhmää taas ei luoda tyhjästä, vaan oikeudenkäynnin täytyy 

kiinnostaa ulkopuolisia joko ideologisista syistä tai pilottituomion oletetun 

prejudisiaalisen vaikutuksen takia. Pilottiasian on oltava tosiseikoiltaan sel-

keä, ja sillä on oltava prejudisiaalinen eli käytännössä abstrakti kysymyk-

senasettelu, tavallisesti laajempi oikeuskysymys. In casu -tyyppiset kanteet, 

esimerkiksi kantajan sosio-ekonomisista ominaisuuksista riippuvat, eivät 

kelpaa pilottikanteiksi, koska niiden olosuhteet ovat ainutkertaisia. Pilot-

tikanne on hyökkäävää kollektiivista oikeussuojaa. Vastaajaksi ajautunut 

intressinhaltija ei saa hevin muutettua oikeudenkäyntiä pilottiluonteiseksi. 

Kantaja pystyy yleensä estämään tällaiset yritykset. Sen asian, jota pilotti-

kanne koskee, on kestettävä aikaa. Esimerkiksi oikeuskysymyksen on oltava 

tässä merkityksessä pysyvä. Lain tai olosuhteiden muutosta ei toisin sanoen 

saa olla näköpiirissä. 

Lisäksi taustaryhmän etu vaatii, että odottavat vaatimukset eivät kärsi siitä 

prekluusiosta, jolle pilottikanteen todennäköisesti pitkä käsittelyaika ne pe-

riaatteessa altistaa. Vanhentumisajat ovat tavallisesti vapaamuotoisesti kat-

kaistavissa, mutta kannemääräajat todennäköisesti pakottavat toisintokan-

teiden nostamiseen ennenaikaisesti.151 Se taas tuo taloudellisen riskin uusille 

kantajille, sillä oikeudenkäynnistä irtaantuminen ei ilman muuta käy päinsä.   

Asianosaisen katsotaan hävinneen asiansa, jos hän peruuttaa kanteensa tai 

jää oikeuteen saapumatta (OK 21:7). Toki kantaja voi laskea sen varaan, että 

tuomioistuin erityisestä syystä toisin määrää tai että vastaajan kustannukset 

ovat joka tapauksessa vähäiset. Jälkimmäinen olettamus pitäneen säännön-

mukaisesti paikkansa. Sen sijaan se, kelpaako kannemääräajan päättymisen 

uhka lain tarkoittamaksi erityiseksi syyksi, on arvailujen varassa. Lain perus-

teluissa erityiseksi syyksi on laskettu velvoitteen vapaaehtoinen täyttäminen, 

kun taas oikeuskäytännössä erityiseksi syyksi on kelpuutettu asianosaisen 

151.  Kanne on siis pakko panna vireille odottamaan pilottikanteen ratkaisua. Jos se on vastai-
nen, kanne peruutetaan, jos taas myönteinen, asiaa ryhdytään vakavissaan ajamaan. 
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tietoon vasta oikeudenkäynnin aikana tullut seikka (KKO 2005:59).152  

Yhteiskanne on lähes aina suositeltavin kollektiivikanne, jos prosessi-

laki sen sallii ja intressinhaltijat pystyvät järjestäytymään ajoissa, eli ennen 

haastehakemuksen tekemistä. Asianosaiseksi liittyminen ei ole mahdollista. 

Kovin suuri joukko ei kuitenkaan käytännössä kykene sopimaan yhteisestä 

oikeudenkäynnistä. Kun lisäksi vaatimusten on oltava kohtalaisen samanlai-

sia, se joukko, joka kokoontuu yhteiskanteeksi, jäänee suhteellisen pieneksi, 

enintään pariin kymmeneen. Jos joku oudoksuu väitettä, on muistettava, et-

tä yhteiskanteen ajaminen vaatii paljon pidemmälle menevää koordinointia 

kuin esimerkiksi yhden joukkokannejoukon kanteen ajaminen. Suuri jouk-

ko ei tällaiseen yhteistoimintaan yksinkertaisesti kykene. Tässä suhteessa 

joukkokanne on armeliaampi: se sietää hyvinkin erilaisen asianajamisen eri 

kanteissa. Yksi joukkokantaja ei voi tuhota muiden joukkokantajien mah-

dollisuuksia päästä oikeuksiinsa; yhteiskanteissa se voi hyvinkin onnistua. 

Joukkokanteiden luontaiseksi käyttöalaksi jäävät tästä syystä suuret joukot, 

heterogeeniset vaatimukset ja erilainen asianajaminen yksittäisissä asioissa. 

Kummallekin kumulatiiviselle kannemallille on ominaista, että niiden 

mukaiset kanteet yleensä kykenevät rahoittamaan itse itsensä. Joukkokan-

teissa on tavallisesti ollut niin paljon luontaisia osanottajia, että oikeuden-

käynnin alkuvaihe pystytään rahoittamaan niin sanotuilla liittymismaksuilla. 

Molemmat kannemallit tuovat myös rahoitukseen mittakaavaetuja: kymme-

nen joukkokanteen ajaminen maksaa vähemmän kuin kymmenen erillisen 

oikeudenkäynnin asianajo yhteenlaskettuna. Maksimisäästö kylläkin saa-

daan vain asianajollisella personaaliunionilla eli sillä, että sama asianajaja 

tai muu lakimies edustaa kaikkia kantajia. He voivat lisäksi suostua tehtävään 

tulospalkkioehdoilla. Tällöin kantajien pahin riski eli tappiosta seuraava vas-

tuu vastapuolen oikeudenkäyntikuluista aktualisoituu vasta vuosien, ehkä 

vuosikymmenten päästä. Kun se ositetaan suurelle kantajajoukolle, kanta-

jakohtaiset kustannukset ovat heidän kantokykynsä rajoissa. Kumulatiiviset 

kanteet eivät edes tarvitse taustaryhmää. Toki siitä on hyötyä esimerkiksi 

asianajamisessa sekä yleisen mielipiteen voittamisessa. Kumulatiiviset kan-

teet eivät myöskään välttämättä edellytä suosiollista voittoennustetta, Yhteis-

kanne tai joukkokanteet voidaan hyvinkin nostaa, vaikka asia on epävarma 

tai jopa häviöön tuomitulta näyttävä. Yhteinen toiminta keventää siinä mää-

rin henkistä kuormaa ja taloudellista riskiä, että tällainen kanne saatetaan 

152.  Puoliviralliset ohjeet oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta eivät tunne muita poikke-
uksia pääsäännöstä, mistä päätellen pääsääntö on vallitseva myös käytännössä. Ks. oikeuden-
käyntikulut 2011 s. 14.
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nostaa tukemaan uudistusvaatimuksia, hankkimaan huomiota aatteelliselle 

agendalle tai vaikkapa vain terapeuttisessa tarkoituksessa, esimerkiksi pur-

kamaan subjektiivisia vääryyskokemuksia. Puukartellikanteiden some-kes-

kustelusta päätellen osalla kantajista näyttää olleen tämän tyyppisiä motii-

veja päätökselleen nostaa oma kanne eli asiallisesti yhtyä muihin kantajiin. 

Kaikkea asianosaisten toimintaahan ei muutoinkaan voi selittää taloudelli-

sella rationaalisuudella.   

Vastaajille joukkokanteet merkitsevät paradoksaalisesti suurinta vaaraa, 

vaikka normaalisti pelkoja lietsotaan eniten ryhmäkanteiden yhteydessä. 

Ryhmäkanteella, yhteiskanteella ja pilottikanteella on kuitenkin loppunsa: 

jossain vaiheessa ne saavat oikeusvoimaisen ratkaisunsa, eikä uusia kanteita 

enää saa nostaa.153 Joukkokanteet ovat, kuten ihmisoikeuslähtöisessä keskus-

telussa on todettu, sen sijaan hydramaisia. Yhden oikeudenkäynnin voittami-

nen ei riitä, koska uusia kanteita nousee koko ajan syvyydestä. Niissä puolus-

tautuminen on vastaajalle aina vain vaikeampaa, koska uudet kantajat ottavat 

opikseen niistä kokemuksista, joita aikaisemmissa oikeudenkäynneissä on 

kertynyt. Uusia kanteita ajetaan toisin sanoen aina vain osaavammin. Viisaat 

joukkokantajat pitävätkin tätä kannepainetta jatkuvasti yllä hajottamalla kan-

teessa ajallisesti mahdollisimman laajalti. Tällöin voidaan laskea kyynisesti 

sen varaan, että ennemmin tai myöhemmin esimerkiksi vastaajayrityksen  

kärsivällisyys tai voimavarat loppuvat – ja se suostuu sovintoon. Jos intres-

sinhaltija asettaa tavoitteekseen vastapuolen pakottamisen sovintoon, hänen 

kannattaa nostaa joko pilottikanne tai joukkokanne. Pilottikanne voi pelottaa 

vastaajan, joka suostuu sovintoon estääkseen vahingollisen pilottituomion. 

Joukkokanteistakin joku määrä päätyy luultavasti sovintoon. Ryhmäkanne 

ja yhteiskanne taas vaativat kokonaisvaltaista sovintoa, jossa mukana ovat 

kaikki ryhmäläiset ja yhteiskantajat. Vastapuoli ei taas välttämättä halua so-

pia kaikkia vaatimuksia vaan hakee sovintoa niissä vaatimuksissa, jotka ovat 

selviä ja jotka näin tulisivat tuomiossa vahvistetuiksi. 

153.  Eurooppalaisessa keskustelussa ryhmäkanteen oikeudenkäyntejä lopettava vaikutus on 
jäänyt huomaamatta. Sen sijaan Yhdysvalloissa ryhmäkanteen edut vastaajayrityksille ovat 
olleet viime vuosina esillä. ”In practice, parties in the United States, with the approval of the 
courts, have gone to considerable lengths to use class actions to terminate all future litigation 
arising out the same facts.” Näin Hensler 2009 s. 21. Tällainen tehokas estävä vaikutus kylläkin 
edellyttää sekä opt out -mallia että laajaa res judicata -vaikutusta. Niillä taas ei tunnu olevan 
jatkossakaan sijaa eurooppalaisissa sovelluksissa. Näin ryhmäkanteen funktio jäänee Euroo-
passa yksipuoliseksi: se on kärjistäen sanottuna kantajaryhmän oikeutta.    
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4.1. Riskin määräytymisestä 

4.1.1. Taloudellisen oikeudenkäyntikynnyksen rakenne

Kollektiivinen lainkäyttö saa oikeutuksensa siitä, että se laskee tavallisen kan-

salaisen oikeudenkäyntikynnystä. Kuten edellä todettiin, kynnys on saman-

aikaisesti taloudellinen, henkinen ja sosiaalis-kulttuurinen. Kollektiivisen 

lainkäytön vahvuutena on – verrattuna perinteisiin keinoihin madaltaa kyn-

nystä, esimerkkinä oikeusapu – sen laaja-alaisuus: se laskee kaikkia kynnyk-

siä. Keskustelussa oikeudenkäyntikynnyksestä päähuomion tosin on saanut 

aina taloudellinen kynnys, toisin sanoen oikeudenkäyntiin liittyvä taloudel-

linen riski. Sitä, kuinka painavia taloudelliset tekijät loppujen lopuksi kansa-

laisen päätöksenteossa ovat, emme tiedä. Perinteinen käsitys asianosaisista 

rationaalisina toimijoina – prosessioikeudellinen homo oeconomicus -teo-

ria – luultavasti yliarvioi taloudellisen riskin painoarvoa. Taloudelliset tekijät 

eivät yksin ratkaise, mitä kanteita nostetaan ja miten niitä ajetaan. On kui-

tenkin totta, että niillä on melkoinen merkitys yksityishenkilön harkinnassa 

ryhtyäkö oikeudenkäyntiin.

Taloudellinen riski on ollut tapana jakaa kahteen osioon. Ensiksikin: mi-

ten kansalainen pystyy kustantamaan omat menonsa oikeudenkäynnissä? 

Toiseksi taas hänen on varauduttava tappioon oikeudenkäynnissä eli lop-

putuloskustannuksiin. Tällaisilla kustannuksilla tarkoitetaan sellaisia vas-

tapuolen menoja, jotka kansalainen joutuu korvaamaan, jos hän häviää oi-

keudenkäynnin. Lopputuloskustannusten riski korreloi vahvasti prosessilain 

omaksumaan perusratkaisuun eli siihen, sovelletaanko hävinnyt maksaa 

-sääntöä vai kumpikin maksaa omat kulunsa -sääntöä. Ensimmäisen sään-

nön kannalla ovat muun muassa Suomi ja muut pohjoismaat sekä Englan-

ti; tunnetuin esimerkki jälkimmäisestä säännöstä ovat Yhdysvallat.154 Tosin 

154.  Suomessakin kumpikin maksaa omat kulunsa -sääntöä sovelletaan joissakin erityistuo-
mioistuimissa ja asiaryhmissä. Esimerkiksi markkinaoikeuden ”markkinaoikeudellisissa asi-
oissa” asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan (laki oikeudenkäynnistä mark-
kinaoikeudessa 5:16.1.). On sanottava, että sääntö tuntuu oudoilta asioissa, joissa osapuolet 
ovat lähtökohtaisesti institutionaalisia tahoja, usein viranomaisia. Arvailtavaksi jää, löytyykö 
syy hävinneen osapuolen lempeään kohteluun asian laadusta – kyseiset asiat pannaan vireil-
le hakemuksella ja hakemuslainkäytössä ei perinteisesti sovelleta ankaraa kuluvastuuta – vai-
halusta minimoida viranomaistahon taloudellinen vastuu asiaryhmän oikeudenkäynneissä.    
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kannattaa huomata, että säännöt ovat vain pääsääntöjä. Jokseenkin jokai-

nen prosessilaki tekee pääsäännöstä poikkeuksia jompaankumpaan suun-

taan. Ankaran kuluvastuun maissa poikkeukset perustuvat tavallisesti asian 

epäselvyyteen tai asianosaisen heikkoon sosio-ekonomiseen asemaan. Täl-

löin hävinnyt asianosainen vapautuu kokonaan tai ainakin pääosin korvaa-

masta voittaneen vastapuolen kustannuksia. Omat kustannukset maksetaan 

-maissa asianosainen puolestaan voi joutua korvausvelvolliseksi vastapuo-

len kustannuksista lähinnä silloin, kun hänen katsotaan tavalla tai toisella 

syyllistyneen vilpilliseen asianajamiseen tai täysin perusteettoman kanteen 

nostamiseen. Tunnettua on, että hävinnyt maksaa -säännön maissa haluk-

kuus oikeudenkäyntiin korreloi voimakkaammin todennäköisyyteen voittaa 

oikeudenkäynti. Oikeudenkäynnin riskiä tämä ei tietenkään laske. Harvassa 

oikeudenkäynnissä voittaminen (tai häviäminen) on niin ilmeistä, että en-

nuste on asettavissa päätöksen pohjaksi.155

Keskustelussa unohtuu liian herkästi se, että hävinnyt maksaa -säännöllä 

on myös oikeudenkäyntikynnystä laskeva käänteisvaikutuksensa. Jos sovelle-

taan kumpikin maksaa -sääntöä, oikeudenkäyntiin ei kannata ryhtyä, vaikka 

voitto oikeudenkäynnissä olisi käytännössä varmakin, jos intressi – esimer-

kiksi yrityksen vähäisestä liikalaskutuksesta aiheutunut vahinko – on pieni. 

Oikeuttaan hakeva kärsii joka tapauksessa nettotappion. Hänen oikeutensa 

on jargonin mukaan oikeudenkäyntikelvoton. Jos ajatellaan kollektiivisen 

oikeussuojan tyyppiasianosaista eli kuluttaja-palkansaajaa, hänellä ei ole 

tällaiseen oikeudenkäyntiin myöskään niin sanottua strategista intressiä. Sen 

sijaan yritys voi hyvinkin lähteä kannattamattomaan oikeudenkäyntiin, esi-

merkiksi ylläpitääkseen maksumoraalia tai tukahduttaakseen sen kannal-

ta moitittavan käyttäytymisen, esimerkkinä suojatun aineiston levittämisen 

vertaisverkoissa. Hävinnyt maksaa -säännöstä kärsivät haittaa vastaaja-ase-

maan päätyvät intressinhaltijat luokkana sekä yksittäistapauksissa ne kanta-

ja-asemaan joutuneet intressinhaltijat, joiden kanteiden menestymisennuste 

on tavalla tai toisella epävarma. Ankaran kuluvastuun puuttuminen muuttaa 

tästä syystä  suuren määrän pieniä tai pienehköjä vaatimuksia tosiasiallisesti 

kannekelvottomiksi. Rationaalisen kantajan ei kannata nostaa kannetta, kos-

ka hän häviää siinä rahaa, vaikka hän oikeudenkäynnin voittaisikin. Ikävä 

kyllä valtaosa niistä tilanteista, joissa oikeuksiin pääsy tosiasiallisesti estyy, 

näyttää sijoittuvan tähän kategoriaan. 

155.  Tämä ilmaistiin ytimekkäästi Ruotsin ryhmäkannelain valmistelussa. ”Det är dock få 
processer där vinstchansen är så hög att en process tål stora obalanser i relationen mellan det 
yrkande beloppet och risken för ett rättegångskostnader”. Näin SOU 1994:151/A s. 156.  
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Totta on, että muutamissa maissa, esimerkkinä Yhdysvallat, kumpikin 

vastaa -sääntö kompensoituu sillä, että tuomioistuin voi määrätä rangais-

tusluonteisia vahingonkorvauksia. Access to justice -ajattelussa yhdistelmä 

kumpikin vastaa -sääntö ja rangaistusluonteisten korvausten kielto on pahin 

mahdollinen yhdistelmä. Se karsii tehokkaasti pienten vaatimusten kollek-

tiivikanteita, olivat ne jossain mielessä turhia tai aiheellisia. Kun tuomittu 

korvaus on monituhatkertainen todelliseen vahinkoon nähden, vastapuo-

len ei kannata luottaa niin sanottuun rationaaliseen apatiaan eli siihen, että 

kuluttajakanteita nostetaan äärimmäisen vähän ja että hän jää kokonaisuu-

dessa voitolle, vaikka hän kärsiikin tappion harvoissa aloitetuissa oikeu-

denkäynneissä. Kannattaa myös huomata, että rangaistusluonteisuus tuo 

oikeudenkäyntiin kaivatun ”järkevän ja oikeussuojan kannalta hyväksyttä-

vän perusteen”. Jos kahden euron korvausvaatimus voi tuottaa 100 000 euron 

rangaistusluonteisen korvauksen, harva enää kiistää, etteikö kantajalla ole 

mielekästä oikeudellista intressiä! Tosin pääsääntöisesti rangaistusluonteiset 

korvaukset ovat ”vain” kaksinkertaisia tai kolminkertaisia.

Tieto prosessilain vastuunjaosta ei vielä auta määrittämään taloudellista 

riskiä. Ensiksikin on muistettava, että law in action voi poiketa siitä, mikä law 

in books on. On sanottu, että oikeus ei tyhjetty tulkintasuosituksiin vaan se 

on ennen kaikkea – tai ainakin myös – inhimillistä käyttäytymistä.156 Kulu-

säännöksiä voidaan soveltaa tavalla, joka ei käy ilmi lakiteksteistä. Esimer-

kiksi Suomessa on väitetty, että tosiasiallinen kuluvastuu on vielä ankarampi 

käytännössä kuin teoriassa. Hävinnyt maksaa -säännön poikkeuksia nimit-

täin sovelletaan paljon harvemmin kuin pitäisi tai lakiteksti antaisi aihetta.157 

Toiseksi aikatekijä vaikuttaa jakamalla taloudellisen riskin tavallisesti mo-

nelle vuodelle, viehän keskivertoinen laaja riita-asia muutoksenhakuineen 

helposti neljä tai viisi vuotta. Omia kustannuksia asianosainen joutuu, kuten 

edellä todettiin, tavallisesti maksamaan siinä tahdissa kuin niitä syntyy. Ta-

vallisesti hänen lakimiesavustajansa laskuttaa palkkionsa oikeusasteittain, 

todistajat ja asiantuntijat taas haluavat palkkionsa heti. Omia kustannuksiaan  

156.  Toivonen 2017 s. 7.
157.  Koulu 2017 s. 333. Vastakkainen esimerkki on Ranskan oikeus. Siinä pääsääntönä on an-
kara kuluvastuu, joskin korvattavien kustannusten piiri on kapea. Muun muassa kaikkia asi-
anajajien palkkioita ei lasketa korvattaviin kustannuksiin; ne ovat siis korvauskelvottomia kus-
tannuksia (’frais irrépétibles’). Käytännössä voittanut asianosainen yleensä saa korvatuksi vain 
murto-osan todellisista menoistaan ja huomattavasti vähemmän, mitä prosessilaki näyttää 
edellyttävän. Ks. Schmidt 2010 s. 96. Täysi korvaus vaatii, että vastapuolen osoitetaan syyllis-
tyneen oikeudenkäynnin väärinkäyttämiseen (’abuse of the right of access to justice’). Mitä 
väärinkäyttäminen tarkoittaa, on tulkinnallisesti epäselvää ja sitä paitsi käytännössä jokseen-
kin mahdoton näyttää.   
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asianosainen voi hieman säännellä tyytymällä niukempaan asianajamiseen 

tai todisteluun. Lisäksi julkinen oikeusapu tai oikeusturvavakuutus voivat 

kattaa ja tavallisesti kattavatkin osan omista kustannuksista. Julkinen oikeus-

apu onkin joissakin maissa yleinen tapa rahoittaa joukkokanteita. Vaikka yh-

delle intressinhaltijalle myönnettävä rahamääräinen oikeusapu on vähäinen, 

yhteenlaskettuna kaikkien kantajien saama tuki riittää oikeudenkäyntiin. 

Sama asetelma toistuu vakuutuksissa. Esimerkiksi pohjoismaissa yksi-

tyishenkilöiden kotivakuutuksiin liittyy tavallisesti oikeusturvavakuutus. Se 

ei riitä rahoittamaan yksilöllistä oikeudenkäyntiä, sillä enimmäiskorvaus on 

tällä hetkellä 6 800 euroa. Valtamediassa ja ammattilehdissä toistuvatkin 

varotukset olla luottamatta oikeusturvavakuutuksiin.158 Jos kuitenkin sata 

yhteiskantajaa tai joukkokantajaa saa käyttää tämän rahamäärän oikeuden-

käyntiin, yhteissumma eli 680 000 euroa riittää minkä tahansa kollektiivisen 

oikeudenkäynnin rahoittamiseen. Tämä rahoituskanava on kuitenkin kat-

kaistavissa katsomalla, että asialla on intressinhaltijalle vain vähäinen mer-

kitys. Tällöin sekä julkinen oikeusapu että vakuutuskorvaus voidaan evätä.159 

Kollektiivisia kanteita taas tarvittaisiin nimenomaan silloin, kun asialla on 

kansalaiselle niin vähäinen merkitys, että rationaalinen toimija ei aloita siitä 

riskialtista yksilöllistä oikeudenkäyntiä. Asia on tällöin niin sanotun rationaa-

lisen apatian takia (tosiasiallisesti) oikeudenkäyntikelvoton. Oikeuksiin pää-

syn kannalta on vaikea perustella, miksi oikeusapua antavan viranomaisen 

tai yksityisen vakuutusyhtiön pitäisi päästä sanomaan viimeinen sana siitä, 

mitä kanteita oikeusjärjestyksessä nostetaan. Oikeuspolitiikan kannalta toki 

saatetaan kysyä, onko myös kollektiivisesti esitetyille vaatimuksille asetettava 

jonkinlainen yksilöllinen minimikoko. 

Joskus yksilöllisiäkin kanteita nostetaan epätavallisen pienen intressin ta-

kia. Julkisuuteen on muun muassa tuotu hovioikeuden tuomio asiassa, jossa 

kantaja vaatii kahden euron määräistä korvausta vastaajalta.160 Kanne jätet-

tiin käräjäoikeudessa tutkimatta, koska kantaja ei ollut esittänyt ”järkevää ja 

oikeusturvan kannalta hyväksyttävää perustetta” kanteelleen. Hovioikeus 

oli samaa mieltä ja epäsi jopa jatkokäsittelyluvan, mistä tosin voidaan ol-

la eri mieltä. Kannanotto oli nimittäin periaatteellisesti merkittävä, koska 

niin ihmisoikeudet kuin perustuslakikin lähtökohtaisesti takaa pääsyn tuo-

mioistuimeen. Osavoitokseen kantaja ehkä saattoi laskea sen, että hän sai  

158.  HS 5.2.2017: Oikeusturvavakuutus korvaa melko vähän.
159.  Edellä viitatussa uutisessa suuren vakuutusyhtiön edustaja toteaa: ”Kovin pienissä rii-
doissa vakuutusta ei voi käyttää”. 
160.  Ratkaisu 7.3.2017 EDILEX.
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tutkimatta jättämisen myötä takaisin suorittamansa oikeudenkäyntimaksun. 

Jos itse periaate (kantajalla on oltava myös rahamääräisesti järkevä oikeus-

suojan tarve) hyväksytään, lopputulos olisi luultavasti ollut sama, vaikka ky-

symyksessä olisi ollut yhteiskanne tai joukkokanne. Selvää kuitenkin on, että 

kollektiivinen oikeussuoja laskee järkevyyden kynnystä. Voidaan jotenkin 

vielä katsoa, että kuluttajalla ei ole oikeutta vaatia oikeudenkäynnillä korva-

usta esimerkiksi 30 euron ylilaskutuksesta. Jos korvausta vaativia kuluttajia 

on 1 500, useimpien mieli muuttuu – 45 000 euron kokonaisintressi alkaa jo 

näyttää ”järkevältä” ja ”hyväksyttävältä”.      

Vastuu vastapuolen kustannuksista puolestaan aktualisoituu vasta, kun 

oikeudenkäynti päättyy. Asianosainen voi näin lohduttautua sillä, että vastuu 

ei välttämättä toteudu ollenkaan, toisin sanoen hän voittaa oikeudenkäynnin 

tai sen hävitessään pääsee poikkeussäännön suomaan turvaan. Pahimmas-

sakin tapauksessa vastuu realisoituu vasta vuosien, aikaisintaan neljän tai 

viiden vuoden, joskus vuosikymmenen kuluttua. Toisaalta on huomattava, 

että asianosainen ei pysty arvioimaan eikä juuri vaikuttamaan siihen, millai-

seksi vastapuoli onnistuu kasvattamaan kustannuksensa. Tosin kokemuspe-

räisesti vastaajan kustannukset ovat tavallisesti alhaisemmat kuin kantajan 

kustannukset, mitä kantaja voi käyttää argumenttina. Kuten edellä todettiin, 

ankaraa kuluvastuuta moitiskelevan on syytä muistaa myös sen hyvät puolet. 

Ellei tällaista vastuuta olisi, intressinhaltija ei hyödy, vaikka hän voittaakin 

ja pääsee oikeuksiin.161   

Kollektiivinen oikeussuoja muuttaa kahdessa suhteessa tätä perinteistä 

analyysiä. Se tuo ensiksikin mukanaan tässä prosessioikeudelliseksi kutsutun 

riskin. Voi käydä, että se kollektiivinen oikeussuojakeino, jota intressinhalti-

jat yrittävät käyttää, kaatuukin teknisiin esteisiin. Esimerkiksi: ryhmäkanne 

jätetään tutkimatta, koska ryhmää ei kyetä määrittelemään riittävän tarkas-

ti. Tällöin intressinhaltija palautetaan yksilöllisen oikeussuojan asiakkaaksi. 

Samalla ne kustannukset, jotka aiheutuivat yrityksestä päästä kollektiivisen 

oikeussuojan piiriin, menevät täysin hukkaan. Pahimmassa tapauksessa int-

ressinhaltija joutuu lisäksi korvaamaan vastapuolen kustannukset, koska hä-

nen tulkitaan hävinneen tutkimatta jääneen kollektiivisen kanteen. Toiseksi 

161.  Tähänkin on olemassa lääke eli tässä tutkimuksessa yksisuuntaiseksi kutsuttu kuluvas-
tuu. Se on Englannissa käytössä henkilövahinkojen korvaamisessa. Sen ideana on, että vahin-
gonkärsijä-kantaja ei joudu maksamaan vastapuolen (tavallisesti vakuutusyhtiö) oikeuden-
käyntikuluja. Sen sijaan hän saa voittaessaan vastapuolelta normaalin korvauksen eli hävinnyt 
maksaa -pääsääntöä sovelletaan. Toki tällainen sääntö herättää kysymyksen siitä, mihin asia-
ryhmiin se ulotetaan ja mikä merkitys annetaan asianosaisten statukselle, esimerkiksi onko 
kärsivän asianosaisen oltava institutionaalinen taho. 
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intressinhaltija ei kollektiivisessa lainkäytössä ole enää omien voimavaro-

jensa armoilla. Intressinhaltija voi jossain määrin luottaa siihen, että hän 

saa rahallista tukea oikeudenkäyntiin toisilta intressinhaltijoilta, jotka ovat 

esittämässä samanlaisia mutta omia vaatimuksiaan, suurelta yleisöltä, ul-

kopuoliselta rahoittajalta tai jopa omalta lakimieheltään. Tunnettua nimit-

täin on, että monissa maissa asianajajat ottavat hoitaakseen asian ajamisen 

kollektiivisessa oikeudenkäynnissä tulospalkkioehtoisesti, toisin sanoen he 

saavat palkkionsa vain, jos heidän päämiehensä voittaa oikeudenkäynnin 

(tai tarkkaan ottaen on voittajien joukossa). Joissakin maissa tällaiset tulos-

palkkiotoimeksiannot ovat, kuten edellä todettiin, pääasiallinen keino ra-

hoittaa kollektiivista oikeussuojaa. Ja kolmanneksi: jos asia lopulta hävitään, 

vastuussa vastapuolen kustannuksista ovat kaikki kollektiiviseen oikeuden-

käyntiin turvautuneet oikeudenhaltijat.

Näin kollektiivisessa lainkäytössä taloudellinen oikeudenkäyntikynnys 

riippuu kolmesta seikasta, eli mitä vastuunjaon sääntöä sovelletaan loppu-

tuloskustannuksiin162, miten ulkopuolista eli muuta kuin asianosaisen omaa 

rahoitusta pystytään kanavoimaan oikeudenkäyntiin ja miten vastuu vastaa-

jan oikeudenkäyntikustannuksista jaetaan osallistuneiden kesken, kun oi-

keudenkäynti hävitään? Ensimmäinen ja kolmas kysymys ovat oikeudellisia, 

osaksi myös oikeuspoliittisia, sen sijaan toinen kysymys on lisäksi käyttäyty-

mistieteellinen. Periaatteellisia kiistanaiheita, jotka aiheuttanevat lähivuosi-

na paljon päänvaivaa, ovat toki muitakin: missä määrin Euroopan unionin 

on pakko  yhdenmukaistaa jäsenvaltioiden lainsäädäntöä ja konkreettisem-

min milloin kollektiivinen oikeussuoja vaatii erityistä sääntelyä, milloin taas 

siihen voidaan soveltaa prosessilain yleisiä säännöksiä oikeudenkäyntikus-

tannuksista. Euroopan unionin linjaukset ovat olleet toistaiseksi yhtäältä eh-

dottoman tuntuisia, toisaalta logiikaltaan kyseenalaisia. Komissio on muun 

muassa vastustanut oikeudenkäyntikustannuksia koskevien prosessilain 

162.  Oma kysymyksensä tietenkin on, mikä tulkitaan ”häviöksi” oikeudenkäynnissä. Tosin ky-
symys ei ole mitenkään spesifinen kollektiiviselle oikeussuojalle, vaan se aktualisoituu myös 
yksilöllisessä oikeussuojassa. Kollektiivinen oikeussuoja on enimmäkseen kompensoivaa eli 
siinä on kysymys korvauksista. Intressinhaltijoille vaarallisin tulkinta luonnollisesti on, että 
vaaditun korvauksen olennainen leikkaaminen tulkitaan sellaisenaan kantajien häviöksi oi-
keudenkäynnissä. Kuvaava on EDILEX tapaus Itä-Suomen hovioikeus 3.4.2017. Siinä kunnan 
jätevesiviemäri oli saastuttanut järven, josta paikallinen kauppapuutarha otti kasteluvetensä. 
Käräjäoikeus tinki vaaditun korvauksen kymmenesosaan vaaditusta ja määräsi tällä perus-
teella kantajapuutarhan maksamaan kunnan oikeudenkäyntikulut, koska sen katsottiin hä-
vinneen oikeudenkäynnin. Näin kantajan nettotappioksi tuli 20 000 euroa. Hovioikeus nosti 
korvauksen suurin piirtein alun perin vaadituksi, ja sen seurauksena kantaja vapautui korva-
usvelvollisuudesta.   
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säännösten yhdenmukaistamista. Kustannukset on nimenomaan haluttu 

jättää kansallisten prosessilakien säännösten varaan. Toteutuessaan tämä 

merkitsisi nykyisen eriarvoisuuden pysyttämistä: joissakin jäsenvaltioissa 

oikeudenkäynnin sisältämä taloudellinen riski on vähäinen, toisissa taas 

suuri. Vaikka hyväksyttävästä riskin tasosta voidaan väitellä, eriarvoisuutta 

sinänsä eli kansallisten prosessilakien vaihtelua tässä suhteessa ei ole mis-

sään kiistetty. 

Kansallisten prosessilakien pysyttämistä tässä suhteessa ennallaan voi-

daan pitää luonnollisena jäsenvaltioiden prosessiautonomian valossa: jäsen-

valtiot saavat järjestää lainkäyttönsä miten haluavat. Yhtä hyvin linjaus voi 

kieliä varovaisuudesta, koska aihepiiri on kontroversiaalinen. Kollektiivinen 

lainkäyttö jakaa mielipiteitä paitsi jäsenvaltioissa myös Euroopan unionis-

sa. Kysymys prosessilakien yhtenäistämisestä on kylläkin eri asia kuin ky-

symys siitä, tulisiko kansallisissa prosessilaeissa olla erityissäännökset kol-

lektiivisista oikeudenkäynneistä. Erityissäännösten puuttuminen nimittäin 

merkitsee, että tällaisiin oikeudenkäynteihin sovelletaan, kuten edellä to-

dettiin, prosessilain yleisiä säännöksiä. Niissä taas ei ole tapana varautua 

kollektiivisiin tai edes moniasianosaisiin oikeudenkäynteihin. Niin tai näin, 

kansallisen lainsäätäjän – tai oikeammin kansallisen oikeuspolitiikan – teh-

täväksi jää ratkaista, ovatko erityissäännökset tarpeen ja jos ovat, millaisia 

niiden tulisi olla. Sen sijaan jos pitäydytään yleisissä säännöksissä oikeu-

denkäyntikuluista, tuomioistuimien huoleksi jää kehittää niille tulkinnat 

uusissa soveltamistilanteissa.163 Tässä myös mielipiteet hajoavat. Perintei-

siä säännöksiä oikeudenkäynnin kustannuksista pidetään toisinaan estee-

nä tehokkaalle kollektiiviselle oikeussuojalle.164 Pohjoismaisen tutkijan on 

kuitenkin mahdotonta nähdä näin a priori suoraa yhteyttä. Totta on, että 

perinteisille säännöksille on, jos tai kun sitä halutaan, kehitettävissä tulkin-

toja, jotka tosiasiallisesti vaikeuttavat kollektiivisia oikeudenkäyntejä. Toinen 

asia on, että prosessilain kulusäännösten merkitystä kulujen määräytymi-

seen on pidetty oletettua vähäisempänä. Paljon suurempi vaikutus niihin 

on rakenteilla, asenteilla ja työtavoilla.165 Tämä pitää varmasti paikkansa  

163.  Ennalta selvää on, että kollektiivisen lainkäytön edustuksellisissa sovelluksissa tämä on 
periaatteessa helppoa: edustuksellinen kollektiivikanne on teoriassa perinteisen kahden asi-
anosaisen kanteen muunnelma. Sen sijaan kumulatiivisissa kanteissa tulkintaongelmia syn-
tyy, ellei muuten, niin joukkokanteissa oikeudenkäyntikustannusten kohdistamisessa eri oi-
keudenkäynneille ja yhteiskannetyyppisissä kanteissa yhteiskantajien keskinäisissä suhteissa. 
Ks. Koulu 2017 s. 131. 
164.  Näin esimerkiksi Hensler 2009 s. 24.
165.  Näin Suomen osalta Ervasti 1997 s. 99. Kulusäännösten hienosäätö on tietenkin helpoin 
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myös kollektiivisessa lainkäytössä, ehkä vielä paremmin kuin yksilöllisessä 

lainkäytössä.   

Jos komission sisällölliset linjaukset otetaan vakavasti, joudutaan törmä-

yskurssille access to justice -logiikan kanssa. Komissio esimerkiksi tyrmää se-

kä julkisen vallan antaman rahoituksen että ulkopuolisen rahoituksen kerää-

misen oikeudenkäynteihin.166 On toki myönnettävä, että varsin epäselväksi 

jää, mitä komissio tarkoittaa ”ulkopuolisella rahoituksella”. Olisi houkuttele-

vaa katsoa, että sillä tarkoitetaan pelkästään sellaista kaupallista oikeuden-

käyntien rahoittamista, jota on alkanut esiintyä joissakin maissa, tunnetuin 

esimerkki tästä on Australia. Syy ulkopuolisen rahoittamisen vieroksuntaan  

on komission mielestä siinä, että tällainen rahoitus toisi markkinatalouden 

lainalaisuudet myös oikeussuojan hakemiseen. Jos päätelmä on oikea, esi-

merkiksi ideologisesti tai poliittisesti motivoitu tai filantrooppinen rahoitus 

olisi kollektiivisessa lainkäytössä sallittua, ehkä edistettävääkin. Kaikkinai-

nen yksityinen rahoitushan keventää julkisen rahoituksen tarvetta. Kuten 

edellä todettiin, monissa maissa julkinen oikeusapu on vastoin alkuperäis-

tä tarkoitustaan noussut keinoksi rahoittaa joukko- ja yhteiskanteita. Kun 

jokainen joukon jäsen saa sinänsä pientä oikeusapua, yhdessä oikeusapu-

panokset riittävät. Tiettävästi missään Euroopan maassa oikeudenkäyntien 

ulkopuolista rahoittamista ei ole kielletty tai varta vasten rajoitettu. Jos jotain 

rajoituksia on ollut voimassa, ne ovat johtuneet muusta kuin prosessilaista, 

esimerkiksi yleisölle suunnattavan rahankeräyksen tavanomaisista  ennak-

koehdoista kuten luvanvaraisuudesta.  

Komission näkemys kuitenkin herättää samat kysymykset kansallises-

sa oikeuspolitiikassa: tuoko ulkopuolinen rahoitus markkinatalouden lain-

alaisuudet oikeudenkäynteihin? Tosin tämä kysymys sisältää fundamentaa-

lisemman ongelman eli sen, onko markkinatalouden lainalaisuuksien – mitä 

niillä sitten tarkoitettaneenkin – tuleminen oikeudenkäynteihin pahasta? Sii-

hen, että ihminen pääsee lain hänelle suomiin oikeuksiin yksittäistapauksis-

sa, ei voi muuta suhtautua muutoin kuin myönteisesti. Sekin, että hän pääsee 

tapa laskea (tai yrittää laskea) oikeudenkäyntikynnystä.  
166.  Report 2012 s. 14. Joku voisi kysyä, miksi julkinen valta ei saisi rahoittaa esimerkiksi jouk-
kokanteita. Syitä hakeva löytää jonkinlaisen rationaalisen perustelun. Ajatukseen oikeuden-
käyntien privatisoitumisesta nimittäin kytketään herkästi korollaari siitä, että julkisen vallan ei 
tule mitenkään ottaa osaa oikeudenkäyntien, eikä ainakaan kollektiivisten oikeudenkäyntien 
rahoittamiseen. Näin Andrews 2014 s. 7. Tietenkin suoraviivaisempi perustelu on, että rahoitta-
misen kielto pitää tällaisten oikeudenkäyntien määrän hallittavana. Eri asia on, että oikeuden-
käyntien määrän pitäminen ”hallittavana” ei korreloi access to justice -ajatteluun, itse asiassa 
se on tämän ajattelun vastakohta.  
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oikeuksiinsa jonkun ulkopuolisen tahon rahallisella tai professionaalisella 

tuella, tuntuu täysin hyväksyvältä. Huoltahan on kannettu juuri siitä, että ta-

loudellisesti tai tiedollisesti heikot eivät korkean oikeudenkäyntikynnyksen 

takia ollenkaan pääse oikeuksiinsa. Komission vastahakoisuus tuntuukin 

kytkeytyvän oikeudellisen kiristämisen rahoittamiseen, toisin sanoen siihen, 

että spekulatiivinen rahoittaja antaa rahaa perusteettomiin kollektiivisiin 

kanteisiin, joilla vastapuoli yritetään pakottaa aiheettomiin myönnytyksiin.167 

Prosessioikeuden tutkija kiistäisi koko kiristämislogiikan. Kollektiivinen oi-

keudenkäynti sinänsä ei vaaranna vastapuolen taloudellisia intressejä. Vaa-

rana on pitkittyvä ja paljon kielteistä huomiota saava oikeudenkäynti. Tällöin 

vastapuoli sortuu liiallisiin tai perusteettomiin myönnytyksiin saadakseen 

oikeudenkäynnin pois uutisaiheista. 

Vaikka oikeudellisen kiristämisen (esimerkiksi ryhmäkanteella uhkaa-

misen) riski lienee Euroopassa vähäinen ja pohjoismaissa olematon, siihen 

liittyvät pelot on toki tunnustettava tosiasiaksi. Jos tämä väärinkäytösten riski 

halutaan poistaa, siihen riittää, että kollektiivisten oikeudenkäyntien rahoit-

taminen voittopalkkioehdoin kielletään. Tällaisella rahoittamisella tarkoite-

taan sitä, että rahoittajalle luvataan osuus siitä, mitä kanteella tai tarkkaan 

ottaen pakotetulla sovinnolla voitetaan. Vastikkeeton rahoittaminen olisi 

rajoituksetta sallittua, koska se ei tuo pelättyjä ”markkinatalouden lainalai-

suuksia” oikeudenkäynteihin.168 

Politiikka, jonka mukaan julkinen valta ei rahoita kollektiivisia oikeu-

denkäyntejä, on vaikeasti toteutettavissa. Yhtäältä ihmisoikeudet, toisaalta 

taas access to justice -liike edellyttävät, että luonnollinen henkilö saa jos on 

tarpeen maksutonta oikeusapua. Tosin ihmisoikeussopimus antaa tämän 

oikeuden vain rikosasiassa vastaajalle (6 art 3c-k), mutta soveltamiskäytän-

tö laajentaa sen muihinkin oikeudenkäynteihin, esimerkiksi laajoihin riita-

asioihin.169 Ennalta selvää tietenkin on, että henkilö ei voi menettää tätä oi-

keuttaan oikeusapuun, jos hänet prosessilaissa pakotetaan tai hän muutoin 

joutuu esittämään vaatimuksensa kollektiivisessa muodossa, esimerkiksi 

167.  Päätelmä perustuu ehdotusta valmistelleen komission työryhmän työasiakirjaan. Siinä 
työryhmä painotti, että jäsenvaltioiden oikeusjärjestykset eivät saa sisältää sellaisia taloudel-
lisia kannustumia, jotka houkuttelevat kollektiivisen oikeussuojan väärinkäyttämiseen – mitä 
lienee pidettävä itsestään selvänä. 
168.  Tämä ei rauhoita kaikkia väärinkäytöksiä pelkääviä. Voidaan nimittäin väittää, että kil-
paileva yritys voi suoraan tai epäsuorasti rahoittaa sellaista ryhmäkannetta, joka aiheetta koh-
distetaan sen kilpailijaan tämän liiketoiminnan häiritsemiseksi tai maineen mustaamiseksi. 
Tällaisia melko haettuja vaaroja ei kuitenkaan kyetä torjumaan kuin kieltämällä kaikki oikeu-
denkäynnit yrityksiä vastaan, mitä kukaan ei tule julkisesti ehdottamaan.   
169.  Ervo 2005 s. 224.



113

4. Kantajatahon riski

ryhmäkanteessa ryhmän jäsenenä. Yhteiskanteessa ja joukkokanteessa aja-

tus rahoituksen epäämisestä kollektiivisuuden perusteella kaatuu jo siihen, 

että kumpikin kanne koostuu rakenteellisesti erillisistä vaatimuksista. Totta 

on, että julkisen oikeusavun saamiselle on lähes jokaisessa maassa erilaisia 

rajoituksia. Tavallisesti oikeusapu kattaa vain osan oikeudenkäynnin kus-

tannuksista, esimerkiksi lakimiesavustajalle maksetaan korvaus vain mää-

rätyn taksan mukaan tai ainoastaan tietyistä työtunneista. Kollektiivisessa 

lainkäytössä tällaiset rajoitukset menettävät merkitystään. Jos oikeuksiaan 

hakevia on paljon, sinänsä pienet oikeusapupanokset yhdistettyinä riittävät, 

kuten edellä todettiin, laajankin kollektiivisen kanteen ajamiseen. Esimerkik-

si Englannissa julkinen oikeusapu on pääsääntöinen rahoituskanava myös 

kollektiivisessa lainkäytössä. Oikeusapuperusteisen rahoituksen hyvä saata-

vuus lienee samalla pääsyy siihen, että järjestökanteet ovat kollektiivisessa 

oikeussuojassa jääneet paljon vähäisimmiksi, mitä teoria edellyttää.170 Jouk-

kokanteisiin saadaan tosiasiallisesti kattava rahoitus julkisesta oikeusavusta, 

järjestökanteisiin taas ei se ole mahdollista. 

Oikeuspolitiikan päättäjien ratkaistavaksi jää, sallitaanko lainsäädän-

nössä tällainen ositettu oikeusapurahoitus tai onko siitä aihetta luoda 

pääasiallinen rahoitustapa. Ongelma on osaksi myös lainopillinen: miten 

mukaanpääsy kollektiiviseen oikeussuojaan heijastuu oikeusavun myön-

tämiseen yksittäiselle intressinhaltijalle? Kysymys sisältää piilo-ongelman 

siitä, missä määrin henkilölle annettu oikeusapu saa, edes välillisesti tai 

epäsuorasti, hyödyttää muita intressinhaltijoita heidän oikeuksiin pääsys-

sään. Oikeusapua ja muutakin julkista rahoitusta kehitettäessä on muis-

tettava erityisesti pilottikanteiden rahoittaminen. Tällainen kanne palve-

lee myös yhteistä hyvää, toisin sanoen se yhtäältä ylläpitää oikeuskehitystä, 

toisaalta palvelee muita samassa asemassa olevia intressinhaltijoita. Tä-

mä yhteinen hyvä ei riipu siitä, miten pilottikanne päättyy. Näin voidaan 

väittää, että esimerkiksi oikeusapurahoituksen tulisi olla normaalia avo-

kätisempää. Sen sijaan on jokseenkin mahdotonta väittää, että henkilöltä 

tulisi evätä normaali oikeusapu hänen oikeudenkäyntinsä pilottiluonteen 

takia. Tosin tällainen ajatus kaatuisi jo käytännön erotteluvaikeuksiin.171  

170.  Tässä valossa joidenkin maiden lähes paranoidinen suhtautuminen järjestökanteisiin 
on aiheetonta. Tällainen asenne on saanut kannatusta Etelä-Amerikassa. Tutkimuksessa tuo-
daan esiin esimerkkinä Chile. Chilessä aiheettoman järjestökanteen nostanutta järjestöä voi-
daan sakottaa, järjestön johtajat julistaa kelpaamattomiksi tehtäviinsä sekä itse järjestökin 
lakkauttaa. Ks. Hodges 2009 s. 333. Tietoja siitä, sovelletaanko näitä drakonisia säännöksiä, ei 
kylläkään ole saatavilla.    
171.  Koulu 2017 s. 38.
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Asianosainenhan ei voi vaikuttaa siihen, pitääkö joku ulkopuolinen hänen 

oikeudenkäyntiään pilottimaisena.     

4.1.2. Tulospalkkioehtoinen asianajaminen 
rahoituskeinona?

Nykyinen keskustelu oikeudenkäyntien rahoittamisesta – tai toisesta näkö-

kulmasta taloudellisen riskin kohtuullistamisesta – on päätymässä umpiku-

jaan, koska monet vaihtoehdot on, kuten edellä todettiin, jo etukäteen pois-

tettu agendalta. Näin on päädytty miettimään, pystyykö joko niin sanottu 

kolmas sektori tai asianajamista ammatikseen harjoittavat lakimiehet rahoit-

tamaan kollektiivisia oikeudenkäyntejä. Kolmas sektori koostuisi kansalais- , 

ympäristö- ja kuluttajajärjestöistä. Ajatus kollektiivisen lainkäytön perusta-

misesta järjestöjen rahoituksen varaan kieltämättä houkuttelee. Järjestöjen 

rahoitus yhtäältä poistaisi paineen julkisesta oikeusavusta, toisaalta taas se 

veisi huolen liian korkeaksi nousseesta oikeudenkäyntikynnyksestä. Järjestön 

antama moraalinen tuki vähentäisi myös henkistä rasitusta, jolle yksityinen 

henkilö altistuu oikeudenkäynnissä. Rasitus on sitä suurempi, mitä kauem-

min oikeudenkäynti kestää ja mutkistuu. Pitkittyminen ja mutkistuminen 

taas ovat luonteenomaisia juuri moniasianosaisille oikeudenkäynneille.     

Kuvitelmat siitä, että kansalaisjärjestöt ja vastaavat innolla rahoittaisivat 

oikeudenkäyntejä, ovat kaikkialla pettäneet. Tämä ei yllätä, sillä järjestöjen 

halukkuus rahoittaa oikeudenkäyntejä vaatii varsin poikkeuksellisia olosuh-

teita. Oikeudellisen edunvalvonnan eli kuvainnollisesti käräjöinnin on ensik-

sikin  kuuluttava järjestön normaaliin toimenkuvaan, ja toiseksi ajettavaksi/

tuettavaksi otetun oikeudenkäynnin on oltava osa laajempaa edunvalvontaa 

tai kuten joskus on asianlaita järjestösotaa.172 Järjestökanteita ajavat jos aja-

vat tavallisimmin ad hoc -yhteisöt, joita asialle omistautuneet kansalaisak-

tiivit nimenomaan tätä varten perustavat.173 On selvää, että nämä edellytyk-

set harvoin vallitsevat eivätkä intressinhaltijat voi ratkaisevasti itse vaikuttaa 

niiden täyttymiseen. Ja vaikka järjestö innostuisikin asiasta eli olisi valmis 

antamaan tukea, järjestön on senkin pidettävä mielessä taloudellinen ris-

ki. Pohjoismaisia ryhmäkannelakeja valmisteltaessa tuotiinkin oivaltavasti 

172.  On helppo huomata, että nämä edellytykset täyttyvät tavallisimmin työntekijäjärjestöjen 
kohdalla. Niiden ajamat järjestöryhmäkanteet ovatkin monissa maissa yleisiä, joskaan eivät 
pääsääntönä.
173.  Sanotaan, että järjestöt henkilöityvät vahvasti: organisoitumisen käynnistävät ”well-kno-
wn lawyers with social movements backgrounds.” Näin Huang 2016 s. 91.
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esiin järjestöjen luontainen riskiaversiivisuus. Keskeisiksi toimijoiksi ajatellut 

kansalais- ja kuluttajajärjestöt kärsivät lisäksi itsekin voimavarojensa niuk-

kuudesta.174 Tämä taas selittää sen oudoksutun havainnon, jonka mukaan 

kollektiivisia kanteita käynnistävät lähinnä sijoittajien etujärjestöt tai yhteen-

liittymät. Valtaosa eurooppalaisista ryhmäkanteista ja joukkokanteista on 

liittynyt sijoittamiseen, useimmiten arvopaperikauppaan. Pessimismiä tukee 

havainto, että tilastojen valossa harvalukuiset kuluttajajärjestöjen nostamat 

ryhmäkanteet ovat tosiasiallisesti olleet julkisen vallan rahoittamia. Oikeu-

denkäynnit on tapana kustantaa järjestölle annetulla valtionavulla, jonka 

hakemisessa taas perusteena voidaan käyttää aikomusta nostaa ryhmäkan-

ne edustettujen kuluttajien puolesta. Tästä syystä  raja julkisen rahoituksen 

ja yksityisen rahoituksen välillä hämärtyy.175 Vaikkakaan asiaa ei ole yhtä 

huolella tutkittu, lausuttu luultavasti pätee myös kansalaisjärjestöjen ja ym-

päristöjärjestöjen vastaavissa ryhmäkanteissa. Ryhmäkanteiden nostaminen 

ja ajaminen on yksinkertaisesti niin kallista, ettei kolmas sektori pysty sitä 

omin voimin kustantamaan. 

Ajatus siitä, että oikeudenkäyntiä hoitavat lakimiehet eli käytännössä 

kantajien asianajajat vapauttavat kantajat heidän omista oikeudenkäynti-

kustannuksistaan, on astetta realistisempi. Monissa maissa tulospalkkiope-

rusteisista toimeksiannoista onkin tullut pääasiallinen tapa rahoittaa niin 

ryhmäkanteita kuin joukkokanteitakin.176 Access to justice -näkökulmasta 

tällaisessa rahoituksessa ei ole nähty ongelmaa. On vain pikemminkin hy-

väksi, että kansalainen saa asiansa näin rahoitettuna tuomioistuimeen. Täl-

laista asianajajarahoitusta on myös perusteltu sillä, että tällaisten toimeksi-

antojen vastaanottaminen on luontaista praktiikan kehittämistä ja ”nimen” 

hankkimista. Sitä paitsi asiaa hoitava lakimies on osaavin arvioimaan sitä 

oikeudenkäynnin lopputulosta, josta hänen palkkionsa riippuu. Peruste-

luissa on anteeksipyytelevä sävy, ikään kuin tällaista rahoitusta puolustavat 

kantaisivat huonoa omatuntoa siitä, että tällaiseen rahoitusmuotoon ylipää-

tään turvaudutaan. Asianajajien näkökulmasta tulospalkkiosopimukset ovat 

moraalisesti arveluttavia, jos alalle pääseminen edellyttää sellaisten hyväksy-

mistä. Palkkion saaminen riippuu osaksi sattumanvaraisista seikoista (miten  

174.  Ks. Berndt 2009 s. 220. 
175.  Samoin sumentuu myös raja viranomaisaloitteisen ryhmäkanteen ja järjestön ajaman 
ryhmäkanteen välillä. Viranomaistaho kun asiallisesti ratkaisee kummassakin tapauksessa, 
missä asioissa ryhmäkanteita nostetaan. 
176.  Koulu 2017 s. 134. Maailman epäoikeudenmukaisuutta osoittaa, että samaan aikaan tu-
lospalkkio-oikeudenkäynteihin erikoistuneita lakimiehiä pidetään rahanahneina ja vain omaa 
etuaan tavoittelevina. Ks. Wagner 2011 s. 60.  
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vastapuoli puolustautuu, miten tuomioistuin tulkitsee lakia), eikä paraskaan 

asianajaminen takaa lopputulosta eli voittoa. Ehdollisia palkkioita ei aiheetta 

kutsuta ”riskisopimuksiksi”. Asianajajahan voi joutua tekemään vuosikausia 

työtä saamatta siitä minkäänlaista korvausta. Muussa yhteydessä vastaava 

keräisi paheksuntaa orjatyönä. Yhtä kaikki, tulospalkkiorahoitus on hyväk-

syttävä tosiasiaksi ja nähtävästi jopa yleistyväksi tavaksi paikata julkisen ja 

(muun) ulkopuolisen rahoituksen aukkoja.

Tulospalkkiot kärsivät huonosta maineesta. Huono maine leimaa sekä 

tällaisia toimeksiantoja vastaan ottavia lakimiehiä että itse oikeudenkäynte-

jä. Tulospalkkiot on tapana katsoa ”amerikkalaisen myrkkycocktailin” osaksi. 

Tällainen yhdistelmä helpottaa, väitetään, kollektiivisen oikeussuojan väärin-

käyttämistä, esimerkiksi suosii  ryhmäkanteiden nostamista puhtaassa rahas-

tamistarkoituksessa.177 Toki tulospalkkiosopimukset ovat vain yksi osatekijä, 

ja voidaan kyseenalaistaa, mikä sen todellinen painoarvo on. Muut yhdistel-

män osat kuten discovery-mekanismi, rangaistusluontoiset vahingonkorva-

ukset ja asianosaiset maksavat omat kustannuksensa -sääntö kun vaikuttavat 

a priori paljon merkittävimmiltä. Tätä kuvaa hyvin se, että pohjoismaissa on 

pidetty kiinni hävinnyt maksaa -säännöstä ja todellisen vahinkoon rajoittu-

vasta vahingonkorvauksesta, jotta yritykset käyttää ryhmäkannetta väärin es-

tetään.178 Tulospalkkiot ovat kuitenkin mainettaan parempia, ja tulospalkkioi-

ta vastustavan pitäisi reilun pelin hengessä ilmoittaa, mikä on kollektiivisessa 

lainkäytössä korvaava vaihtoehto. Rahoitetaanko kollektiiviset oikeudenkäyn-

nit verovaroin, vakuutuksin vai ulkopuolisella joukkorahoituksella? Yhtäkään 

näistä rahoitusmuodoista ei ole kehitetty mainintoja pidemmälle. Vastaväite, 

jonka mukaan intressinhaltijoiden tulee rahoittaa omat oikeudenkäyntinsä, 

on silkkaa populismia. Väite kun tarkoittaa samalla sen hyväksymistä, että 

kaikki eivät pääse oikeuksiinsa. Ohimennen todettakoon, että esimerkiksi 

vakuutusyhtiöiden kiinnostusta kollektiivisen oikeussuojan rahoittamiseen 

on epäilty. Se nimittäin lisää euroopanlaajuisesti oikeudenkäyntikustan-

nuksia, jotka tulisivat korvattaviksi vakuutuksista.179 Kun vielä julkisenkin 

rahoituksen mahdollisuus on välillä haluttu totaalisesti evätä, oikeastaan  

kaikki ajateltavissa olevat rahoituskanavat on tukittu tai ainakin tehty epäi-

lyttäviksi – poikkeuksena vain suurelta yleisöltä kerätty joukkorahoitus.180 

177.  Wagner 2011 s. 60. Tosin samalla on arveltu, että cocktailin yksittäisten osien siirtäminen 
eurooppalaisiin oikeusjärjestyksiin tuskin tuo mukanaan mainittavaa muutosta kannefrek-
venssissä. Näin Koch 2016 s. 357.    
178.  Näin Werlauff 2013 s. 184.
179.  Ks. Hodges 2014 s. 87.
180.  Tässä kohdin vanhempi lukija panee merkille poliittisen ilmapiirin muuttumisen. Vielä 



117

4. Kantajatahon riski

Tulospalkkiokeskustelu kärsii siitä, että tulospalkkioista puhutaan kerto-

matta, mistä sen muunnelmasta puhutaan. Muunnelmat ovat niin kaukana 

toisistaan, että päätelmät ovat harvemmin suoraan yleistettävissä.181 Toki 

yhteistä kaikille muunnelmille on, että ne ovat katsottavissa vaaraksi sille 

asianajajan riippumattomuudelle, joka on hänen asemansa perusta. Tähän 

vaaraan palataan jäljempänä. Perinteinen joko/tai -asetelma, jossa asiaa aja-

nut lakimies joko saa suhteettoman osuuden voitetusta korvauksen tai ei saa 

mitään korvausta työstään, ei ole käsitteellinen tai looginen välttämättömyys. 

Tosin siitä, paljonko tulospalkkiosopimuksia tehdään, minkälaisissa oikeu-

denkäynneissä niitä käytetään ja millaisia tulospalkkiojärjestelyjä sopimuk-

siin on tapana kirjoittaa, tiedetään varsin vähän, pohjoismaissa tulospalk-

kioiden käytännöistä ei tiedetä oikeastaan mitään. Maakohtaiset vaihtelut 

lienevät suuria. Romaanis-germaanisissa oikeuskulttuureissa kaikki ehdol-

liset eli no win, no fee -tyyppiset sopimukset ovat olleet jyrkästi kiellettyjä, 

nähtävästi asianajajaprofession edunvalvonnan takia.182 Kiellosta on alettu 

vasta viime vuosina tinkiä, koska ehdolliset palkkiot samalla avaavat uusia 

markkinoita asianajopraktiikassa. 

Tulospalkkiotoimeksiantojen perustyyppi on niin sanottu voittopalk-

kiosopimus. Puhtaassa muodossaan se antaa asianajajalle määräosan sii-

tä, mikä oikeudenkäynnillä voitetaan. Muuta palkkiota hän ei saa. Voitoksi 

lasketaan tavallisesti myös se suoritus, joka päämiehelle maksetaan, jos oi-

keudenkäynti päättyy sovintoon. Sovintojahan syntyy myös kollektiivises-

sa lainkäytössä.183 Voittopalkkiosopimus sisältää huomattavan riskin, mistä 

johtuen määräosa yleensä nousee korkeaksi, sitä korkeammaksi, mitä huo-

nompi menestymisennuste on. Yhdysvalloissa sopimus takaa asianajajalle 

yleensä kolmanneksen voitosta, työläissä ja epävarman ennusteen asioissa 

voitto-osuus voi olla jopa puolet. Kannattaa kuitenkin huomata, että voitto-

palkkiosopimuksen soveltamisala on varsin kapea: se soveltuu vain kompen-

satorisiin vaatimuksiin ja niistäkin ainoastaan rahamääräisiin korvauksiin. 

Näin kaikki tässä tutkimuksessa kollektiivisiksi määritellyt vaatimukset kuten 

kieltokanteet jäävät tämän rahoituskanavan ulkopuolelle. 

1970-luvulla puhuttiin ”yleispyrkimyksestä”, jonka mukaan yhteiskunnan tuli kustantaa se oi-
keusapu, joka tyydytti ”oikeusturvatarpeet”. Ks. Aalto 1974 s. 308. 
181.  Pohjoismaisesta keskustelusta ks. esimerkiksi Andersen 2005 s. 692.
182.  Ks. Hensler 2009 s. 22. Olettamus edunvalvontamotiiveista ei kuitenkaan ole häneltä. 
183.  Hyvin laadittu sopimus ottaa myös tämän ”voiton” huomioon. Määräosan ei tarvitse olla 
kiinteä, vaan se voi vaihdella sen mukaan, mikä on lopputulos. Oikeudenkäynnin alussa teh-
ty sopimus voi esimerkiksi antaa pienemmän määräosan kuin voitto, joka saavutetaan vasta 
täysimittaisen ja monivuotisen oikeudenkäynnin tuomiolla. 
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Vaikka suoraa kausaaliyhteyttä ei ole, voittopalkkiosopimus edellyttää 

käytännössä rangaistustyyppisiä korvauksia. Jos korvaus on rajattu todelli-

seen vahinkoon, vahingonkärsijän on psykologisesti vaikea luopua osasta 

korvaustaan. Asianajajien palkkio-ohje sallii voittopalkkioperusteen ”erityi-

sestä syystä”. Tosin ohje ei ota kantaa siihen, onko tämä palkkioperuste yk-

sinomainen vai muuta perustetta täydentävä. Sopimus voittopalkkiosta on 

kuitenkin tehtävä kirjallisesti, mitä ei muita palkkioperusteita käytettäessä 

ohjeessa edellytetä. Erityistä syytäkään ei lähemmin säännöissä tai niiden so-

veltamisohjeissa määritellä. Soveltamisohjeissa kuitenkin korostetaan erik-

seen, että tapaohjeiden määräykset palkkion kohtuullisuudesta ja oikeasta 

suhteesta työmäärään koskevat myös tällaisia voittopalkkioita. Kommentoi-

vassa kirjallisuudessa todetaan vielä, että tulospalkkioita kaiken kaikkiaan 

käytetään ”suhteellisen harvoin”.184 Asianajajakunta näyttää suhtautuvan 

voittopalkkiotoimeksiantoihin vielä kielteisemmin kuin palkkio-ohje. Sen 

piirissä pidetään erikoisena, että tällaiset sopimukset ovat ollenkaan sallit-

tuja.185 Monissa maissahan ne ovat kiellettyjä. Etenkin romaanisissa oikeus-

kulttuureissa saatetaan tosissaan miettiä jopa sitä, saako ulkopuolinen ollen-

kaan antaa rahaa toisen oikeudenkäyntiin.186  

Makuasia on, pidetään niin sanottua lisäpalkkiosopimusta voittopalkki-

on konstruktion muunnelmana vai omana palkkiomuotonaan. Oli niin tai 

näin, jos tällaiselle palkkiolle haetaan iskevämpää nimeä, se voisi olla bo-

nuspalkkio, siitä tehty sopimus bonussopimus ja sille pohjautuva toimek-

sianto bonuspohjainen toimeksianto. Tällaisella sopimuksella tarkoitetaan 

palkkio-ohjeissa sopimusta asianajajalle maksettavasta ”erityisestä hyvi-

tyksestä” siinä tapauksessa, että tarkoitettu tulos saavutetaan. Tämä palk-

kiotyyppi mainitaan samassa palkkio-ohjeen kohdassa kuin voittopalkkiot. 

Näin sitä koskevat samat kirjallisen sopimuksen ja erityisen syyn vaatimuk-

set. Lisäpalkkio- eli bonussopimus on tavallisesti liitännäinen, toisin sanoen 

se täydentää toista, ajankäyttöön tai toimenpiteisiin pohjautuvaksi sovittua 

taikka kiinteämääräistä palkkiota. Mikään ei tietenkään estä bonuspalkkion 

liittämistä intressiperusteiseen palkkioon, jos prosessilaki tällaisen palkkio- 

184.  Ylönen 2014 s. 418. Samoin Halila 2004 s. 83. Halila tuo esiin myös sen, ettei ole olemassa 
ajasta ja paikasta riippumatonta mittapuuta, jonka perusteella joku palkkioperuste olisi joko 
hyväksyttävä tai hylättävä. Ruotsissa suhtautuminen voittopalkkiosopimuksiin on paljon kiel-
teisempi. Tosin konkreettiset kannanotot koskevat henkilövahinkoja, joten asennetta ei ehkä 
voi yleistää (kyseessä oli whiplashvamma). Ks. Bellander 2017 s. 224.
185.  Näin Kilpiä 2016 s. 189.
186.  Antunes 2009 s. 162. Tosin hän vastaa varauksellisen myöntävästi (’seems possible’).
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perusteen sallii.187 Intressinhaltijoille edullisin vaihtoehto on aika- tai toi-

menpideveloitus, joka on ehdollinen eli tulospalkkio, toisin sanoen palkkio 

maksetaan vain, kun oikeudenkäynti voitetaan. Tällainen palkkioperuste 

edellyttää kuitenkin huomattavan täsmällistä sopimusta siitä, mikä katsotaan 

voitoksi. Kokemus osoittaa, että kantaja saa harvoin kaikki vaatimuksensa 

täysimääräisinä hyväksytyiksi. Asianajajalle  ehdollinen aika- tai toimenpi-

develoitus on huono vaihtoehto, koska hän ei saa vastinetta kantamastaan 

riskistä. Kokenut asianajaja tuskin suostuu toimeksiantoon tällaisin ehdoin. 

Sen sijaan kiinteämääräinen palkkio yhdistettynä bonuspalkkioon, jos asia 

voitetaan, voi hyvinkin hänelle kelvata. Pilottikanteissa yhdistelmä vaikuttaa 

suorastaan ihanteelliselta, koska asianajaja voi vaikuttaa lopputulokseen pi-

lottikanteen valinnalla ja omalla asianajamisellaan. Pelkkä voittopalkkio taik-

ka ehdollinen aika- tai toimenpideveloitus tulee kysymyksen lähinnä silloin, 

kun sama asianajaja ottaa ajaakseen suuren määrän hieman erilaisia jouk-

kokanteita. Tällöin asianajaja voi laskea sen varaan, että hän vähintäänkin 

voittaa joitakin oikeudenkäyntejä.188

Vaikka tulospalkkiot tuntuvat oikeuksiaan hakevan näkökulmasta ja val-

tiontaloudenkin kannalta ihanteelliselta rahoitusmuodolta, niillä on rajoi-

tuksensa. Tulospalkkiosopimukset edellyttävät niin sanottuja ”varmoja” jut-

tuja eli oikeudenkäyntejä, joissa menestymisennuste on hyvin korkea. Harva 

lakimies ottaa vastaan kyseisen toimeksiannon epäselvässä asiassa, vielä 

vähemmän asiassa, jossa todennäköisyys on vastapuolen voiton puolella. 

Kuitenkin juuri tällaisissa asioissa tarvittaisiin oikeudenkäyntejä yhtäältä 

selkeyttämään vallitsevia tulkintoja, toisaalta nostamaan epäkohtia oike-

uspoliittiseen keskusteluun. Oikeudellisesta epäselvyydestä tai huonosta 

menestymisennusteesta kärsivät lähes kaikki korvausvaatimukset. Esimer-

kiksi ympäristövahingoissa syy-yhteyden näyttämistä pidetään notorisesti 

vaikeana.189 Mitä enemmän todistustaakkaa käännetään tai näyttökynnystä 

alennetaan, sitä helpompaa on päästä sopimukseen asianajamisesta tu-

lospalkkiolla. Parantunut menestymisennuste parantaa samalla myös  

187.  Suomen prosessilaki sinänsä sallii tällaisen veloituksen, vaikkakaan sitä ei ole otettu palk-
kio-ohjeissa huomioon. Ks. Viitanen 2011 s. 340.
188.  Joukkokanteissa voittopalkkiot tuottavat spesifisiä pulmia, koska asianajajat hyötyvät 
toistensa tekemisestä, mikä on otettava huomioon palkkion määrässä. Monissa common law 

-maissa on omaksuttu käytäntö, jossa tuomioistuin nimittää yhden asianajajan johtavaksi asi-
anajajaksi kollektiivisessa oikeudenkäynnissä. Hänelle siirretään muun muassa yhdenpito 
muihin asianajajiin. Tuomioistuimet ovat katsoneet, että hänelle kuuluu osuus palkkioista 
myös niissä oikeudenkäynneissä, joihin hän ei suoranaisesti osallistu. Ks. Hensler 2009 s. 23. 
189.  Koulu 2017 s. 181.
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tulospalkkioennustetta. Toinen tulospalkkioperusteen heikkous on korrelaa-

tio asianajajan oikeudenkäynnin aikana päivittyvään näkemykseen siitä, mi-

ten asia tulee päättymään. Kun oikeudenkäynti alkaa näyttää tappioon tuo-

mituilta, asianajaja  vähentää panostustaan asianajamiseen. ”Häviöjuttuun” 

ei kannata uhrata työtä ja energiaa, vielä vähemmän ylimääräisiä kustannuk-

sia. Vaikka tällaista ajattelua voidaan paheksua asianajajan velvollisuuksien 

vastaisena, ajattelun psykologista oikeutusta on vaikea kiistää. Oma kysymyk-

sensä on sekin, voiko tulospalkkiotoimeksiannon vastaanottanut asianajaja 

jossain vaiheessa irtaantua toivottomaksi katsomastaan oikeudenkäynnistä. 

Mikään tapaohjeiden perusteista toimeksiannosta luopumiseksi – eli toimek-

siannon irtisanomiseksi – ei tunnu sellaisenaan soveltuvan.190        

Tulospalkkiosopimusten tuomat huolet eivät rajoitu päämiehen ja asi-

anajajan väliseen suhteeseen: päinvastoin ne aktualisoituvat uudelleen, kun 

tuomioistuin päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Ensimmäisessä 

soveltamistilanteessa tällaisen toimeksiannon tehnyt asianosainen voittaa, 

toisessa häviää. Ensimmäisessä tilanteessa asianosainen joutuu maksamaan 

asianajajalleen sovitun palkkion, koska sovittu ehto täyttyy. (Tässä sivuu-

tetaan osavoittotilanteet). Jos kysymys on bonuspalkkiosta tai ehdollisesta 

aika- tai toimenpideveloitukseen perustuvasta taikka kiinteästä palkkios-

ta, maksettava määrä on luonnollisesti korvattavia kustannuksia. Sen sijaan 

puhtaassa voitto-osuuspalkkiossa tämä ei ole itsestään selvää. Voidaan väit-

tää, että kysymys ei enää ole palkkiosta lain merkityksessä. Päämies vain saa 

vähemmän, mitä hän vaati. Vastaväite on paljolti oikeudellista saivartelua; 

asiallisestihan kysymys on palkkiosta.191 Koko voitto-osuutta eli päämiehen 

kuvainnollista menetystä ei kuitenkaan voi lukea korvattavaksi palkkioksi. 

Myös voitto-osuuteen sovelletaan oikeudenkäyntikustannusten kohtuul-

lisuuden kontrollia; vertailukohteen muodostaa asianajaminen normaali-

palkkioilla vastaavanlaisessa oikeudenkäynnissä. Vastapuoli toisin sanoen 

määrätään, ellei poikkeussäännös tule sovellettavaksi, maksamaan tämä fik-

tiivinen keskivertopalkkio. Toinen soveltamistilanne on selvästi helpompi. 

Palkkion ehdollisuus vaikuttaa ainoastaan niin sanotun sosiaalisen kulu-

säännön kautta. Tämä tarkoittaa, että hävinneen asianosaisen maksukykyä 

arvioitaessa hänen omia oikeudenkäyntikustannuksiaan ei oteta huomioon. 

190.  Näistä perusteista ks. Järvinen 2010 s. 69.
191.  Ankaran kuluvastuun omassa logiikassa erinomaisen kummalliselta vaikuttaisi, jos hä-
vinnyt asianosainen vapautuisi vastuustaan voittoisan vastapuolensa noudattaman palkkio-
perusteen takia. Ratkaisevaahan on, mitä voittoisa asianosainen de facto maksaa. Toki jos hän 
ei maksa mitään asianajajalleen (kysymyksessä on esimerkiksi arkaistinen köyhäinasianajami-
nen), kuluvastuukaan ei tältä osin realisoidu.   
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Näin muutoin vähävarainenkin asianosainen pystyy maksamaan voittoisan 

vastapuolen kustannuksia. Sen sijaan normaaleja palkkioperusteita käytet-

täessä hän vapautuisi vastuustaan. Tosin tämäkään ei tunnu aivan oikeu-

denmukaiselta. 

Kannattaa huomata, että tulospalkkiosopimukset eivät kärjistä sitä va-

paamatkustamista, joka on kollektiivisen lainkäytön perirasite. Niin kauan 

kuin intressinhaltijan asian ajaminen edellyttää toimeksiantoa asianajajalle, 

asianajaja voi pitää huolen siitä, että hän saa intressinhaltijalta palkkionsa 

ja vapaamatkustaminen estyy. Totta kuitenkin on, että vapaamatkustaminen 

pysyy pulmana muissa kuin viranomaisaloitteisissa ryhmäkanteissa. Epäkoh-

taa on yritetty ratkaista eri tavoilla. Joissakin maissa (esimerkkinä Australia) 

kaikki kanteesta hyötyvät joutuvat maksamaan osuutensa tulospalkkiosta, 

oli maksamisesta sovittu tai ei. Kuten kirjallisuudessa on happamasti huo-

mautettu, tämä ratkaisee tehokkaasti vapaamatkustamisen ongelman mutta 

ei auta yhtään toiseen eli kannustinongelmaan.192   

4.2. Oikeudenkäyntikulut teoriassa ja 
käytännössä

4.2.1. Kuka korvaa?

Suomi on tapana lukea ankaran kuluvastuun maihin. Luokittelu on lakiteks-

tin perusteella oikeutettu, koska hävinnyt maksaa -sääntö on pääsääntö. Asi-

anosainen, joka häviää asian, on velvollinen korvaamaan kaikki vastapuo-

lensa tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat oikeudenkäyntikulut (OK 21:1). 

Kaksi poikkeusta kuitenkin lieventää pääsäännön jyrkkyyttä. Ensiksikin tuo-

mioistuin voi määrätä, että asianosaiset osaksi tai kokonaan vastaavat omis-

ta oikeudenkäyntikuluistaan, jos asia on ollut ”oikeudellisesti niin epäsel-

vä”, että hävinneellä asianosaisella on ollut perusteltu syy oikeudenkäyntiin 

(OK 21:8a).193 Poikkeuksen soveltamiskynnystä pidetään tuomioistuimissa 

”suhteellisen korkeana”. Vielä merkittävämmän rajauksen tuo se, että oikeu-

dellisena epäselvyytenä pidetään ainoastaan itse oikeuskysymyksen epäsel-

vyyttä. Siinäkin suhteessa asia on epäselvä vain, kun kirjoitetussa laissa on 

aukko, ennakkoratkaisua ei ole taikka oikeuskirjallisuudessa ei ole selkeitä 

kannanottoja. Silmiin pistää, että yritykset järkyttää vallitsevaa oikeustilaa –  

192.  Ks. lähemmin Hensler 2009 s. 24.
193.  Ks. Frände ym 2017 s. 821. He korostavat, että kulujen ”kuittausmahdollisuutta ei ole yksin 
näyttökysymyksen epäselvyyden perusteella.”
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esimerkiksi ennakkoratkaisussa omaksua ratkaisuohjetta – eivät periaattees-

sa pääse tämän epäselvyysedun piirin. Laatuhankkeiden soveltamissuosi-

tukset on toisin sanoen kirjoitettu staattista oikeustilaa ajatellen, jolloin lain-

käytön oikeutta kehittävä funktio tavallaan unohtuu. Suosituksen linjaukset 

ovat niin ahtaat, että niihin perehtyvä asianosainen ei hevin uskalla luottaa 

säännöksen antamaan turvaan. 

Toisaalta säännös kuitenkin ottaa aikatekijän huomioon: epäselvyyttä 

arvioidaan kanteen nostamisajankohdan eli silloisen oikeudellisen tiedon 

varassa. Asianosainen ei toisin sanoen menetä tätä etua, vaikka asia oikeu-

denkäynnin kuluessa muuttuu oikeudellisesti selväksi esimerkiksi uusien 

ennakkoratkaisujen tai uuden tutkimuksen takia. Toisaalta taas epäselvyys-

sääntö on kaksisuuntainen, se ei erottele asianosaisasemia eikä ota huomi-

oon taloudellista kantokykyä. Näin kuluttaja-palkansaaja, joka voittaa kalliin 

oikeudenkäynnin suurta yritystä vastaan, voi huomata, että häneltä evätään 

korvaus asian oikeudellisen epäselvyyden takia. Access to justice -ajattelussa 

tämä on kohtuuton lopputulos. Institutionaalinen vastapuoli kykenisi paljon 

paremmin kantamaan epäselvyyden tuoman riski, josta viime kädessä vastaa 

lainsäätäjä. Sitä paitsi vallitseva kaksisuuntaisuus on omiaan vahvistamaan 

rationaalista apatiaa. Voitto oikeudenkäynnissäkään ei päästä kantajaa ai-

dosti oikeuksiinsa.    

Toinen poikkeus ankarasta kuluvastuusta on sosiaalinen kulusääntö, jol-

laisen käyttöönottaminen oli aikanaan keskeinen uudistustoive. Tuomiois-

tuin voi viran puolesta alentaa asianosaisen maksettavaksi tuomittavien oi-

keudenkäyntikulujen määrää, jos normaali korvausvastuu, ottaen huomioon 

oikeudenkäyntiin johtaneet seikat, asianosaisten asema ja asian merkitys 

kokonaisuudessaan, olisi ilmeisen kohtuutonta (OK 21:8b). Säännös on eri 

tavoitteiden välinen kompromissi. Sosiaalisuutta ilmentää säännöksen so-

veltaminen viran puolesta (mikä on tyypillistä heikompaa osapuolta suo-

jaavissa järjestelyissä) ja viittaus asianosaisen ”asemaan”. Asemalla tarkoite-

taan selvästikin asianosaisen sosio-ekonomista statusta.194 Vaikka asema on 

vain yksi soveltamiseen vaikuttava tekijä, se saa ainoana konkretisoituvana 

194.  Näin Frände ym 2017 s. 822. Soveltamisohjeissa asema sidotaan jostain syystä aineellis-
oikeudelliseen asemaan. Säännös tulisi näin sovellettavaksi työntekijään työsuhderiidoissa, 
osakkeenomistajaan asunto-osakeyhtiöriidoissa sekä yksityiseen kansalaiseen tämän riidassa 
julkisyhteisön kanssa. Asianosaisen varallisuusoloilla ”voi olla merkitystä”, joskaan maksuky-
vyn puute ei yksin ole peruste korvausvelvollisuuden kohtuullistamiseen. Tällainen tulkinta 
hävittää jokseenkin totaalisesti kulusäännöksen ”sosiaalisuuden”. Osakkeenomistaja ja yksi-
tyinen kansalainenhan voivat olla hyvinkin varakkaita, mutta siitä huolimatta kuulua sään-
nöksen soveltamisalaan.
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seikkana korostuneen merkityksen punninnassa. Viittaus oikeudenkäyntiin 

johtaneisiin seikkoihin nimittäin sallii lähes minkä tulkinnan tahansa.195 Jos 

viittaus asian merkitykseen asianosaiselle otetaan kirjaimellisesti, kollektii-

visen oikeussuojan oppikirjatapaukset jäävät kaikki säännön soveltamisalan 

ulkopuolelle. Kollektiivisessa oikeussuojassahan toteutetaan tavallisesti pie-

nehköjä vaatimuksia eli vaatimuksia, joita ei ajettaisi yksilöllisesti. 

Toki kollektiivisessa oikeussuojassa oikeudenkäyntikustannukset jäävät 

intressinhaltijaa kohden yleensä pieniksi. Näin jos asian merkitystä verrataan 

intressinhaltijakohtaisiin kustannuksiin, kuva voi lopulta kääntyä. Kannat-

taa kylläkin huomata, että lakiteksti ei tunne tällaista vertailua. Vertailu on 

myös vastoin access to justice -ajattelua, joka päinvastoin lähtee siitä, että 

pienimääräisetkin oikeudet ovat toteutettava. Oikeuskäytäntö ei ole ottanut 

selkeää kantaa. Ratkaisu KKO 2011:51 koskee yksilöllistä oikeudenkäyntiä ja 

on siinäkin varsin epätyypillinen. Siinä asian hävinnyt pankki vaatii sen mak-

settavaksi tulevien oikeudenkäyntikulujen kohtuullistamista. Kuten arvata 

saattaa, vaatimus hylättiin.196 

Normaalista kuluvastuusta on poikkeus myös ankarampaan suuntaan. 

Siitä käytetään nimitystä kvalifioitu kuluvastuu, koska vastuu ei ole sidoksissa 

oikeudenkäynnin lopputulokseen vaan asianosaisen moitittavaan käyttäy-

tymiseen oikeudenkäynnissä. Näin myös voittanut asianosainen voi joutua 

maksamaan hävinneen asianosaisen oikeudenkäyntikustannuksia. Kvalifi-

oitu kuluvastuu on yhtäältä sanktio, toisaalta taas normaalia kuluvastuuta 

selkeämmin vahingonkorvausta. Kvalifioitu vastuu jakaantuu kahden osaan, 

sillä oikeudenkäynnin aiheeton aloittaminen (OK 21:4) ja oikeudenkäynnin 

tahallinen pitkittäminen (OK 21:5) muodostavat omat vastuuperusteensa. 

Ensimmäinen peruste aktualisoituu, kun voittanut asianosainen on aloit-

tanut oikeudenkäynnin ilman vastapuolen siihen antamaa aihetta taikka 

muutoin ”tahallisesti tai huolimattomuudesta” aiheuttanut tarpeettoman 

oikeudenkäynnin (OK 21:4.1). Tarpeeton on ymmärretty perinteisesti turhan 

synonyymiksi. Velkomiskanne on tässä merkityksessä tarpeeton, jos velalli-

nen maksaisi muutenkin eli ilman oikeudenkäyntiä.197 Tuomioistuimella on 

kuitenkin väljä liikkumavara: se voi ”asiassa ilmenneisiin seikkoihin nähden” 

195.  ”Puolivirallisissa” soveltamissuosituksia seikkaa yritetään konkretisoida viittaamalla sii-
hen, onko asiassa haettu sovintoa tai miten oikeudenkäyntiin on valmistauduttu. Ks. oikeu-
denkäyntikulut 2011 s. 16. Kumpikaan viittaus ei auta: harva kanne pannaan vireille hakematta 
ensin sovintoa, ja jokaiseen oikeudenkäyntiinhän pitäisi periaatteessa valmistautua. 
196.  Hilpeyttä herättää vielä se, että tapauksessa kohtuullistettaviksi vaadittujen  kustannusten 
määrä oli 630 euroa. Ks. lähemmin Lindfors 2011 s. 444.
197.  Frände ym 2017 s. 822. 



124

4. Kantajatahon riski

määrätä, että kumpikin asianosainen pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinko-

naan. Yllättävää kylläkin laki ei tunne osittaisen korvaamisen mahdollisuutta. 

Kokemusperäisesti tiedetään, että oikeudenkäynti on harvoin yksiselitteisesti 

aiheeton tai aiheellinen. Näin osittainen korvaus olisi todennäköisesti usein 

paikallaan. Tietenkin voidaan sanoa, että ”majus includit minus”. Tämä on 

kuitenkin logiikan sääntö, ei laintulkinnan sääntö, niin roomalaisesta oikeu-

desta kuin se onkin peräisin.

Toinen momentti täsmentää tuomioistuimen liikkumavaraa tai oikeam-

min sanottuna kohdentaa sen yhteen erityistapaukseen. Jos seikka, joka ai-

heutti lopputuloksen, ei ollut hävinneen asianosaisen tiedossa eikä hänen 

pitänytkään siitä tietää, tuomioistuin voi määrätä, että asianosaisten on pi-

dettävä oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Säännös ei näytä tarpeelliselta. 

Ilman säännöstäkin tällainen seikka olisi muutoin ”asiassa ilmennyt seikka”. 

Oikeuskäytäntö ei anna tukea tutkimuksen linjauksille. Esimerkiksi ratkaisus-

sa KKO 1998:11 julkisyhteisön tietämättömyydelle ei annettu merkitystä, jos-

kaan ratkaisuohjetta ei voi ilman muuta yleistää: lopputulos on selitettävissä 

myös aineellisen oikeuden tavoitteilla. Sitä paitsi ratkaisua on aiheellisesti 

arvosteltu siitä, että se näennäisesti nostaa kulujen täysimääräisen korvaa-

misen ja niiden kuittaamisen vaihtoehdoiksi, vaikka vakiintuneen käsityksen 

mukaan jälkimmäinen on soveltamistilanteessa vahva pääsääntö.198  

Jos oikeudenkäynnin aiheeton aloittaminen on tulkinnallisesti epäselvä, 

sitä väljemmältä näyttää jälkimmäinen vastuuperuste eli oikeudenkäynnin 

viivyttäminen. Vastuu syntyy, kun voittanut asianosainen on jäämällä pois 

tuomioistuimesta, laiminlyömällä tuomioistuimen määräyksen, esittämällä 

aiheettomaksi tietämänsä väitteen taikka ”muutoin” oikeudenkäyntiä pitkit-

tämällä ”velvollisuuden vastaisella menettelyllä” aiheuttanut toiselle asian-

osaiselle kustannuksia. Jos tämä on tapahtunut tahallisesti tai huolimatto-

muudesta, voittaneen asianosaisen on korvattava nämä kustannukset (OK 

21:5). Pykälä ei jätä liikkumavaraa, joskin sen tulkinnanvarainen tosiseikas-

to antaa sitä enemmän kuin tarpeeksi. Tässäkään ei ole muuta vaihtoehtoa 

kuin täysi korvaus tai ei lainkaan korvausta. Oikeuskäytäntö on niukkaa eikä 

juuri tue soveltamista. Ratkaisu KKO 2002:98 ottaa kantaa erityistapaukseen 

eli vastapuolen sovintotarjoukseen. Ratkaisu KKO 1998:11 on vieläkin spesifi-

sempi, sillä se koskee OK 21:5.2:ssä säädellyn poikkeuksen poikkeuksen tul-

kintaa. Ratkaisu KKO 2004:13 sijoittaa suullisen valmistelun ja pääkäsittelyn 

siirtämisestä aiheutuneet ylimääräiset kustannukset kvalifioidun vastuun 

198.  Näin Vaitoja 1998 s. 85.
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kategoriaan. Lopputulos on kuitenkin tapauksessa itsestään selvä, koska kä-

sittelyn siirtäminen johtui perustelujen mukaan nimenomaan siitä, ettei asi-

anosaisen asiamies kyennyt perehtymättömyyttään vastaamaan asiassa.199             

Vaara, että kollektiivinen kanne tulkittaisiin aiheettomaksi, on teoreetti-

nen, viranomaisaloitteisen ryhmäkanteen kohdalla jopa olematon. Voidaan 

sanoa, että kollektiiviset vaatimukset tukevat aiheellisuudessa toisiaan. Jos 

yksi vaatimus on aiheeton, sata samankaltaista vaatimusta ei sitä todennäköi-

sesti voi olla. Vaara kanteen tulkitsemisesta tarpeettomaksi rasittaa lähinnä 

pilottikanteita. Tosin niissäkin toimii normaalisti taustaryhmä, joka valikoi 

pilottiasian ja mitä luultavimmin karsii aiheettomat vaatimukset. Sitä paitsi 

voidaan kysyä, onko oikeuskehitystä vauhdittavaa kannetta ylipäätään koh-

tuullista pitää tarpeettomana. Periaatteessa kvalifioidulle kuluvastuulle jää 

tilaa kollektiivisessa oikeussuojassa, mutta sen kohteeksi eli uhriksi joutuu 

pääsääntöisesti vastapuoli. Vastapuoli nimittäin turvautuu usein sellaisiin 

strategioihin kuten viivytykseen, joita tällaisella vastuulla yritetään ehkäistä. 

Viivyttämisen perinteisen keinot eli pitkät määräajat (ja niiden pidennys-

pyynnöt), laaja todistelu ja suullisten käsittelyjen vaatiminen eivät kuiten-

kaan normaalisti ole katsottavissa edes sellaiseksi oikeudenkäynnin pitkit-

tämiseksi ”muutoin”, jota laki (OK 21:5) tarkoittaa. Vastapuoli ainoastaan ajaa 

perusteellisesti asiaansa, ja asian kunnollinen selvittäminen on jopa tuomio-

istuimen perusvelvollisuuksia oikeudenkäynnissä. Vain ilmeisesti perusteet-

tomiksi tiedettyjen väitteiden esittäminen (esimerkkinä väite vanhentumi-

sesta) on luettavissa kielletyksi pitkittämiseksi. Vanhentumisväite on kylläkin 

huono esimerkki. Vanhentumissäännökset ovat niin vaikeasti tulkittavia ja 

vanhentumistosiseikasto tavallisesti epäselvä, että vanhentumisväite on täs-

sä mielessä turvallinen väite, toisin sanoen sitä ei hevin pystytä leimaamaan 

ilmeisen perusteettomaksi.200     

4.2.2. Mitä korvausvastuussa oleva asianosainen joutuu 
korvaamaan?

Hävinnyt maksaa -säännön todellinen merkitys riippuu yhtäältä siitä, mi-

ten poikkeussääntöjä tulkitaan ja, mikä ei ole suinkaan ole sama asia, miten 

niitä käytännössä sovelletaan. Toisaalta taas vähintäänkin yhtä tärkeää on  

199.  Ratkaisun vähäisestä ennakkopäätösarvosta ks. Turunen 2004 s. 97.
200.  Etenkin joukkokanteissa vanhentumisväite puree hyvin, koska jokaisella vaatimuksella 
on oma vanhentumisen alkamisajankohtansa ja omat vanhentumisen katkaisevat toimensa. 
Vanhentumisväitteistä käytännössä ks. Koulu 2017 s. 97 ja 289. 
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korvausvastuun kattavuus eli mitkä menoerät katsotaan sellaisiksi oikeu-

denkäyntikuluiksi, jotka hävinnyt tai poikkeuksellisesti voittanut asianosai-

nen joutuu vastapuolelleen maksamaan. Tavallisesti ”ylimääräisiksi” kut-

suttuja eli tarpeettomia tai kohtuuttomia kustannuksia ei kukaan korvaa, 

toisin sanoen tällaiset kustannukset jäävät aina ne keränneen asianosaisen 

lopullisestikin maksettavaksi. Toki oma kysymyksensä on, onko tarpeellis-

ten ja kohtuullisten kustannusten piiri kaikissa soveltamistilanteissa sama. 

Voidaan esimerkiksi väittää, että kvalifioidussa kuluvastuussa korvattavak-

si voidaan määrätä myös sellaisia kustannuksia, jotka muutoin luokitel-

taisiin tarpeettomiksi tai kohtuuttomiksi.  Osa samaa perusongelmaa on 

kysymys, asetetaanko kustannuksille enimmäismäärä vai ovatko ne peri-

aatteessa rajoittamattomat. Yleisesti myönnetään, että rajoittamaton kus-

tannusvastuu nostaa oikeudenkäynnin ”kannattavuusrajaa”.201 Suhde, mitä 

voidaan voittaa ja mitä voidaan hävitä eli voitto/tappio-kerroin, muuttuu 

sitä epäedullisemmaksi, mitä enemmän osapuolet joutuvat panostamaan 

oikeudenkäyntiin. Tässä voidaan havaita eräänlainen kilpavarustelukierre.  

Jos vastaaja panostaa asianajamiseensa tai todisteluunsa, kantajan on teh-

tävä samoin ja päinvastoin.

Oikeudenkäyntikulujen korvaamisessa voidaan erottaa seuraavat vaiheet: 

voittajan määrittely, kustannusten tarpeellisuuden määrittely, kustannusten 

kohtuullisuuden arviointi202 ja sovellettavan säännön valinta, eli sovelletaan-

ko tapaukseen hävinnyt maksaa -pääsääntöä vai jotain kolmesta poikkeus-

säännöstä. Lisäksi jos hävinneitä asianosaisia on useita, joudetaan ratkai-

semaan, miten heidän vastuunsa suhteessa voittaneeseen asianosaiseen 

tai heidän keskinäinen vastuunsa määräytyy. Mitä tulee oikeudenkäynnin 

voittamiseen, lakiteksti sisältää muutamia voittamisen legaalimääritelmiä. 

Prosessioikeuden tutkimus on kehitellyt niitä runsaasti lisää. Myös muutoin 

pulmalliset osittaisen menestymisen tilanteet saadaan kohtalaisesti määri-

tellyiksi, jos tai kun tarkastelu rajoitetaan vaatimuksiin. Asianosaisen katso-

taan hävinneen tai voittaneen vain osaksi, kun joku hänen vaatimuksistaan 

hylätään tai hyväksytään. Se, että joku vaihtoehtoisista perusteista hylätään, 

ei sen sijaan ole oikeudenkäynnin häviämistä, jos vaatimus kuitenkin hyväk-

sytään toisella perusteella. Näin formaalisina säännöt eivät kuitenkaan aina 

johda oikeudenmukaiseen lopputulokseen. Niitä onkin tapana pehmentää 

201.  Tämä on toki tiedetty ennenkin. Ks. esimerkiksi SOU 1994:151 A s. 174.
202.  Arvioinnin näkökulmaan – eli lähinnä ajankohtaan – ei ole otettu kantaa. Ilmeiseltä kui-
tenkin näyttää, että arvio on jälkikäteinen, toisin sanoen se tehdään päättyneen oikeudenkäyn-
nin  näkökulmasta eli jälkiviisaasti.
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kiinnittämällä huomio siihen, ”missä laajuudessa” asianosaiset ovat voitta-

neet tai hävinneet.203 

Suomen oikeudessa lähtökohtana on täysimääräisen hyvityksen periaa-

te.204 Se ei ole kuitenkaan muuta kuin pedagoginen peukalosääntö. Tosin 

yksimielisiä oltaneen siitä, että normaaliin asianajamiseen kuuluvat kustan-

nukset tulevat hävinneen asianosaisen maksettaviksi. Yhtä mieltä ollaan ta-

vallisesti siitäkin, että normaali asianajaminen mitoitetaan ”kulloisiinkin tar-

peisiin” ja että lain vaatimat tai tuomioistuimen määräämät toimenpiteet (eli 

niistä aiheutuneet kustannukset) ovat automaattisesti tarpeellisia. Kohtuul-

liselta vaikuttaa sekin tutkimuksen luoma sääntö, että voittaneen asianosai-

sen asianajaja ei saa käyttää asian hoitamiseen liiaksi aikaa. Sen sijaan nä-

kemykset alkavat erota siinä, saako asianosainen käyttää asiansa ajamiseen 

erikoistunutta – ja näin kallista – asianajajaa, jos asian laatu ei sitä välttämättä 

vaadi.205 Jos erikoistunut asianajaminen  torjutaan, voittanut asianosainen 

saa korvauksen vain kuvitteellisen keskivertoasianajajan hypoteettisen lasku-

tuksen mukaisesti. Tosin kollektiivisessa lainkäytössä ei ole kovinkaan selvää, 

milloin tarvitaan erikoistunutta asianajamista ja kuka sitä kaipaa. Pääsään-

töisesti intressinhaltijoiden vaatimukset ovat tyyppitilanteissa yksinkertai-

sia, vähäisiä ja enimmäkseen selviä. Ne eivät edellytä erityistä aineellista tai 

prosessioikeudellista asiantuntemusta, toisin sanoen yleisasianajo riittää 

näin intressinhaltijoiden tarpeeseen. Suhteettoman kalliiseen asianajami-

seen syyllistyy näin lähtökohtaisesti instituutionaalinen vastaaja, ja häntä 

on aihetta rangaista siitä todellisia kustannuksia matalammalla korvauksella.  

Tämä tutkimus on kuitenkin osoittanut ainakin se, että joukkoluonteisten 

kanteiden ajaminen vaatii sellaista osaamista ja asiantuntemusta, jota ei yk-

silöllisissä oikeudenkäynneissä aktualisoidu.206 ”Ylihintaisen” asianajamisen 

kiellosta (jos sellainen olisi voimassa) kärsisivät näin oikeuksiaan yhdessä 

hakevat. Se taas olisi vastoin kollektiivisen oikeussuojan omaa logiikkaa.       

Mitä tulee kuluerien tarpeellisuuden ja kohtuullisuuden kontrollointiin, 

OK 21 luvun lakisystematiikkaa voidaan tässä kohdin moittia hätiköidyksi tai 

203.  Frände ym. 2017 s. 819. Tässä tutkimuksessa ei lähemmin syvennytä voittamisen ja häviä-
misen problematiikkaan. Keskeiset säännöt kannattaa kuitenkin kerrata. Vähäinen osatappio 
ei oikeuta poikkeamaan hävinnyt maksaa -säännöstä. Tappioksi ei katsota myöskään sitä, että 
asianosainen ”häviää” harkinnanvaraisessa seikassa, esimerkkinä aineettoman vahingon ar-
viointi. Harkinnanvaraiseksi lienee katsottava myös vahingon määrän arviointi niin sanotun 
arviointivaltuuden perusteella (OK 17:2.3). 
204.  Saarensola 2017 s. 133.
205.  Saarensola 2017 s. 147.
206.  Tämä johtuu siitä, että asianajajalle siirtyy tavallisesti paljon järjestäytymiseen ja koor-
dinointiin liittyviä tehtäviä. Ks. lähemmin jakso 6.4.
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vähintäänkin huonosti harkituksi. Luvun ensimmäinen pykälä kylläkin ilmai-

see pääsäännön: hävinneen asianosaisen on korvattava kaikki vastapuolen 

”tarpeellisista” toimenpiteistä johtuvat ”kohtuulliset” oikeudenkäyntikulut 

(OK 21:1). Korvausvastuun kattavuutta eli korvattavien kulujen piiriä määrit-

tävästä säännöksestä sen sijaan puuttuvat molemmat määreet. Korvattavia 

oikeudenkäyntikuluja ovat valmistelusta ja asian ajamisesta sekä avustajan 

palkkiosta aiheutuneet kustannukset (OK 21:8.1). Kun ensimmäinen pykälä 

sisältää varauksen ”jollei muualla laissa toisin määrätä”, jälkimmäinen pykälä 

on ymmärrettävissä tällaiseksi toisin määräämiseksi. Totta on, että vallitseva 

kanta on välttänyt tämän ääriformaalisen tulkinnan. Siinä on pidetty selvänä, 

että tarpeellisuuden ja kohtuullisuuden vaatimukset koskevat kaikkia korva-

useriä. Enintään voidaan kysyä, joudutaanko tarpeellisuutta/kohtuullisuutta 

arvioimaan jokaisen kuluerän kohdalla erikseen vai koskevatko nämä vaati-

mukset vasta oikeudenkäyntikustannusten kokonaismäärää. 

Tarpeellisuuskontrollissa on ratkaisevaa, mitä huolellisen asian hoita-

misen on katsottava nyt ajettavassa asiassa vaativan. Toteamus ei juuri tuo 

apua. Hieman konkretiaa tarjoaa ajoittamissääntö: toimenpiteelle on oltava 

sen suorittamisajankohtana perusteltu syy. Jälkiviisautta ei toisin sanoen sal-

lita. Kohtuullisuuskontrollin katsotaan tarkoittavan ensi sijassa palkkiovaati-

muksia. Laskutuksen tulee vastata eri toimenpiteisiin ”kuluvaa kohtuullista 

aikaa ja työn vaativuutta”.207 Mihin laskutuksen kohtuullisuutta verrataan, 

jää kertomatta: vaihtoehtoina ovat hävinneiden asianosaisten taloudelliset 

olot, asiatyyppi, yleinen ansio- tai kustannustaso, vastaavan tyyppisten oi-

keudenkäyntien keskimääräiset kustannukset ja niin edelleen. Ellei muu auta, 

tulkitsija voi aina paeta kohtuullisuuden ”kokonaisarviontiin” eli jäsenty-

mättömään ja intuitiiviseen kannanottoon. Epämääräiset säännöt osoittavat, 

kuinka vaikeaa on antaa sisältöä tarpeellisuuden ja kohtuullisuuden kaltai-

sille määreille. 

Asianajajapalkkioiden kalleutta on tapana paheksua, mikä yleistettynä on 

luokiteltava populismiksi. Valtaosalla pienistä asianajotoimistoista kun on 

tunnetusti kannattavuusongelmia. Keskustelua leimaa myös kuvitelma siitä, 

että onnistunut sääntely takaa kaikille asianosaisille juridisesti korkeatasoiset 

ja kustannustehokkaat asianajopalvelut ellei suorastaan pilkkahinnalla niin 

ainakin halvalla. Kokemus kuitenkin kertoo, että osaava asiantuntijatyö on 

207.  Näin Frände ym 2017 s. 817. Kirjoittajat ovat oikeassa siinä, että käytännössä tavallinen 
mekaaninen tuntilaskutus johtaa suhteettoman korkeaan laskutukseen. Se ei ihmetytä, sillä 
tuntilaskutus suosii ajankäytön tehottomuutta ja on lisäksi tehokkaan kontrolloimisen ulot-
tumattomissa.  
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alasta riippumatta aloilla yhtäältä kallista, toisaalta taas aikaansaannoksis-

saan korkeatasoista. Jos asianajamisen kustannuksia vakavissaan halutaan 

alentaa, asianajajille kuuluvia työtehtäviä on siirrettävä joko tuomioistuimil-

le, asianosaisille itselleen tai molemmille tahoille.  Tuomioistuimet tulevat 

varmasti vastustamaan tällaisia ehdotuksia, eikä asianosaisten pakottaminen 

oman asiansa ajamiseen tuomioistuimessa ole tuottanut missään maassa 

hyviä kokemuksia. Useimmiten se saa asianosaisen luopumaan oikeuksi-

en hakemisesta.208 Kollektiivisessa oikeussuojassa maallikkoasianajo on tu-

hoon tuomittu ajatus: keskimääräiset intressit ovat niin pieniä, ettei moni-

kaan korvaukseen tai vastaavaan oikeutettu viitsi nähdä vaivaa oikeuksiinsa 

pääsemiseksi. 

Sosiaalisen kulusäännön soveltaminen ei sekään liene käytännössä kovin 

jäsentynyttä. Toisin kuin tarpeellisuus- ja kohtuullisuuskontrolli sosiaalinen 

kulusääntö jäsentyy varsin pitkälle. Periaatteessa harkinta sen soveltami-

sesta pitäisi aloittaa laskemalla asianosainen maksuvara eli se määrä, jonka 

hän pystyy käyttämään oikeudenkäyntiin. Maksuvara puolestaan jaetaan 

asianosaisen omien kustannusten ja voittoisan vastapuolen kustannusten 

kesken. Tosin tässä vaiheessa on pakko miettiä, tuleeko maksuvara käyttää 

ensisijaisesti asianosaisen omiin kustannuksiin vai voittoisan vastapuolen 

kustannusten korvaamiseen. Kuluvastuun sanktioluonne kenties puoltaisi 

jälkimmäistä sääntöä, access to justice -logiikka taas ensimmäistä. Oli niin tai 

näin, sosiaalisen kulusäännön jättäminen epämääräisen kokonaisharkinnan 

varaan ei ole omiaan laskemaan oikeudenkäyntikynnystä. Tapauskohtaisia 

sovelluksia on mahdotonta ennakoida, ja riskiaversiivinen eli rationaalinen 

intressihaltija tietenkin varautuu pahimpaan vaihtoehtoon, eli siihen että 

häneen ei tulla sovellamaan sosiaalista kulusääntöä. 

Kollektiivisen oikeussuojan tutkimus on ollut kiinnostunut siitä, mitä 

kollektiiviset intressinhaltijat joutuvat maksamaan, jos heidän asiansa pää-

tyy tappioon. Yhtä tärkeää kuitenkin on, mistä he saavat korvauksen, jos tai 

kun he voittavat oikeudenkäynnin. Yhteiskanteessa ja joukkokanteissa ni-

mittäin muodostuu erityinen kuluerä, jota ei esiinny tavallisissa oikeuden-

käynneissä, eli järjestäytymiskustannukset. Laajamittainen järjestäytyminen, 

mitä modernit kanteet edellyttävät, vie sekä työtunteja että rahaa, esimerkiksi  

208.  Tästä ”suullisen käsittelyn kauhistuksesta” ks. Koulu 2015 s. 198. Tässä on vältettävä yleis-
tyksiä. Osa ihmisistä varmasti puhuu mielellään omasta asiastaan kaikille ja kaikkialla, mutta 
valtaosa arastelee julkista esiintymistä omassa asiassaan, sitä enemmän, mitä formaalisempi 
forum on. 
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ilmoittelu, kokoustilat ja verkkopalvelut maksavat. Kuluoikeus209 – eli oikeus 

saada korvaus hävinneeltä vastapuolelta – selvästikin korreloi siihen, kuka 

huolehtii käytännön toimista järjestäytymisessä. Jos sen tekee intressinhalti-

jan asianajaja, kysymys on osaksi yhteydenpidosta omaan päämieheen, mikä 

on normaali rutiini toimeksiannoissa ja mistä maksetaan aina palkkio. Osaksi 

yhteydenpito muiden intressinhaltijoiden asianajajiin on korvattavaa palk-

kiota sikäli kuin se edistää oman päämiehen asian ajamista. Se taas on olet-

tamuksena. Yksi järjestäytymisen motiiveistahan on tehostuva asianajami-

nen.210 Epävarmalle maaperälle siirrytään vasta, kun asianajaja antaa apuaan 

muiden (eli ei-edustamiensa) intressinhaltijoiden järjestäytymiseen. Siitä ai-

heutuvat työtunnit tai toimenpiteet ovat korvattavia oikeudenkäyntikuluja ai-

noastaan, kun se koituu jotenkin, ehkä epäsuorasti, päämiehen eduksi, toisin 

sanoen edistää hänen asiansa ajamista. Jonkinlainen suurpiirteisyys tuntuu 

olevan paikallaan hyötyjä arvioitaessa. On esimerkiksi ilmeistä, että joukon 

kasvaessa järjestäytymisen myötä päämiehen taloudellinen riski pienenee: 

kustannukset jaetaan isommalle joukolle. Suuri joukko saa myös paremmin 

asiansa julkisuuteen ja voi käyttää sitä asianajamisen tueksi. Vaikka asianaja-

jilta onkin monissa maissa kielletty julkisuuden hyväksikäyttäminen (’trial 

by newspaper’–kielto), sitä ei ole missään kielletty asianosaisilta itseltään. 

Oikeus korvauksen enimmäkseen katoaa, kun intressinhaltijat hoitavat 

itse järjestäytymisensä. Omista järjestäytymiskuluistaan (esim. liittymismak-

susta) intressinhaltija saa lähtökohtaisesti korvauksen niin sanottuina asi-

anosaiskuluina. Myös järjestäytymiseen menevä ajanhukka periaatteessa 

joskaan tuskin käytännössä korvataan.211 Sen sijaan intressinhaltijan panos 

muiden järjestäytymiseen jää normaalisti kuluvastuun ulkopuolelle. Se ei 

edistä oman asian ajamista eikä yleistä huolenpitoa oikeusjärjestyksen to-

teutumisesta lasketa. Välillinen hyöty on kylläkin osoitettavissa, koska joukon 

kasvaessa myös taloudellinen riski jakaantuu, kuten juuri todettiin, laajem-

malle piirille eli useammille vastuun kantajille. Jos pyrkimys jakaa riski hy-

väksytään kuluoikeuden perusteluksi asianajajan vastaaville toimille, se on 

johdonmukaisuuden nimissä hyväksyttävä myös asianosaisen hoitamana.            

209.  Kuluoikeus on kuluvastuun kääntöpuoli eli oikeus saada määrätty kuluerä vastapuolen 
korvausvelvollisuuden piiriin. Kuvaavaa keskustelulle oikeudenkäyntikuluista on, että termi 
ei ole vakiintunut oikeuskieleen.  
210.  Koulu 2017 s. 196.
211.  Frände ym 2017 s. 816.
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4.2.3. Miten oikeudenkäyntikulujen korvaamista 
käsitellään tuomioistuimessa?

Kuluvastuun todellinen ankaruus riippuu samalla siitä, mitä seikkoja tuo-

mioistuin tutkii viran puolesta ja mistä asianosaisen on tullut tehdä oikeu-

denkäynnin aikana väite (esim. KKO 2005:15).212 Käytännössä vastauksen 

merkitys ei ole niin suuri kuin teoriassa. Asianosaisen mahdollisuudet va-

pautua kuluvastuusta tai saada siihen lievennys moninkertaistuvat, jos hän 

perustellen vaatii poikkeussäännöksen soveltamista tai yksilöiden riitauttaa 

vastapuolen kuluerien tarpeellisuuden tai konkreettisuuden. Sama kääntäen: 

jos asianosainen jättää kuluvastuun perusteen tuomioistuimen harkintaan 

tai täsmentämättä vain ”vastustaa liiallisena” vastapuolen vaatimusta oikeu-

denkäyntikulujen korvaamisesta, on todennäköistä, että pääsääntöä ensik-

sikin sovelletaan sellaisenaan, toiseksi taas kaikkia vastapuolen ilmoittamia 

kulueriä pidetään korvattavina kustannuksina.

Totta on, että riita-asian oikeudenkäynnin rakenne ei suosi vastuuky-

symysten kunnollista käsittelemistä. Tämä johtuu siitä, että yhtäältä poik-

keussäännösten soveltamisen edellytykset käyvät monasti ilmi vasta oikeu-

denkäynnin loppuvaiheessa. Esimerkiksi asian oikeudellinen epäselvyys voi 

paljastua vasta pääkäsittelyssä tai jopa päätösneuvottelussa. ”Selvän” asi-

an osoittautuminen todella vaikeaksi on ilmiönä tuttu useimmille käytän-

nön tuomareille. Toisaalta voittaneen asianosaisen asianajokustannusten 

lopullinen määrä käyvät ilmi vasta pääkäsittelyssä jätettävistä laskelmista 

(’laskuista’). Nämä kustannuksethan muodostavat, harvinaisia poikkeusta-

pauksia lukuun ottamatta, valtaosan sekä kantajan että vastaajan oikeuden-

käyntikuluista. Tässä on syytä muistaa, että laki ei edellytä laskun esittämis-

tä oikeudenkäyntikuluja vaadittaessa. Yksilöidyn laskun esittäminen (mikä 

on siis paitsi käytänne myös yleinen käytäntö) perustuu ainoastaan hyvään 

asianajajatapaan.213 Tuomioistuin ei voine edes tivata laskua, vielä vähem-

män asettaa sitä oikeudenkäyntikustannusten korvaamisen ehdoksi. Laskun 

esittämättä jättäminen aiheuttaa vain riskin siitä, että asianajokustannukset 

212.  Esimerkiksi säännös sosiaalisesta kuluvastuusta edellyttää ”pääsääntöisesti” asianosai-
sen vaatimusta. Ks. oikeudenkäyntikulut 2011 s. 15. Epäselvyyssääntöön on puolestaan nimen-
omaisesti vedottava; lisäksi asianosaisen on kerrottava, mikä on ollut ”perusteltu syy oikeuden-
käyntiin”. Näin Jokela 2001 s. 43. Korvausvelvollisuuden kohtuuttomuus (OK 21:8b) taas otetaan 
huomioon viran puolesta. Mielivaltaisempaa logiikkaa on vaikea keksiä.
213.  Näin Santala 2004 s. 314. Tapaohjeen mukaan erittelyn on oltava niin riittävä, että vasta-
puolella on mahdollisuus arvioida kulujen kohtuullisuutta. Puolivirallisissa soveltamisohjeissa 
todetaan asianmukaisesti, että myös käsitys kulujen tarpeellisuudesta edellyttää pohjakseen 
yksilöityä laskua. Ks. Ylönen 2014 s. 355.  
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arvioidaan alakanttiin eli liian pieniksi. Oikeudenkäynnin kustannuksista ja 

niiden jakautumisesta on toisin sanoen vaikea käydä rationaalista keskuste-

lua, koska kumpikin riippuu oikeudenkäynnin lopputuloksesta.214 Sitä ei taas 

tiedetä siinä vaiheessa, kun oikeudenkäynnin kustannuksista pitäisi keskus-

tella ja voisi vielä keskustella. 

Vastuukysymyksille löytyy paikka nykymuotoisesta oikeudenkäynnistä, 

kunhan niiden käsittelyyn vain paneudutaan. 215 Myös prosessilaki tekee 

tässä parhaansa edistääkseen käsittelyä. Ensiksikin vaatimuksessa oikeuden-

käyntikulujen korvaamisesta on eriteltävä kulujen määrä ja niiden perusteet 

(OK 21:14.1). Toiseksi taas tuomioistuimen ratkaisussa taas on ilmoitettava 

erikseen korvattavat kulut ja palkkiot (OK 21:14.2). Se taas edellyttää niitä 

koskevien vaatimusten käsittelyä. Totta kylläkin on, että prosessilain sään-

nökset painottuvat liikaa erityistapauksiin kuten kulujen korvaamiseen toi-

seen tuomioistuimeen siirtyneessä asiassa (OK 21:14.3) tai muutoksenhaun 

eri tilanteissa (OK 21:16). Samoin oikeuskäytäntö keskittyy voittopuolises-

ti muutoksenhakuun, joskus hyvinkin spesifisissä tapauksissa (esim. KKO 

2008:5).216 Käytäntö onkin jo toista. Kirjallisuudessa valitellaan, että laskujen 

esittämisen vaiheessa ei juuri ”mielipiteitä vaihdeta”, vaan tämä oikeuden-

käynnin vaihe on ”välttämätön paha”.217 Kirjallisuudessa kylläkin korostetaan, 

että vastapuolta on kuultava asianosaisen esittämästä kuluvaatimuksesta, 

vaikkakaan siitä ei laissa ole nimenomaista säännöstä. Jos vastapuoli kiis-

tää vaatimuksen, kiistäminen on yksilöitävä.218 Nämä sinänsä kannatettavat 

tulkinnat jäävät, vastaavien hyvään asianajotapaan sisältyvien määräysten 

ohella, tyhjiksi, ellei vastapuoli saa tietoa kuluvaatimuksen koostumuksesta 

214.  Näin Bellander 2017 s. 404.
215.  Pohjoismaiset prosessilait eivät ole tässä suhteessa perusratkaisultaan ihanteelliset. Kes-
kieurooppalaisessa järjestelyssä tuomioistuimen virkamies (joskus tuomarikin) sen sijaan päät-
tää vasta oikeudenkäynnin jälkeen, kuka sen kustannukset maksaa. Esimerkiksi Espanjan pro-
sessilaissa tämä tehtävä on uskottu tuomioistuimen sihteerille. Asianosaiset voivat riitauttaa 
laskelmat, ja joka tapauksessa ne päätyvät aikanaan tuomarin vahvistettavaksi. Tuomarin pää-
tökseen saa vielä hakea normaalissa järjestyksessä muutosta. Ks. lähemmin Esplugues-Mota 

– Barona-Vilar 2009 s. 100. Tällaisessa järjestelyssä saadaan jo varmempi kuva oikeudenkäynnin 
aiheellisuudesta ja kustannuserien tarpeellisuudesta, joten vastuukysymykset on helppo käsi-
tellä perusteellisemmin kuin pohjoismaisessa tuomioistuin määrää -mallissa. Samalla tuomari 
voi oikeudenkäynnissä keskittyä päätehtäväänsä eli asiallisen riidan ratkaisuun. Jälkikäteisen 
määräämisen heikkoutena puolestaan on, että tästä kuluprosessista voi muodostua tosiasial-
lisesti uusi oikeudenkäynti. 
216.  Ratkaisuja lukeva pakotetaan miettimään korkeimman oikeuden prejudikaattipolitiikkaa. 
Esimerkiksi tässä ratkaisussa on vaikea keksiä, miksi näin epätavallinen soveltamistilanne yli-
päätään ”ansaitsee” oman ennakkoratkaisun.
217.  Kilpiä 2016 s. 191.  
218.  Ks. Jokela 2015 s. 443.
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ja ehdi perehtymään saamaansa informaatioon. Asiaa ei ainakaan auta se, 

että tuomari tivaa vastapuolelta väkisin välitöntä kannanottoa.

Vaikka maininnat viitannevat ensisijaisesti kulujen määrään, on vaikea 

uskoa, että vastuuperusteestakaan (eli sovellettavasta säännöstä) sen enem-

pää keskusteltaisiin, perustetta koskevan todistelun vastaanottamisesta pu-

humattakaan. Ja kun asianosaiset eivät välitä keskustella, tuomarikaan ei ota 

kuluvastuuta keskusteltavien aiheiden listalle.  Mikään ei kylläkään estäisi 

sitä, että kulukysymysten käsittely erotetaan keskieurooppalaiseen tapaan 

omaan menettelyynsä, esimerkiksi eri valmistelu kulukysymyksille voisi ol-

la suuressa oikeudenkäynnissä hyvinkin paikallaan. Vaikka näin ei tehtäi-

sikään, yksittäistapaukseen soveltuvia prosessilain säännöksiä (eli käytän-

nössä pääsäännön ja poikkeusten rajaa) voidaan käydä läpi jo valmistelussa. 

Siellä voidaan nostaa jo esiin esimerkiksi asian oikeudellinen epäselvyys tai 

asianosaisten sosio-ekominen asemakin, jos oikeudenkäynnissä on vedottu 

tai tullaan vetoamaan sosiaaliseen kulusääntöön (OK 21:8b).219 Pääkäsitte-

lyssä puolestaan asianosaisilta vaaditaan selkeitä kannanottoja vastuukysy-

myksiin, sallitaan argumentointi ja periaatteessa todistelukin. 

Sosiologia kiinnostaa tätä havaintoa enemmän se, mistä yllättävä pas-

siivisuus johtuu. Yksi syy lienee väsymys: kulukysymys nousee esiin oikeu-

denkäynnin lopussa, jolloin asianosaiset ovat jo käyttäneet tarmonsa asia-

kysymyksiin. Kiirekin voi vaikuttaa. Jos oikeudenkäyntilaskut esitetään viime 

hetkellä (ehkä jopa yhteenvedon lopuksi), asianosaiset eivät ehdit niihin pe-

rehtymään, vielä vähemmän niitä yksilöidysti riitauttamaan. Tällainen fait 

accompli- käytäntö on toki paheksuttavaa ja vähenemässä, mutta tämä ei 

poista sen käsittelyä pinnallistavaa vaikutusta. Kaiken kaikkiaan laskujen 

esittäminen vasta käsittelyn päättyessä herkästi siirtää OK 21 luvun sovelta-

miseen liittyvän argumentoinnin oikeudenkäynnin viime hetkiin, huonoin 

seurauksin. Myös psykologiset seikat voivat vaikuttaa: liiallinen vastapuolen 

laskujen kommentointi viestittää, että asianosainen odottaa häviävänsä oi-

keudenkäynnin. Tämän taas kuvitellaan, oikein tai väärin, heijastuvan tuo-

marin harkintaan. Hyvään asianajamiseen kuuluu tai oikeammin katsotaan 

kuuluvan voitonvarmuuden illuusion ylläpitäminen.220 Totta on sekin, että 

219.  Sosiaalisen kulusäännön käyttämisestä ks. Kilpiä 2016 s. 204. Sääntö nähtävästi jakaa tuo-
mareiden mielipiteitä: tehdyssä joskin pienimuotoisessa kyselyssä puolet tuomareita ilmoitti 
soveltaneensa sääntöä, toinen puoli ei ollut tehnyt sitä ”koskaan”.  
220.  Sen sijaan päämiehelleen asianajajan on annettava realistinen tai jopa hieman pessimis-
tinen kuva tämän kuluvastuusta, jos asia hävitään. Ks. Kilpiä 2016 s. 185. Siihen kuuluu myös 
sen kertominen, että sosiaalinen kuluvastuu ja oikeudellisen epäselvyyden tuoma vapautus 
ovat lakisystemaattisesti poikkeuksia.  
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kustannusten tarkka määrä on ilmoitettavissa vasta, kun käsittely päättyy. 

Tämä ei kuitenkaan estä sitä, että itse vaatimus esitetään aikaisemmin (nor-

maalistihan vaatimus otetaan haastehakemukseen) sekä sovellettava sään-

nös ja kertyneet kustannukset otetaan keskusteltavaksi jo valmistelussa. Näin 

pääkäsittelyssä joudutaan ottamaan kantaa uutena asiana vain viimeisten 

kuluerien tarpeellisuuteen ja kohtuullisuuteen. 

Kollektiivista lainkäyttöä ajatellen säännökset oikeudenkäyntikuluista 

kärsivät samasta ongelmasta kuin prosessilain säännökset yleensäkin. Sään-

nökset on kirjoitettua ajatellen perinteistä kahden asianosaisen oikeuden-

käyntiä. Määräykset moniasianosaisista oikeudenkäynneistä ovat kasuistisia 

ja sitä paitsi koskevat toissijaisia kysymyksiä kuten myötäpuolten yhteisvas-

tuuta (OK 21:9 ja 11). Kunnollista tutkimustakaan ei ole joitakin mainintoja 

lukuun ottamatta.221 Prosessilain vajanaisuus aktualisoituu etenkin joukko-

kanteissa, joissa huomattava osa kummankin osapuolen kustannuksia on yh-

teisiä, toisin sanoen aiheutuvat oikeudenkäyntien kokonaisuudesta. Tällöin 

herää kysymys siitä, miten asiallisesti yhteiset kustannukset kohdistetaan 

eri oikeudenkäynteihin. Kysymys on tärkeä sekä kantajajoukolle että vas-

taajalle. Periaatteessa tuomioistuimen tulisi yhtäältä estää ylikompensaatio, 

jossa voittanut asianosainen (sellaiseksi luetaan myös kantajajoukko) saa 

ylikompensaation eli enemmän korvauksia kuin mitä hänellä on ollut kus-

tannuksia. Toisaalta taas on torjuttava se, että asianosaiset siirtävät kustan-

nuksiaan hävityistä oikeudenkäynneistä voitettuihin oikeudenkäynteihin. 

Jos joukkokanteita on pantu paljon vireille, todennäköistä on, että  kantajat 

voittavat niistä osan, osan taas häviävät. Tämä ei automaattisesti johda yli-

kompensaatioon mutta murentaa kuluvastuun oikeudenkäyntikohtaisuu-

den. Access to justice -näkökulmasta tämäkään ei ehkä haittaa, sehän vain 

madaltaa oikeudenkäyntikynnystä.

Jos joukkokanteet on kumuloitu, kuluvastuun jakautuminen ja kulu-

jen kohdistuminen pystytään kohtalaisesti käsittelemään yhteisessä istun-

nossa. Tuomari saa nimittäin kokonaiskuvan. Sen sijaan kulukysymysten 

käsittely vaikeutuu selvästi, kun joukkokanteita  käsitellään erikseen. Täl-

löin tarvittaisiin erityistä järjestelyistuntoa kokonaiskuvan saamiseksi, toi-

sin sanoen sen selvittämiseksi, mitkä kulut ovat olleet tarpeellisia, ovatko  

221.  Esillä on ollut muun muassa vastuu oikeudenkäyntikuluista subjektiivisessa kumulaa-
tiossa. Ks. Jokela 1995 s. 184. Hän esittää samalla kulututkimukselle harvinaisen oikeusvertai-
levan ja oikeuspoliittisen kommentin. Useimmissa maissa korvausvastuu on subjektiivisessa 
kumulaatiossa jaettu, mikä suosii joukkokanteita.
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kokonaiskustannuksetkin vielä kohtuulliset (arg, OK 21:1.1) ja miten kulut 

kohdistuvat eri oikeudenkäynteihin. Prosessilaki ei tällaisia tapaamisia tun-

ne, mutta niitä ei myöskään kielletä. Jos paikalla ovat molempien osapuolten 

edustajat, tapaaminen ei myöskään horjuta luottamusta tuomioistuimeen. 

Vielä vaikeammaksi kuluvastuun koordinointi muuttuu, jos tai kun joukko-

kanteet (tai mitkä tahansa yhteen liittyvät kanteet) päätyvät eri tuomiois-

tuimiin. Tosin tapaamisia ei ehkä niinkään usein tarvita. Monasti riittänee 

jo tietojen välittäminen siitä, miten kuluvastuu on eri oikeudenkäynneissä 

aktualisoitunut, esimerkiksi mitä kulueriä on vaadittu, onko yhteisiä eli kai-

kissa oikeudenkäynneissä tarpeellisia toimia (ja niistä johtuvia asianajollisia 

”yleiskuluja”), milloin on sovellettu poikkeussääntöjä ja niin edelleen.  

4.3. Edustukselliset kannemallit: vaihteleva riski

4.3.1. Riskitön ryhmäkanne

Viranomaisaloitteisen ryhmäkanteen harvoja vahvuuksia on, että se auto-

maattisesti poistaa intressinhaltijoilta taloudellisen ja osaksi henkisenkin 

oikeudenkäyntikynnyksen. Asia erikseen on, että vastaava kynnys siirtyy kan-

neoikeutetulle viranomaiselle. Samalle kynnyksen rakenne muuttuu. Hen-

kilökohtaista riskiä ja taloudellisen katastrofin uhkaa ei tietenkään tällöin 

ole. Sen sijaan viranomainen joutuu miettimään, miten saada rahoitus oi-

keudenkäyntiin (yleensä viranomainen joutuu ulkoistamaan asianajami-

sen) sekä mahdollisessa tappiossa vastapuolen kustannusten maksamiseen. 

Ryhmäkanneoikeudenkäyntien oletettu pitkäkestoisuus saa aikaan sen, että 

oikeudenkäyntiin on varattava rahaa monen vuoden talousarvioissa. Koska 

oikeudenkäyntiä ei hevin voi jättää kesken, viranomaisen on saatava lupaus 

jatkuvasta rahoituksesta poliittisilta päättäjiltä. Henkinen rasituskin tavallaan 

säilyy, joskin viranomaista rasittaa lähinnä oikeudenkäynnin haitta muiden 

tehtävien hoitamisessa sekä suhteessa ylempään viranomaiseen. 

Periaatteessa ryhmäkanneoikeutta, kaikkein vähiten ryhmäkannemonopo-

lia ei saisi antaa viranomaiselle, jos tällä on paljon muita tehtäviä, etenkin 

potentiaalisen vastaajajoukon valvontaan liittyviä. Myös ministeriöohjaus 

sopii huonosti yhteen ryhmäkannemonopolin kanssa. Yksittäisten kansalais-

ten oikeudet eivät yleensä ole kovinkaan korkealla ministeriöiden asialistal-

le. Ne ovat, kuten toki pitääkin, kiinnostuneempia hallinnonalansa yleisistä  
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tarpeista ja voimavarojen käyttämisestä niihin. Kannetta ajavan viranomai-

sen tulisi näistä syistä olla itsenäinen ja muusta valtionhallinnosta mahdol-

lisimman erillinen. Tältä kannalta suomalainen ryhmäkanteen viranomais-

valinta, kuluttaja-asiamies, oli alkujaankin huonosti harkittu. Myöhemmät 

organisaatiomuutokset ovat lisäksi pahentaneet epäkohtaa. Kuluttaja-asia-

mies on menettänyt itsenäisen asemansa ja tullut osaksi Kilpailu- ja kulutta-

javirastoa. Tutkimuksessa onkin huomautettu, että uuden viraston pääjoh-

taja päättää voimavarojen jakamisesta virastossa – ja näin epäsuorasti myös 

ryhmäkanteiden nostamisesta.222 

Ryhmäkannelaki sisältyy yleisviittauksen prosessilakiin. Oikeudenkäyn-

tikuluista on näin voimassa, mitä OK 21 luvussa säädetään (17.1 §). Pykälän 

toinen momentti määrittää ei-asianosaisen eli ryhmäläisen kuluvastuuta. 

Vastuu on ryhmäkanteessa hyvin rajoitettu. Jos ryhmäkanne hylätään, ryh-

män jäsen on velvollinen korvaamaan vain ne kustannukset, joita vastaajal-

le aiheutuu hänen OK 21:5:n mukaisesta menettelystään (17.2 §). Kyseinen 

säännös koskee oikeudenkäynnin pitkittämistä. Kun toisaalta ryhmän jäsen 

ei ole asianosainen eikä hänellä ole oikeutta edes väliintuloon, hänen mah-

dollisuutensa pitkittää ryhmäkanneoikeudenkäyntiä ovat erinomaisen vä-

häiset.223 Pitkittäminen onnistuu vain, jos ryhmäläinen onnistuu yllyttämään 

kuluttaja-asiamiehen oikeudenkäynnin pitkittämiseen. Koska tyyppitilan-

teessa kuluttaja-asiamies on teoriassa asiantunteva erityisviranomainen ja 

ryhmän jäsen maallikko (kuluttaja-palkansaaja), skenaarion todennäköisyys 

ei ole korkea. Jos se vastoin odotuksia toteutuisi, kohtuus vaatii, että seuraa-

mukset kantaa ensisijaisesti oikea asianosainen, kuluttaja-asiamies. 

Oma kysymyksensä on, mitä tapahtuisi, jos ryhmäläisen kvalifioitu ku-

luvastuu seuraisi toista vastuuperustetta eli aiheutuisi oikeudenkäynnin 

tarpeettomuudesta (OK 21:4). Tällöin soveltamistilanteita sinänsä riittäisi. 

Ulkomaiset kokemukset nimittäin osoittavat, että ryhmäkanteisiin ilmoit-

tautuu aina joukko spekulantteja. He luottavat siihen, että tehty sopimus tuo 

heillekin korvauksen tai että heidän vaatimuksiaan ei alisteta kunnolliseen 

222.  Muutoksista ks. Viitanen 2017 s. 476. Itse johtopäätös ei ole lähteestä, mutta se on itses-
tään selvältä näyttävä korollaari muuttuneista valtasuhteista. 
223.  Säännöksen perusteluissa toistetaan sen sanamuoto sellaisenaan, eikä esimerkkejä sovel-
tamistilanteista anneta. Apua ei anna myöskään perustelut päättävä toteamus, jonka mukaan 
säännös on tarkoitettu sovellettavaksi ”poikkeuksellisissa tilanteissa”. Näin HE 154/2006 vp. s. 
49. Perustelut eivät hälvennä epäilystä siitä, että lakitekstin laatija on erehtynyt pykäläviittauk-
sessaan. Tosin tätä olettamaa vastaan puhuu se, että sama kyseenalaistettava viittaus esiintyi 
jo 1990-luvun valmisteluaineistossa. Ryhmäkannelain perustelut kuluvastuusta on nimittäin 
lainattu sellaisenaan vuoden 2006 työryhmämietinnöstä (OM 2006:4 s.124). Kuluvastuuseen 
ei kiinnitetty myöhemmässä valiokuntakäsittelyssä huomiota.  
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tutkintaan vaan ne hyväksytään massan mukana sellaisenaan. Totta on, että 

viranomaisaloitteisessa ryhmäkanteessa viranomainen toimii luontaisena 

seulana: harva kokonaan perusteeton vaatimus etenee oikeudenkäyntiin, 

oli viranomaisella lakisääteinen seulontavalta tai ei. Vaikka näin kävisikin, 

perusteettomasta vaatimuksesta johtuvia erityisiä kuluja on vaikea erottaa 

muista kustannuksista, jos vastapuoli edes viitsii nähdä siitä aiheutuvaa 

vaivaa ja eritellä niitä. Lisäkustannukset ovat yleensä marginaalisia koko-

naiskustannuksiin suhteutettuna. Tällaiset kustannukset hukkuvat yleisen 

asianajamisen kustannuksiin. Riitaiset vaatimukset luultavasti ohjautuvat 

omaan alaryhmäänsä, mikä hieman muuttaa asetelmaa. Kuluvastuuta kos-

kevat säännöt eivät sinänsä muutu, mutta kustannuksia on tällöin helpompi 

kohdistaa perusteettomiin vaatimuksiin. Tosin ryhmäläinen kykenee elimi-

noimaan vastuun realisoitumisen ilmoittamalla tuomioistuimelle, että hän 

irrottautuu ryhmästä (ryhmäkannelaki 15 §). 

Ryhmäläisen kuluvastuu saa käytännön merkitystä vasta, kun hänen asi-

ansa erotetaan erikseen käsiteltäväksi. Tällöin hän vastaa erottamisen jälkeen 

syntyvistä vastapuolen kustannuksista (17.3 §) – tietenkin edellyttäen, että 

hän häviää asian eikä yksikään poikkeussääntö tule sovellettavaksi. Tosin 

tilanne normaalisti kuuluu sosiaalisen kulusäännön soveltamisalaan. Kirjal-

lisuudessa lakia on moitittu siitä, että ryhmäläisen kuluvastuusta annetaan 

kielteinen ja suorastaan pelotteleva kuva.224 Pääsääntö, kuluvastuun puuttu-

minen ja riskin vähäisyys, peittyy poikkeussääntöihin, jotka de facto tulevat 

hyvin harvoin sovellettaviksi. Muutoinkin lukijaa ihmetyttää pessimistinen 

asenne: mitään ei säädetä siitä, että oikeudenkäynti päättyy voittoon. Sään-

nöstä ei ole esimerkiksi siitä, että vastapuoli häviää erotetun asian. Selvää toki 

on, että intressinhaltija saa korvauksen erottamisen jälkeisistä kustannuksis-

taan. Sen sijaan voidaan kysyä, saako hän korvauksen sitä edeltävistä kustan-

nuksistaan.225 Tämä kysymys kuitenkin sulautuu periaatteellisempaan ongel-

maan, onko ryhmän jäsenellä oikeus saada korvaus siitä ”asianosaistyöstä”, 

minkä hän tekee kuluttaja-asiamiehen ajaman ryhmäkanteen tukemiseksi. 

224.  Koulu 2017 s. 263. Sitä paitsi tällaiseen erillisoikeudenkäyntiin kohdistuvat vastapuolen 
kustannukset ovat vähäiset. Niitä rajoittaa yhtäältä aikarajoitus (’jälkeen syntyneet kustan-
nukset’) sekä näidenkin kustannusten sisältyminen suurelta osin vastapuolen yleisiin asian-
ajokustannuksiin, joita ei voida kohdistaa erilliseen käsittelyyn, esimerkiksi valmistelusta ai-
heutuneet kustannukset.   
225.  Hallituksen esitys toteaa tältä osin, että kulujen osalta lähdetään ikään kuin tyhjältä pöy-
dältä. Esitys jatkuu apokryfisesti: ”Erottamista edeltävät kulut tulisivat korvattaviksi ryhmäkan-
nemenettelyn puitteissa”. Asiayhteydestä päätellen tämä tarkoittaa vastapuolen kuluja, jotka 
jäävät jos ne ylipäätään tulevat maksettaviksi kuluttaja-asiamiehen vastuulle. Ks. HE 154/2006 
vp. s. 49.  
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Käytännössä tärkeämpi kysymys kuitenkin on, miten OK 21 luku tulee 

sovellettavaksi varsinaiseen asianosaiseen eli kuluttaja-asiamieheen.226 Ku-

ten edellä havaittiin, ryhmäkanne on varsin kaukana siitä perusasetelmasta, 

johon OK 21 luku varautuu. Ensimmäisessä skenaariossa kuluttaja-asiamies 

häviää. Selvää on, että tällöin sovellettavaksi tulee koko ankaruudessaan 

pääsääntö ”hävinnyt maksaa”. Epäselvää sen sijaan on, pystyykö kuluttaja-

asiamies menestyksellä tukeutumaan poikkeussääntöihin. Hävitty ryhmä-

kanne on varsin helppo sijoittaa oikeudellisen epäselvyyden kategoriaan. 

Viranomaisen yksinoikeus takaa, ettei kanteita nosteta ”selvissä” eli ennalta 

häviöön tuomituissa asioissa; kantajalla on siis ollut poikkeuksen edellyttä-

mä ”perusteltu syy oikeudenkäyntiin” (OK 21:8a). Tappio on näin oikeudel-

lisesti yllätys. Tosin yllättyminen lopputuloksesta ei ole synonyymi oikeu-

delliselle epävarmuudelle ja perustellulle aiheelle oikeudenkäyntiin, mutta 

jonkinlaisen indiision niistä se muodostaa. Onko kanteen nostamiselle ollut 

aihetta, tuntuu riippuvan yhtäältä vaatimusten oletetusta oikeellisuudesta, 

toisaalta siitä, miten kanne palvelee kuluttaja-asiamiehen päätehtävää eli 

elinkeinonharjoittajien valvontaa. Tuomioistuimen kyvyt arvioida sitä, mitä 

tuloksekas kuluttaja-asiamiehen toiminta kaipaa, ovat ymmärrettävästi vä-

häiset. Perusteltua aihetta oikeudenkäyntiin on ollut esimerkiksi silloin, kun 

elinkeinonharjoittaja kieltäytyy keskustelusta ja/tai torjuu välittömästi kaikki 

sovintotarjoukset taikka viimeistään, kun elinkeinonharjoittaja on jättänyt 

kuluttajariitalautakunnan hänelle vastaiset päätökset huomiotta. Jos sosiaali-

nen kulusääntö ymmärretään ”sosiaaliseksi”, se ei tietenkään koskaan tule so-

vellettavaksi ryhmäkanteeseen. Jos sen sijaan huomio kohdistetaan muuhun 

tunnusmerkistöön – esimerkiksi  oikeudenkäyntiin johtaneisiin seikkoihin 

tai asian merkitykseen – kuva muuttuu. Sosiaalista kulusääntöä kaivattaisiin 

näin ollen silloin, kun asia ei ole ollut oikeudellisesti epäselvä, mutta kulut-

tajien epäluottamus on ollut pakko hälventää kanteen nostamisella. 

Toisessa skenaariossa kuluttaja-asiamies voittaa ryhmäkanteensa. Vas-

tapuolen ankara kuluvastuu laukeaa, ellei joku poikkeussäännöistä sovellu, 

mikä ei kylläkään ole kovin todennäköistä. Pulmia syntyy lähinnä kuluvas-

tuun laajuudesta ja etenkin siitä, missä määrin korvattavaksi tulee sitä vi-

ranomaistyötä, jota kanteen nostaminen ja ajaminen on vaatinut. Jos ku-

luttaja-asiamies antaa kanteen ajamisen ulkopuolisen asianajajan toimeksi 

(mitä on pidetty selviönä), tämän palkkiolasku määrää paljolti korvattavien  

226.  Tässä sivuutetaan osavoiton ja kvalifioidun kuluvastuun kaltaiset erityissäännellyt tilan-
teet. Tosin osavoitto – osa vaatimuksista hyväksytään, osa hylätään – on professionaalisesti 
nostetussa ja ajetussa ryhmäkanteessa kaikkein todennäköisin lopputulos.
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kustannusten piirin. Ryhmäkannelaki kuitenkin sälyttää melkoisesti valmis-

telutehtäviä ja valmisteluvastuuta myös kuluttaja-asiamiehelle itselleen; käy-

tännössä nämä valmistelutehtävät muodostuisivat kaikesta päättäen paljon 

laajemmiksi kuin mitä laista käy ilmi. Jo kanteen nostaminen edellyttää lu-

kuisia yhteydenottoja ja neuvotteluja ryhmään kelpuutettavien kuluttajien 

kanssa, ennen kuin edes kanteen nostamisesta pystytään päättämään. Ryh-

mäkään tuskin muodostuu niin oma-aloitteisesti kuin laki hyväuskoisesti 

olettaa. Kanteen muotoilu eli täsmennetyn haastehakemuksen laatiminen 

vaativat lisää valmistelutoimia. Näin päädytään kysymään, korvataanko tämä 

vaivannäkö normaaleina asianosaiskustannuksina vai ovatko ne korvaus-

kelvotonta viranomaistyötä. Lain sanamuoto ”oikeudenkäynnin asianosai-

selle aiheuttamasta työstä” (OK 21:8.1:n viimeinen virke) tukee ensimmäistä 

tulkintaa.    

Pienen mittakaavan soveltamisongelmat eivät lopu tähän. On luulta-

vaa, että ryhmäläiset joutuvat de facto tukemaan kannetta, vaikka sitä muo-

dollisesti ajaakin omissa nimissään kuluttaja-asiamies. Jos intressinhaltijat 

haluavat vakavissaan saada esimerkiksi korvauksia, heidän täytyy toimit-

taa kuluttaja-asiamiehelle selvityksiä (esim. kuvauksia tapahtumakuluista) 

ja todistusaineistoa, ehkä myös olla paikalla suullisissa käsittelyissä ja tul-

la kuulustelluiksi todistelutarkoituksessa.227 Ryhmäkannelaki ei ota kantaa 

siihen, onko ryhmään kuuluva oikeutettu korvaukseen vaivannäöstään ja 

rahamenoistaan, joita niitäkin voi aiheutua (esim. asiantuntijalausunnon 

hankkimisesta).228 Tämä toki edellyttää, että ryhmäkannetta näin tukeneen 

ryhmäläisen vaatimus tulee täysimääräisenä hyväksytyksi. Määräykset niin 

sanotuista asianosaiskustannuksista eivät periaatteessa tule sovellettaviksi: 

laki nimenomaan sitoo korvauksen asianosaisasemaan. Kohtuus kuitenkin 

vaatisi toisenlaista vastausta, joka pystytään antamaan katsomalla kustan-

nukset asiallisesti kuluttaja-asiamiehen kustannuksiksi (edellyttäen, että tällä 

on oikeus saada niistä korvaus). Kuluttaja-asiamies on vain käyttänyt intres-

sinhaltijaa apunaan hänelle kuuluvissa valmistelutehtävissä.   

227.  Tässä kannattaa muistaa, että kuluttaja voi hyvinkin haluta oman lakimiehensä avuksi 
näihin tukitehtäviin, koska hän joko ei itse niistä selviä tai kokee muutoin olonsa turvattomaksi. 
Oikeusvertailevasti on katsottu, että yksityishenkilöt yleensäkin vierastavat esiintymistä yksin 
tuomioistuimessa tai viranomaisessa. Ks. 4.2.2. 
228.  Oma kysymyksensä on, miten kuluttaja-asiamiehen ja ryhmäläisen suhde määräytyy, 
esimerkiksi saako ryhmäläinen kuluttaja-asiamieheltä (eli verovaroista) korvauksen. Korvaus 
ei ole ennalta poissuljettu, jos kuluttaja-asiamies on vaatinut tällaista selvitystä.  
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4.3.2. Suuren riskin pilottikanne

Kuten edellä havaittiin, taloudellinen riski konkretisoituu oikeudenkäynnissä 

siihen uhrattujen varojen menetyksenä, velvollisuutena korvata vastapuo-

len kustannukset tai niiden yhdistelmänä. Uhratut varat menetetään kol-

messa tapauksessa: asia hävitään, asia voitetaan mutta vastapuolella ei ole 

kuluvastuuta tai hävinnyt vastapuoli on maksukyvytön. Viimeinen tapaus 

sivuutetaan tässä: kollektiivisen oikeussuojan tyyppitapauksissa vastapuoli 

on varavarainen institutionaalinen toimija. Varojen menettämisen uhka pe-

lottaa optimististakin kantajaa, joskin hän voi joskus, kuten edellä havaittiin, 

lieventää tappiotaan tässä suhteessa tai jopa siirtää lopullisen vastuun koko-

naan muille. Julkinen oikeusapu tai oikeusturvavakuutus kattaa parhaassa 

tapauksessa osan asianajamisen kustannuksista, lakimies ottaa ehkä tehtä-

vän vastaan tulospalkkiosopimuksella, joukkorahoitus229 tai taustaryhmän 

rahallinen avustus kenties kattavat kustannukset täysimääräisesti. Lisäksi 

omat kustannukset kertyvät hitaasti oikeudenkäynnin edessä, niiden määrä 

tiedetään ja intressinhaltija voi jossain määrin kontrolloida kustannusten 

karttumista. Esimerkiksi omaa asianajamista ja todistelua voidaan, kuten 

edellä todettiin, kuvainnollisesti keventää, jolloin niistä aiheutuvat kustan-

nukset laskevat.      

Seuraavaksi on syytä tarkastella toista taloudellisen riskin konkretisoitu-

mismuotoa eli vastapuolen kustannusten korvaamisvelvollisuutta. Puhtaan 

juridisesti pilottikanne näyttää OK 21 luvun näkökulmasta suhteellisen on-

gelmattomalta. Tällainen kanne johtaa perinteiseen kahden asianosaisen 

oikeudenkäyntiin, eikä prosessilaki periaatteessa tunne pilottiasioita. Pi-

lottioikeudenkäynti on tavallinen oikeudenkäynti. Näin siihen sovelletaan 

OK 21 luvun pääsääntöä ja poikkeuksia. Moderneja pilottikanteita ei nosteta 

selvissä tapauksissa. Poikkeussäännöksen potentiaalisesta soveltamisalasta 

putoavat pois vain ne pilottikanteet, joilla on oikeuspoliittinen tai yleispo-

liittinen tavoite. Tällaiset pilottikanteet ovat tosin pohjoismaissa hyvin epä-

tavallisia. Oikeudellista epäselvyyttä arvioidaan voimassa olevan oikeuden 

tarjoamasta näkökulmasta. Mitä enemmän lainkäytön oikeutta kehittävää 

funktiota otetaan lukuun, sitä hämärämmäksi raja tulee. Oikeutta kehittä-

vä pilottikanne ja oikeuspoliittinen pilottikanne hakevat eroaan enää vain 

229.  Joukkorahoitus on ollut kasvuyritysten ja start up-hankkeiden perinteinen rahoituska-
nava. Toistaiseksi ei ole merkkejä siitä, että joukkorahoituksen keräämistä käytettäisiin oikeu-
denkäynteihin. Jos sitä ryhdytään tekemään (mikä on oikeastaan hyvin loogista), rahoitus voi 
olla joko vastikkeetonta avustusta tai lainarahoitusta. Esimerkiksi: saatu rahoitus maksetaan 
takaisin, jos tai kun oikeudenkäynti päättyy voittoon ja vastapuoli velvoitetaan korvaamaan 
oikeudenkäyntikulut.   



141

4. Kantajatahon riski

arvion tekijän maailmakuvasta. Erityisen hankalaa eron tekeminen on, kun 

oikeus kehittyy nopeasti, tällöin tulkinta voi olla tänään selvä, huomenna 

epäselvä ja ylihuomenna hylätty.

Myös pilottikanteissa syntyy joukko pienehköjä tulkintaongelmia, joihin 

annettavilla vastauksilla voi kuitenkin olla ratkaiseva vaikutus pilottikantei-

den käyttöalaan. Vaikka hävinnyt maksaa -pääsääntö on voimassa, voidaan 

kysyä, otetaanko kanteen pilottiluonne huomioon harkittaessa syntyneiden 

kuluerien tarpeellisuutta ja kohtuullisuutta. Tunnettuahan on, että todelli-

nen tai kuviteltu prejudisiaalinen vaikutus saa asianosaiset panostamaan 

oikeudenkäyntiin tavallista oikeudenkäyntiä enemmän. Periaatteessa ku-

luvastuu kuitenkin on juttukohtaista, joten tätä kasvanutta asianajajamisen 

tarvetta ei saisi ottaa huomioon. Kantaa tukevat myös käytännön näkökoh-

dat: pilottiluonteisuuden (eli viime kädessä oletetun prejudisiaalisen vaiku-

tuksen) arvioiminen on vaikeaa230, asianosainen ei aina voi vaikuttaa siihen, 

pitääkö joku hänen kannettaan pilottiluonteisena eikä ole helppoa sanoa, 

millaiseen lisäpanostukseen pilottimaisuuskaan oikeuttaa. Poikkeussään-

nöistä epäselvyyssääntö tulee tavalliseksi ensimmäisenä harkittavaksi. Ku-

ten edellä todettiin, pilottikanteitakaan ei tavallisesti nosteta vakiintuneissa 

tulkintatilanteissa vaan silloin, kun sovellettava oikeusohje on epäselvä tai 

sellaista ei ole. Pilottikanteissa aktualisoituu ehkä useimmiten edellä viitat-

tu kysymys siitä, hyväksytäänkö oikeutta kehittävä funktio – tarkkaan ottaen 

oikeuspoliittinen tai de lege ferenda-hakuinen kanne – oikeudellisen epäsel-

vyyden piiriin. Oikeushistoria tuntee tapauksia, joissa selvästi aiheettomina 

hylätyt kanteet ovat lopulta joko muuttaneet tulkintaa tai pakottaneet uuteen 

lainsäädäntöön. Raja voisi kulkea näiden tilanteiden välillä. Perusteltu yritys 

riitauttaa vakiintunut tulkinta – eli uustulkinnan hakeminen – voi olla oikeu-

dellista epäselvyyttä prosessilain merkityksessä. Sen sijaan sosiaalisen epä-

kohdan esiin nostava ja uutta lainsäädäntöä edellyttävä kanne ei sellainen 

ole. Toki on myönnettävä, että raja näiden soveltamistilanteiden välillä häilyy.        

Sosiaalinen kulusääntökään ei ole pilottikanteissa niin ongelmaton, miltä 

se päällisin puolin näyttää. On nimittäin pakko kysyä, mikä merkitys talou-

dellista tukea antavalla tai sellaiseen sitoutuneella taustaryhmällä on. Pro-

sessilaki ohjaa harkintaa viittaamalla ”oikeudenkäyntiin johtaneisiin seik-

koihin”, ”asianosaisten asemaan” ja ”asian merkitykseen”. Jos painotetaan 

asianosaisten asemaa ja etenkin hävinneen pilottikantajan taloudellisia oloja,  

230.  Taustaryhmäkään ei olemassaolollaan asiaa auta. Sellaisen olemassaolo ei välttämättä 
tule tuomioistuimen tietoon. Sitä paitsi taustaryhmä ei vielä todista pilottimaisuutta, vaikka 
se onkin siitä vahva indiisio. 
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tuki periaatteessa pitäisi selvittää ja ottaa huomioon ainakin, jos taustaryhmä 

on sen antamiseen sitoutunut. Tuki selvästikin yhdenvertaistaa asianosaisia. 

Jos taas huomio keskitetään asian merkitykseen kantajalle, taustaryhmän 

olemassaolo tai sen antama tuki ei saa harkinnassa painoa. Oma kysymyk-

sensä on, tuleeko taustaryhmälle itselleen ”aiheutunut työ ja oikeudenkäyn-

tiin liittyvä menetys” korvattavaksi  niin sanottuina asianosaiskustannuksina 

(OK 21:8.1:n viimeinen virke). Myöntävä vastaus näyttää perustellulta. 

Kantajan voittaessa aktualisoituu myös mahdollisen joukkorahoituk-

sen asema. Tätä rahoitusta voidaan saada sekä taustaryhmältä itseltään että 

yleisöltä, se voi olla vastikkeellista tai vastikkeetonta. Voidaan väittää, että 

voittaneelle kantajalle ei ole tältä osin aiheutunut kustannuksia oikeuden-

käynnistä, koska ulkopuolinen taho on maksanut ne, esimerkiksi suorittanut 

asianajajan palkkiot. Tämä logiikka ei kuitenkaan vakuuta. Prosessilaki ei 

muutoinkaan välitä siitä, mistä asianosainen saa ne varat, joilla hän maksaa 

OK 21:8:n mukaiset kustannukset – varat voivat tulla säästöistä, lainanotosta 

tai ulkopuoliselta. Ratkaisevaa on, kuka de facto maksaa kustannukset, toi-

sin sanoen voittaneen kantajan on itse maksettava esimerkiksi asianajajansa 

lasku. Käytännössä tämä tarkoittaa, että joukkorahoituksena kertynyt raha on 

kierrätettävä kantajan kautta, jos niistä halutaan saada korvaus hävinneeltä 

vastapuolelta.231 Tulkinta poistaa myös ongelman siitä, mikä merkitys tausta-

ryhmän juridisesti sitovilla lupauksilla tai muunlaisilla ”lupauksilla” kulujen 

maksamisesta on, Ne eivät vaikuta OK 21 luvun soveltamiseen.    

Oma kysymyskokokonaisuutensa on, miten kuluvastuu määräytyy tu-

lospalkkioehtoisissa asianajotoimeksiannoissa. Osittain ehdollinen palkkio 

ja puhdas bonuspalkkio ovat tulkinnallisesti selviä. Koska kantaja voittaa, 

ehto täytyy, ja hän joutuu maksamaan tulospalkkion. Näin maksettava tule-

va summa taas on automaattisesti ”palkkiosta aiheutuva kustannus”. Myös 

voitto-osuuspalkkio tai täysin ehdollinen palkkio seuraavat samaa logiikkaa. 

Etenkin toimeksiannossa käytetty voitto-osuus kuitenkin mutkistaa kohtuul-

lisuusarviointa, koska voitto-osuusprosentti on yleensä korkea, tavallisesti 

231.  Tai vielä selkeämmin: jos joukkorahoitus ohjautuu suoraan asiaa hoitavalle asianajajalle, 
hänen päämiehensä ei voi saada oikeudenkäyntikulujen korvausta, koska hänelle ei ole synty-
nyt mitään korvattavia kustannuksia. Todettakoon, että oikeudenkäyntiä varten annettavasta 
joukkorahoituksesta ei ole säännöksiä. Joukkorahoituslaki (734/2016) nimittäin koskee vas-
tikkeellista laina- ja sijoitusmuotoista joukkorahoittamista elinkeinotoimintaa varten. Laissa 
todetaan erikseen, että lakia ei sovelleta kuluttajaan, jos tämä on velallisena. Kuluttajahan 
on kollektiivisen oikeussuojan tyyppiasiakas (1.3 §). Tosin oikeudenkäynnin rahoittamista ei 
muutoinkaan voitaisi pitää elinkeinotoiminnan rahoittamisena eikä lain soveltamisesta olisi 
muutoinkaan hyötyä. Laki nimittäin tekee joukkorahoituksen ammattimaisen välittämisen 
luvanvaraiseksi eli on elinkeinolainsäädäntöä. 
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kolmannes tai puolet. Voitto-osuuspalkkioon nimittäin sisältyy myös korvaus 

asianajajan ottamasta yrittäjänriskistä. Asianajajahan ei tällaisessa toimek-

siannossa kenties saa minkäänlaista korvausta työstään, ehkä ei sopimukses-

ta riippuen kustannuksistaankaan. Näin päädytään kysymään, kohottaako 

yrittäjänriski kohtuullisuuden kynnystä. Access to justice -henkinen tutkija 

ei epäröi vastata myöntävästi. Voittopalkkiot ovat tavanomainen keino ra-

hoittaa muun muassa pilottikanteita, intressinhaltija ei saa ketään ajamaan 

asiaansa lupaamatta voittopalkkiota, osa kanteista hävitään, joten asianaja-

jan on saatavat tästä aiheutuva menetys katetuksi voittamistaan kanteista: 

Ellei se ole sallittua, asianajaja ei ota vastaan tällaisia toimeksiantoja – eikä 

intressinhaltijalle jää keinoa rahoittaa oikeudenkäyntiä, jota ilman hän ei 

pääse oikeuksiinsa.

Voidaan kysyä, vähenisivätkö pilottikanteen riskit, jos tällainen kanne oli-

si sellainen yksinkertaistettu oikeudenkäynti, jonka monen maan prosessilait 

tuntevat. Suomessahan tätä vaihtoehtoa ei tunnetusti ole, koska prosessila-

kimme lähtee yhteisprosessin ihanteesta. Yksinkertaistettu oikeudenkäynti 

poistaisi kaksi pilottikanteen rasitetta, kalleuden ja hitauden. Yksinkertaiste-

tun oikeudenkäynnin ominaisuuksiinhan kuuluu paitsi muotovapaus myös 

nopeus. Monet prosessilait, tässä esimerkkinä Norjan prosessilaki, kuitenkin 

kieltävät yksinkertaistetun oikeudenkäynnin pilottitarkoituksessa. Esimer-

kiksi norjalaisessa småkravsprosess-menettelyssä ei saa käsitellä asiaa, jolla 

on ”olennainen merkitys konkreettisen riidan ulkopuolella”.232 Tämä ehdon 

pilottikanne luontaisesti aina täyttää, ja vastapuoli tuo pilottiominaisuuden 

jokseenkin varmasti esiin. Joka tapauksessa tällainen väite vaatii käsittelyä 

sekä perustellun ratkaisun, mikä vie osan siitä hyödystä, jonka pilottikanteen 

ajaminen yksinkertaistetussa menettelyssä muutoin tuottaisi.   

4.4. Kumulatiiviset kannemallit: 
kohtuullinen tai vähäinen riski

Kunnolla järjestäytyneessä kumulatiivisessa kanteessa, oli kysymys yhteis-

kanteesta tai joukkokanteista, uhrattujen varojen menettämisen pelko ei 

pahemmin huoleta. Joukolle jaettuna panostus oikeudenkäynteihin on vä-

häinen. Tehostunut asianajaminen, etenkin personaaliunionin maksimaa-

linen hyödyntäminen, laskee jo sellaisenaan merkittävästi oikeudenkäyn-

tien kokonaiskustannuksia. Kun kustannukset lisäksi jaetaan sadoille tai  

232.  Ks. Skoghøy 2008 s. 88.
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tuhansille, pääluvun mukainen maksurasitus jää enintään muutamaan tu-

hanteen euroon. Intressinhaltijat pystyvät sitä paitsi monasti kattamaan omat 

asianajamiskustannuksensa julkisella oikeusavulla tai oikeusturvavakuutuk-

sella. Tunnettujen joukkokanteiden kotisivuilla, tässä esimerkkinä puukartel-

likanteet, ei ole tuotu kertaakaan esiin epäilyksiä siitä, miten kantajien omat 

kustannukset saadaan rahoitetuksi. Huolta kannetaan, välillä ehkä suhteet-

tomastikin, velvollisuudesta korvata vastapuolen kustannuksia. Huolenaihe 

on tosiseikka ja sellaisena myönnettävä, vaikka pahimmassakin skenaarios-

sa uhkakuva on liioiteltu ja joka tapauksessa sen realisoituminen kaukaista 

tulevaisuutta. Kanteita ei välttämättä tai edes todennäköisesti (tämä ei ole 

ennuste) hävitä, ankaraa kuluvastuuta ei ehkä sovelleta, vastapuoli kenties 

luopuu kielteisen julkisuuden takia hänelle tuomittujen kustannusten peri-

misestä ja niin edelleen.   

Mitä tulee kantajien kuluvastuuseen, joukkokanteista pystyään heti sano-

maan, että yksittäisen joukkokantajan taloudellinen riski on osaksi arvaama-

ton mutta pääsääntöisesti suhteellisen vähäinen. Joukkokanteen ajatuksena-

han on jakaa riskiä, mikä myös pitkälle onnistuu. Arvaamattomuus vastuun 

määrässä seuraa ensiksikin siitä, että tuomioistuin ei aina onnistu kunnolla 

kontrolloimaan sitä, missä määrin vastapuoli panostaa yksittäisiin oikeuden-

käynteihin ja – ennen kaikkea – miten vastapuoli kohdistaa kustannuksiaan 

eri oikeudenkäynneille. Kontrolli edellyttäisi kokonaisnäkemystä eli eri oi-

keudenkäynneissä tehtävien kuluratkaisujen vertailua. Jos joukkokanne on 

koordinoitu kunnolla, kantajajoukko pystyy yksinkin kohtaisen purevaan 

kontrolliin. Samoin modernissa asiainhallinnassa tuomari kykenee puut-

tumaan pahimpiin ylilyönteihin. Jos kuluratkaisut atomisoituvat eli jäävät 

asiakohtaisiksi, yksittäisen kantajan riski voi olla merkittäväkin. Toiseksi riski 

riippuu siitä, miten joukon solidaarisuus kestää häviön, esimerkiksi osallis-

tuvatko voittaneet kantajat hävinneiden kantajien kuluvastuuseen? 

Yhteiskanteessa nämä vaaralliset skenaariot jäävät pois: kohdistamis-

riskiä ei ole, koska yhteiskantajien vastuu on automaattisesti yhteistä. Voi-

daan siis sanoa, että yhteiskannekonseptiin kuuluu pakkosolidaarisuus, jos 

oikeudenkäynti päätyy tappioon. Vaikka osa yhteiskantajien vaatimuksista 

hylättäisiinkin, kaikki ja myös vaatimuksensa voittaneen yhteiskantajat ovat 

vastuussa voittoisan vastapuolen kustannuksista (OK 21:9.1). Yhteisvastuu 

kylläkin koskee vain vastaajan yhteisiä oikeudenkäyntikuluja. Ainoastaan yh-

teen vaatimukseen liittyvistä kustannuksista vastaa vain tämän vaatimuksen 
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esittänyt yhteiskantaja.233 Vastapuolen ”yhteisten” ja vaatimukseen liittyvien 

”erityisten”  kustannuserien määrittely on ongelmansa sinänsä, mutta sii-

hen ei tässä puututa. Kunnolla organisoidussa yhteiskanteessa mahdolliseen 

tappioon varaudutaan. Yhteiskantajat nimittäin voivat sopia siitä, miten yh-

teisvastuuta heidän keskinäisessä suhteessaan jaetaan. Ihannetapauksessa 

sopimus tehdään jo ennen oikeudenkäyntiä. 

Jakamisen peruste on kokonaan sopimusvapauden piirissä; potentiaali-

sia perusteita ovat pääluku (helpoin peruste), yksilöllisten vaatimusten kes-

kinäinen suuruus, jonkun vaatimuksen ajamiseen de facto kohdennetut kus-

tannukset tai vaikkapa vaatimusten riskialttius, toisin sanoen epävarman tai 

riitaisen vaatimuksen esittävä yhteiskantaja kantaa osuuttaan suuremman 

vastuun. Kuka tahansa kantajista voi vaatia lisäksi tuomioistuinta määrää-

mään, miten kulut jakaantuvat heidän kesken tai onko jonkun heistä kor-

vattava kaikki kulut (OK 21:11). Jos vastuun jakava sopimus on tehty, sopi-

mus toki muodostaa perustan tuomioistuimen määräämälle vastuunjaolle. 

Sopimuksen puuttuessa tuomioistuimella on kuitenkin käytännössä vapaat 

kädet.234 Sanktioluonteista kustannusten jakamista tietenkin on vältettävä: 

vastuun sälyttäminen oletetuille puuhamiehille ja oikeudenkäyntiin yllyt-

täneille asianosaisille on sekä epäoikeudenmukaista että vastoin access to 

justice -ajattelua. Oikeuksien hakeminen on oikeusvaltiossa aina eettisesti 

hyväksyttävää. Säännökset kvalifioidusta kuluvastuusta ovat täysin riittäviä 

sanktioimaan epäreilua asianajamista tai muuta oikeudenkäynnin väärin-

käyttämistä. 

Jos menettelysäännökset kulukysymyksen käsittelystä ovat väljät, yhteis-

vastuun jakamisesta se puuttuvat kokonaan. Periaatteessa vaatimus vastuun 

jakamisesta pitäisi esittää oikeudenkäynnin aikana, viimeistään pääkäsit-

telyn loppulausunnossa. Samalla pitäisi keskustella siitä, millä perusteella 

vastuu jaetaan, toisin sanoen kaikkien yhteiskantajien tulisi saada tilaisuus 

lausua siitä kantansa.235 Jakoperusteen valintahan on kaikkea muuta kuin 

233.  OK 21 lukua on arvosteltu siitä, että se ei itse asiassa määrää, milloin asianosaiset ovat 
vastuussa samoista kuluista. Se säätää vain, millainen tämä vastuu on, kun se on syntynyt. Ks. 
Frände ym 2017 s. 925. 
234.  Tosin kirjallisuudessa on katsottu, hallituksen esitykseen tukeutuen, normaaliksi jakope-
rusteeksi pääluku. Ks. Frände ym 2017 s. 825. Tulkinta on hyväksyttävä pääsäännöksi: jos siitä 
poiketaan, tuomioistuimen on perusteltava, miksi se päätyy muuhun jakoon. Selvää on, että 
myötäpuolia ei voida määrätä maksamaan toistensa kustannuksia OK 21 luvun perusteella. 
Toki he voivat olla muulla perusteella vastuussa toisilleen. 
235.  Legalisti sanoisi tähän, että päämiehiä itseään tulisi kuulla. Personaaliunionina toimiva 
asianajaja ei voi enää edustaa kantajia, koska heidän intressinsä ovat ristiriitaiset. Kantaja A 
voi hyvin katsoa, että puuhamiehenä toimineen kantaja B:n tulisi maksaa kaikki vastapuolen 
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itsestään selvä. Vastapuolta ei sen sijaan tarvitse kuulla, koska jakaminen 

ei vaikuta hänen jakamattomaan oikeuteensa eli oikeuteen saada korvaus 

yhteisvastuullisesti. On kuitenkin vaikea kuvitella, että käytännössä yhteis-

kantajien asianajaja ottaisi jakokysymyksen esiin loppulausunnossaan. Oi-

keudenkäynneissä tapana ei, kuten edellä todettiin, ole käsitellä kuluvastuun 

jakautumista, koska se osoittaisi epävarmuutta lopputuloksesta ja vaikuttai-

si, näin uskotaan oikein tai väärin, alitajuisesti tuomarin päätöksentekoon  

(’asiamies ei itsekään usko asiansa menestymiseen’). Vaihtoehdot ovat kui-

tenkin vähissä. Kuten edellä todettiin, prosessilaki ei myöskään tunne kes-

kieurooppalaisista prosessilaeista tuttua kuluvastuun myöhempää eli oikeu-

denkäynnistä irrallista ratkaisemista.  Vaatimusta kuluvastuun jakamisesta 

ei voida esittää, kun tuomio on annettu. Vasta ylempi tuomioistuin voi antaa 

määräyksen siitä, miten kustannukset aikaisemmista käsittelyvaiheista (esim. 

käräjäoikeuskäsittelystä) jakaantuvat, jos tai kun muutosta haetaan.

Kuluvastuun keskinäinen jakaminen ei aina pelasta yhteiskantajia, kos-

ka yhteisvastuu suhteessa vastapuoleen säilyy. Jos kaikki muut yhteiskanta-

jat ovat varattomia, koko kustannusvastuu voi teoriassa langeta yksittäiselle 

asianosaiselle, jonka talous näin raunioituu. Kannattaa kuitenkin muistaa, 

että todennäköisyys sille, että suuresta kantajajoukosta merkittävä osa to-

dettaisiin pysyvästi varattomiksi, on häviävän pieni. Käytännön tapauksissa 

joukkokanteiden kantajat ovat olleet keskituloisia (puukartellijutut) elleivät 

suorastaan varakkaita (Wincapita-jutut). Tämä tuskin muuttuu jatkossakaan: 

kaikkein huono-osaisimmat eivät turvaudu kollektiiviseen oikeussuojaan-

kaan. Access to justice -liikkeen viimeisiä aaltoja ei ole turhaan kutsuttu ”kes-

kiluokan prosessioikeudeksi”.  

4.5. Tiivistelmä: taloudellisen riskin vaihtelu 
kannemalleissa 

Rangaistusluonteiset vahingonkorvaukset ovat olleet ikuinen sivujuonne 

kollektiivisesta oikeussuojasta käydyssä keskustelussa. Yhteys on ilmeinen, 

vaikkakaan sitä harvemmin tuodaan esiin. Rangaistusluonteisilla korva-

uksilla saavutetaan paljolti samat edut kuin tehokkaalla kollektiivisella oi-

keussuojalla.236 Potentiaalinen vastapuoli, esimerkiksi kuluttajien oikeuksia  

kustannukset.  
236.  Näin Calabresi-Schwartz 2011 s. 178. Eurooppalaisia oikeusjärjestyksiä onkin moitittu sii-
tä, että niissä vahingonkorvauksen käyttäytymistä ohjaava vaikutus on aina ollut toissijainen. 
Euroopan unionin ehdotuksissa se työnnetään suorastaan taka-alalle, ehkä jopa tarkoituksella. 
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tarkoituksella loukkaava yritys, ei uskalla entiseen tapaan luottaa kuluttajien 

rationaaliseen apatiaan, toisin sanoen siihen, että ainoastaan jokunen va-

hinkoa kärsineistä kuluttajista perää oikeuksiaan. Jos oikeusjärjestys tuntee 

tällaiset korvaukset, saavutettu ”hyöty”, esimerkiksi tuotteiden vajaapakkaa-

misesta saatu säästö, menetetään, jos yksikin kuluttaja vaivautuu nostamaan 

korvauskanteen. Erityisen vaarallinen yrityksille luonnollisesti on kollektii-

visen oikeussuojan ja rangaistusluonteisen korvauksen yhdistelmä. Tämän 

yhdistelmän Euroopan unioni haluaisikin kokonaan torjua. Toinen ja han-

kalampi ongelma on oikeastaan poliittinen, koska se liittyy julkisen vallan 

rooliin. Rangaistusluonteiset vahingonkorvaukset tekevät jokaisesta kansa-

laisesta lain valvojan, toisin sanoen ne yksityistävät lakien noudattamisen 

seurannan. Joissakin maissa tällainen ”yksityistetty” valvonta on välttämä-

tön, koska toimivaa viranomaisvalvontaa ei esimerkiksi kuluttajansuojassa 

ole. Pohjoismaissahan asia on toisin, joskin kuluttajansuojan todellisesta 

toimivuudesta on väitelty.237 

Joka tapauksessa pohjoismaissa kysymys kuuluu, kannattaako viran-

omaisvalvontaa täydentää luomalla sen rinnalle ”yksityistetyn” valvonnan 

mekanismeja. Toistaiseksihan tämä ajatus on torjuttu, kunnes se on noussut 

uudelleen esiin kollektiivisen oikeussuojan yhteydessä. Pitkällä tähtäimel-

lä on varteenotettava riski, että kollektiivinen oikeussuoja ja mahdollisuus 

määrätä moninkertaisia eli rangaistusluonteisia korvauksia aletaan nähdä 

toistensa vaihtoehtoina. Tosin kaikki moninkertaiset korvaukset eivät ole 

rangaistusluonteisia. Pohjoismaissa on kuitenkin haluttu kieltää myös mo-

ninkertaiset (esimerkiksi kolminkertaiset) korvaukset, jotta ryhmäkanteen 

väärinkäyttämiselle ei jäisi tilaa.238

Kollektiivisesta oikeussuojasta käytävää keskustelua on leimannut 

kiistely siitä, mikä vaikutus hävinnyt maksaa -säännöllä on oikeuden- 

Ks. Wagner 2011 s. 60 ja 67. Totta onkin, että käyttäytymistä ohjaavasta vaikutuksesta on turha 
puhua, jos korvauskanteita ei käytännössä nosteta. ”In such a scenario, the incentive scheme 
that the law of torts is designed to generate, fails.” Selvää on, että oikeudenkäyntikynnyksen 
jatkuva nousu ja muiden tehokkaiden keinojen puuttuminen vauhdittaa tätä kehitystä. Ryh-
mäkanteiden kilpailueduksi lasketaan monesti niiden poikkeuksellisen suuri käyttäytymistä 
ohjaava vaikutus, vaikkakaan ryhmäläiset itse eivät siitä hyödy. Näin Hodges 2009 s. 336.  
237.  Kuluttaja-asiamiestä on pidetty esimerkkinä uudentyyppisestä ”pehmeästä” valvontavi-
ranomaisesta. Ks. Viitanen 2017 s. 473. Kanteiden nostaminen sopii varsin huonosti tällaiseen 
rooliin. 
238.  Werlauff 2013 s. 184. Keski-Euroopan maissa taas myönnetään, että mannermainen jyrk-
kä kielteisyys suhteessa rangaistusluonteisiin korvauksiin on murenemassa. Yksi syy siihen on 

”piilevä” rangaistusluonteisuus, toisin sanoen tuomari tietoisesti yliarvioi vahingon määrän eli 
määrää suuremman korvauksen, mitä vahinko todellisuudessa oli. Näin Ranskan osalta Ca-
valier 2011 s. 224 ja 232. 
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käyntikynnykseen. Yhtäältä on sanottu, että sääntö on perusteltu myös kol-

lektiivisessa lainkäytössä, koska se ei nosta mainittavasti oikeudenkäyntikyn-

nystä. Kantajataho pystyy ensiksikin pääsääntöisesti rahoittamaan oikeuden-

käyntiään vakuutuksilla, toisaalta taas tuomioistuin kontrolloi vastapuolen 

kustannusten määrää.239  Perustelut eivät ainakaan Suomen oikeuden osalta 

vakuuta. Toisaalta taas hävinnyt maksaa -säännön on, etenkin jos oikeusjär-

jestys ei tunne rangaistusluonteisia vahingonkorvauksia, katsottu toimivan 

kollektiivisessa lainkäytössä samalla tavalla kuin yksilöllisessäkin, toisin sa-

noen se nostaa kynnystä. Vastaus tuntuu kuitenkin riippuvan aika tavalla 

siitä, mitä kollektiivisen oikeussuojan muotoa tarkastellaan. Pilottikanteissa 

kantajaksi ryhtyvän intressinhaltijan taloudellinen riski on suurin. Kantaja 

voi sekä menettää oikeudenkäyntiin uhraamansa varat että joutua korvaa-

maan täysimääräisesti vastapuolen kustannukset, pahimmassa tapauksessa 

molemmat riskit toteutuvat. Prosessilaki ei anna pilottioikeudenkäynnille 

minkäänlaista erityisasemaa kuluvastuussa. Prosessilain yleisiä säännök-

siä voidaan näin soveltaa ”ymmärtäväisesti”, toisin sanoen pilottikanteiden 

erityispiirteet huomioon ottaen. Pilottikanteiden merkitys oikeuden kehit-

tymisessä on otettavissa huomioon tällaisia kanteita suosivilla sovelluksilla, 

esimerkiksi poikkeussääntöjen väljässä tulkinnassa. Ankaralla kuluvastuulla 

taas voidaan rangaista ”aiheettomista” pilottikanteista ja täten ylläpitää val-

litsevia tulkintoja ja käsityksiä.

Pessimisti ehkä sanoisi, että prosessilain kulusäännöksillä ei oikeuden-

käyntikynnystä juuri saada lasketuksi. Yhtälö on yksinkertaisesti mahdoton 

ratkaistavaksi. Yhtäältä säännösten tulisi olla ennustettavia ja selkeitä, toi-

saalta taas tapauskohtaisia eli vivahteikkaimman soveltamisen sallivia.240 

Vahva sosiaalinen kulusääntö hivenen auttaisi. Todellista apua saataisiin kui-

tenkin vasta yksipuolisesta kuluvastuusta, toisin sanoen institutionaalinen 

asianosainen ei missään tilanteessa saisi korvausta oikeudenkäyntikuluis-

taan mutta se aina vastaisi voittaneen vastapuolensa kustannuksista. Täl-

lainen sääntö toimisi jotenkin kollektiivisen oikeussuojan tyyppitilanteissa 

yksityishenkilö vastaan institutionaalinen taho. Kaikki tilanteet eivät kuiten-

kaan ole sovitettavissa tähän skeemaan. Sitä paitsi yksipuolisen kulusäännön 

oikeudenmukaisuus on luku sinänsä.   

Kumulatiivisissa joukkokanteissa, eli yhteiskanteessa ja joukkokanteis-

sa, yksittäisen kantajan riski on kummassakin suhteessa vähäinen mutta 

239.  Raja-Molas 2015 s. 75.
240.  Näin Bellander 2017 s. 404. 
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arvaamaton. Havainto riskin tosiasiallisesta vähäisyydestä ei varsinaisesti 

yllättänyt: kollektiivisen lainkäytön ideahan on nimenomaan jakaa taloudel-

lista riskiä. Access to justice -henkisesti sovellettuina OK 21 luvun säännök-

set myös saavuttavat tämän tavoitteen.  Liian paljon riippuu kuitenkin siitä, 

miten kulujen muodostumista valvotaan, miten kustannuksia kohdistetaan 

ja mitä vastuusääntöjä sovelletaan. Säännösten sanamuoto nimittäin mah-

dollistaa myös riskejä lisäävät tulkinnat, etenkään kun kuluvastuu kollektii-

visessa lainkäytössä ei ole vielä tuottanut vakiintuneita tulkintoja. Toki on 

mahdollista jäädä odottamaan sellaisten kehittymistä. Lainsäätäjä puuttuisi 

asiaan vasta, kun tulkinnat vaikeuttaisivat suhteettomasti oikeuksiin pääse-

mistä. OK 21 luvun uudistaminen tulisi näin ollen oikeuspolitiikan agendalle 

vasta, kun joku yksittäistapaus saisi kielteistä huomiota tai ihmisoikeustuo-

mioistuin tuomitsisi suomalaiset käytännöt 6 artiklan vastaiseksi. Kuluvas-

tuun arvaamattomuus kollektiivisessa lainkäytössä on kuitenkin niin mer-

kittävä oikeuksiin pääsyn tosiasiallinen este, että se kannattaisi raivata tieltä  

jo etukäteen eikä vasta pakon edessä, mikä piirre leimaa useita prosessilain 

uudistuksia.

Suomen oikeuden ansioksi on luettava, että se sallii sellaisia oikeuden-

käynnin riskiä siirtäviä tai minimoivia järjestelyjä, jotka ovat joissakin maissa 

suorastaan kiellettyjä. Esimerkiksi ulkopuoliselle rahoitukselle, oli se joukko-

rahoitusta tai yksilöllistä, ei aseteta prosessilaissa esteitä. Joitakin rajoituksia 

tosin aiheutuu rahankeräyksiä koskevista yleisistä säädöksistä, mutta valta-

osa ulkopuolisesta rahoituksesta ei kuulu näiden säädösten soveltamisalaan. 

Esimerkiksi taustaryhmän antama taloudellinen apu ei ole rahankeräystä 

lain mielessä, vaikka intressinhaltija sitä tosiasiallisesti ”keräisikin” eli toivoi-

si tukea. Samoin tulospalkkioiden käyttäminen asianajotoimeksiannoissa on 

käytännössä täysin vapaata: intressinhaltijan huoli on lähinnä siinä, ett hän 

löytää riittävän kokeneen lakimiehen asiaansa ajamaan tällaisella sopimuk-

sella. Tulospalkkiorahoituksen tuomat pulmat kuluvastuussa ovat nekin hel-

posti ratkaistavissa prosessilain yleissäännösten ja arkilogiikan avulla. Pro-

sessilakien myötämielisyys tässä suhteessa ei kylläkään kerro halusta suosia 

kollektiivista oikeussuojaa tai ylipäätään oikeuksiin pääsyä. Suomalainen 

prosessilainsäädäntö on yksinkertaisesti niin uutta, että siitä puuttuvat ar-

kaistiset  ammattikuntamaiset määräykset. 

Oikeuskulttuurin koon huomioon ottaen massiivisia joukkokanteita on 

de facto kyetty nostamaan, mistä päätellen intressinhaltijat ovat pitäneet  
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taloudellista riskiään siedettävänä. Sen sijaan pilottikanteen nostaminen, oli 

asia selvä tai ei, sisältää vakavasti otettavan riskin. Myös oikeudenkäynnin 

voittaminen voi realisoida riskin, jos vastapuolta ei syystä tai toisesta vel-

voiteta maksamaan oikeudenkäyntikuluja täysimääräisinä. Pilottikanteen 

ajaminen vaatii tästä syystä kantajalta sekä optimistista luonteenlaatua että 

kansalaisrohkeutta.         



1515. Alttius vastastrategialle

5.1. Toimiva vastapuoli 

5.1.1. Vastastrategian tyypit

Kollektiivista oikeussuojaa sivuavassa keskustelussa on alusta alkaen tuotu 

esiin, kuinka oikeudenkäynnin vastapuoli on aktiivinen ja asiantunteva toi-

mija. Tyypillinen vastapuoli puolustautuu parhaan kykynsä mukaan odot-

tamatta, että kollektiivisen oikeussuojan bussi vie matkustajat oikeuksiinsa 

nopeasti ja halvalla. Joukko-oikeudenkäynnissä vastapuoli voi puolustautua 

hyvin samaan tapaan kuin yksilöllisessä oikeudenkäynnissä. Hän voi kiistää 

kantajien vaatimusten oikeudellisen perustan, vedota omiin vastatosiseik-

koihin, heikentää esitetyn todistelun uskottavuutta, esittää vastanäyttöä tai 

yrittää päästä asiassa sovintoon.241 Vastapuoli voi myös turvautua niin sa-

nottuihin prosessiväitteisiin eli kiistää tuomioistuimen toimivallan, kanta-

jien oikeussuojan tarpeen, asian oikean vireille panemisen ja niin edelleen. 

Lisäksi käytäntö on kehitellyt nimenomaan kollektiiviselle kanteille soveltu-

via puolustautumiskeinoja, joita on tässä tutkimuksessa kutsuttu vastastra-

tegioiksi.242 

Itse sananvalinnasta voidaan kiistellä. Jos kuitenkin oikeuksien hake-

mista yhdessä muiden samassa asemassa olevien kanssa pidetään ”strate-

gisena” valintana, on oikeutettua pitää toisen osapuolen vastaavaa valintaa 

”vastastrategiana”. Totta on, että yksittäistä oikeudenkäyntiä ajatellen käsit-

teet taktiikka ja strategia vaatisivat omat määritelmänsä. Onhan epäselvää, 

missä vaiheessa joku toimi perustuu vielä strategiaan, mikä taas luetaan jo 

taktiseksi valinnaksi. Tässä tutkimuksessa intressin strategiaksi katsotaan 

oikeussuojakeinon valinta sekä asianajon perusvalinta (personaaliunioni/

yksilöllinen asianajo). Taktisia ratkaisuja ovat esimerkiksi vaatimusten ja nii-

den perustelujen valinta, tulospalkkiosopimusten käyttäminen, todistelun 

esittäminen ja järjestäytymisen tapa. Joukkokanteissa strategisena voidaan 

pitää myös päätöstä siitä, tavoitellaanko joukkokanteiden yhteiskäsittelyä vai 

tyydytäänkö siihen erilliskäsittelyyn, jonka prosessilaki asettaa pääsäännöksi. 

Päätös nimittäin vaikuttaa hyvin monen yksittäiskysymyksen ratkaisemiseen.   

241.  Varsin monet kollektiivikanteetkin päätyvät vastoin sovinnon teoriaa sovintoon. Ks. Kou-
lu 2017 s. 299.
242.  Koulu 2017 s. 99.
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Tunnetuin vastastrategia on viivyttäminen.243 Se on tehokas niin edus-

tuksellisten kuin kumulatiivistenkin kanteiden kohdalla. Viivyttäminen 

saa ensiksikin monet intressinhaltijat luovuttamaan. Kun subjektiivinen 

vääryyskokemus vähitellen haalistuu, pikkuasia – kannattaa muistaa, et-

tä tyyppitapauksissa kysymys on pieni-intressisistä, useimmiten muuta-

man kymmenen euron vaatimuksista – ei näytä enää vaivannäön arvoi-

selta. Intressinhaltija yksinkertaisesti kyllästyy pitämään asiaa mielessään. 

Hän ei liity enää vireille tuleviin kollektiivisiin kanteisiin ja jättää vireil-

lä olevat oikeudenkäynnit kesken, jos se voi tapahtua kustannuksia tuot-

tamatta. Myös kanteita käsitteleville tuomareille käy herkästi samalla ta-

valla. Vuosikymmenen takaisten ”pikkuasioiden” tutkiminen tuntuu 

turhalta, kun vereksetkin asiat täyttävät juttulistat. Samalla oikeuksiaan  

peräävät intressinhaltijat alkavat vaikuttaa joku rahanhimoisilta tai turhan 

riidan haastajilta. 

Toiseksi oikeudenkäyntiaineiston laatu heikkenee. Asiakirjat katoavat, to-

distajat unohtavat tapahtumat, virheellinen tuote kenties heitetään roskiin 

ja niin edelleen. Kun todistustaakka on normaalisti kantajilla, vastapuoli saa 

tästä syystä ajan kulumisesta melkoisen taktisen hyödyn. Joskus vaatimukset 

voivat myös oikeudellisesti preklusoitua, ellei oikeudenkäynnillä ole van-

hentumista katkaisevaa tai keskeyttävää vaikutusta taikka vaikutus ei kata 

kaikkia tilanteita. Oikeudellisen vanhentumisen uhriksi joutuvat useimmiten 

odottavat intressinhaltijat joukkokanteissa ja pilottikanteessa. Kolmannek-

si ajan kuluminen heikentää tuomion prejudisiaalista vaikutusta, koska oi-

keustila muuttuu. Tulee uutta lainsäädäntöä, uutta oikeuskäytäntöä ja uutta 

tutkimusta. Muutos voi olla niin ilmeinen, etteivät odottavat intressinhaltijat 

uskalla enää luottaa ”vanhaan” pilottituomioon. Eniten ajan kulumisesta 

kärsii kuitenkin tuomion ennalta estävä vaikutus. Vastapuoli ehtii odotusai-

kana omaksumaan eri toimintatapoja, jotka ovat ehkä yhtä moitittavia mutta 

kuitenkin riittävän erilaisia. Tästä syystä esimerkiksi ryhmäkanne ei olekaan 

oikea tapa tuoda korjaus havaittuun liiketoiminnan epäkohtaan. Loppupää-

telmä on näin vastaansanomaton: jos vastapuoli onnistuu kunnolla viivyttä-

mään ratkaisua, kollektiivinen oikeudenkäynti on hänen kannalta jo lähes 

voitettu. 

243.  Pykälätasolla viivyttäminen toki estyy. Oikeudenkäynnin ”pitkittäminen” on ensiksikin 
yksi peruste kvalifioidulle kuluvastuulle (OK 21:5). Toiseksi taas lainkäytön joutuisuus kuuluu 
siihen hyvään oikeudenkäyntitapaan, jota asianajajan tulee ammatillisten sanktioiden uhalla 
edistää. Ks. Virolainen 1995 s. 548. Tämän tutkimuksen aineistossa ei kuitenkaan ollut yhtään 
tapausta, jossa viivyttämiseen olisi puututtu. Syy lienee siinä, että tarkoituksellista viivyttämistä 
on lähes mahdotonta erottaa huolellisesta tai perusteellisesta asianajamisesta.
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Samalla kannattaa pitää mielessä, että oikeudenkäyntien pitkittyminen 

ei ole kollektiivisen lainkäytön tuoma erityisongelma. Myös yksilölliset oi-

keudenkäynnit usein kestävät suhteettoman ja kohtuuttoman kauan. Kol-

lektiivinen lainkäyttö ainoastaan yhtäältä tarjoaa epätavallisen paljon vii-

vytysmahdollisuuksia. Toisaalta taas ne keinot, joilla prosessilaki yrittää 

taata oikeudenkäyntien joutuisuuden, ovat kollektiivisessa lainkäytössä vielä 

kehnompia kuin tavallisesti. Tosin Suomen prosessilaki on jo valmiiksi tässä 

suhteessa  hampaaton, oli kyseessä vastapuolen tietoinen viiyytysstrategia 

tai tuomioistuimen oma verkkainen käsittelytahti. Asianosainen voi kylläkin 

vaatia asiansa määräämistä kiireelliseksi (OK 19 luku) tai vaatia jälkikäteen 

hyvitystä (laki oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä 362/2009). La-

kiin on myös ehdotettu säännöksiä niin sanotusta viivästyskantelusta, mut-

ta nämä ehdotukset eivät ole johtaneet tuloksiin.244 Vaikkakaan sitä ei lie-

ne missään suorana sanottu, ehdotusten tuloksettomuus luultavasti johtuu 

epäilyistä, olisiko ylemmällä tuomioistuimellakaan varsinaisia keinoja no-

peuttaa käsittelyä alemmassa tuomioistuimessa. Järein väline, asian siirtä-

minen toiseen tuomioistuimeen, kun olisi päinvastoin viivyttänyt entises-

tään käsittelyä. Uusi tuomioistuin olisi de facto joutunut aloittamaan kaiken 

alusta.245        

Yksi viivytyksen traditionaalinen keino on kehittää erimielisyys siitä, mis-

sä lainkäyttöelimessä tai millaisilla menettelytavoilla aineellinen riitakysy-

mys tulee ratkaista. Varhaisessa prosessioikeuden tutkimuksessa erimielisyys 

on hahmotettu ennen kaikkea kiistaksi prosessinedellytysten vallitsemises-

ta.246 Tässä suhteessa asenteet ovat näkyvästi muuttuneet. Kun varhainen 

tutkimus korosti prosessinedellytysten keskeisyyttä, uudempi tutkimus on 

omaksunut pääasiaratkaisun suosimisen periaatteen.247 Sen korollaareja 

ovat muun muassa asianosaisille annettava tilaisuus puutteen korjaamiseen, 

prosessinedellytysten suppea tulkinta sekä asian tutkimista suosiva tulkin-

ta rajatapauksissa. Periaatekaan ei käännä todistustaakkaa. Kantajalla on  

244.  Ks. esimerkiksi Frände ym 2017 s. 215.
245.  Suomalaisen ehdotuksen ulkopuolisesta arviosta ks. SOU 2008:16 s. 64. 
246.  Prosessinedellytys on tapana määritellä seikaksi, jonka tulee olla olemassa, jotta kanta-
jan kanne voidaan ottaa tuomioistuimessa tutkittavaksi. Ks. Reinikainen 1956 s. 67. Kielellisesti 
termiä ”prosessinedellytys” on koko sen historian ajan pidetty epäonnistuneena, ja uudempi 
tutkimus puhuukin mieluummin, oikeusseuraamuksia painottaen, käsittelykielloista. Käsit-
telykielto nimittäin on seuraus siitä, että joku prosessinedellytys ei kyseisessä oikeudenkäyn-
nissä vallitse.  
247.  Ks. Jokela 2002 s. 409. Tosin voidaan kysyä, päteekö tämä esimerkiksi siihen, ettei asia 
saa olla ratkaistu aikaisemmin. Pikemminkin oikeuskäytäntö antaisi oikeuden väittää, että sen 
kohdalla vallitsee tutkimatta jättämisen suosimisen periaate. Ks. Koulu 2016 s. 168.  
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lähtökohtaisesti todistustaakka siitä, että ehdottomat prosessinedellytykset 

vallitsevat. Tämä tarkoittaa myös niitä prosessinedellytyksiä, jotka koskevat 

asian vireille panemista. Vaikka prosessiedellytykset voivat toisinaan aktu-

alisoitua tuomioistuimen aloitteesta, useimmiten kiista niistäkin saadaan 

aikaan vastapuolen oikeudenkäynti- eli prosessiväitteellä. Kuten edellä ha-

vaittiin, oikeudenkäyntiväitteiden todellisuudesta ei tiedetä juuri mitään. 

Varhaisessa tutkimuksessa on arvioitu, että prosessinedellytysten ”asema” 

ei ole prosessikäytännössä mitenkään tärkeä, mikä on varsin uskalias pää-

telmä.248 

Moderni konfliktinhallinnan teoria puhuu tässä yhteydessä riidasta rii-

dassa. Valtiollisessa lainkäytössä tällainen riita saadaan, kuten edellä havait-

tiin, tyypillisesti luoduksi prosessinedellytyksien vallitsemisesta. Riita riidas-

sa voi koskea esimerkiksi sitä, onko tuomioistuin toimivaltainen alueellisesti, 

asiallisesti tai asteellisesti. Klassinen teema on kiistely siitä, kuuluuko asia 

valtiollisille tuomioistuimille vai välimiehille tai onko yleinen tuomioistuin 

tai muu tuomioistuin yksinomaisesti toimivaltainen. Joskus kiistely lainkäyt-

töelimen toimivallasta kielii aidosta huolesta; asianosainen uskoo oikeustur-

vansa heikkenevän, jos asia päätyy ”väärän” tuomioistuimen ratkaistavaksi. 

Uskottavin tällainen väite on, kun kiista liittyy välimiesten toimivaltaan tai 

kysymys on kansainvälisessä toimivallasta.249 Sen sijaan kiistely siitä, onko 

yleinen tuomioistuin, hallintotuomioistuin tai erityistuomioistuin asiassa 

toimivaltainen, pikemminkin herättää epäilyn kiistan herättäneen asianosai-

sen taktisesta motiivista. Avautuva riita riidassa on vaarallinen oikeuksiaan 

hakevalle, koska se kuluttaa hänen voimavarojaan, ohjaa joksikin aikaa tuo-

mioistuimen huomion intressinhaltijan kannalta sivupoluille ja parhaassa 

tapauksessa saa intressinhaltijat luovuttamaan. Etenkin pieni-intressisissä 

vaatimuksissa (jollaisia esitetään juuri kollektiivisesti) yksityishenkilö hel-

posti väsyy pitkäveteisiin ja hänelle käsittämättömiin ”esiriitoihin”.

Riita riidassa -syndrooma ei sekään ole kollektiivisen lainkäytön eri-

tyispulma. Riitoja riidassa on aina käytetty vastaajan taktiikkana yksilölli-

sissä oikeudenkäynneissä, joskus menestyksellä, joskus sitä ilman.250 Kol-

lektiivinen oikeussuoja pelkästään tuo uusia tilaisuuksia kehittää tällaisia 

riitoja. Se nimittäin tarvitsee joko erityissäännöksiä tai yleisten säännösten  

248.  Reinikainen 1958 s. 42. Ks. edellä jakso 2.3. 
249.  Näin ”käsittelypaikan” osalta Turkki 2017 s. 23.
250.  Kotimainen esimerkki on niin sanottu suojelupoliisin palkkakiista. Ks. Koulu 2017 s. 86 ja 
145. Kiistaa käsitellään jo kolmannella lainkäyttölinjalla ilman ensimmäistäkään kannanottoa 
aineelliseen kiistakysymykseen.
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uustulkintoja esimerkiksi siitä, mikä tuomioistuin on toimivaltainen, kuuluu-

ko tapaus ryhmäkannelain soveltamisalaan, voidaanko vaatimukset esittää 

yhdellä haastehakemuksella, saako erilliset asiat käsitellä yhdessä tai miten 

asioiden käsittelyä koordinoidaan ja niin edelleen. Kuluvastuun epäselvyys 

joissakin kollektiivisen lainkäytön sovelluksissa sisältää samoin melkoisen 

riitapotentiaaliin, mihin palataan tässä jaksossa. Jäljempänä tuodaan puoles-

taan esiin, miten myös prejudisiaalinen vaikutus avaa mahdollisuuden kiiste-

lyyn siitä, onko oikeudenkäynnillä tällaista vaikutusta ja mitä siitä seuraa.251 

Kolmas vastastrategia on kollektiivisen oikeussuojan pirstominen ja pa-

laaminen yksilölliseen oikeussuojaan. Kantajien näkökulmasta tällöin voi-

daan puhua yhteisrintaman hajottamisesta. Joukkokanteisiin on perinteisesti 

vastattu yrityksin hajottaa kantajakollektiivi yksittäisiksi toimijoiksi, jolloin 

vastapuoli pääsee käyttämään taloudellista ja tiedollista ylivoimaansa. Kei-

noja ovat olleet traditionaalisesti yleinen pelottelu kuluvastuulla ja joihinkin 

intressinhaltijoihin kohdistetut edulliset sovintotarjoukset. Yksilölliset so-

vintotarjoukset ovat kuitenkin kaksiteräinen ase. Jos tarjous otetaan vastaan, 

yhden intressinhaltijan luopuminen oikeudenkäynnistä helpottaa vastaajan 

asianajamista ja voi saada aikaan ketjureaktion, eli muutkin intressinhaltijat 

luopuvat vaatimuksistaan. Jotta tarjous hyväksytään, sen on kuitenkin oltava 

edullinen intressinhaltijalle. Edullinen tarjous puolestaan vaikuttaa muiden 

intressinhaltijoiden odotuksiin, koska tehdyllä sovinnolla on oma prejudi-

siaalinen vaikutuksensa. Yleinen mielipide pakottaa usein vastaajan tarjoa-

maan samaa sovintoa muillekin. Vaikka näin ei kävisikään, tuomioistuin voi 

ottaa sovintotason lähtökohdaksi esimerkiksi päättäessään, minkä verran va-

hinkoa intressinhaltijat ovat kärsineet. Pelottelu kustannuksilla taas saa hel-

posti päinvastaisen vaikutuksen, se voi myöskään kääntää yleisen mielipiteen 

siihen syyllistynyttä vastaan. Pohjoismaisissa oikeusjärjestyksissä asiallinen-

kin informointi kuluvastuusta saa herkästi ”uhkailun” leiman. Pelottelu voi 

jopa vahvistaa joukon yhteishenkeä. Hajottaminen ei sitä paitsi tehoa tiiviisti 

järjestäytyneisiin joukkoihin, käytettiin sitten pelottelua tai sovintotarjouksia. 

Vastastrategioihin turvautuminen ei ole kiellettyä eikä edes eettisesti 

moitittavaa.252 Access to justice -henkinen tutkijakin myöntää vastaansano-

mattomaksi, että asianosainen saa oikeudenkäynnissä puolustautua kaikilla 

251.  Ks. jakso 8.2.
252.  On myönnettävä, että joitakin prosessiväitteitä pidetään paheksuttavana juristeriana. 
Siitä huolimatta harva asianajaja välttänee tällaisenkaan väitteen esittämistä, kun päämiehen 
etu sitä vaatii. Pikemminkin pidättäytyminen väitteestä on periaatteessa jopa lojaliteettivel-
voitteen vastaista: asianajaja ei tällöin parhaan kykynsä mukaan valvo asiakkaansa ”etua ja 
oikeutta”. Ks. Ylönen 2014 s. 219.   
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niillä keinoilla, mitkä prosessilaki sallii. Jotkut viivyttämisen tavat on ehkä 

sanktioitu (OK 21:5), tuomioistuin voi valvoa asianosaisten lakimiesten toi-

mintaa (OK 15:10a) tai ammattikunta edellyttää määrätyistä toimista pidät-

täytymistä (hyvää asianajajatapaa koskevat ohjeet kohta 3.5.).253 Nämä kol-

me vastastrategian päätyyppiä, eli riita riidassa -taktiikka, oikeudenkäynnin 

muu viivyttäminen ja kantajien yhteisrintamaa hajottavat toimet ovat osaksi 

päällekkäisiä tai oikeammin toisiaan täydentäviä. Riidalla riidassa pystytään 

viivyttämään pääasiaratkaisua näennäisesti pätevillä juridisilla perusteilla. 

Vastaavasti viivyttäminen sinänsä hajottaa kantajien yhteisrintamaa, kun int-

ressinhaltijoita kyllästyy tai kuolee taikka taipuu huonoon sovintoon.  Oikeu-

denkäynnin sisältämän riskin kasvaminen saa aikaan saman, koska kantajien 

halukkuus riskinottamiseen vaihtelee. Sitä paitsi oikeudenkäynnin viivyttä-

minen on jo sellaisenaan omiaan kasvattamaan oikeudenkäyntikustannuk-

sia, ja kustannusten määrää voidaan paisuttaa riidoilla riidassa. Ne nimittäin 

vaativat vähintään omaa käsittelyä, joskus suorastaan omaa käsittelyväylää. 

Kustannusten kasvaessa kuluvastuun pelotevaikutuskin voimistuu. Kulu-

vastuulla pelottelu on tämän jälkeen entistä tehokkaampaa. Maksimaalinen 

vastastrategia käyttääkin kaikkea kolmea tyyppiä samanaikaisesti, jolloin ne 

vahvistavat toistensa vaikutusta. Joukkokanteista tunnetuin eli puukartelli-

tapaus antaa vaikutelman siitä, että intressinhaltijoiden vastapuoli on joko 

oivaltanut tämän kokemussäännön tai päätynyt siihen sattumalta.254 

5.1.2. Kollektiivisen lainkäytön haavoittuvia kohtia?

On totta, että rakenteelliset tekijät altistavat kollektiivikanteita vastastrategi-

oille. Tämä johtuu tietenkin siitä, että kollektiivinen lainkäyttö vaatii toimi-

akseen paljon monimutkaisempaa mekanismia kuin yksilöllinen lainkäyttö. 

Menettelytavat, perustuivat ne prosessilakiin tai muihin käytänteisin, ovat 

monivaiheisia. Ne eivät myöskään ole tuomioistuinten arkipäivää, kuten 

tavallisten prosessilain säännösten soveltaminen. Tuomioistuimet joutu-

vat tavallaan harjoittelemaan kollektiivista lainkäyttöä. Oikeushistorioitsija 

253.  Tapaohjeiden vastaisena on pidetty muun muassa sitä, että asianajaja vaatii oikeuden-
käyntikuluja toimenpiteistä, jotka eivät kuuluneet vireillä olevaan asiaan. Ks. lähemmin Ylö-
nen 2014 s. 251. 
254.  Riitapuolten käyttäytymistä tässä asiassa tai muuten ei ole tieteellisesti tutkittu. Tässä 
tutkimuksessa ei väitetä, että vastapuoli on tietoisesti turvautunut tällaiseen strategiaan. En-
nen kuin toimintaa kutsutaan strategiseksi, toimijan maailmankuva ja motiivit on tunnettava. 
Tässä väitetään vain, että näissä oikeudenkäynneissä käytetyt keinot ovat viivytys- ja hajotta-
misstrategialle ominaisia.  
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muistuttaisi vielä, että traditionaalisen oikeudenkäynnin menettelytapoja on 

kokeiltu ja hiottu satoja vuosia, kun taas kollektiivisen lainkäytön agenda on 

uusi, edistyksellisissäkin maissa siitä on vasta muutaman vuosikymmenen 

kokemus. On tästä syystä selvää, että lainsäädäntö ja tulkinta vasta hake-

vat paikkaansa. Alttius vastastrategioille vaihtelee kannemalleittain, joskin 

joitakin yleisiä altistavia tekijöitä voidaan erottaa. Lisäksi voidaan sanoa jo 

etukäteen, että edustukselliset kanteet ovat suuremmassa vaarassa kuin ku-

mulatiiviset kanteet. Syy tähän on yksinkertainen: kumulatiiviset kanteet ovat 

periaatteessa nippu tavallisia kanteita. Niissä voidaan, jos kohdataan vaike-

uksia, aina palata selkeään yhden kantajan ja yhden vastaajan perusmalliin. 

Sen sijaan edustuksellisissa kanteissa tämä ei onnistu: epäonnistuminen 

merkitsee paluuta oikeudenkäynnittömään alkutilaan. Vaikka edustukselli-

sia kanteita voidaan pitää kahden asianosaisen oikeudenkäynnin sovelluk-

sena, sovellus on tosiasiallisesti keinotekoinen ja sellaisena hauras.       

Edellä on todettu, että kollektiivinen oikeussuoja pakottaa niin sanottuun 

paketointiin, eli intressinhaltijoiden yksilöllisiä vaatimuksia ja niiden perus-

teita yhdenmukaistetaan, jotta oikeudenkäynnin kustannuksia saadaan las-

ketuksi ja asianajamista tehostetuksi. Tällainen paketointi on ollut tavallista 

muun muassa ympäristövahingoissa, joissa vahingot ovat määriteltävissä 

niin sanottujen yleisten laskentakaavojen mukaan.255  Tämä paketointi on 

samalla vaaran lähde, sillä se altistaa kantajat vastastrategialle. Vastapuoli 

nimittäin pääsee väittämään, että osa esitetyistä korvausvaatimuksista on 

ylisuuria tai noudatettu laskemisperuste ei sovellu kaikkiin vaatimuksiin. 

Useimmiten tämä pitää paikkansakin, jos vaatimuksia on paljon. Väitteel-

lä saavutetaan kaksi etua. Ensiksikin huomio keskittyy yksityiskohtiin, toi-

seksi kollektiivisen kanteen psykologinen uskottavuus kärsii, jos osa siihen 

sisältyvistä vaatimuksista todetaan ilmeisen keksityiksi tai kohtuuttomasti 

paisutelluiksi. 

Toki kokenut asianajaja tämän tietää ja pitää huolen siitä, että hänen kan-

teeseensa ei pääse tällaisia helposti kaadettavia vaatimuksia. Korvausvaati-

muksissa tämä on jossain määrin vältettävissä yhdenmukaistamalla ne alhai-

simpaan määrään. Vahingonkärsijähän saa aina vaatia vähemmän kuin mitä 

255.  Ryhmäkannelain rinnakkaisessa lakialoitteessa (LA 92/2006 vp. s. 2) selostettiin tällaisia 
tapauksia, joissa korvauksista oli tosin lopulta enimmäkseen sovittu. Korvaukset olisi määri-
tellyt esimerkiksi ulkopuolinen konsulttitoimisto. Lakialoitteessa huomio kiinnitettiin vahin-
gonkärsijöiden heikkoon neuvotteluasemaan. Vahinkojen ”pätevä” todistaminen oikeudessa 
kun edellytti lukuisia asiantuntijoita ja asianajajia, mikä nosti oikeudenkäyntikulut huomat-
taviksi. Eri asia on, että aloitteessa tarjottu malli, järjestöjen oikeus ryhmäkanteeseen, tuskin 
olisi epäkohtaa korjannut.  
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hänen todellinen vahinkonsa on. Moni intressinhaltija on varmaan valmis tä-

män hyväksymään, onhan osakorvaus parempi vaihtoehto kuin ei korvausta 

ollenkaan. Access to justice -ajattelussa tämä on tietenkin korjaamista vaativa 

epäkohta; oikeudet eivät toteudu täysimääräisinä. Todelliseksi vääryydeksi 

epäkohta kuitenkin muuttuu vasta, kun tuomioistuin tai taustaryhmä painos-

taa intressinhaltijat yhdenmukaistamaan vaatimuksiaan, esimerkiksi tuomi-

oistuin asettaa sen ryhmäkanteena käsittelemisen tai kumulaation ehdoksi.

Jatkossa yhä useammat kollektiivisen lainkäytön sovellukset ovat niin sa-

nottuja oikeudellisia siirrännäisiä. Ne ovat peräisin joko EU-sääntelystä tai 

muiden maiden prosessilaeista. Edes prosessioikeudessa kaikki siirrännäiset 

eivät ole teknisiä tai neutraaleja, toisin sanoen ne eivät sellaisenaan toimi 

vieraissa järjestelmissä vaan vaativat niihin sovittamista, mikä jää yleensä 

siirrännäisiä kehiteltäessä tekemättä. Myös perusoikeuksia ja ihmisoikeuk-

sia voidaan pitää tällaisina siirrännäisinä. Siirrännäisiä on aiheellisesti kut-

suttu asianosaisten näkökulmasta ”häirinnäisiksi”.256 Niistä voidaan kehittää 

oikeudenkäyntiin hankalia etusijakiistoja. Tällöin jutun painopiste siirtyy 

käsillä olevan tapauksen ratkaisemisesta kohti ”normikontrollia”. Asian rat-

kaisemisessa suurin energia menee sen miettimiseen, onko prosessilain 

säännös tai vakiintunut menettelytapa perustuslain mukainen, vastaako 

se oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimuksia ja niin edelleen. Mi-

tä enemmän luodaan kollektiivista oikeussuojaa suosivia järjestelyjä, sitä 

suuremmaksi kasvaa oikeudellisten ”häirinnäisten” mahdollisuus ja siitä 

avautuva mahdollisuus kehittää riita riidassa. On kylläkin myönnettävä, että 

tällaiseen riitaan ei tarvita vastaajan väitettä. Tuomioistuin voi ottaa esimer-

kiksi prosessilain säännöksen perustuslakikontrolliin omasta aloitteestaan.    

 Periaatteessa riidan saisi helposti aikaiseksi myös siitä, mitä sovelluk-

sia OK 21 luvun kuluvastuu saa kollektiivisessa lainkäytössä. Kuten edellä 

todettiin, tulkinnat ovat epävarmoja ja vaativat enimmäkseen syvällistä pe-

rehtymistä kokonaistilanteeseen eli kaikkiin oikeudenkäynteihin. Riita oi-

keudenkäyntikuluista ei kuitenkaan ole tavallisesti vastapuolen intressissä, 

koska se toisi kuluvastuun lähempään tarkasteluun. Vastapuolen kannattaa 

paisuttaa kustannuksia yksittäisissä oikeudenkäynneissä ja kohdistaa niitä 

mahdollisimman paljon voitetuille oikeudenkäynneille, jolloin hävittyjenkin 

oikeudenkäyntien kustannukset saadaan katetuksi.  Niin kauan kuin kuluvas-

tuu pysyy isoloidusti asiakohtaisena, asiallisesti virheellinen kohdistaminen 

256.  Ks. lähemmin Husa 2009 s. 202. Tosin hän puhuu lähinnä perustuslain 106 §:n vaikutuk-
sesta oikeudenkäyntiin, mutta ongelma näyttää paljon laajemmalta. 
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on helppoa. Jotta väärää kuvaa ei jäisi, on syytä muistaa, että myös kantaja-

puolella on yhteiskanteissa ja koordinoiduissa joukkokanteissa kiusaus ja 

tilaisuuskin kustannusten tarkoitushakuiseen kohdistamiseen. Logiikka on 

täysin sama: kustannuksia siirretään hävittävistä kanteista tai vaatimuksista 

voitettaviin. Teoriassa vastapuoli voisi riitauttaa kantajien käyttämät kohdis-

tamisperusteet. Näin ei kuitenkaan näytä käytännössä tapahtuneen. Yllättävä 

havainto vaatisi selityksen, jollaista on tässä mahdotonta antaa. Yksi selitys 

kyllä voisi olla haluttomuus nostaa sananlaskun tarkoittamaa kissaa pöy-

dälle eli muuttaa syvään juurtunutta ja lähinnä kollegiaaliseksi leimattavaa 

käytäntöä, jonka mukaan oikeudenkäyntikuluissa matala profiili on kaikkien 

professionaalisten toimijoiden pitkän tähtäimen edun mukaista.    

5.2. Riskialtis ryhmäkanne? 

Kiistely ryhmäkanteena käsittelemisen edellytyksistä näyttää yleismaailmal-

liselta ilmiöltä. Jokseenkin jokaisessa maassa, missä ryhmäkanne tunnetaan, 

tutkimus kiinnittää tähän huomiota. Sen sijaan epäselväksi jää, mitkä kiis-

tatilanteet ovat selitettävissä tarkoitukselliseksi strategiaksi, milloin taas on 

kysymys asiallisesti hyväksyttävästä puolustautumisesta. Ryhmäkannetta 

nimittäin pidetään, aiheesta tai aiheetta, vastaajalle erityisen vaarallisena 

kollektiivikanteena. Arvio voi olla joissakin maissa oikea, jolloin ryhmäkan-

neriskin välttäminen on luonnollista puolustautumista. Minkä teeman ym-

pärille riita syntyy, riippuu oikeusjärjestyksestä.257 Joissakin maissa tavalli-

nen riidanaihe on oikeus ajaa ryhmäkannetta. Tällaisia riitoja syntyy siellä, 

missä kanneoikeus on järjestöillä ja yksityisillä. Suomen oikeudessa tämä 

ongelma jää enemmäkseen syntymättä. Yksinoikeus kanteen ajamiseen kun 

on nimetyllä viranomaisella, ja kanneoikeusproblematiikalta välttyminen on 

yksi tämän periaateratkaisun harvoista hyvistä puolista. 

Kuten edellä todettiin, väitteet siitä, että kanteen ajaminen ei kuulu 

kuluttaja-asiamiehen toimenkuvaan tai että vaatimuksissa ei ole kysymys  

257.  Joissain maissa erimielisyys liittyy melko vähäpätöisiin menettelydetaljeihin, esimerkiksi: 
onko tuomioistuimella valta hylätä ryhmäkanne välittömästi (”on merits”) ilmeisen aiheetto-
mana vai onko kannetta ryhdyttävä käsittelemään. Ks. Giussani 2011 s. 160. Toki vastaava ky-
symys herää Suomenkin prosessilaissa, joskaan vastaaminen ei vie aikaa. Viittauksesta siihen, 
mitä riita-asian käsittelystä on säädetty (ryhmäkannelaki 1.3 §) jo seuraa, että tällainen kanne 
on selvästi perusteettomana heti hylättävissä tai jätettävissä tutkimatta (OK 5:6). Varmuuden 
vuoksi tämä todetaan vielä erikseen 6 §:n johtolauseessa. On kylläkin vaikea kuvitella, että vi-
ranomaisen nostama ryhmäkanne olisi niin selvästi perusteeton, että se voitaisiin välittömästi 
hylätä tai jättää tutkimatta.  
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kuluttaja-asioista, eivät normaalisti tehoa. Päätösvalta toimenkuvastaan ja 

asioiden laadusta kuuluu de facto, joskaan ei välttämättä de jure, kulutta-

ja-asiamiehelle itselleen. Ongelman olemassaoloa ei kuitenkaan kanna-

ta kiistää. Suuri ryhmä voi vetää piirinsä sellaisia intressinhaltijoita, esi-

merkkinä pienyrittäjät ja etenkin yksinyrittäjät, joiden status ei-kuluttajina 

paljastuu vasta ryhmäkanneoikeudenkäynnissä. Ryhmäkannelaki ei ota 

kantaa tällaisiin sekaryhmäkanteisiin. Access to justice -ajattelussa erol-

le ei saisi antaa merkitystä, vaan oletettavasti harvalukuiset ei-kuluttajat 

pääsisivät oikeuksiinsa kuluttajien valtajoukon mukana. Mukana pysy-

minen voidaan tarvittaessa selittää adheesion avulla: ryhmäkanne perus-

taa tuomioistuimelle adheesiotoimivallan, joka oikeuttaa tutkimaan myös 

ei-kuluttajien vaatimukset.258 Tulkinta on oikeastaan väistämätön, koska 

vastakkainen tulkinta avaisi vaaran lähteen, toisin sanoen perustaisi rii-

ta riidassa -generaattorin. Yskittäisten ryhmäläisten statuksesta voitaisiin  

kiistellä loputtomiin, kun kysymys herätettäisiin yhä uusien ryhmän jäsen-

ten kohdalla.   

Yhdysvalloissa oikeusperusteiden samankaltaisuudesta (’commonality 

of interest’) nousee säännönmukaisesti riita, kun ryhmäkanteita pannaan 

vireille. Prosessilaki nimittäin asettaa samankaltaisuuden ryhmäkanteen eri-

tyiseksi prosessinedellytykseksi. Edellytys on tulkinnallisesti epäselvä, joten 

tuomioistuin saa paljon liikkumavaraa. Tuomioistuimet ovat myös käyttä-

neet tätä liikkumavaraa enemmän tai vähemmän poliittisten tavoitteiden 

ajamiseksi. Ryhmäkanteiden määrän kasvaessa ja vaarantaessa kokonaisia 

toimialoja prosessilain vaatimusta samankaltaisuudesta tiukennettiin. Se 

vähensikin radikaalisti ryhmäkanteita. Puhtaan juridisesti yhdysvaltalais-

ten tuomioistuinten logiikka ei järin vakuuta. Pikemminkin tuomioistuin-

ten ratkaisut herättäisivät hymyilyä, elleivät asiat sinänsä olisi niin vakavia. 

Muun muassa tupakanpolton terveyshaittoja koskevat ryhmäkanteet ovat 

viime vuosina kaatuneet sellaiseen seikkojen erilaisuuteen, jota on pakko 

pitää ellei suorastaan väkinäisenä niin ainakin keinotekoisena. Esimerkiksi: 

ryhmäkanteena käsittely on hylätty siitä syystä, että osa ryhmän jäsenistä oli 

polttanut pitkään ja altistunut kauan terveydellisille vaaroille, osa vasta vain 

vähän aikaa.259 Näin heidän kohtalokseen tulleet vammat olisivat erilaisia, 

258.  Yksi muunnelma mukana pysymisen ongelmassa on, että kuluttaja menettää oikeuden-
käynnin aikana tämän statuksensa (esimerkiksi ryhtyy yrittäjäksi). Vastaus saadaan prosessi-
oikeuden jatkuvuus- eli preventioperiaatteesta. Tuomioistuin ei menetä myöhempien tapah-
tumien vuoksi sellaista toimivaltaa, joka sillä oikeudenkäynnin alkaessa oli.  
259.  Tapauksista ks. esimerkiksi Calabresi-Schwartz 2011 s. 177.
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eivätkä vaatimukset tukeutuneet prosessilain merkityksessä samankaltai-

siin seikkoihin

Koska oikeustapauksia ei toistaiseksi ole, arviot suomalaisen ryhmäkan-

teen alttiudesta eri vastastrategioille on perustettava lakitekstistä tehtäviin 

päätelmiin.260 Tosin on syytä muistuttaa, että mahdollisuus vastastrategiaan 

ei tarkoita, että siihen turvauduttaisiin, jos ryhmäkanteita de facto nostet-

taisiin. Vastapuolen tarve turvautua vastastrategioihin riippuu siitä, miten 

uhkaavaksi ryhmäkanteen vireille tulo koetaan verrattuna joko yksilölliseen 

oikeussuojaan tai lainsäädännölliseen interventioon. Suomen oikeus ei tun-

ne rangaistusluonteisia vahingonkorvauksia, ja Suomesta puuttuvat muutkin 

ryhmäkanteita suosivat mekanismit. Sitä paitsi ryhmäkanteissa syntyvät ryh-

mät jäävät, kiitos pienen oikeuskulttuurin, kaiken todennäköisyyden mukaan 

verrattain pieniksi. Suomalainen ryhmäkanne on näin paperitiikeri verrat-

tuna yhdysvaltalaisiin ryhmäkanteisiin. Tässä tutkimuksessa on tästä syys-

tä katsottu, että elinkeinoelämän aikanaan esittämät pelot ryhmäkanteista 

olivat jo esittämishetkellään perusteettomia ja jälkikäteen arvioiden suoras-

taan paniikinomaisia. Sellaisen kanteen kohteeksi joutunut yritys luultavasti 

huomaisi alkujärkytyksen jälkeen, että normaali puolustautuminen on aivan 

riittävää. Lakitekstin perusteella arvioituna ryhmäkanne on lisäksi yllättävän 

altis riita riidassa -strategialle, mikä vahvistaa vastaajan asemaa. Tämä joh-

tuu ryhmäkanteena käsittelemisen edellytyksistä, jotka ovat luvalla sanoen 

luvattoman epämääräisiä (ryhmäkannelaki 2 §). Tuomioistuin joutuu asiasta 

päättäessään ottamaan kantaa siihen, perustuvatko ”useiden henkilöiden” 

vaatimukset ’samoihin tai samankaltaisiin seikkoihin’ (1-k) onko ryhmä täs-

mällisesti määritelty (3-k), sekä vihdoin pulmallisempina kaikista, onko asian 

käsittely ryhmäkanteena tarkoituksenmukaista (2-k)

Rationaalinen kantajaviranomainen kantaa huolta etenkin siitä, riitaut-

taako vastapuoli ryhmäkanteena käsittelemisen tarkoituksenmukaisuuden. 

Tarkoituksenmukaisuus on niin epämääräinen käsite, että se avaa otollisen 

ikkunan riitautuksille, jotka vaativat vähintään jäsentyneen käsittelyn, joskus 

myös omaa todistelua.261 Kuten edellä todettiin, laki ohjaa hieman harkintaa, 

260.  Suuntaa arvioille saadaan niistä kokemuksista, joita on kerätty Ruotsissa. Myös siellä 
ryhmäkanteen erityiset prosessinedellytykset on havaittu vaikeasti sovellettaviksi. Yksittäisiä 
ryhmäkanteita on jätetty tutkimatta sillä perusteella, että vaatimukset voitiin yhtä hyvin esittää 
(kysymys oli julkiseen valtaan kohdistuvista vaatimuksista) yksilöllisissä oikeudenkäynneissä. 
Ks. Ervo 2014 s. 256.
261.  Joissakin maissa laki ei aseta tätä vaatimusta, mitä taas on pidetty kansallisena omitui-
suutena. Näin Puolan osalta Kulski 2014 s. 229. Puolan prosessilain vaatimukset ovat sivullisen 
silmissä pikemminkin onnistuneet: vaatimusten on oltava vain yhtä tyyppiä, ryhmässä on ol-
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se kehottaa ottamaan huomioon ryhmän koon, asiassa esitetyt vaatimukset 

ja asiassa esitettävän todistelun. Mitä niillä tarkoitetaan ja mitkä ovat näiden 

tekijöiden keskinäiset painoarvot, jää kertomatta. Selvää kuitenkin on, et-

tä mitä suurempi ryhmä saadaan kootuksi, mitä homogeenisempia heidän 

vaatimuksensa ovat ja mitä vähemmän erillistä eli vaatimuskohtaista käsit-

telyä tarvitaan, sitä tarkoituksenmukaisempi käsittelymuoto ryhmäkanne on. 

Todistustaakka ryhmäkanteena käsittelemisen tarkoituksenmukaisuudesta 

on viime kädessä kantajaviranomaisella. 262 Ellei ryhmäkanteen tarkoituk-

senmukaisuutta pystytä osoittamaan tai se ei muutoin ilmene olosuhteista, 

asiaa ei voida käsitellä tällä tavalla. Tämä taas merkitsee, että haastehakemus 

jätetään tutkimatta. Asian kelpaamattomuus ryhmäkanteeksi on harvoin niin 

ilmeinen, että päätös tutkimatta jättämisestä kyetään tekemään alustavan 

haastehakemuksen perusteella (ryhmäkannelaki 5 §). Näin ryhmäkanteen 

edellytysten varsinainen tutkiminen lykkääntyy, kuten edellä todettiin, täs-

mennetyn haastehakemuksen jälkeiseen aikaan (9 §). Vasta täsmennetty 

haastehakemus antaa tuomioistuimelle sen ratkaisuaineiston, joka tarvi-

taan ryhmäkanteen prosessinedellytyksistä päättämisen. Tässä vaiheessa 

ryhmäkanteen käsittelyn alkamisesta on ilmoitettu ryhmään a priori kuulu-

ville kuluttajille, siitä on ilmoitettu mediassa, ryhmään on ilmoittauduttu ja 

ryhmäläisten yksilöidyt vaatimukset ja niiden täsmennetyt perusteet on sel-

vitetty.  Jos asiaa ei käsitellä ryhmäkanteena, kaikki valmisteleva työ menee 

hukkaan. Ryhmäkanteeseen sovelletaan luonnollisesti yleisen prosessilain 

säännöksiä haastehakemuksen täydentämisestä (OK 5:5). Kysymys ryhmä-

kanteen edellytyksistä on lisäksi valmisteltavissa erikseen (OK 5:23), mikä 

lieneekin käytännössä välttämätöntä. Ryhmäkanteen käsittelyä ei ymmär-

rettävästi kannata aloittaa, ennen kuin tiedetään, että asia saadaan käsitellä 

ryhmäkanteena.  

Oma ongelmansa on, mitä tarkoituksenmukaisuudella tässä yhteydessä 

sisällöllisesti tarkoitetaan. Ongelma jakaantuu kahteen erilliskysymykseen, 

kenen tarkoituksenmukaisuudesta puhutaan ja mihin ulkopuoliseen kiin-

topisteeseen tarkoituksenmukaisuutta verrataan. Mitä tulee ensimmäiseen 

osakysymykseen, ryhmäkanteena käsitelemisen tarkoituksenmukaisuus 

voi olla ryhmäläisten oikeuksiin pääsyn tarkoituksenmukaisuutta, kulutta-

ja-asiamiehen asianajamisen tarkoituksenmukaisuutta tai tuomioistuimen 

tava vähintään kymmenen henkilöä ja vaatimusten on perustuttava vähintäänkin identtisiin 
faktoihin.  
262.  Perinteinen kantahan on, että todistustaakka ehdottomista prosessinedellytyksistä – poik-
keuksena res judicata -vaikutus – on kantajalla. Ks. Jokela 2002 s. 409.
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työekonomista tarkoituksenmukaisuutta. Access to justice -tutkimus toki liit-

tää tarkoituksenmukaisuuden aina siihen, onko ryhmäkanne tarkoituksen-

mukainen väline saattaa ryhmään kuuluvat oikeuksiinsa. Samalla saadaan 

vertailun kiintopiste. Ryhmäkannetta verrataan niihin muihin oikeussuo-

jakeinoihin, joita ryhmäläisillä olisi käytettävissään. Normaalisti oikeusjär-

jestys ei tarjoa muuta keinoa kuin yksilöllisen oikeudenkäynnin. Yksilöllisiä 

kanteita taas ei kokemusperäisesti nosteta pieni-intressissä riidoissa. Näin 

saadaan seuraava päätelmä: ryhmäkanne on aina ”tarkoituksenmukainen”, 

kun yksilölliset vaatimukset ovat niin pieniä, ettei niitä tavallisesti tuoda tuo-

mioistuimeen. Tuomioistuimen tarkoituksenmukaisuus on osaksi päällek-

käistä: tarkoituksenmukaista ei ole, jos tuomioistuimessa pantaisiin vireille 

vastaava määrä yksilöllisiä joukkokanteita. Sen sijaan jostain näkökulmasta 

voi olla tarkoituksenmukaista (joskin samalla kyynistä) toivoa, että massa-

luonteisia pienvaatimuksia ei tuoda tuomioistuimiin sen enempää ryhmä-

kanteena kuin muinakaan kanteina. 

Riita ryhmäkanteen edellytyksistä on vaarallinen myös muutoksenhakua 

koskevan sääntelyn takia. Pääsääntö nimittäin on, että ryhmäkanteen edel-

lytyksiä koskevan väitteen hylkäämiseen saa hakea erikseen muutosta (18.2 

§). Tuomioistuin voi kuitenkin määrätä ”aiheettoman viivästymisen estä-

miseksi ja muusta erityisestä syystä”, että muutosta haetaan vasta lopullisen 

tuomion tai päätöksen yhteydessä.263 Pääsääntöä on pakko pitää erinomai-

sen huonosti harkittuna, koska se suorastana houkuttelee tekemään väitteen 

ryhmäkanteen edellytysten puuttumisesta. Avaahan väitteen hylkääminen 

periaatteessa aina tien erilliseen muutoksenhakuun. Lisäksi lainsäätäjä sel-

västikin olettaa, että väitteen käsittelyn ajan ryhmäkanne lepää. Muutoksen-

haku siis aina viivyttää, siitä, onko viivästyminen aiheetonta vai aiheellista, 

voidaan keskustella yhteisymmärrykseen pääsemättä. ”Aiheettomuus” on 

sekin äärimmäisen epäselvä ilmaus. Pääsääntö tulisikin kääntää, jos ryh-

mäkanneinstituutio ylipäätään halutaan saattaa toimivaksi. Vielä vuoden 

2006 työryhmämietinnössä pääsääntönä olikin muutoksenhaku vasta pää-

asian yhteydessä, joskin tuomioistuin sai määrätä, että muutosta haetaan 

263.  Hallituksen esityksen perustelut määrittävät poikkeussäännön soveltamisalan varsin ah-
taaksi. Erillinen muutoksenhaku ”voidaan” torjua tilanteessa, jossa väite on ilmeisen aiheeton 
ja esitetty ”lähinnä oikeudenkäynnin haittaamis- tai viivyttämistarkoituksessa.” Ks. HE 154/2006 
vp. s. 49. Tällaista tarkoitusta voidaan epäillä ainakin silloin, kun vastaaja ei osaa kertoa, mitä 
haittaa hän kärsisi asian käsittelemisestä ryhmäkanteena verrattuna vastaaviin joukkokantei-
siin. Perustelu päättyy apokryfiseen huomautukseen, jonka mukaan erillistä päätöstä ryhmä-
kanteena käsittelemisestä ei tehtäisi, mikä viitannee sen antamiseen väitepäätöksen ohella. 
Väitteen hylkäävän päätöksen on toki oltava ”erillinen”.  
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erikseen.264 Syy sääntöjen kääntymiseen valmistelun viime hetkillä ei käy 

ilmi aineistosta.  

Oli syy mikä tahansa, tulos on ilmeinen. Lopullisessa muodossaan laki 

lähtee erillisestä muutoksenhausta ja sen ajaksi pysähtyvästä ryhmäkanteen 

käsittelystä. Joku ehkä epäilee, että viime hetken muutoksen motiivi on ollut 

halu vaikeuttaa ryhmäkanteen ajamista. Näin tuskin on. On myönnettävä, 

että erillinen muutoksenhaku ja käsittelyn pysäyttäminen sen ajaksi välttää 

yhden ongelman: mitä tapahtuu, jos ryhmäkanne etenee tuomioon mutta 

hovioikeus katsoo, ettei asiaa saanutkaan käsitellä ryhmäkanteena? Perintei-

nen ”prosessioikeudellinen” vastaus on, että kanne jätetään tutkimatta. Pro-

sessinedellytyksethän ovat puuttuneet kyseisessä yksittäistapauksessa. Asia 

jää näin uuden haastehakemuksen varaan, koska ryhmäkanteen edellytykset 

ovat korjauskelpoisia prosessinedellytyksiä, toisin sanoen kuluttaja-asiamies 

voi vaatimuksia tai ryhmää muuttamalla testata toisen kerran ryhmäkannela-

kia. Säädettävän lain kannalta verrattomasti parempi vaihtoehto tietenkin on, 

että asia palautetaan alioikeuteen ”tavallisina” joukkokanteina käsiteltäviksi. 

Näin oikeudenkäyntijatkumoa ei katkaista. 

Olisi houkuttelevaa miettiä, mitä tapahtuu, kun ryhmäkanteen edelly-

tyksistä on kehittymässä kunnon riita riidassa. Kuluttaja-asiamies voi toki 

jatkaa kiistelyä aiheesta, odottaa tuomioistuimen ratkaisua ja jos se on kiel-

teinen (asia ei kelpaa ryhmäkanteeksi) hakee siihen muutosta. Jos kysymys 

on oikeusjärjestyksen ensimmäisestä ryhmäkanteesta, asia todennäköisesti 

päätyy korkeimman oikeuden ratkaistavaksi. Access to justice -näkökulmasta 

tapahtumakulku on onneton. Myös prosessioikeuden varhainen tutkimus on 

paheksunut tällaisia ”prosessiprosesseja”, joissa oikeudenkäynnin kohteena 

on ”prosessioikeudellinen oikeussuhde”. Siitä kärsivät etenkin ryhmään kuu-

luvat kuluttajat.Ensiksikin ryhmäläisten pääsy oikeuksiinsa viivästyy vuosilla, 

vaikka kuluttaja-asiamies lopulta voittaisikin taistelun ryhmäkanteen erityi-

sistä prosessinedellytyksistä. Edessä kun on vielä itse ryhmäkanneoikeuden-

käynti. Toiseksi (mikä on vielä pahempi este oikeuksiin pääsylle) intressin-

haltijat eivät voi nostaa omia yksilöllisiä kanteitaan, koska ryhmäkanne on 

muodollisesti vireillä ja saa näin normaalin lis pendens -vaikutuksen. Ryh-

män jäsen voi toki irrottautua ryhmästä, mutta periaatteessa vasta, kun asia 

on ensin otettu ryhmäkanteena käsiteltäväksi. Ryhmästä kun voi loogisesti 

irtaantua vasta, kun ryhmäkanne on otettu käsiteltäväksi ja ryhmä oikeudel-

lisessa merkityksessä on syntynyt. Umpikuja vältetään käytännössä sillä, että 

264.  OM 2006:4 s. 125. 
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lis pendens -vaikutuksesta tehdään jälleen tapauskohtainen poikkeus. Perus-

teltu oikeudellinen intressihän on tavallisesti antanut oikeuden rinnakkaisen 

lainkäyttömenettelyn aloittamiseen, mikä ehto tässä luonnollisesti täyttyy. 

Voidaan kysyä, eikö kuluttaja-asiamiehen kannattaisi luopua yrityksestä 

saada asia käsitellyksi ryhmäkanteena, kun tällaisen kanteen edellytykset 

näennäisen perustellusti  kiistetään. Intressinhaltijathan pääsisivät oikeuk-

siinsa varmemmin, jos kuluttaja-asiamies nostaisi kanteet heidän nimissään 

pilottikanteina tai joukkokanteina, toisin sanoen perustaisi kanteen nostami-

sen intressinhaltijoiden valtuutukseen. Tosin tarkoitukseen voitaisiin käyt-

tää myös siirtämiskonstruktiota, jota on suositeltu erityisesti viranomaisen 

ajamiin pilottikanteisiin.265 Valinnassa näkyy se jännite, joka muodostuu ku-

luttaja-asiamiehen valvojaroolin ja kuluttajien oikeuksiin pääsemisen väliin. 

Valvontarooli edellyttää pitäytymistä ryhmäkanteessa, kuluttajan oikeuksiin 

pääsy päinvastoin kannekonstruktion muuttamista. Vähimmäisvaatimuk-

sena voitaneen pitää sitä, että vakavassa riita riidassa -tilanteessa kulutta-

ja-asiamies tiedottaa ryhmäläisille tilanteesta ja pyytää heitä ilmoittamaan 

kantansa siitä, mitä pitäisi tehdä. 

Jos kiistely ryhmäkanteen prosessinedellytyksistä ja sen tuomasta viivy-

tyksestä jätetään sivuun, ryhmäkanne ei ole sen alttiimpi viivyttämiselle kuin 

tavallinen kahden asianosaisen oikeudenkäyntikään. Laissa ei ole sen käsit-

telyä nopeuttavia säännöksiä, joskin yleiset säännöt muutoksenhaun kiel-

tävästä sopimuksesta ja ennakkopäätösvalituksesta tietenkin ovat käytettä-

vissä myös ryhmäkanteessa. On kuitenkin vaikea kuvitella, että asianosaiset 

(kuluttaja-asiamies ja elinkeinonharjoittaja) pääsisivät niistä koskaan yhteis-

ymmärrykseen. Toinen asia on, että ryhmäkanteen käsittely on joka tapauk-

sessa verkkaisempaa kuin tavallisen oikeudenkäynnin, vaikka vastaaja ei sitä 

viivyttäisikään tai päinvastoin tekisi kaikkensa nopean ratkaisemisen hyväksi. 

Tuomioistuimet eivät ole tottuneita käsittelemään ryhmäkanteita, mikä tuo 

käsittelyyn luontaista hitautta. Tietenkin ryhmäkanteiden joskus yleistyes-

sä tuomioistuimetkin hankkivat tarvittavan osaamisen. Ryhmäkannepro-

sessi sisältää vain yhden spesifin viivyttämismahdollisuuden eli alaryhmien 

käyttämisen ryhmäkanteen käsittelyssä. Kuten edellä todettiin, tuomioistuin 

voi määrätä nimettävien ryhmän jäsenten vaatimukset tai määrätyt kysy-

mykset käsiteltävissä erikseen alaryhmissä (14 §).266 Vaikka alaryhmät ovat  

265.  Toimintasuositus ei kylläkään perustu haluun tukea intressinhaltijoiden nopeaa oikeuk-
siin pääsyä vaan varmistaa se, ettei intressinhaltija peruuta toimeksiantoa tai tee niin sanottua 
ohisopimusta. Ks. Koulu 2017 s. 57.
266.  Hallituksen esityksen perustelut mainitsevat esimerkkinä kauppahinnan alentamisvaa-
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määrättävissä viran puolesta, vastaaja (toki myös kantajakin) voi tehdä tätä 

koskevan esityksen. Esitys ei ole aina viivyttämistarkoituksessa tehty, koska 

käsittely alaryhmissä aidosti helpottaa myös asianosaisten asianajamista. 

Pohjoismaissa ryhmäkanteen erityiseksi pulmaksi on luokiteltu myös 

sellaiset vastaajan väitteet, jotka kohdistetaan yksittäisiin ryhmän jäseniin, 

esimerkkinä väite reklamaation laiminlyömisestä. Tällainen väite vetää ky-

seiset ryhmäläiset tosiasiallisesti mukaan ryhmäkanneprosessiin, mikä on 

tavallaan kannekonseptin vastaista. Samalla väitteiden vaatima individuaa-

linen tutkinta viivyttää koko ryhmäkannetta. Jos tällaiset väitteet määrätään 

käsiteltäväksi omassa alaryhmässään, ne eivät viivytä selvien vaatimusten 

ratkaisemista osatuomioilla – edellyttäen, että yleinen prosessilaki tai ryhmä-

kannelaki sen sallii.267 Joka tapauksessa alaryhmistä päättäminen, asioiden 

valikoiminen alaryhmissä käsiteltäviksi sekä itse päätöksenteko alaryhmistä 

vievät aikaa ja tässä merkityksessä viivyttävät ryhmäkanteen ratkaisemista. 

Oma lukunsa on vielä se viive, minkä vaatimusten käsittely alaryhmissä ja 

alaryhmien toiminnan koordinointi tuo mukanaan. On helppo huomata, että 

alaryhmät luovat samantyyppisiä koordinointiongelmia, mitä syntyy jouk-

kokanteiden käsittelyssä. Alaryhmiin turvautuminen viekin niitä mittakaa-

vaetuja, joita ryhmäkanne periaatteessa toisi. Alaryhmän muodostaminen 

tai muodostamatta jättäminen on tyypillinen prosessinjohdollinen ratkaisu, 

josta ei voi valittaa erikseen. Kun valittamista ei kuitenkaan ole kielletty, se 

käy päinsä pääasian yhteydessä. Tosin asia erikseen on, mihin valitus voi 

menestyessäänkään johtaa.

Kolmas strategiavaihtoehto, yhteisrintaman hajottaminen, ei lupaile ryh-

mäkanteissa menestystä. Ryhmän jäsenet ovat kantajaviranomaisen takana. 

Vastaaja voi lähinnä houkutella heitä sovintotarjouksilla irrottautumaan ryh-

mästä (13.2 §). Tavanomainen pelottelu taloudellisella riskillä ei sen sijaan 

tuota tulosta, koska ryhmän jäsenillä ei ole tällaista riskiä, voitettiin ryhmä-

kanne tai ei. Kuluriski on yksin kuluttaja-asiamiehellä. Aivan tuhoon tuomit-

tuja hajottamisyritykset eivät kuitenkaan ole, koska yksi ryhmän koheesiota 

lisäävistä tekijöistä puuttuu. Viranomaisen ajama ryhmäkanne ei ole siinä 

määrin ’sosiaalinen ansa’ kuin muut kannemallit. Näin ollen intressinhaltija 

timusten ja kaupan purkamisvaatimusten käsittelemisen omissa alaryhmissään. Erillinen kä-
sittely parantaisi tällöin tuomioistuimen mahdollisuuksia hallita (oletettavasti varsin laajaa) 
oikeudenkäyntiaineistoa. Ks. HE 154/2006 vp. s. 47. Perustelut ovat sanatarkka lainaus vuoden 
2006 työryhmämietinnöstä, mistä päätellen lausuntopalaute ei enää vaikuttanut. Tosin tätä on 
pidetty yleisenä ilmiönä suomalaisessa lainvalmistelussa.   
267.   Ks. SOU 1994:151 B s. 317. Osatuomioiden käyttämistä ryhmäkanteissa käsitellään jäljem-
pänä jaksossa 7.4.
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voi irtaantua ryhmästä ilman uusia kustannuksia, sen sijaan tavallinen oi-

keudenkäynti on, kuten psykologian tutkimuksessa sanotaan, tällainen an-

sa.268 Oikeudenkäynnin kerran alkuun pannut asianosainen ei voi irtaantua 

siitä kärsimättä lisämenoja, ellei vastapuoli siihen myötävaikuta. Kanteen 

peruuttaminen nimittäin tulkitaan asianosaisen häviöksi. Ankara kulusään-

tö pakottaa näin asianosaiset ajamaan kanteensa loppuun saakka, silloinkin 

kun luovuttaminen olisi rationaalista. Sen sijaan maissa, joissa pääsääntönä 

on asianosaisen vastuu ainoastaan omista kustannuksista, oikeudenkäyntejä 

voidaan aloittaa kokeilumielessäkin. 

Oikeuspoliittinen dilemma kuuluukin, kumpi on parempi vaihtoehto, 

katkeraan loppuun ajetut oikeudenkäynnit vai eräänlaiset kokeilukanteet. 

Ryhmäkanteessa vaaraa päätymisestä sosiaaliseen ansaan ei ole, vaan ryh-

mäläinen voi lisäriskittä irrottautua milloin tahansa, koska hänen ei katso-

ta hävinneen asiaansa. Viranomaisaloitteissa ryhmäkanteissa ei myöskään 

synny niin sanottua uhrattujen kustannusten efektiä. Kun oikeudenkäyn-

tiin on jo uhrattu paljon kustannuksia, asianosainen altistuu psykologiselle 

houkutukselle, joka vaatii jatkamaan oikeudenkäyntiä,  koska muutoin sii-

hen uhratut kustannukset menevät hukkaan (sunk costs-efekti).269 Houkutus 

on paradoksaalisesti sitä voimakkaampi, mitä enemmän oikeudenkäyntiin 

on jo käytetty varoja. Näistä syistä ryhmäkanteen ryhmä on hajoamiselle 

ja miksei hajottamisellekin alttiimpi kuin joukkokanteiden tai yhteiskan-

teiden kantajajoukot. Tosin voidaan vastapainoksi sanoa, että ryhmäkan-

teen ryhmäläiset eivät helpolla kyllästy oikeudenkäyntiin, koska se ei mi-

tenkään haittaa heidän normaalielämäänsä. Heidän ei tarvitse huolehtia  

oikeudenkäynnistä eikä sijoittaa siihen sen enempää taloudellisia kuin hen-

kisiäkään voimavaroja.   

5.3. Immuuni pilottikanne?

Pilottikanteet on tapana jakaa, kantajan ja vastaajan sosiaalista suhdet-

ta ajatellen, yhteistoiminnallisiin ja vihamielisiin.270 Yhteistoiminnallises-

sa kanteessa molemmat asianosaiset haluavat mahdollisimman nopeasti  

268.  Sosiaalitieteellinen määritelmä sopii erinomaisesti oikeudenkäyntiin. ”People are trap-
ped – - – because the consequences to them are not apparent at the beginning, and becau-
se they cannot extricate themselves from a cycle of deteorating personal advantage without 
cooperation from others with whom they are now locked in a competitive struggle”. Lainaus 
on Stone-Schaffnerilta (1988 s. 255).
269.  Tästä efektistä ks. Koulu 2006 s. 432.
270.  Ks, Koulu 2017 s. 272.
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vastauksen kiperään oikeuskysymykseen tai kannanoton prejudisiaali-

seen tosiseikkaan. Kumpikin osapuoli näin ollen haluaa kiirehtiä käsit-

telyä. He voivat sopia siitä, että muutosta ei lainkaan haeta tai, jos tarkoi-

tuksena on saada pikainen ennakkoratkaisu, ennakkopäätösvalituksesta 

suoraan korkeimpaan oikeuteen. Jos he katsovan sen auttavan, asianosai-

set voivat hakea myös yhdessä asian määräämistä kiireelliseksi. Sitä pait-

si epäsuorasti käsittelyä nopeutetaan myös rajaamalla riitaiset tosiseikat  

minimiinsä esimerkiksi niitä myöntämällä, jolloin aikaa vievältä todistelulta 

vältytään.

Sen sijaan vihamielisen pilottikanteen kohteeksi joutunut vastaaja ha-

luaa tavallisesti viivyttää kanteen käsittelyä ja viimeistään kanteen ratkai-

semista. Tämä johtuu siitä, että ajan kuluminen heikentää luontaisesti sitä 

prejudisiaalista merkitystä, jota kanteella tavoitellaan. Pilottituomio vuosi-

kymmentä vanhasta riidasta on harvoin tavoittelemisen arvoinen. Pilotti-

asia ei kuitenkaan ole altis viivytysstrategialle tai tarkkaan ottaen se ei ole 

sen alttiimpi kuin tavallinenkaan riita-asia. Pilottioikeudenkäynti on peri-

aatteessa normaali oikeudenkäynti, johon vain liittyy odotuksia oikeuden-

käynnin ulkopuolisesta merkityksestä. Tämä merkitys voi syntyä tai olla syn-

tymättä. Asian potentiaalinenkin pilottiluonne saa kuitenkin asianosaiset 

panostamaan oikeudenkäyntiin, tehostamaan asianajamistaan sekä vaati-

maan tuomioistuimelta asian kunnollista käsittelyä (mihin tuomioistuimella 

tietenkin on muutoinkin velvollisuus). Tämä kaikki tuo viiveen käsittelyyn. 

Innokkainkaan access to justice -aatteen kannattaja ei sinänsä vastusta kan-

teen kunnollista käsittelyä.271 Hätäinen asianajaminen ja pinnallinen käsit-

telyhän voi johtaa sellaiseen kantajan tappioon, joka olisi huolellisemmalla 

asianajamisella vältetty, esimerkiksi ratkaisevaan tosiseikkaan ei kiireessä 

huomattu vedota. Kantajalla ei ole mainittavia mahdollisuuksia joudut-

taa käsittelyä. Hän voi tässäkin vaatia asian kiireelliseksi määräämistä tai 

epävirallisesti hoputtaa tuomioistuinta eli muistuttaa sitä joutuisan käsit-

telyn tarpeellisuudesta. Tällainen muistuttelu on tietenkin kaksiteräinen 

miekka: tuomioistuin voi kokea pilottiluonteeseen vetoamisen painosta-

miseksi. Hakemus asian kiireelliseksi määräämisestä kannattaakin tehdä 

jo ennen asian käsittelyn alkamista, toisin sanoen haastehakemuksessa.272  

271.  Tutkimuksessakin on pidetty hyväksyttävänä, että oikeusvarmuus nousee johtotähdeksi 
(ledstjärna), jos oikeuskysymys on tulevaisuussuuntautunut eli vaikuttaa ”yli” yksittäisen kon-
fliktinratkaisun. Ks. Bellander 2017 s. 142.    
272.  Ruotsissa valta päättää asian kiireellisyydestä haluttiinkin uskoa päällikkötuomarille, kos-
ka asiaa käsittelevä tuomari joutuisi sen ratkaistessaan ottamaan kantaa omaan toimintaansa. 
Hän myös saattaisi suorastaan pahastua toimintansa epäsuorasta arvostelusta. Ks. SOU 2008:16 
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Toki se saadaan tehdä missä vaiheessa tahansa; prosessilakihan ei aseta ra-

joituksia.

Sen sijaan kustannusten kasvattaminen ei juuri tehoa organisoituun pi-

lottikanteeseen. Normaalistihan vastaajan lisäpanostus oikeudenkäyntiin – 

tehostettu asianajaminen, laajennettu todistelu ja niin edelleen – pakottaa 

kantajan vastaaviin toimiin. Jos asianosaiset ovat taloudellisesti eriarvoisia, 

heikomman osapuolen voimavarat ehtyvät, ja hän joutuu luovuttamaan. Pi-

lottikantajan taustaryhmä sen sijaan pystyy lisäämään vastaavassa suhteessa 

tukeaan. Tosin lisäpanostus oikeudenkäyntiin on ollut aina kaksiteräinen 

miekka, koska se luo uhrattujen kustannusten efektin. Kuten edellä todet-

tiin, mitä enemmän kantaja on uhrannut kustannuksia, sitä sitkeämmin hän 

haluaa jatkaa oikeudenkäyntiä, jotta aikaisemmat kustannukset eivät ”mene 

hukkaan”.    

Taustaryhmän273 tukemien pilottikanteiden (muitahan tässä tutkimuk-

sessa ei pidetä käsitteellisesti pilottikanteina) rakenteellinen heikkous on so-

vinnon uhka. Vastapuoli nimittäin voi houkutella tai painostaa muodollisen 

kantajan eli intressinhaltijan asiassa sovintoon. Access to justice -ajattelu 

suhtautuu tällaiseen sovintoon kaksijakoisesti. Yhtäältä on myönnettävä, että 

intressinhaltija pääsee tällä tavalla oikeuksiin, joskus jopa tulee ylikompen-

soiduksi, kun sovintotarjous tehdään houkuttelevaksi. Toisaalta taas tausta-

ryhmän – joka tyyppitapauksessa koostuu samanlaisista intressinhaltijoista, 

jotka odottavat pilottiasian tulosta – uhraama aika, vaiva ja taloudellinen tuki 

menevät hukkaan. Heidän asemansa on huonompi kuin alkutilassa. Aikaa 

on hukattu, ja pilottikanteeseen on käytetty paljon heidän rajallisia voimava-

rojaan niin taloudellisesti kuin henkisestikin. Tällaiseen sovintoon liitetään 

lisäksi usein salassapitomääräyksiä, joilla tukahdutetaan sovinnon oma, jos-

kin heikohko prejudisiaalinen vaikutus. 

Sovinnon uhka on tunnettu kauan, ja siihen on tuetuissa pilottikanteissa 

varauduttu eri tavoin, joskaan mikään niistä ei vaaraa kokonaan poista.274 En-

siksikin valittaessa pilottiasiaa ja pilottikantajaa ehdokkaista karsitaan liian 

s. 128. Toimivaltalinjaus oli aiheellinen senkin takia, että Ruotsissa asia voidaan määrätä kii-
reelliseksi ainoastaan, kun sen käsittely on jo kestänyt kohtuuttomasti. Ks. Bylander 2017 s. 387. 
Tosin kiireelliseksi määräämisen tarpeellisuutta on tällöin helpompi arvioida, vaikka käsittelyn 
kohtuuton kestäminen on sekin varsin arvostuksenvaraista.
273.  Taustaryhmästä, sen merkityksestä ja avun muodoista ks. Koulu 2017 s. 38 ja 284. 
274.  Sovinnon riski tunnustettiin pilottikannekonseptin heikoksi kohdaksi myös Ruotsin ryh-
mäkannelain valmistelussa. ”Prosessioikeudellista” lääkettä siihen ei kuitenkaan ollut. Keinoja 
kyllä löytyi, mutta ne muuttaisivat pilottikanteen ryhmäkanteeksi! Tällöin taas pilottikanteen 
hyöty kollektiivisen oikeussuojan kevytversiona menetettäisiin. Ks. SOU 1994:151 B s. 16.  
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sovintohaluiset, ailahtelevat sekä ”epäluotettavat” intressinhaltijat. Toiseksi 

kantajaksi kelpuutetulta voidaan vaatia lupaus siitä, että hän ei sovi asiaa 

ilman taustaryhmän lupaa. Tällaista lupausta voidaan tehostaa  liittämällä 

sovinnon tekemiseen ilman lupaa taloudellisia sanktioita, esimerkiksi sopi-

malla, että pilottikantaja palauttaa saamansa tuen tai maksaa sopimussakkoa, 

jos hän tekee sopimuksen vastoin taustaryhmänsä tahtoa. Kolmanneksi so-

vintovaara on etenkin ennen mitätöity siten, että alkuperäinen intressinhal-

tija siirtää muodollisesti vaateensa toiselle toimijalle, mielellään yhteisölle 

tai viranomaiselle. Yhteisö tai viranomainen ajaa tämän jälkeen kannetta 

omissa nimissään. Tämä siirronsaajan konstruktioksi kutsuttu malli on ollut 

käytössä sekä kuluttaja-asiamiehen pilottikanteissa että ammattiyhdistysten 

kanteissa.275 Toki oikeuksiin pääsyn kannalta riskiksi jää, että esimerkiksi 

kannetta ajava kuluttaja-asiamies katsoo omien valvontatavoitteittensa täyt-

tyneen ja tekee asiassa sellaisen sovinnon, joka ei tyydytä alkuperäistä kan-

tajaa. Myöskään järjestöt eivät ole täysin immuuneja sovintotarjouksille, jos 

tarjoukset toteuttavat järjestön yleiset pitkän tähtäimen tavoitteet. Järjestöt 

voivat toisin sanoen suuremman hyödyn nimissä uhrata yksittäisen intres-

sinhaltijan oikeuden.         

Kuluvastuulla pelottelu ei paljoakaan tehoa, koska pilottikantajalla on ta-

kanaan hyvin järjestäytynyt taustaryhmä.  Taustaryhmä nimittäin eristää kan-

tajan, toisin sanoen se kantaa taloudellisen riskin kokonaan tai ainakin osaksi. 

Lähes yhtä tärkeää on taustaryhmältä saatava henkinen tuki, joka ratkaise-

vasti keventää oikeudenkäynnin henkistä taakkaa. Taustaryhmä ”pitää yllä 

uskoa” siitä, että kantaja on ”oikealla asialla”. Tilaa vastastrategioille syntyy 

oikeastaan vasta, kun pilottikanne on päättynyt kantajan voittoon ja odotta-

vat intressinhaltijat nostavat toisintokanteitaan. Kuten edellä todettiin, tällai-

nen kanne käyttää hyväksi sitä prejudisiaalista vaikutusta, joka pilottituomi-

275.  Koulu 2017 s. 57. Kannekonstruktion potentiaali on jäänyt toistaiseksi hyödyntämättä, 
vaikka sen avulla voitaisiin koota miten laajoja yhteiskanteita tahansa. Pikemminkin konstruk-
tio kantaa arkaistista leimaa ja on nähtävästi hiipumassa. On myönnettävä, että konstruktiossa 
on ongelmansa, joskin ne liittyvät intressinhaltijan ja siirronsaajan väliseen suhteeseen. Siir-
tokonstruktio on laajamittaisessa käytössä oikeudellisissa perinnässä, joskaan tällä käytöllä ei 
ole yhteyttä nyt tutkittavaan kollektiivisen oikeussuojan teemaan. Mediassa on viime aikoina 
puhuttu niin sanotuista uhkauskirjeistä, joissa edunvalvonnan   toimekseen saanut lakiasiatoi-
misto vaatii korvauksia todellisista tai väitetyistä IPR-oikeuksien loukkauksista. Tosin uutisista 
ei selviä, perustuuko oikeudellinen perintä saatavien siirtoon vaiko vain valtuutukseen. Ks. HS 
20.1.2017: Uhkauskirjeillä rahastetaan. Myöhemmässä uutisessa taas sanotaan, että hyvityksiä 
vaativat ovat ostaneet oikeuksien alkuperäisiltä haltijoilta oikeudet ”vain vertaisverkkojakelua 
koskevien hyvityskanteiden osalta”. Ks. HS 18.6.2017: Näin tekijänoikeuden loukkauksia koske-
villa uhkauskirjeillä rahastetaan.  
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olla tai joskus pilottioikeudenkäynnin prosessioikeudellisilla ratkaisuilla on. 

Vastastrategia pyrkii tämän vaikutuksen minimointiin, mihin on kaksi tapaa, 

tapausten samankaltaisuuden riitauttaminen ja myöhempään oikeudelli-

seen muutokseen vetoaminen. Ensimmäisessä vastaaja esittää, että noste-

tut toisintokanteet ovat, näennäisestä samankaltaisuudestaan huolimatta, 

kuitenkin tosiseikoiltaan tai oikeusperusteiltaan täysin erilaisia. Joihinkin 

prejudisiaalisiin vaikutuksiin väite puree muita paremmin: esimerkiksi yh-

tenäistävä vaikutus ja yleinen prejudikaattivaikutus edellyttävät tapauksilta 

huomattavaa samankaltaisuutta eli analogisuutta.276 Joka tapauksessa kiis-

tely samankaltaisuudesta tuo haluttua viivettä toisintokanteiden käsittelyyn. 

Sen sijaan todistusvaikutus ja mallivaikutus eivät ole yhtä herkkiä tällaiselle 

väitteelle. Mallia voidaan ottaa hyvinkin erilaisista asioista, ja todistusvaiku-

tus ylittää prosessilajien ja asiatyyppien raja-aidat.

Toinen vastaväite on, että oikeustila on muuttunut sitten pilottituomion 

antamisen, toisin sanoen myöhemmin on säädetty uusia lakeja, käytettä-

vissä on uusia prejudikaatteja, tutkimus on omaksunut uusia tulkintoja ja 

niin edelleen. On helppo huomata, että oikeudellisia muutoksia, todellisia 

tai väitettyjä, löytyy sitä enemmän, mitä kauemmin pilottiasiaa on käsitelty. 

Pilottituomio nimittäin mittaa lähtökohtaisesti sen vireille tulon aikaista oi-

keustilaa. Mahdollisuus turvautua väitteisiin oikeudellisista muutoksista on-

kin yksi syy sille, miksi vastaajan kannattaa viivyttää pilottioikeudenkäyntiä. 

5.4. Hydramainen joukkokanne

Tavallinen uskomus on, että joukkokanteissa kantajat toivovat kanteiden yh-

teiskäsittelyä, kun taas vastaaja asettaa etusijalle kanteiden erilliset käsittelyt. 

Kokemussääntö ei ole ehdoton. Monesti yhteiskäsittely on myös vastaajan 

toivomuslistalla. Jos yhteiskäsittely keskittää kantajien asianajamista (ja sa-

malla laskee kokonaiskustannuksia), se tekee näin myös vastaajan puolus-

tautumiselle. Erilliskäsiteltävät joukkokanteet muistuttavat antiikin hydraa: 

kun yksi pää katkaistaan, tilalle syntyy kaksi uutta. Erilliskäsiteltävät joukko-

kanteet hajottavat vastaajan puolustautumisen, sitä pahemmin, mitä enem-

män erilliskäsiteltävät kanteet eroavat vaatimuksiltaan, perusteluiltaan tai 

todistelultaan. Ajallinen hajoaminen heikentää sekin lisää vastaajan asemaa. 

Pahimmassa skenaariossa vastaaja sidotaan vuosikymmeniksi loputtomaan 

oikeudenkäyntien kierteeseen, kun yhä uusia ja hieman erilaisia kanteita 

276.  Prejudisiaalisen vaikutuksen eri muotoja tarkastellaan jäljempänä luvussa 8.
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samasta asiasta pannaan vireille. Harvan vastaajan, oli vastaaja yritys tai vi-

ranomainen, pääasiallinen toimintamuoto kun muodostuu esiintymisestä 

asianosaisena oikeudenkäynneissä.277 

Joukkokanteiden käytäntö vaihtelee. Useimmiten joukkokanteet nos-

tetaan suurin piirtein samanaikaisesti, usein osuvan vertauksen mukaan 

”aaltoina”. Näin on toistaiseksi tehty suomalaisissa joukkokanteissa. Saman-

aikaisuus sekä helpottaa kantajapuolen asianajamista että laskee sarjatuo-

tantomaisena sen kustannuksia. Oikeustaloustieteessä taas vaarallisina pi-

detään viiveellä seuraavia joukkokanteita, joissa uusi kantaja on ottanut 

opikseen siitä, mikä aikaisemmassa kanteessa tehtiin väärin. Jokainen uusi 

kanne on tällöin vaikeammin vastustettavissa kuin aikaisempi. Tämä loput-

toman ”prosesseeraamisen” uhkakuva on tuotu esiin common law -maissa, 

joissa kuluvastuu ei seuraa meikäläistä hävinnyt maksaa -sääntöä.278 Myös 

Suomessa ryhmäkannetta perusteltiin aikanaan myös vastaajayrityksen saa-

malla helpotuksella, kun sen ei tarvinnut osallistua useisiin samaa asiaa kos-

keviin oikeudenkäynteihin eikä sen liiketoimintaa näin kohtuuttomasti häi-

ritty.279 Ankara kuluvastuu varmasti hillitsee uusia oikeudenkäyntejä. On 

kuitenkin syytä muistaa, että poikkeukset kuten epäselvyyssääntö ja sosiaa-

linen kulusääntö suosivat kanteiden nostamista.280 Esimerkiksi kannettaan 

tukevaan pilottituomioon luottanut yksityishenkilö joutunee de facto äärim-

mäisen harvoin kantamaan täyden kuluvastuun. 

Lausutusta näkyy, että ajallisesti hajoavat joukkokanteet ja pilottikan-

ne/toisintokanteet -yhdistelmä ovat varsin lähellä toisiaan. Ero näkyy vain 

päätöksenteon ajoittumisessa. Hajautetussa joukkokanteessa kantajat ovat 

jo nostaneet kanteensa tai ainakin tehneet siitä päätöksen ennen kuin en-

simmäinen ratkaisu saadaan; puhtaassa pilottikanteessa toisintokanteiden 

277.  Myös joidenkin vastaajaryhmien asenteet ovat muuttumassa, mikä tavallaan pahentaa 
haittaa. Ennen yritykset pitivät oikeudenkäyntejään ainoastaan lakiasiainosastojensa murhee-
na. Nykyisin pikemminkin odotetaan, että yrityksen muut toiminnot antavat yritystä koskeviin 
oikeudenkäynteihin tukeaan, esimerkiksi tapahtumakulkujen ja käytäntöjen selvittämisessä. 
Ks. Turkki 2017 s. 22. Vaikka tämä parantaa yrityksen menestymistä oikeudenkäynnissä, se 
merkitsee samalla, että yhtä enemmän yrityksen voimavaroja sidotaan ”käräjöintiin”. Asfaltti-
kartelli- ja puukartellikanteiden kaltaisten jättioikeudenkäyntien on täytynyt merkitä huomat-
tavaa rasitusta vastaajiksi joutuneiden yritysten liiketoiminnoille, uhrattavista kustannuksista 
puhumattakaan, vaikka siihen ei ole juuri kiinnitetty julkisuudessa huomiota.     
278.  Tästä vastaajalähtöisestä näkökulmasta ks. edellä jakso 2.2. Kollektiivista lainkäyttöään 
on ollut tapana tarkastella kantajien oikeuksiin pääsyn näkökulmasta, mikä tietenkin vie huo-
miota vastaajan oikeussuojaodotuksilta. 
279.  OM 1992:3 s. 76. Myöhempi lainsäädäntöhistoria kylläkin osoittaa, ettei tätä etua arvos-
tettu kovinkaan korkealle. 
280.  Poikkeusten soveltamisalasta ks. edellä jakso 4.2.1.
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nostaminen on sidoksissa siihen, mitä pilottiasiassa tapahtuu.281 Kun vas-

taaja ei tiedä intressinhaltijoiden päätöksistä, tilannemuunnelmat ovat hä-

nelle päällekkäisiä. Eroa hämärtää lisäksi se, että ensimmäinen joukkokanne 

toimii toisinaan samalla pilottikanteena. Joku voi kysyä, miksi sitten kaikkia 

joukkokanteita ei panna vireille ajallisesti hajautettuina, koska se on niin te-

hokasta. Vaikkakaan sitä ei tutkimuksessa ole analysoitu, selitys voi olla siinä, 

että hajautettu joukkokanne vaatii huomattavaa pitkäjännitteisyyttä. Koke-

mus on kuitenkin osoittanut, että ajan kuluminen on myrkkyä kollektiivisel-

le oikeussuojalle. Kun subjektiiviset vääryyskokemukset alkavat haalistua, 

intressinhaltijoiden kiinnostus osallistumiseen katoaa. Taktisesti ajoitettu-

ja joukkokanteita voivat ajaa vain järjestöjen kaltaiset pysyvät ja pitkäjän-

nitteisyyteen kykenevät toimijat. Sitä paitsi hajautetuissa joukkokanteissa 

menetetään ne säästöt, joita mahdollisuus yhteiskäsittelyyn tuo mukanaan. 

Ajallisesti hajautetut joukkokanteet on nimittäin pakko käsitellä erikseen.           

Yllättävää kylläkin joukkokanteet altistuvat vastastrategioille ainoastaan 

silloin, kun kanteet käsitellään yhdessä eli asiat kumuloidaan. Sen sijaan 

erilliskäsiteltävissä joukkokanteissa normaalit vastastrategiat toimivat huo-

nosti tai oikeammin samalla tavalla kuin yksilöllisissä oikeudenkäynneissä. 

Esimerkiksi oikeudenkäynnin tietoinen pitkittäminen voi onnistua yhdes-

sä asiassa mutta epäonnistua toisessa. Ainoa jotenkin toimiva vastastrate-

gia  löytynee vastaajien vaatimuksesta, jonka mukaan yksi joukkokanne kel-

puutetaan sisäiseksi pilottikanteeksi ja muut joukkokanteet odottavat tämän 

pilottiasian tuomiota. Tällöin pilottiasian valinta tarjoaa uskottavan aihion 

sellaiselle riidalle riidassa, joka yhtäältä vie huomiota prosessioikeudellisiin 

menettelydetaljeihin, toisaalta jo sinänsä tuo viiveen kaikkien muidenkin 

joukkokanteiden käsittelyyn. Joukkokanteiden kantajat eivät luultavasti vas-

tusta pilottikanteen käyttämistä sinänsä: se keventää heidän asianajamistaan 

ja laskee kokonaiskustannuksia. Totta on, että pilottiasian valinta sadoista vi-

reillä olevista asioista on monasti todellinen kiistanaihe. Kantajien kannalta 

pilottiasiaksi tulisi ottaa mahdollisimman ”vahva” asia, vastaaja taas haluaisi 

antaa kyseisen roolin ”heikolle” kanteelle. Yhtä mieltä ei välttämättä olla sii-

täkään, mikä yksittäinen kanne on riittävän edustava, jotta sen ratkaisemi-

sesta saataisiin tukea odottavien joukkokanteiden käsittelylle.

Joukkokanteissa prosessinedellytyksistä on lähes mahdotonta saa-

da aikaan erillistä kiistaa, koska joukkokanteilla ei ole erityisiä eli yhteisiä  

281.  Tai konkreettisemmin vastaajan näkökulmasta: voitto pilottiasiassa estää myöhemmät 
kanteet, voitto ensimmäisissä joukkokanteissa pelkästään tuottaa paremmin valmisteltuja ja 
ajettuja uusia kanteita. 



174

5. Alttius vastastrategialle

prosessinedellytyksiä. Näin ollen  oikeudenkäyntiväitteet joudutaan kohdis-

tamaan yksittäisiin kanteisiin. Vastaajan kannattaakin suunnata väitteensä 

kumulaation vastustamiseen, toisin sanoen pitää joukkokanteet erilliskäsi-

teltävinä mahdollisimman pitkälle.282 Jos vastaaja tässä onnistuu, joukkokan-

teiden kantajat eivät pääse täysimääräisesti hyödyntämään joukkovoimansa. 

Tosin koordinoitu asianajaminen ei kylläkään välttämättä menetä tehoaan 

(esim. vahva personaaliunioni tai muu tiivis koordinaatio pitää siitä huolen). 

Erilliskäsittelyssä jokainen kantaja joutuu kuitenkin kantamaan omakoh-

taisen taloudellisen riskin, tosin jo merkittävästi alentuneena yksilölliseen 

oikeudenkäyntiin verrattuna. Yhteiskäsittely perustuu joukkokanteissa lä-

hes aina harkinnanvaraiseen kumulaatioon (OK 18:6).283 Kärjistäen voidaan 

sanoa, että kumulaatiossa tuomioistuin punnitsee hypoteettisen erilliskä-

sittelyn ja hypoteettisen yhteiskäsittelyn etuja ja haittoja. Jos edut painavat 

enemmät, asiat kumuloidaan; jos taas haitat ovat suuremmat, asiat käsitel-

lään erikseen. Punninta voi toki päätyä tasatulokseenkin. Varhaisessa tutki-

muksessa tämänkin varalta oli keksitty sääntö. Jos asioiden yhdistämisellä ei 

saavuttu etuja mutta se ei myöskään haitannut, asiat olivat kumuloitavissa 

vain asianosaisten suostumuksella.284 Sääntö sinänsä kuulostaa edelleen-

kin varsin järkevältä, etenkin jos se ymmärretään ilmaukseksi asianosaisten 

sananvallasta asioiden yhdistämisessä (tai yhdistämättä jättämisessä). Pää-

tös yhteiskäsittelystä on joukkokanteissa erittäin merkittävä ratkaisu. Tästä 

syystä asianosaisille on annettava tilaisuus lausua siitä mielipiteensä ja esit-

tää selvitystä (”todistelua”) vaihtoehtoisista menettelytavoista. Varsinaises-

ta kumulaatiokäsittelystä voidaan tosin puhua vasta, jos vastaaja voi tehdä 

väitteen siitä, että pakollisen (OK 18:2) tai harkinnanvaraisen kumulaation 

edellytykset (OK 18:6) puuttuvat. 

282.  Jonkinlainen funktionaalinen oikeudenkäyntiväitteiden ja kumulaation edellytysten vä-
lillä kylläkin on. Uskottava väite voi saada aikaan sen, että väitteen ”rasittamaa” kannetta ei ole 
tarkoituksenmukaista yhdistää muihin joukkokanteisiin.  
283.  Ks. Koulu 2017 s. 216. Huomioon otettavista seikoista ks. esimerkiksi Jokela 2002 s. 244. 
Kumulaation etuina ovat hänen mukaansa oikeudenkäyntitilaisuuksien väheneminen ja siitä 
seuraava kustannusten alentuminen, parempi yleiskuva ja siitä seuraava välttyminen ristirii-
taisilta ratkaisuilta. Haitoiksi taas katsotaan käsittelyn monimutkaistuminen ja oikeudenkäyn-
tiaineiston vaikea hallittavuus.   
284.  Näin Sjöström 1948 s. 93. Ohimennen todettakoon, että myös ”olennaisten elementtien” 
paikantaminen kumulaatioharkinnassa tapahtuu vertailemalla kanteissa vedottuja oikeusto-
siseikkoja, mikä on periaatteessa objektiivista. Faktaväitteillä ei ole tässä yhteydessä väliä. Näin 
Hupli 2006 s. 66. Selvää toki on, että ”olennaisuuden” tulkinnassa harkinnanvaraa jää riittämiin. 
Pakollinenkin kumulaatio on tästä syystä tosiasiallisesti huomattavan harkinnanvarainen, jos 
unohdetaan harvinaiset täydellisen identiteetin tilanteet.. 
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Koska varsinkin harkinnanvarainen kumulointi on periaatteessa puhdas 

tarkoituksenmukaisuuskysymys, väite sen edellytyksen puuttumisesta tar-

koittaa asiallisesti, että kumulaatiosta ei saada hyötyä. Näin ollen vastaajan 

luonnollisesti kannattaa korostaa kantajien vaatimusten, perusteiden ja to-

distelun kannekohtaista erilaisuutta, kantajien taas kaiken samanlaisuutta. 

Selvää nimittäin on, että väite yhteiskäsittelyn epätarkoituksenmukaisuu-

desta vakuuttaa sitä vähemmän, mitä homogeenisempia vaatimukset ovat. 

Kokemussääntö voisi tästä syystä olla, että esinevahingot normaalisti ”oike-

uttavat” yhteiskäsittelyyn, kun taas henkilövahingoissa olettamus on päin-

vastainen.285 Tämä tarkoittaisi, että henkilövahingoissa kantajien on osoitet-

tava yhteiskäsittelyn hyödyt, esinevahingoissa vastaajan taas yhteiskäsittelyn 

hyödyttömyys, toisin sanoen esimerkiksi prosessitaloudellisten säästöjen 

jääminen saavuttamatta. Jos taas silmällä pidetään yhteiskäsittelyn asiaa sel-

vittävää funktiota (”edistää asioiden selvittämistä”), olettamus lienee aina 

yhteiskäsittelyn puolella. Jos näin on, vastaajan on osoitettava, että yhteis-

käsittely ei selvitä asiaa sen paremmin kuin kanteiden erilliskäsittelykään. 

Kannattaa muistaa, että hallintoprosessissa kumulointi ei juuri nouse kiistan-

aiheeksi. Tämä johtuu osaksi säännöspohjan puuttumisesta; prosessisään-

nösten puuttuessa kumpikaan osapuoli (tässä myös viranomainen luetaan 

asianosaiseksi, vaikkakaan hallintoprosessi ei muodollisesti ole kaksiasian-

osainen) ei pääse tukemaan näkemyksiään lain säännökseen. Pääsyy lienee 

kuitenkin tällaisen kiistelyn hedelmättömyys. Valitusten yhteiskäsittely ei an-

na mainittava etuja asianosaisille, eikä erilliskäsittelyyn päätyminen ole se-

kään kenellekään mainittava haitta. Sitä paitsi joukkovalitukset (termi tässä) 

tähtäävät tavallisesti yhden ja saman viranomaispäätöksen kumoamiseen tai 

muuttamiseen. Tämä taas käytännössä pakottaa erillisten valitusten yhteis-

käsittelyyn. Vertailukohde löytyy yleisen lainkäytön niin sanotusta erityisestä 

prosessinyhteydestä, jolla on vastaava keskittävä vaikutus.   

Voidaan kysyä, saako vastaaja valittaa asioiden yhdistämisestä tai kanta-

jan päätöksestä, jolla yhdistäminen evätään. Tosin muutoksenhaun ensim-

mäisenä pulmana monesti on, että kummastakaan ratkaisusta ei välttämät-

tä tehdä vartavastista päätöstä; asioita vain ryhdytään joko käsittelemään  

285.  Vanha oppikirjaesimerkki kumulaatiosta on ollut samaan vahinkotapahtumaan perus-
tuvat korvauskanteet. Esimerkki palautuu aina 1940-luvulle eli Ruotsin prosessilain valmiste-
luun. Ks. SOU 1995:151 C s. 333. Tosin ruotsalainen oikeuskäytäntö ei ole aina seurannut vanhaa 
tulkintaa. Esimerkiksi hovioikeusratkaisussa RH 93:81 korvauskanteet perustuivat lääkeaineen 
haittavaikutuksiin. Kanteet eivät tuomioistuimen mielestä kuitenkaan tukeutuneet samaan pe-
rusteeseen, koska syy-yhteys edellytti yksilöllistä tutkintaa jokaisen vahingonkärsijän kohdalla. 
Näin kanteet käsiteltiin erikseen.   
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yhdessä tai ne otetaan erikseen käsiteltäviksi. Tällainen fait accompli -pro-

sessinjohto ei tietenkään ole hyvää lainkäyttöä. Se herättää muun muassa 

kysymykseen siitä, voiko passiivisuudesta valittaa ja jos saa valittaa, niin mis-

tä valitusaika lasketaan. Ongelma on tuttu hallintomenettelyn tutkimukses-

ta. Tässä tutkimuksessa lähdetään kuitenkin siitä, että yhteiskäsittelystä tai 

sen epäämisestä on tehty nimenomainen päätös. Kysymys oikeudesta hakea 

muutosta on tästä huolimatta, kuten muutkin oikeudenkäyntiväitteisiin liit-

tyvät kysymykset, hankalasti vastattavissa. Väitteitä sääntelevä OK 16 luku on 

prosessilain vanhinta kerrostumaa, muutamia näennäispäivityksiä lukuun 

ottamatta. Tutkimuskin on tältä osin vanhahkoa, minkä lisäksi  se ei tunne 

kollektiivisen lainkäytön esiin nostamia ongelmia. Vanhan pääsäännön mu-

kaan prosessinedellytystä koskevasta ratkaisusta, joka lopettaa oikeuden-

käynnin, saa valittaa, esimerkkinä päätös kanteen tutkimatta jättämisestä, 

koska jokin prosessinedellytys puuttui. Muista prosessinedellytyksiä koske-

vista ratkaisuista ei saa erikseen valittaa, mutta niihin saa vedota, kun vali-

tetaan pääasiasta (OK 16:3.3). Vetoaminen voi tapahtua myös vastapuolen 

valitukseen annetussa vastineessa (viimeinen virke). 

Jos asianosainen on tehnyt oikeudenkäyntiväitteen ja se on hylätty, tuo-

mioistuin voi kuitenkin määrätä, että muutosta haetaan erikseen (ensimmäi-

nen virke). Tätä poikkeusta erillisen muutoksenhaun kiellosta ei ole käsitel-

ty kirjallisuudessa, joten se näyttää jääneen oikeushistorialliseksi reliikiksi. 

Kun kysymys on muista kuin prosessinedellytyksiä koskevista ratkaisuista, 

sääntely on paljon selkeämpää. Poikkeuksia ei tunneta, vaan  muista oikeu-

denkäynnin aikana tehdyistä ratkaisuista saa valittaa ainoastaan pääasian 

yhteydessä, ellei erillistä valittamista ole nimenomaan sallittu (OK 25:1.3). 

Tällaista ratkaisua on siis noudatettava asian käsittelyn aikana.286 Päätös asi-

oiden yhdistämisestä tai yhdistämättä jättämisestä sijoittuu selkeästi jälkim-

mäiseen kategoriaan, se on toisin sanoen tuomioistuimen oikeudenkäynnin 

aikana tekemä ratkaisu. OK 18 luku ei sisällä säännöksiä muutoksenhausta, 

joten erillistä valittamista ei ole nimenomaan sallittu. Tosin luku ei sisällä 

myöskään nimenomaista valituskieltoa.

Erillisen muutoksenhaun kiellolla on etunsa. Jos erilliseen muutoksenha-

kuun annettaisiin mahdollisuus ja muutosta haettaisiin uutena kysymyksenä 

ratkaistavaksi tulisi, keskeytetäänkö kaikkien tai ainakin joidenkin joukko-

kanteiden käsittely, kunnes joko vastaajan valitus asioiden yhdistämisestä 

tai joukkokantajien valitus sen tekemättä jättämisestä on tullut lainvoimai-

286.  Frände ym 2017 s. 1140.
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sesti ratkaistuksi.287 Access to justice -näkökulmasta lähtevä tutkija antaisi 

vähintäänkin ensimmäiseen kysymysmuunnelmaan kieltävän vastauksen. 

Käsittelyn keskeyttävä valitus tarjoaisi vastaajalle oivan tilaisuuden käsittelyn 

viivyttämiseen. Seuraus voisi olla, että kantajat paradoksaalisesti vastustai-

sivat sellaistakin yhteiskäsittelyä, jonka tuomioistuin katsoisi kustannuste-

hokkaaksi. Sen sijaan moni tutkija luultavasti hyväksyisi sen, että joukko-

kantajien valitus yhdistämisen tekemättä jättämisestä keskeyttää käsittelyn. 

Joukkokantajathan voivat joka tapauksessa tätä pyytää, ja tuomioistuin mi-

tä luultavimmin siihen suostuu. Kuten edellä todettiin, yhteiskäsittely pää-

sääntöisesti helpottaa joukkokanteiden ajamista; se antaa sekä merkittäviä 

kustannussäästöjä että tehoa asianajamiseen. Toinen kysymys on, miten 

muutoksenhaku kannattaisi järjestää säädettävässä prosessilaissa. Joukko-

kanteiden yhdistäminen tai yhdistämättä jättäminen on poikkeuksellisen 

tärkeä prosessioikeudellinen ratkaisu. Se voi olla suorastaan kohtalonkysy-

mys niin kantajille kuin vastaajillekin. Ideaalinen vaihtoehto voisi olla jousta-

vuus. Erillisen muutoksenhaun kielto olisi pääsääntö nykyisiin tapaan, mutta 

tuomioistuimella olisi valta määrätä toisin eli antaa yhdistämistä vaatineille 

joukkokantajille oikeus erilliseen muutoksenhakuun. Erillisen muutoksen-

haun kiellon varjopuoli nimittäin on, että yhdistämisen tai edes osittaisen 

yhteiskäsittelyn etuja ei pystytä myöhemmin saavuttamaan, vaikka ylempi 

tuomioistuin olisi yhdistämisen tarkoituksenmukaisuudesta eri mieltä.  

Mitä tulee muihin vastastrategioihin, yritykset hajottaa joukkokantajien 

rintama ovat normaalisti tuomittuja epäonnistumaan. Kuten kokemukset 

puukartellikanteista osoittavat, pelottelutaktiikka tehoaa vain pieneen osaan 

joukkokantajia, yleensä hang around -henkisiin kantajiin. Näiden merkitys 

on muutoinkin kanteiden nostamisessa ja asianajamisessa marginaalinen. 

Kantajien ydinjoukkoon pelottelu ei pure. Sitä paitsi pelottelu tuo herkästi 

epäedullista julkisuutta, mikä joka tapauksessa vahingoittaa vastaajia, vaikka 

sillä ei olisikaan vaikutusta oikeudenkäynnin lopputulokseen. Toinen vaihto-

ehtoinen taktiikka, sovinnon tarjoaminen, ei sekään lupaa tuloksia. Sovinto-

tarjoukset tulkitaan heikkouden merkeiksi, ja sitä paitsi sovintotarjouksilla on 

oma prejudisiaalinen vaikutuksensa, toisin sanoen ne ovat vaarallisia etenkin 

alkuvaiheessa, jolloin ne motivoivat yhä uusia joukkokanteita. Yksilölliset 

287.  On syytä muistaa kolmaskin vaihtoehto eli vastaajan valitus toivotun yhdistämisen epää-
misestä. Kuten yllä havaittiin, stereotyyppinen kuva erilliskäsittelyä kynsin hampain vaativasta 
vastaajasta on harhaanjohtava. Kustannustehokkaasti ajatteleva vastaaja voi hyvinkin toivoa, 
että kaikki riitaiset oikeussuhteet saavat sitovan ratkaisunsa yhdessä ja samassa oikeuden-
käynnissä. 
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sovintotarjoukset ovat turvallisia vasta, kun kanteen nostamisesta odottavat 

vaatimukset ovat leimattavissa vanhentuneiksi.  

Syytä hajottamisstrategian ja erityisesti pelottelutaktiikan lähtökohtai-

seen tehottomuuteen ei ole vaikea huomata; kantajien joukkoa pitää koossa 

ensiksikin jo syntynyt kuluvastuu. Joukko-oikeudenkäynti on niin sanottu 

sosiaalinen ansa, josta ei niin vain irtaannuta seuraamuksitta. Toiseksi jou-

kossa vaikuttaa edellä viitattu uhrattujen kustannusten (psykologinen) efekti. 

Ihminen luontaisesti haluaa vastineen sijoitukselleen. Yksittäinen kantaja ei 

hevin alistu siihen, että oikeudenkäyntiin jo uhratut kustannukset kuten liit-

tymismaksu ja asianajopalkkiot menevät hukkaan. Kolmanneksi joukkoon 

kuuluminen antaa tukea ja myös luo painetta joukossa pysymiseksi (”kave-

reita ei jätetä”). Yhdessä ryhmäpaine, joukkoon kuulumisen antama tuki ja 

sosiaalipsykologiset lainalaisuudet oikeuttavat seuraavaan ennustukseen: 

organisoidut joukkokanteet ajetaan, oli oikeudenkäyntien menestymisen-

nuste objektiivisesti mikä tahansa, pääsääntöisesti viimeisen oikeusastee-

seen saakka, ellei vastapuoli tarjoa edullista sovintoa.    

5.5. Hauras yhteiskanne

Yhteiskanne olisi ihanteellinen kollektiivisen oikeussuojan väline, koska se 

tarjoaa alusta alkaen yhteiskäsittelyn ja jakautuvan kuluvastuun edun. Yh-

teiskanne on kuitenkin prosessioikeudellisesti hauras rakenne. Sen käyttä-

minen nimittäin jättää tilaa kiistelylle yhteiskanteen luvallisuudesta, etenkin 

sen erityisestä (ja yhteisestä) prosessinedellytyksestä, eli saako oikeuden-

käynnin panna vireille yhdellä haastehakemuksella. Kyseinen prosessinedel-

lytys eli ”haastehakemuksen lainmukaisuus” on ehdoton, toisin sanoen se 

tutkitaan viran puolesta. Toki myös vastapuoli voi kiinnittää tuomioistuimen 

huomion siihen tulkinnanvaraisuuteen, mikä tällaiseen haastehakemukseen 

liittyy.288 Tuomioistuimen on annettava tähän väitteeseen perusteltu päätös. 

Väite yhteisen haastehakemuksen luvattomuudesta – tarkkaan ottaen sii-

tä, että asiaa ei ole pantu vireille muotomääräysten mukaisella yksilöidyllä 

haastehakemuksella – ei jätä tuomioistuimelle harkinnanvaraa. Jos tuomi-

oistuin hyväksyy tämän tulkinnan, sen on joko jätettävä kanne tutkimatta tai  

288.  Väite on käytännössä aina paikallaan senkin takia, että prosessinedellytysten jakami-
nen ehdottomiin (eli viran puolesta tutkittaviin) ja tahdonvaltaisiin (eli ajoissa tehtyä väitettä 
vaativiin) ei ole yksiselitteinen. Väärää vireillepanotapaa ei ole tapana mainita oppikirjoissa 
esimerkkinä kummastakaan kategoriasta. Sen sijaan virheellinen haasteen tiedoksianto on tah-
donvaltainen prosessinedellytys. Ks. Frände ym 2017 s. 532. Samoin jo Lappalainen 1995 s. 394. 
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vaadittava puutteen korjaamista, tässä tapauksessa erillisten haastehake-

musten jättämistä. Sen sijaan kumulaation edellytysten kiistämisessä viime 

kädessä kysymys on, kuten edellä todettiin, tarkoituksenmukaisuuden kiis-

tämisestä.289 Tosin tuomioistuimen harkinnalle on kehitettävissä oikeudel-

lisiakin punnintasääntöjä, kuten tässä tutkimuksessa on tehtykin. 

Toinen eroavuus on, että erillisen muutoksenhaun kielto ei ole yhtä eh-

doton kuin oikeudenkäynnin aikaisissa käsittelyratkaisuissa, esimerkkinä 

päätös kumuloinnista tai sen epäämisestä. Pääsääntöisesti tässäkin tapauk-

sessa sellaiseen päätökseen, jolla tuomioistuin on hylännyt prosessiväitteen, 

saa hakea muutosta vasta pääasian yhteydessä. Tuomioistuin voi kuitenkin 

määrätä, että muutosta on haettava erikseen (OK 16:3.2 ensimmäinen virke). 

Laki ei lähemmin määrittele, milloin tällainen määräys on annettavissa. Sii-

hen ei ole, kuten edellä todettiin, otettu myöskään selkeää kantaa tutkimuk-

sessa. Epäjohdonmukaista kylläkin prosessilaki antaa ohjeita jatkosta. Kun 

tyytymättömyyden ilmoitus oikeudenkäynnin aikana tehdystä ratkaisusta on 

hyväksytty, käräjäoikeus voi ”tarvittaessa” määrätä, että asian käsittelyä jat-

ketaan vasta, kun valitus on ratkaistu.290 Luultavaa on, että monet varsinais-

ta lepäämään jättämistä koskevat punnintasäännöt soveltuvat myös tähän 

tilanteeseen. Päätös olla jatkamatta asian käsittelyä on asiallisesti sama asia 

kuin päätös lepäämään jättämisestä (OK 14:4).291

Säännökset herättävät kaksoiskysymyksen. Ensiksikin: onko yhteisen 

haastehakemuksen kelpuuttaminen vireillepanon tavaksi sellainen päätös, 

johon tuomioistuimen voi, sen tulee tai sen kannattaa antaa määräys erilli-

sestä muutoksenhausta. Toiseksi on ratkaistava, luoko erillinen muutoksen-

haku lain edellyttämän tarpeen käsittelyn keskeyttämiseen. Access to justice 

-logiikka houkuttelisi antamaan sen enemmittä perusteluitta ensimmäiseen 

kysymyksen myöntävän vastauksen. Päätyminen (suhteellisen) pienen ris-

kin yhteiskanteesta (suhteellisen) suuren riskin joukkokanteisiin vaatii uut-

ta harkintaa: muutos on intressinhaltijoiden näkökulmasta merkittävä. Jos 

erilliskannekonsepti jää pysyväksi, he voivat vielä pienin tappioin vetäytyä 

289.  Kirjallisuudessa tuodaankin toistuvasti esiin, kuinka tuomioistuimella on ”paljon harkin-
tavaltaa kumuloinnissa” ja aluksi kumuloitujen asioiden erottamisessa. Ks. Havansi 2003 s. 57.
290.  Ks. Frände ym 2017 s. 533. Kirjoittajat eivät kylläkään mainitse esimerkkejä siitä, milloin 
tällainen määräys olisi syytä antaa.  
291.  Lakisystematiikka ei ole kaikkein selkeimpiä. Säännös siitä, milloin käsittelyä ei jatketa, 
ei loogisesti kuulu tyytymättömyyden ilmoittamista koskevien säännösten seuraan. Sen luon-
tevampi paikka olisi joko OK 16 luvussa tai OK 25:1:ssä. Myöskään määräyksen  sijoittamista 
OK 14:4:ään ei voitaisi pitää ainakaan epäloogisena, koska kysymys on lepäämään jättämisen 
erityistilanteesta.  
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oikeudenkäynnistä – tässä vaiheessa kumpikaan osapuoli ei ole upottanut oi-

keudenkäyntiin mainittavasti rahaa eikä vaivaa. Näin ollen päädytään siihen, 

että tuomioistuimen tulisi pääsääntöisesti antaa määräys erillisestä muutok-

senhausta kantajien sitä pyytäessä. Access to justice -henkinen lainkäyttäjä 

jättäisi myös käsittelyn jatkamisen yhteiskantajien asiallisesti päätettäväksi. 

Jos yhteiskantajat haluavat ottaa erilliskäsittelyn tuoman lisätyn riskin, kä-

sittelyä jatketaan erilliskannekonseptin mukaisesti, käytännössä kirjallinen 

valmistelu aloitetaan vireille tulleissa erilliskanteissa. 

Vastaväitteeksi nousee, mitä tehdään, jos valitus menestyy ja yhteiskan-

nekonsepti hyväksytään. On selvää, että erilliskannemallista on vaikea siirtyä 

takaisin yhteiskannemalliin; sen sijaan yhteiskannemalli on milloin tahansa 

purettavissa erilliskanteiksi. Tästä näkökulmasta päädytään siihen, että pää-

säännöksi on otettava, ettei käsittelyä jatketa, edes silloin, kun yhteiskantajat 

sitä vartavasten toivovat. Menestyvä muutoksenhaku nimittäin voi pakottaa 

käsittelyvaiheiden uusimiseen, mikä taas haittaa vastapuolen asianajamista 

ja aiheuttaa tälle lisäkustannuksia, jotka eivät välttämättä tule korvatuiksi. 

Oma kysymyksensä on, onko prosessinedellytyksen puuttuminen – asia 

on virheellisesti pantu vireille yhteisellä haastehakemuksella – korjattavis-

sa.292 Jos näin on, kantajat laativat yhteisen haastehakemuksen sijasta erilliset 

haastehakemukset ja asioiden käsittelyä jatketaan (tai oikeammin se aloite-

taan). Kysymys ei ole pelkästään akateeminen. Jos puute katsotaan korjaus-

kelpoiseksi, asia on koko ajan vireillä eivätkä kantajat kärsi oikeudenmene-

tyksiä esimerkiksi kannemääräaikojen päättyessä. Ankaran ortodoksisesti 

olisi jotenkin katsottavissa, että yhteisen haastehakemuksen korvaaminen 

erillisillä haastehakemuksilla ei ole enää haastehakemuksessa olleen puut-

teellisuuden korjaamista vaan uusien asioiden vireille panemista. Tällainen 

tulkinta vaikuttaa kuitenkin itseisarvoiselta ääriformalismilta. Vastaajankaan 

asianajajaminen ei korjaamisesta vaikeudu, vaan formaalinen tulkinta on hä-

nelle pelkkä onnenkantamoinen, jos se johtaa kantajien aineelliseen oikeu-

denmenetykseen. Myös varhaisessa tutkimuksessa katsottiin, että tuomio-

istuimella ei ollut ”oikeutta” jättää yhteiskannetta tai jotain siihen sisältyvää 

vaatimusta tutkimatta, vaikka asiat oli pantu vireille yhteisellä haasteella  

292.  Esimerkkinä korjaamiskelpoisesta puutteesta mainitaan oppikirjoissa muun muassa 
väärin tiedoksi annettu haaste. Näin Lappalainen 1995 s. 393. Väärin laadittu haastehakemus 
(yhteinen pro erillinen) rinnastunee vakavuusasteeltaan useimpien mielestä väärään tiedok-
siannon tapaan. Kuten edellä todettiin, laajaa korjaamistilaisuutta kaikissa prosessinedellytys-
ten puutteissa puoltaa tutkimuksessa kannatettu asiaratkaisun suosimisen periaate. Ks. Jokela 
2002 s. 409. Yhteisen haastehakemuksen jättäminen suoralta kädeltä tutkimatta on näin paitsi 
virheellistä lain soveltamista myös suoranaista oikeuden epäämistä. 
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”eikä kutakin erikseen”. Tuomioistuimen oli sen sijaan erotettava asiat toisis-

taan.293  

Edellä havaittiin, että yhteiskanteiden tosiasiallinen käyttäminen helpot-

tuisi merkittävästi, jos kantajat voisivat esittää yhteisen korvausvaatimuksen. 

Tällöin korvauksen jakaminen jäisi heidän keskeisekseen asiaksi. Tuomio- 

istuin tutkisi vain, että yhteiskantajille kokonaisuudessaan on aiheutunut 

vähintään vaaditun määräinen vahinko. Prosessilaki ei tätä mahdollisuut-

ta tunne mutta ei myöskään sitä epää. Tässä yhteydessä mielenkiintoa on 

ainoastaan sillä, onko kysymys kantajien yhteisen korvausvaatimuksen lu-

vallisuudesta aineellinen kysymys vai kysymys prosessinedellytyksistä. Pe-

rinteisesti vaatimukseen asian oikeasta vireille panemisesta on luettu haas-

tehakemuksen riittävä yksilöinti. Hakemuksessa on ilmoitettava ”yksilöity 

vaatimus”.294 Jos ajatellaan vastapuolen puolustautumista (mikä lienee vaa-

timuksen ratio), riittävä yksilöinti saavutetaan ilmoittamalla korvausperuste 

ja vahingon kokonaismäärä. Vastapuoli ei tarvitse puolustautuakseen kan-

teelta tarkkaa tietoa siitä, miten kanteessa vaadittu korvausmäärä jakautuu 

vahingonkärsijöiden kesken. Vastapuoli voi muutoinkin esimerkiksi kiistää 

korvausperusteen, syy-yhteyden ja vahingon syntymisen tai vedota erilai-

siin vapautumisperusteisiin kuten myötävaikutukseen tai vahingon määrän 

rajoittamisen laiminlyöntiin. Jos tarkempi tieto korvauksen jakautumisesta 

vahingonkärsijöille poikkeuksellisesti olisi tarpeen, tuomioistuin voi aineel-

lisella prosessinjohdollaan täsmentää sitä. Toisin sanoen: yhteinen korva-

usvaatimus ei tule arvioitavaksi kysymyksenä prosessinedellytyksistä vaan 

aineellisena ongelmana. Tällaista kannetta ei näin ollen saa jättää tutkimatta 

eikä vaatia haastehakemuksen täydentämistä eli korvausvaatimuksen jaka-

mista yhteiskantajien kesken. 

Saadun korvauksen jakamisesta keskenään päättävät yhteiskantajat, ja 

siihen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan yhteiskantajien välisillä oikeuden-

käynneillä. Koska yhteiskanne on tyypiltään opt in -järjestely, ylijäämän 

käyttäminen ei muodosta ongelmaa. Sitä ei periaatteessa voi syntyä. Kuten 

edellä todettiin, jakaminen nousee ongelmaksi vasta opt out -tyyppisissä  

293.  Sjöström 1948 s. 96. Hänen kantaansa rasittaa toisaalta melkoinen ristiriita. Hän nimittäin 
samassa yhteydessä katsoi, että laissa ei ollut säännöksiä yhteisesti vireille pantujen asioiden 
erottamisesta. Asian luonnosta kuitenkin johtui, että tuomioistuimella tulisi olla tähän mah-
dollisuus. Muutoin kantaja voisi mielivaltaisesti saada aikaan ”täysin erilaisten vaateiden kä-
sittelemisen samassa yhteydessä”. Tosin Sjöströmin esitystä luettaessa on muistettava, että niitä 
kirjoitettaessa prosessilaista puuttuivat jokseenkin kaikki säännökset asioiden yhdistämisestä.    
294.  Näin Havansi 2003 s. 73.
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kannejärjestelyissä.295 Yhteisessä korvauksessa jakamisessa ongelmaksi nou-

see vajauksen jakaminen, koska tuomittava korvaus ei todennäköisesti riitä 

kaikille täydeksi. Suomalaisten tuomioistuinten nuiva asenne vahinkojen 

korvaamiseen pitää huolen siitä, että ylikompensoinnin vaara on teoreetti-

nen, esitettiin yhteiskanteessa sitten yhteinen vaatimus tai joukko yksilöllisiä 

vaatimuksia. On kuitenkin myönnettävä, että yhteinen korvausvaatimus tuot-

taa ongelmia, joihin ei ole löydettävissä helppoja vastauksia. Tästä syystä tut-

kimuksessa on ehdotettu ongelman kiertämistä, jos jakaminen uhkaa muo-

dostua suhteettoman suuritöiseksi tai taloudellisesti epärationaaliseksi. Yksi 

tällainen järjestely on, että intressinhaltijat kylläkin saavat esittää yhteisen ja 

erittelemättömän korvausvaatimuksen. Tuomittua korvausta ei kuitenkaan 

jaeta heille, vaan se ohjataan johonkin ”yleishyödylliseen tarkoitukseen”.296 

Tätä järjestelyä kutsutaan vakiintuneesti cy-prés -metodiksi.297 Metodi on 

ollut alun perin yhdysvaltalainen, mutta siihen viitataan muun muassa Suo-

men ryhmäkannelain varhaisessa valmistelussa. Samaan lopputulokseen, 

yksilölliseltä jakamiselta vältytään, päästään myös niin sanotulla fluid re-

covery-mekanismilla. Siinä tuomitut korvaukset ohjataan alennuksina pal-

velujen tuleville käyttäjille tai tuotteiden vastaisille ostajille. Tällainen kom-

pensointi puoltaa paikkaansa etenkin silloin, kun yksittäiset vahingot ovat 

hyvin pieniä (ehkä vain muutaman euron tai jopa senttejä) mutta niitä on 

lukumääräisesti erittäin paljon. Fluid recovery -järjestelyä suositellaan muun 

muassa hyödykkeiden tietoisen vajaapakkaamisen ja perusteettoman ylilas-

kutuksen aiheuttamiin vahinkoihin.    

Tuomitun korjauksen ohjaaminen houkuttelee kahdestakin syytä. En-

siksikin tällainen ohjaaminen poistaa epäilykset jakamisen oikeudenmukai-

suudesta. Toiseksi se ratkaisee niin sanottujen järjestökanteiden rahoittami-

seen liittyviä ongelmia. Siinä oikeuspolitiikka on ajanut itsensä melkoiseen 

umpikujaan. Yhtäältä vaaditaan, että vastuu oikeuksiin pääsemisestä siir-

retään entistä enemmän järjestöille. Toisaalta kuluttaja- ja kansalaisjärjes-

töillä ei normaalisti ole käytettävissään varoja oikeudenkäynteihin, joita 

niihin kohdistetut odotukset vaatisivat. Nähtäväksi kuitenkin jää, hyväk-

sytäänkö ohjatut korvaukset Suomen oikeudessa. Tosin on syytä korostaa, 

että yhteisten korvausvaatimusten salliminen ei sinänsä sitä vaadi. Ohjaa-

mista tarvitaan vain suhteellisen harvoissa tapauksissa. Oikeudellisia es-

teitä cy-prés -metodin käyttämiselle ei nykyisinkään ole. Kollektiivikantajat 

295.  Ks. edellä jakso 3.4.1.
296.  Wösthoff 2015 s. 86. 
297.  Ks. lähemmin Raja-Lomas 2015 s. 78.
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voivat sopia keskenään korvauksen ohjaamisesta ulkopuoliselle ja esittää 

sopimuksen tuomioistuimelle.298 Yksittäinenkin kantaja voi esittää tällai-

sen vaatimuksen. Sen sijaan fluid recovery -menetelmä vaatisi nähtävästi 

lainmuutoksen, jos se halutaan toteuttaa tuomiolla. Vahinko on nimittäin 

Suomen oikeudessa korvattava joko rahassa tai ennallistamisella. Korva-

uksen ohjaamista alennuksiin tulevissa oikeussuhteissa ei voitane hyväl-

lä tahdollakaan pitää kumpanakaan. Eri asia on, että kantajat ja vastaaja  

voivat sopia alennuksista ja pyytää tuomioistuinta vahvistamaan tällaisen 

sovinnon.       

Yhteiskanteen todellinen kompastuskivi ei ole prosessilaki, vaan tällai-

sen kanteen vaatima kantajien yhteistoiminta. Yhteistoiminnan on oltava 

lähes täydellistä. Yhteiskantajien tulee olla yksimielisiä esimerkiksi siitä, mitä 

vaatimuksia esitetään ja miten yhteistä asiaa ajetaan.299 Pienetkin erimieli-

syydet tekevät tehokkaan asianajamisen mahdottomaksi, toisin sanoen joko 

asia hävitään tai yksittäiset yhteiskantajat joutuvat luopumaan vaatimuksis-

taan, eli prosessioikeudellisessa jargonissa jättämään kanteen omalta osal-

taan sillensä. Ja mitä useampi yhteiskantaja näin luovuttaa, sitä heikommalta 

kanne kokonaisuudessaan alkaa uskottavuudeltaan näyttää. Vastapuoli voi 

kiihdyttää hajoamisprosessia joko yksilöllisillä sovintotarjouksilla tai yksin-

kertaisesti kohdistamalla asianajamisensa yksittäiseen kantajaan, jolloin luo-

vuttamisen todennäköisyys kasvaa. Tosin lähtökohtaisesti ryhmäkoheesio 

suhteessa ulkopuolisiin tahoihin nähden on yhteiskanteissa vahva ja paljon 

vahvempi kuin joukkokantajien keskuudessa. Näin yhteiskantajien ryhmän 

hajoaminen on luultavimmin endogeenistä eli yhteiskantajien sisäsyntyisistä 

erimielisyyksistä aiheutuvaa.  

Yhteiskannetta rasittavat pulmat eivät ole luonnonlaki tai käsitteellinen 

välttämättömyys. Niitä ei esimerkiksi lainkaan esiinny hallintolainkäytössä. 

Sofiskoitunutta oppia prosessinedellytyksistä ei siellä tunneta, joten yhteis-

valitusten käyttöala määräytyy tarkoituksenmukaisuutta seuraten. Oikeus-

käytäntö on siellä perinteisesti suhtautunut suopeasti yhteisvalituksiin, ai-

nakin kun yhteisvalitus koskee yhtä ja samaa viranomaispäätöstä. Kysymys 

yhteisvalituksen sallittavuudesta herääkin itse asiassa vain, kun yksilölliset 

valitukset koskevat eri viranomaispäätöksiä. Tosin tarkoituksenmukaisuus 

(jos se hyväksytään ratkaisevaksi argumentiksi) antaa tähänkin kysymykseen 

298.  Sopimus ei luonnollisestikaan muuta prosessinedellytyksiä eli tee tällaisesta yhteisestä 
korvausvaatimuksesta luvallista, jos prosessilaki sen muutoin kieltää. Sen sijaan sopimus estää 
sen, että korvauksen jakoperusteista nousisi erillisriita oikeudenkäyntiin.  
299.  Tätä yhteiskanteen kantajajoukon hajoamista käsitellään lähemmin jaksossa 6.3. 
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suoran vastauksen. Jos viranomaispäätöksillä on yhteyttä keskenään – ne 

koskevat samaa henkilöryhmää, samaa oikeussuhdetta ja niin edelleen300 

– yhteisvalitukselle on vaikea keksiä minkäänlaisia vasta-argumentteja. Pi-

kemminkin valituksen käsittely yhteisvalituksena  säästää sekä valittajien että 

hallintotuomioistuimen työtä. Yhteisvalituskonseptia voi vastustaa enintään 

fiskaalisin perustein (valituksesta voidaan periä vain yksi oikeudenkäynti-

maksu) tai tulossuoritteiden tehtailulla (yhteisvalitus on vain yksi valitus-

asia). Access to justice – tutkimuksessa tällaiset argumentit eivät saa painoa, 

pikemminkin ne aiheuttavat hilpeyttä. Virallisperiaatteen leimaamassa hal-

lintoprosessissa ei tavallisesti myöskään ole tarvetta yksilölliseen asianaja-

miseen. Näin vaatimus koordinoidusta asianajamisesta ei tuo jännitteitä yh-

teisvalitusten käsittelyyn.

Yhteiskanteella on turvallinen muunnelmansa eli siirronsaajan kanne 

-konstruktioon tukeutuva ”yhteiskanne”.301 Jos (asiallisen) yhteiskanteen nos-

taa siirronsaaja omissa nimissään, joukkokanteille ominainen kumulaatio-

problematiikka ja yhteiskanteen spesifiset prosessinedellytyspulmat väiste-

tään. Kaikki siirronsaaja-kantajan vaatimukset on käsiteltävä ja ratkaistava 

yhdessä, vähäisenä poikkeuksena mahdollisuus erilliseen valmisteluun ja 

osatuomioon. Mitään ylärajaa siirtojen määrille ei prosessilaista seuraa: kan-

teeseen voidaan koota tuhansia siirrettyjä vaatimuksia. Niiden ei myöskään 

tarvitse olla ”paketoituja” eli mahdollisimman standardimaisia. Yhteiskä-

sittelyn (sanan pitäisi oikeastaan olla lainausmerkeissä) ehtona kun tässä 

tapauksessa ei ole vaatimusten tai perusteiden samanlaisuus.302 Tällaista 

kannetta ei voi jättää tutkimatta sillä perusteella, että kantajan vaatimukset 

palautuvat erillisten intressinhaltijoiden alkuperäisiin oikeuksiin. Siirronsaa-

jan kanne on myös varsin immuuni vastastrategioille. Sen yksinkertaistettu 

rakenne ei jätä paljoakaan tilaa riidoille riidoissa. Siirronsaajan kannetta ajaa 

300.  Esimerkkinä ovat niin sanotut sarjapäätökset kuten maksuunpanot saman verovelka-
suhteen perusteella eri henkilöille. 
301.  Tässä tutkimuksessa konstruktiota ei pidetä käsitteellisesti yhteiskanteena, vaan se jä-
tetään luokittelun ulkopuolelle, se ei toisin sanoen ole kollektiivisen oikeussuojan väline. Ks. 
Koulu 2017 s. 237. Konstruktiossa kantajat eivät muodosta joukkoa edes kuvainnollisesti edus-
tettuna kuten pilottikanteissa, eikä tuomiolla tule olemaan vaikutusta itse oikeudenkäynnin 
ulkopuolella. Konstruktio perustaa tavallisen kahden asianosaisen riita-asian oikeudenkäyn-
nin. Tästä huolimatta on myönnettävä, että konstruktio luo ”yhteiskannemaisen” asetelman 
ja ansaitsee tulla tässä yhteydessä mainituksi. 
302.  Toki luontaisen rajoituksen tuo siirronsaaja-kantajan kapasiteetti. Mitä enemmän yksi-
lölliset vaatimukset poikkeavat toisistaan, sitä vaikeampi kantajan on hallinnoida vaatimus-
kimppuaan ja sovittaa asianajamistaan sen mukaiseksi. Arkaistisissa palkkaa koskevissa siir-
ronsaajan kanteissa siirrettyjä palkkasaatavia oli yleensä muutama kymmenen, enintään sata.  
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tyypillisesti institutionaalinen taho, johon kuluvastuulla pelottelu ei tehoa, ja 

yhtä asianosaista ei voida hajottaa yksilöllisillä sovintotarjouksilla.     

5.6. Tiivistelmä: kestävät ja hauraat 
kannemallit

Edellä havaittiin, että taloudellinen riski vaihtelee niissä kannemalleissa, joi-

ta on tapana lukea kollektiivisen lainkäytön piiriin. Tässä luvussa huomattiin, 

että vaihtelua on myös siinä, missä määrin eri kannemallit kestävät vastaajan 

potentiaalisia vastastrategioita. Näitä vastastrategioita on kolme päätyyp-

piä: viivyttäminen, aikaansaatu riita riidassa ja kantajarintaman hajottami-

nen. Lähtöolettamus oli, että kaikki kannetyypit ovat rakenteellisista syistä 

hyvin alttiita kahdelle ensimmäiselle strategialle. Kollektiivinen lainkäyttö 

vaatii ensiksikin monimutkaista säätelyä. Tästä taas seuraa, että kollektiivi-

silla kanteilla on tavallisesti erityisiä prosessinedellytyksiä ja omia menette-

lytapoja. Tällainen sääntely avaa mahdollisuuksia oikeudenkäynnin viivyttä-

miseen. Toiseksi kollektiivisissa oikeudenkäynneissä sovelletaan nähtävästi 

jokaisessa maassa joltain osin pääosin yleisen prosessilain määräyksiä: eri-

tyissääntely ei liene missään absoluuttisen kattavaa. Näin kollektiivisissa oi-

keudenkäynneissä herää jatkuvasti kysymyksiä siitä, miten poikkeava toimin-

taympäristö vaikuttaa prosessilain vakiintuneisiin tulkintoihin. 

Pessimististen odotusten valossa tulokset olivat yllättävän myönteisiä: 

kollektiivisen kannemallit eivät olekaan tässä suhteessa niin alttiita kuin tut-

kimus on olettanut. Tosin ryhmäkanteesta on sanottava, että viranomaisaloit-

teellisuus poistaa vain yhden riskitekijän eli epäselvyyden siitä, kenellä on 

kanneoikeus.303 Ryhmäkanteena käsittelemisen erityiset edellytykset, vaa-

timusten samankaltaisuus, ryhmän täsmällinen määrittely ja ryhmäkanne-

muodon tarkoituksenmukaisuus jättävät riittämiin tilaa riidoille riidassa, sitä 

paitsi viimeinen edellytys eli ryhmäkanteena käsittelemisen tarkoituksenmu-

kaisuus on suorastaan pelottavan epätäsmällinen. On vaikea keksiä sellaista 

tarkoituksenmukaisuuden tulkintaa, joka olisi lain sanamuodon vastainen. 

Vastaajan väitteiden vaarallisuutta lisää erillinen muutoksenhakuoikeus, joka 

on nykylaissa vastoin alkuperäisiä ajatuksia pääsääntönä. Näin viivyttävän 

303.  Kannattaa huomata, että kannevallan laajentaminen nähtiin hyväksi keinoksi toteuttaa 
oikeuksia jo ennen kuin kollektiivisesta lainkäytöstä alettiin puhua. Ks. esimerkiksi Nuotio 
1996 s. 1035. Tosin paljon laskettiin ”asianmukaisen oikeusavun” ja ”erityisasiamies-järjestely-
jen” varaan, joista saatava hyöty on havaittu sittemmin varsin vähäiseksi ”pieniin” oikeuksiin 
pääsemisen kynnyksessä. 
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vastaajan ei tarvitse tehdä muuta kuin kiistää ryhmäkanteen edellytykset, 

viive syntyy itsestään. Kantajarintamaa ryhmäkanteessa on sen sijaan vaikea 

ellei mahdotonta hajoittaa: intressinhaltijat eli ryhmän jäsenet ovat kulutta-

ja-asiamiehen formaalisen asianosaisaseman antamassa suojassa.304 Heillä 

ei ole taloudellista riskiä, joten pelottelu kuluvastuulla on tehotonta. Vain 

suunnatut sovintotarjoukset voivat hajottaa ryhmää, mutta yksittäisten ryh-

mäläisten irtaantuminen ei kaada kannetta. Asian käsittely ryhmäkanteena 

voi jatkua, kunhan yksikin ryhmäläinen on siinä mukana.  

Joukkokanteet ovat sen sijaan varsin immuuneja kaikille mahdollisille 

vastastrategioille. Hajottaminen tehoaa paradoksaalisesti parhaiten silloin, 

kun kantajajoukko on järjestäytynyt ja kanteet kunnolla koordinoitu. Val-

miiksi hajanaista kantajajoukkoa kun ei voi eikä tarvitsekaan hajottaa. Jär-

jestäytyneen kantajajoukon hajottaminen on sekin kaksiteräinen miekka. Jos 

vastaaja siinä onnistuu eli saa esimerkiksi kanteet erilliskäsiteltäviksi, vas-

taaja on samalla  hajottanut myös oman asianajamisensa. Joukkokantajat 

tietenkin kärsivät hajottamisesta, etenkin jos se samalla estää yhteiskäsitte-

lyn, kohonneina asianajamiskustannuksina ja vaikeutuvana asianajamisen 

koordinointina. Nämä haitat kuitenkin kohtaavat vastaajaa vähintään yhtä 

ankarina. Pahimmassa skenaariossa vastaaja vedetään mukaan loputtomaan 

eli vuosikymmenien mittaiseen oikeudenkäyntien kurimukseen. Yhtä uusia 

kanteita pannaan vireille, jokainen kanne on entistä vaarallisempi, koska 

siinä on otettu opiksi aikaisempien oikeudenkäyntien kokemuksista. Vaati-

muksia ja perusteita vaihdellaan, uusia todisteita kaivetaan esiin ja vanhoja 

hylätään ja niin edelleen.    

Pilottikanteisiinkin on vaikea keksiä purevaa vastastrategiaa. Erityisiä vii-

vyttämismahdollisuuksia ei avaudu, koska prosessilaki ei tunne pilottikan-

teita eikä anna niille prosessioikeudellisia etuja. Kiistely siitä, onko määrätty 

kanne pilottikanne ja näin oikeutettu suosituimmuuskohteluun, on näin vail-

la tarkoitusta. Tosin erityistä viivyttämistä ei useinkaan tarvita, koska pilotti-

kanteiden käsittely on kokemusperäisesti hitaampaa kuin keskimäärin. Tämä 

johtuu pilottikanteen prejudisiaalisesta merkityksestä, mikä saa asianosaiset 

panostamaan enemmän oikeudenkäyntiin ja tuomioistuimen käsittelemään 

sen (ehkä) normaalia tunnollisemmin. Pilottikantajaan on vaikea vaikuttaa 

pelottelulla, koska taustaryhmä suojaa häntä taloudelliselta ja henkiseltä ra-

situkselta. Edullinen sovintotarjous antaa pienoisen lupauksen. Ellei siihen 

304.  Vaikka viranomaisaloitteiset ryhmäkannemallit kohtaavat kovaa arvostelua, on tästä 
syystä muistettava, että niillä on myös vahvuutensa – kunhan viranomainen vain ensin maa-
nitellaan nostamaan kanne! 
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ole varauduttu, pilottikantaja voi suostua sopimukseen, luopua kanteestaan 

ja pudottaa pohjan taustaryhmän tavoitteilta. Tosin sovintouhkaan osataan 

kohtalaisen hyvin varautua. Systemaattisille vastastrategioille avautuu sen 

sijaan laaja käyttöala, kun menestyksekkään pilottikanteen jälkeen nostetaan 

odottavat toisintokanteet. Tällöin kiistely asioiden samankaltaisuudesta tar-

joaa mahdollisuuden sekä kehittää riitoja riidassa että viivyttää toisintokan-

teiden käsittelyä. Kun toisintokanteet ovat tyypiltään aina joko ryhmäkanne, 

yhteiskanne tai nippu joukkokanteita, niihin soveltuvat vastastrategiat ovat 

samoin käytettävissä.       

Tässä suhteessa heikoin kollektiivikanne eli niistä alttein vastastrategioil-

le on yhteiskanne. Yhteiskanne näyttää rakenteellisesti hauraalta. Ensiksikin 

prosessilaki jättää avoimeksi, mikä on yhteiskanteen soveltamisala, toisin sa-

noen milloin asia (eli eri vaatimusten nippu) voidaan panna vireille yhdellä 

haastehakemuksella. Vastaaja voi näin tehdä väitteen siitä, että kanteeseen 

liittyvä prosessinedellytys puuttuu. Vaikka väite hylättäisiinkin, sen käsitte-

lyyn menee aikaa. Samoin on epävarmaa, saako tällaisen prosessiväitteen 

hylkäämisestä valittaa erikseen (OK 16:3.3). Erillisen muutoksenhaun kielto 

ei ole yhtä ehdoton kuin oikeudenkäynnin aikaisissa prosessioikeudellisissa 

päätöksissä. Kiistatonta tietenkin on, että kantajat saavat hakea muutosta, jos 

heidän yhteinen haastehakemuksensa jätetään tällä perusteella tutkimatta. 

Pulmat sen sijaan liittyvät vastaajien oikeuteen hakea muutosta, jos yhteis-

kanne (eli yhteinen haastehakemus) otetaan käsiteltäväksi. Tilannemuunnel-

mia on kaksi, ensimmäisessä vastaaja on tehnyt väitteen kannetta koskevan 

prosessinedellytyksen puuttumisesta. Väite tuo tilanteen muodollisestikin 

OK 16 luvun soveltamisalaan. 

Toisessa muunnelmassa vastaaja ei ehdi tai vaivaudu tekemään väitettä. 

Periaatteessa väitteen hylkäävään päätökseen ei saa hakea erikseen muu-

tosta. Tuomioistuin voi kuitenkin määrätä toisin (ensimmäinen virke). Jat-

kokysymykseksi kuitenkin nousee, milloin tuomioistuimen sitten tulee tai se 

ainakin saa antaa luvan erilliseen muutoksenhakuun. Erikseen ratkaistavaksi 

joka tapauksessa jää, keskeytetäänkö yhteiskanteen käsittely, kunnes valitus 

väitteen hylkäämisestä on saanut lainvoimaisen ratkaisunsa. Se seikka, käsi-

telläänkö asia yhteiskanteena vai joukkokanteina, heijastuu kuitenkin siinä 

määrin sekä kantajien että vastaajan asianajamiseen, että keskeyttämistä on 

pakko pitää pääsääntönä, niin kohtuutonta kuin se access to justice -näkö-

kulmasta onkin.    
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Yhteiskantajien joukko voi myös itsestään hajota erimielisyyksiin siitä, 

miten asiaa ajetaan. Mitä yksilöllisempiä vaatimukset ovat, sitä erilaisem-

paa asianajamista ne vaativat. ”Selvien” vaatimusten esittäjät eivät sitä paitsi 

välttämättä halua tukea epäselvien ja kiistanalaisten vaatimusten ajamista. 

Yhteiskanne ei siedä paljoakaan yksilöllistä asianajamista, kun taas joukko-

kanteet sietävät sitä loputtomiin. Pahimmassakin tapauksessa yhteiskäsittely 

puretaan, ja asioiden käsittelyssä palataan asiakohtaisiin erilliskäsittelyihin. 

Yhteiskanteissa tällainen palaaminen perusoikeudenkäynteihin (eli to the 

basics) ei sen sijaan ole mahdollista. Totaalisessa umpikujassa yhteiskan-

tajat eivät voi enää ajaa asiaansa. Käytännössä yhteiskanteet edellyttänevät 

asianajamisessa personaaliunionia eli yhteistä asianajajaa. Sen sijaan jouk-

kokanteet sallivat erillisen asianajamisen, yhteisen asianajamisen ja kaikki 

sen yhdistelmät.   

          



1896. Valtasuhteet kollektiivisissa 
oikeudenkäynneissä

6.1. Valtasuhde asianosaiset/tuomioistuin

6.1.1. Tuomarivallasta yhteistoimintaan

Kollektiivinen lainkäyttö heijastuu myös siihen, miten valtasuhteet joukko-

oikeudenkäynneissä (tai joukko-oikeudenkäynneissä) määräytyvät. Tosin 

tutkimuksessa  joudutaan lähtemään tyhjästä. Vaikka kollektiivista lainkäyt-

töä on tutkittu myös  käyttäytymistieteiden näkökulmasta, kyseinen tutkimus 

keskittyy liiaksi aloitteentekoon eli oikeudenkäynnin aloittamiseen tai sii-

hen liittymiseen.305 Toimijoiden käyttäytymisestä oikeudenkäynnin aikana ei 

paljoa tiedetä. Toki voidaan väittää, että inhimillistä käyttäytymistä ohjaavat 

yleiset säännönmukaisuudet – riskiaversiivisuus, aloitteiden välttely ja tai-

pumus vapaamatkustamiseen – näkyvät myös oikeudenkäynnin aikaisessa 

käyttäytymisessä. Näihin voitaneen lisätä turhautuminen, sillä kollektiiviset 

oikeudenkäynnit tunnetusti kestävät ja kestävät, mikä saa niihin osallistumat 

kyllästymään. Turhautuminen ja kiusaus luovuttaa oikeuksien hakemisessa 

varmasti kasvaa ajan kuluessa. 

Kollektiivisessa lainkäytössä on erotettavissa kolme valtasuhdetta, eli 

suhde asianosaiset/tuomioistuin, suhde asianosaiset/heidän asianajajansa 

sekä myötäpuolten eli tämän tutkimuksen kielenkäytön mukaan kanssakan-

tajien keskinäinen suhde. Kahdessa ensimmäisessä kollektiivisuus selvästi-

kin heijastuu valtasuhteisiin: ne muuttuvat siitä, millaisia ne ovat tyypillisessä 

kahden asianosaisen oikeudenkäynnissä. Kolmannessa suhteessa tavallinen 

oikeudenkäynti ei tarjoa vertailukohdetta, kyseistä suhdettahan ei siinä esiin-

ny. Toki usean asianosaisen asioita on aina ollut, mutta nykyiset massiiviset 

ja pitkälle organisoidut joukko-oikeudenkäynnit ovat hyvin etäällä varhai-

sista edeltäjistään. Edustuksellisia kannetyyppejä ei sitä paitsi edes tunnettu 

suomalaisen prosessioikeuden tutkimuksen alkuaikoina.

Prosessioikeuden tutkimus ei tarjoa mainittavasti apua. Tämä tutkimus 

on ollut ja ehkä edelleenkin pääsääntöisesti on lainopillista. Lainopillinen 

tarkastelu puolestaan rajaa vahvasti kysymyksenasettelua. Koska oikeuden-

305.  Ks. edellä jakso 2.2.
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käynnin toimijoitten valtasuhteista ei ole säännöksiä prosessilaissa, tutkimus 

ei ole ollut aihepiiristä kovinkaan kiinnostunut. Sitä paitsi oikeusdogmaatti-

nen lähestymistapa veisi joka tapauksessa kysymyksenasettelulta lähes kai-

ken mielenkiinnon. Voidaan sanoa, että aihepiiri tulee kiinnostavaksi vasta 

käyttäytymistieteellisen näkökulman myötä. Perinteinen lainopillinen nä-

kemys nimittäin määrittää valtasuhteet näennäisen yksiselitteisesti ja lo-

pullisen tuntuisesti. Mitä tulee asianosaisten ja tuomioistuimen suhteeseen, 

muodollinen prosessinjohtovalta on uskottu tuomarille: hän päättää yksin oi-

keudenkäynnin aikataulusta ja ulkoisesta kulusta.306 Tosin tämä valta joudu-

taan lukemaan rivien välistä. Oikeushistorioitsija sen sijaan panee merkille, 

kuinka modernin prosessioikeuden alkuvaiheessa oltiin suorapuheisempia. 

Esimerkiksi niin sanotun Wreden komitean eli 1900 -luvun alun ehdotukset 

oikeudenkäyntilaitoksen uudistamiseksi puhuivat ”tuomarille myönnetyis-

tä oikeuksista”: näitä oikeuksia olivat muun muassa oikeus yhdistää yhdes-

sä käsiteltäviä juttuja ja oikeus erottaa juttuja jotka eivät kuuluneet yhteen, 

oikeus lykätä asioita ja päättää miten pitkälle niitä lykättiin sekä lopettaa 

käsittely, kun hän havaitsi asian kyllin selvitetyksi.307 Oikeuksia perusteltiin 

kiintoisasti viittaamalla ”uudempaan ulkomaiseen lainsäädäntöön”. Erikseen 

vielä todettiin uudistuksen pykäläkohtaisissa perusteluissa, että säännökset 

kumulaatiosta eivät saa supistaa tuomioistuimen valtaa määrätä juttuja ero-

tettavaksi, milloin yksittäistapauksen laatu sitä vaatii.308 

Todelliset valtasuhteet ovat hautuneet kielenkäytön taakse eli keskuste-

luun yhteistoimintaperiaatteesta. Keskustelu on näkökulmasta riippuen joko 

fraasien toistelua tai, koska periaate ei todellisuudessa tuo ehtoja tai rajoi-

tuksia tuomarin vallankäytölle tässä suhteessa, ideaalitilan kuvausta. Periaa-

te hahmottaa oikeudenkäynnin ”asianosaisten ja tuomioistuimen väliseksi 

yhteistyöksi”.309 Ilmeistä on, että yhteistoimintaperiaate vakavasti otettuna 

306.  Muodollisella prosessinjohdolla tarkoitetaan ”oikeudenkäynnin muodollisen kulun jär-
jestämistä”. Se paikantuu erityisesti valmisteluun. Siihen kuuluvat kysymykset ”tuomioistuin 
ratkaisee periaatteessa viran puolesta pitäen silmällä sekä valmistelun sisällöllisiä tavoitteita 
että valmistelun joutuisuutta”. Näin Frände ym 2017 s. 1013. Myös tässä prosessinjohdossa tois-
tuu aineellisesta prosessinjohdosta tuttu kysymys, sisältyykö prosessinjohtovaltuuksiin va-
paata harkintaa. Ks. Vaitoja 2014 s. 371. Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimus tuntuu 
kuitenkin oikeudellistavat täysin myös nämä valtuudet. Aikanaan sen sijaan katsottiin, että 
sääntelemättömyys johti prosessinjohdon vapauteen. Yksityiskohtaisten säännösten puuttu-
essa tuomioistuimella on ”melkoisen laajat valtuudet” järjestää oikeudenkäynti tarkoituksen-
mukaiseksi. Ks. Sjöström 1948 s. 93.    
307.  Ehdotukset Oikeudenkäyntilaitoksen uudistukseksi 1901 s. 128.
308.  Mt. s. 168.
309.  Näin Frände ym 2017 s. 200. Yhteistoimintaperiaate on totuttu liittämään asian selvittä-
miseen eli materiaaliseen prosessinjohtoon. Ks. esimerkiksi Virolainen 1988 s. 31. On kuitenkin 
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pehmentää aikaisempaa käsitystä tuomarista muodollisen prosessinjohdon 

valtiaana, jonka yksipuolisiin määräyksiin asianosaisten tulee alistua. Yhteis-

toimintaperiaatteeseen kuuluu, että keskeisistä prosessinjohdon ratkaisuis-

ta on oikeudenkäynnin aikana keskusteltava ja sovittava mahdollisuuksien 

mukaan yhdessä. Periaate on sekä sisällöltään että sitovuudeltaan tulkinnan-

varainen. Voidaan esimerkiksi kysyä, mihin kaikkeen se ulottuu ja millaista 

vaivaa tuomarin on nähtävä sovinnolliseen tulokseen pääsemiseksi. Sisällön 

sitominen tuomarin persoonaan (’hyvä tuomari hakee yhteistoimintaa, huo-

no ei’) ei auta. Vielä vähemmän hyötyä saadaan siitä, että periaate jätetään 

perinteisen työnjaon ’asianosaiset esittävät faktat/tuomari tuomitsee’ muo-

dikkaaksi kuvaukseksi. Käytännön kuvaukset yhteistoimintaperiaatteesta 

eivät ole aina myönteisiä. Asianajajille nimittäin annetaan praktiseksi neu-

voksi, että tuomioistuimen puheenjohtajan toimia ei parane kyseenalaistaa, 

kun päätökset on tehty.310 Kyseenalaistaminen vain pilaa päämiehen asian.

Olisi houkuttelevaa rakenteistaa yhteistoimintaperiaate ja johtaa siitä 

konkretisoituneita yhteistoimintavelvoitteita, jotka kohdistettaisiin tuoma-

riin. Yhden, tosin hyvin vaatimattoman velvoitteen prosessilaki asettaakin. 

Se nimittäin määrää, että oikeudenkäynnin asianosaisille on annettava ti-

laisuus lausua käsityksensä siitä, miten valmistelu tulisi siinä järjestää. Tätä 

jo lähtökohtaisesti kapeaa tiedusteluvelvoitetta prosessilaki rajaa oudolla 

määreellä, tilaisuus annetaan ainoastaan ”tarvittaessa” (OK 5:17.2). Käytän-

nössä asianosaisten mieltä kysyttäneen rutiininomaisesti kaikissa laajoissa 

riita-asioissa ja muutoinkin kuin pelkän valmistelun ”järjestämisen” osalta. 

Yhteistoiminta ei välttämättä rajoitu pelkkään mielipiteen kysymiseen vaan 

yksimielisten asianosaisten (käytännössä heidän asianajajiensa) toivomuk-

set otetaan huomioon esimerkiksi aikatauluissa. Täten on syytä olettaa, että 

yhteistoiminnassa law in books on hyvin erilainen kuin law in action.  Yhteis-

toiminnan todellinen laajuus jää näkymättömäksi; se ei juuri jätä merkkejä 

asiakirja-aineistoon. 

Muodollisen prosessinjohdon päätöksille on ollut aina ominaista se, että 

ne ovat harvoin nimenomaisia, vielä vähemmän kirjallisia. Tehty päätös käy 

selvää, että periaate vaikuttaa – tai ainakin sen pitäisi vaikuttaa – vähintäänkin yhtä vahvasti 
muodolliseen prosessinjohtoon. Muodollisessa prosessijohdossa esteeksi ei myöskään nouse 
tuomioistuimen puolueettomuus. Kun aktiivinen (materiaalinen) prosessinjohto herättää her-
kästi epäilyjä tässä suhteessa, on oikeastaan mahdotonta keksiä esimerkkejä tilanteesta, joissa 
muodollinen prosessinjohto saisi saman aikaan.
310.  Kilpiä 2016 s. 127 ja 149. Neuvo antaa ymmärtää, ettei yhteistoiminta välttämättä käsitä 
tasavertaista neuvonpitoa siitä, miten asia kannattaisi käsitellä. Pahimmillaan yhteistoiminta-
periaate vääristyykin asianosaisen velvollisuudeksi tehdä mukisematta, mitä tuomari käskee!
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ilmi vain siitä, miten jatkossa menetellään tai toimitaan, esimerkiksi milloin 

valmisteluistunto järjestetään tai pyydetäänkö asianosaisilta kirjallisia lausu-

mia määrätystä kysymyksestä.311 Muotovapaus tietenkin tuo muodolliseen 

prosessinjohtoon joutuisuutta ja joustoa, mutta sen hintana on, että pää-

tösten merkitys helposti hämärtyy. Kun vaikutusta asianosaisten oikeuksiin 

pääsemiseen ei jäsennetä, valittavissa olevat vaihtoehdot unohtuvat. Sosi-

aalipsykologi (jos häneltä asiaa kysyttäisiin) luultavasti sanoisi, että proses-

silailla ei oikeastaan ole tarpeen säätääkään yhteistoiminnasta. Sosiaaliset 

lainalaisuudet hoitavat jo tämän tehtävän, koska asianosaisten ja tuomarin 

välillä ei ole eturistiriitaa. Asianosaiset haluavat asialleen sujuvan, yllätyk-

settömän ja jäsentyvän käsittelyn. Harva tuomarikaan haluaa toimia ilma-

piirissä, jota leimaa epäluulo ja hänen puolueettomuutensa tai osaamisensa 

kyseenalaistaminen.  

Uusimmassa keskustelussa puhutaan muodollisen prosessinjohdon 

sijasta enimmäkseen asianhallinnasta (eng.: case management) ja asioi-

denhallinnasta tai lyhyemmin asiainhallinnasta (eng.: case flow manage-

ment). Tämä kaksoiskäsite yhtäältä erottaa kaksi muodollisen prosessin-

johdon muotoa, toisaalta jakaa niihin sisältyvät valtuudet. Asianhallinta on 

suora käännös englanninkielisestä kantatermistään.312 Sillä tarkoitetaan 

yksittäisen tuomarin toimia, joilla hän aikatauluttaa, paikantaa ja koordi-

noi yksittäisen asian käsittelyn eli hoitaa hänelle uskotun oikeudenkäyn-

nin.313 Asianhallinnalle voidaan asettaa eri tavoitteita: käsittelyn on oltava 

esimerkiksi nopeaa, joustavaa ja/tai kustannustehokasta. Asianhallinta ei 

kielellisesti sisällä viittausta siihen, miten asianhallinta tapahtuu: se voidaan 

hoitaa asianosaisten ja tuomarin neuvonpidoin – jolloin puhutaan järjeste-

lyistunnoista tai järjestelytapaamisista – tai tuomarin yksipuolisin määrä-

yksin. Oli niin tai näin, asianhallinta katsotaan asiaa käsittelevän tuomarin 

velvollisuudeksi, kun asia on hänelle jaettu tuomioistuimen organisaatios-

sa. Asioidenhallinta taas tarkoittaa tuomioistuimeen saapuvien asioiden  

jakamista eri tuomareille sekä tuomareiden toiminnan seurantaa heille ja-

etuissa asioissa. 

311.  Ks. esimerkiksi Leppänen 1998 s. 207.
312.  Vrt. Orasmaa 2016 s. 1171. Hän käyttää niitä synonyymeinä, ja ne muodostavat ”keskeisen 
osan tuomioistuimen hallinnoinnista”. 
313.  Asianhallinnassa voidaan, muodollisen prosessinjohdon tapaan, erottaa yhtäältä käsitte-
lyn aloittamista ja eteenpäin viemistä koskevat toimet, toisaalta taas ”käsittelyn tarkoituksen-
mukaisuuden” takaavat toimet. Ks. lähemmin Virolainen 1988 s. 43. Aikanaan käytiin vilkasta 
keskustelua siitä, mikä kaikki oli luettava muodolliseen prosessinjohtoon. Ks. Sjöström 1948 s. 
51. Nykyisin näillä pohdiskeluilla on vain oppihistoriallista arvoa.
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Asioidenhallinta on tuomioistuimen päällikkötuomarin velvollisuus. Hä-

nen on asioita jakaessaan seurattava määrättyjä periaatteita, joista yksi on 

eri tuomarien työmäärän tasaisuus. Seurantaan taas kuuluu huolehtimi-

nen siitä, että tuomarit käsittelevät ja ratkaisevat saamansa asiat kohtuul-

lisessa ajassa. Niin asioiden jakaminen kuin seurantakin ovat oikeudellista 

toimintaa, eräänlainen varsinaisen lainkäytön esivaihe.314 Uudessa tutki-

muksessa on korostettu, että puhuminen asioiden jakamisesta tekee siitä 

teknistä ja neutraalia. Osuvampi ilmaus olisi ”tuomarin määrääminen oi-

keudenkäyntiin”. Asianhallinnalla ja asioidenhallinnalla on, kielellisistä 

juuristaan huolimatta, perustava ero. Samalla kun asianhallinta edellyttää 

ainakin jonkinlaista yhdenpitoa asianosaisiin, asioidenhallinta ei sitä kä-

sitteellisesti eikä aina käytännössäkään vaadi. Päällikkötuomarin ei tarvit-

se varata tilaisuutta asianosaisille lausumaan siitä, mille tuomarille heidän 

asiansa jaetaan, mikä kyseisen tuomarin työtilanne on ja paljonko tuoma-

rille varataan oikeudenkäyntiä varten aikaa. Periaatteessa päällikkötuo-

marin ei tule konsultoida edes omia tuomareitaan, joskin näin tavallisesti  

tehdään varsinkin työläitä asioita jaettaessa ja viimeistäänkin tuomarin toi-

minnan seurannassa. 

Kannattaa huomata, että asianhallinta ja asioidenhallinta ovat oikeudel-

lista toimintaa. Niillä on säännöspohja, jonka tulkintaan prosessioikeuden 

periaatteet heijastuvat. Vapaan harkinnan aluetta ei periaatteessa jää, esi-

merkiksi tarkoituksenmukaisuus oikeudellistuu. Tosin käsitteen tulkinnalli-

nen epätarkkuus jättää paljon liikkumavaraa niin asianhallinnalle kuin asi-

oidenhallinnallekin. Liikkumavaraa de facto lisää se, että asianosaisilla ei ole 

kunnon keinoja kiistää mielestään epäonnistuneita prosessinjohtoratkaisuja 

kummassakaan suhteessa. Esimerkiksi yksittäinen tuomari on riippumaton 

myös prosessinjohdollisissa ratkaisuissaan. Ulkopuolinen taho ei voi mää-

rätä, miten tuomarin tai päällikkötuomarin on toimittava.

Kokonaisuutena ottaen tuomioistuinlaki antaa päällikkötuomarille koh-

tuullisen hyvät keinot puuttua asioiden viipymiseen määrätyllä osastolla 

tai tuomarilla.315 Tehokkain keino torjua kohtuutonta viipymistä on pääl-

likkötuomarin valta jakaa ja määrätyissä tapauksissa jakaa uudelleen asioi-

ta. Sen sijaan päällikkötuomarin mahdollisuudet puuttua epäyhtenäiseen  

314.  Asioiden jakaminen on noussut keskusteluaihioksi vasta viime vuosina. Keskustelussa 
on aktualisoitunut myös käsitteellinen kysymys siitä, kannattaako pitää erillään asioiden ja-
kaminen yhtäältä eri osastoille, toisaalta eri tuomareille vai onko kysymyksessä eräänlainen 
jatkumo. Ks. Orasmaa 2016 s. 1172 alaviite 8. Erolla on luonnollisesti  merkitystä vain, kun osas-
ton ratkaisupano voi vaihdella.
315.  Näistä keinoista ks. esimerkiksi SOU 2008:16 s. 73.
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laintulkintaan ovat paljon vähäisemmät. Käytännössä hän joutunee turvau-

tumaan sanan voimaan eli henkilökohtaiseen vaikutusvaltaansa. 

6.1.2. Vaikeutuva yhteistoiminta?

Yhteistä uuskäsitteille on, että ne eivät tuo muutosta totuttuun vallanjakoon. 

Asianosaisilla on – toivomuksia ja murinaa lukuun ottamatta – hyvin vähän 

sanottavaa asianhallintaan, eikä heillä ole mitään sananvaltaa tai edes tilai-

suutta sanoa mielipidettään asioidenhallinnassa. Totta on, että tässäkin law 

in books voi olla erilainen kuin law in books, toisin sanoen myös asioidenhal-

linnallisista päätöksistä todellisuudessa keskustellaan. Joukkokanteissa täl-

lainen keskustelu, eräänlainen laajennettu järjestelyistunto, tuntuu suoras-

taan välttämättömyydeltä, jos joukkokanteet halutaan käsitellä tehokkaasti 

ja koordinoidusti. Asianosaiselle suodun määräämisvallan laajuus korreloi 

yhtäältä siihen, mitä asianosainen  itse haluaa, toisaalta yleiseen yhteiskun-

nalliseen ilmapiiriin. Asianosaiselle ei hevin voida antaa sellaista määrää-

misvaltaa, mitä hän ei halua tai kykene käyttämään. Osaavalta asianosaiselta 

taas ei saisi evätä mahdollisuutta vaikuttaa oikeudenkäynnin kulkuun, toisin 

sanoen häntä ei saa liiaksi holhota vanhakantaisen paternalismin antamalla 

oikeutuksella (’tuomari tietää, miten asiaa tulisi ajaa’). Vaikka asianosaisten 

toivomukset tässä suhteessa jäävät arvailtaviksi, arkijärjen valossa yksi on 

varmaa: asianosainen ei halua tuomaria, joka näkyvästi asettuu hänen vas-

tapuolensa tueksi, ”ryhtyy ajamaan vastapuolen asiaa”. Modernissa konflik-

tinhallinnan tutkimuksessa kylläkin arvellaan, että pääsääntöisesti oikeuden-

käynnin asianosaiset haluavat määräämisvaltaa ja vaikutusmahdollisuuksia. 

Ainakin he suosivat sellaisia riidanratkaisukeinoja, joissa he mahdollisim-

man pitkälle kontrolloivat sekä asian käsittelyä että lopputulosta.316 

Samoin yhteiskunnallisen ideologian vaikutus valtasuhteisiin myönne-

tään avoimesti.317 Demokraattisissa maissa asianosaisille jätetään enemmän 

vaikutusvaltaa myös oikeudenkäynnissä kuin totalitaarisissa. Jos uuliberalis-

mi, joka on hallinnut tämän vuosituhannen alkua, heijastuisi suoraan lain-

käyttöön, ”markkinavoimat” saisivat määrätä myös sen, millaisia oikeuden-

käyntejä nostetaan ja miten niissä toimitaan. Prosessilainsäädäntö ja – mikä 

vielä tärkeämpää – toimijoiden asenteet muuttuvat kuitenkin verkkaisesti. 

Valtaosa toimijoista muistaa vielä sen ”sosiaalisen prosessikäsityksen”, joka 

316.  Koulu 2009 s. 237.
317.  Jokela 2016 s. 30.
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hallitsi oikeustieteen opetusta aikaisempina vuosikymmeniä. Myös yhteis-

toimintaperiaate eli käsitys oikeudenkäynnistä asianosaisten ja tuomarin 

vuorovaikutuksena toimi vastavoimana.318 Suomalainen oikeudenkäynti ei 

ole päässyt missään vaiheessa kunnolla ”liberalisoitumaan”. 

Huoli siitä, muuttaako kollektiivinen lainkäyttö totuttuja valtasuhteita, 

vaikuttaa maailmanlaajuiselta.319 Huoli jakaantuu itse asiassa kahteen osaan. 

Yhtäältä kysytään, missä määrin kollektiivinen lainkäyttö siirtää säädösval-

taa tuomioistuimille ja onko tällainen siirtymä hyväksyttävissä. Toisaalta taas 

pelkoja aiheuttaa se, että määräämisvalta on kollektiivisissa oikeudenkäyn-

neissä siirtymässä yhä enenevästi asianosaisilta tuomareille. Tämä puoles-

taan koetaan perinteisen adversiaalisen prosessimallin järkkymiseksi erityi-

sesti niissä maissa, joissa pelätään julkisen vallan interventioita lainkäyttöön. 

Jos ajatellaan kollektiivisuuden vaikutusta meikäläiseen yhteistoimintape-

riaatteeseen, yhteistoiminta kohtaa muutospainetta kahdessa kohdin. En-

siksikin kollektiivinen lainkäyttö vetää yhteistoimintaan paljon enemmän 

autonomisia toimijoita, joilla on oma tahto ja omia tavoitteita. Kun ennen 

prosessinjohdollisista ratkaisuista keskusteli kolme henkilöä (tuomari se-

kä asianosaisten lakimiehet), nyt potentiaalisia keskustelukumppaneita voi 

joukkokanteissa ja joskus yhteiskanteissakin olla satoja, jopa tuhansia, riip-

puen siitä, missä määrin kantajilla on yhteisiä lakimiehiä. Myöskään edus-

tuksellisissa kanteissa toimijoiden piiri ei pysy entisellään. Pilottikanteen 

taustaryhmä tai ryhmäkanteen ryhmäläiset haluavat, että heidän äänensä 

kuuluu prosessinjohdollisissa ratkaisuissa, heidän oikeuksiinsahan kysei-

set ratkaisut vaikuttavat.320 Toiseksi kollektiivisessa lainkäytössä sujuva yh-

teistoiminta on paljon tärkeämpää kuin perinteisissä kahden asianosaisen 

318.  Periaate kannattaa viimeistään tässä suhteellistaa sekä perusteiltaan että uutuudeltaan. 
Yhteistoiminnalle ei itse asiassa tarvitse etsiä oikeuskulttuurisia juuria; yhteistoiminta on seu-
rausta sosiaalisesta ja ammatillisesta kanssakäymisestä. Tuomarin kannattaa oman etunsa 
takia olla jonkinlaisissa väleissä oikeudenkäynnin muiden ammatillisen toimijoiden takia. Ks. 
esimerkiksi Champagne-Nagel 1982 s. 262. Tämän tuomarit ovat aina tienneet. Eli käyttäytymis-
tieteen kielellä: ”Similarly, judges have a strong incentive to cooperate with attorneys in both 
criminal and civil cases. Lawyers may engage in dilatory motions and other dealying (sic) tac-
tics that will make the judges’ work more difficult”. Tosin on syytä epäillä, estääkö yhteistoimin-
tahenki viivytystaktiikoita – pikemminkin  se tuntuu alussa helpottavan niihin turvautumista.    
319.  Ks. esimerkiksi Hensler 2009 s. 26.
320.  Ryhmäkannelaki kylläkin kieltää ryhmäläisiltä intervention ryhmäkanneoikeudenkäyn-
tiin (11 §), mutta se ei estä ryhmään kuuluvien osanottoa esimerkiksi järjestelytapaamisiin. 
Järjestelytapaamiset eivät ole oikeudenkäyntitilaisuuksia, vaikka muun muassa suullisen kä-
sittelyn istuntoa voidaan käyttää tähän tarkoitukseen. Välimiesmenettelyssä järjestelytapaa-
miset erotetaankin käsitteellisesti täysin välimiesprosessista eli varsinaisesta lainkäytöstä. Toki 
raja häilyy. Järjestelytapaamiset voivat lisäksi kärsiä siitä, että niissä de facto ajetaan itse asiaa. 
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oikeudenkäynneissä. Perinteinen prosessi on jotenkin läpivietävissä ilman 

vähäisintäkään yhteistoimintaa, tosin kankeasti ja virkavaltaisesti. Sen sijaan 

tuhansien kantajien joukkokanteissa niin tuomioistuimen asioidenhallinta 

kuin yhteistoiminta asianosaisten kanssa ovat käytännön välttämättömyyk-

siä. Voidaan jopa sanoa, että asianhallinta onnistuu ilman yhteistoimintaa, 

asioidenhallinta sen sijaan ei. 

Vaikka joukko-oikeudenkäynneissä tarve yhteistoimintaa kasvaa, sen 

edellytykset näyttävät heikkenevän. Tämä johtuu sosiaalipsykologian lain-

alaisuuksista eli niin sanotusta joukkojen mysteeristä.321 Joukkoon kuulumi-

nen eli joukkoliike vie osanottajiltaan yksilöllisyyden, he epäyksilöllistyvät. 

Tämä näkyy aggressiivisempana ja jyrkempänä  käyttäytymisenä, etenkin 

niitä kohtaan, joiden ei katsota kuuluvan joukkoon. Kasvava hyökkäävyys 

vaikuttaa tapaan, jolla asiaa ajetaan. Kompromisseja ei kelpuuteta, vaan esi-

merkiksi vastapuolen sovintotarjoukset torjutaan, vaikka hyväksyminen olisi 

yksilöedun mukaista. On luultavaa, että joukon mysteeri vaikeuttaa proses-

sijohdollisiakin päätöksiä, vaikka ne periaatteessa ovat neutraaleja. Myös 

emergentin normin teorian nimellä tunnettu ilmiö selittää intressinhaltijoi-

den toimia. Silmiinpistävän henkilön toiminta vetää muiden huomion, vaik-

ka hän kuuluisikin joukossa marginaaliin. Organisoiduissa ryhmäkanteissa ja 

joukkokanteissa puuhahenkilö tuottaa kyseisen emergentin normin, ja jou-

kosta tulee ”hänen näköisensä”.322 Kverulantti puuhahenkilö saa aikaan riitaa 

haastavan joukon, sovinnollinen puuhahenkilö taas mahdollistaa sovintoon 

päätyvän oikeustaistelun. Väärinkäsitysten torjumiseksi on syytä todeta, että 

nämä ovat teoreettisia malleja, eivät luonnehdintoja nykyisistä joukkokan-

teista. Suomalaisista joukkokanteista voidaan sanoa vain se, että joukkoon 

kuuluminen personifioi ennennäkemättömällä tavalla asioita käsittelevät 

tuomarit. Suomalaiselle oikeuskulttuurille on ollut tunnusomaista tuomari-

en kasvottomuus, enintään ylimpien tuomioistuinten presidentit nimetään 

ja tunnistetaan. Joukkokanteissa kuitenkin myös käräjätuomarit mainitaan 

some-viestinnässä nimeltä, ja heitä luokitellaan puolenpitoon viittaavilla 

määreillä.323    

321.  Helkama-Myllyniemi-Liebkind 2001 s. 335.
322.  Tässä tutkimuksessa puuhahenkilöksi kutsutun vaikuttajan merkityksestä ja roolista ks. 
Koulu 2017 s. 206.
323.  Ks. Koulu 2017 s. 209. Esiin tuodaan myönteisenä tapahtumana muun muassa nimeltä 
mainitun käräjätuomarin ”siirtäminen sivuun asian jatkokäsittelystä”. 
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6.2. Sisäiset valtasuhteet 1: 
edustukselliset kanteet

Ryhmäkanteessa näkyy hyvin selvästi se ero, joka syntyy ”law in books” ja 

”law in action” tarkastelun välille. Laki kerää kaiken vallan kantajaviranomai-

selle. Kuluttaja-asiamies päättää, nostaako hän kanteen ja miten hän sitä 

ajaa. Intressinhaltijoilla on vain yhtäältä oikeus ilmoittautua ryhmään, toi-

saalta irtaantua ryhmästä, johon hänet on alun perin otettu tai johon hän 

on myöhemmin ilmoittautunut. Intressinhaltijan oikeus päästä ryhmään 

on sekin epäselvä. Vaikkakaan kuluttaja-asiamiehellä ei ole lain mukaan 

harkintavaltaa, hän voi katsoa, että mukaan haluavan eli ryhmään ilmoit-

tautuneen intressinhaltijan vaatimukset eivät perustu riittävästi ”samanlai-

siin tai samankaltaisiin seikkoihin”. Jos ryhmäkanteita todella käytännössä 

nostettaisiin, kuluttaja-asiamies olisi todennäköisesti pakotettu tekemään 

lukuisia ”asianajollisia” valintoja, toisin sanoen jättämään kanteistaan pois 

sellaisia intressinhaltijoiden vaatimuksia, jotka ovat epäselviä, vaativat suh-

teettomasti todistelua tai avaavat mahdollisuuden ryhmäkanteen erityisten 

prosessinedellytysten riitauttamiseen.324 Valinnan uhriksi joutuisivat luulta-

vasti myös sellaiset vaatimukset, joihin vastapuoli voisi kohdistaa yksilöllisiä 

vastaväitteitä. 

Pohjoismaisessa ryhmäkannekeskustelussa on esimerkiksi pelätty, että 

elinkeinonharjoittaja väittää yksittäisen kuluttajan menettäneen oikeutensa 

korvaukseen, koska hän on laiminlyönyt asianmukaisen reklamaation tuot-

teen virheellisyydestä. Väite pakottaa yksilölliseen käsittelyyn eli tutkimaan, 

onko reklamaatio ollut tarpeen, onko sellainen tehty, mitä se on sisältänyt 

ja niin edelleen. Tällöin ryhmäkanteen prosessiekonominen etu, eli vaati-

musten massakäsittely, menetetään: teollisesta riidanratkaisusta palataan 

käsityömäiseen riidanratkaisuun. Vaikka asianajollinen valinta voi tuntua 

kohtuuttomalta tai jopa julmalta, on muistettava, että yksikin erityiskäsit-

telyä vaativa epäselvä vaatimus voi viivyttää tuhansien intressinhaltijoiden 

kiistattomien oikeuksien toteutumista. Eri asia on, että viranomaiskantajal-

le (ainakin jos hänellä on yksinoikeus ryhmäkanteeseen) kannattaisi sälyt-

tää velvollisuus avustaa näitä ”pudotettuja” intressinhaltijoita heidän yksi-

löllisissä oikeudenkäynneissään. Totta on, että myös ryhmäkannekonsepti 

tarjoaa keinot, kuten edellä todettiin, erilaisten vaatimusten jonkinlaiselle  

324.  Väärinkäsitysten välttämiseksi todettakoon, että laki ei anna kuluttaja-asiamiehelle täl-
laista valtaa. Yllä puhutaan pelkästään siitä, mitä ryhmäkanteen menestyksellinen ajaminen 
vaatii ja miten vaikeisiin valintoihin minimalistisella säädöspohjalla toimiva viranomainen 
joutuu. 
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yhteensovittamiselle. Kuluttaja-asiamies voi heti valmistelussa pyytää, että 

yksilöityjä väitteitä kohdanneet vaatimukset sijoitetaan omaan alaryhmään-

sä ja muut vaatimukset omaansa. Selvien vaatimusten alaryhmässä voidaan 

antaa osatuomio heti, kun siihen kuuluvien vaatimusten käsittely on päät-

tynyt.325    

Mitä tulee ryhmäkanteen käsittelyyn ja itse asianajamiseen, voidaan pu-

hua suorastaan kuluttaja-asiamiehen monopolista. Ryhmäläiset eivät saa 

esiintyä edes väliintulijoina puhumattakaan siitä, että heillä olisi jotain sa-

nomista siihen, miten ryhmäkannetta ajetaan. Jos ryhmäkannetta todella 

ajettaisiin, todellisuus osoittautuisi luultavasti hyvin toisenlaiseksi, ainakin 

jos ulkomaisiin kokemuksiin on uskomista. Myös viranomaiskanne on paljon 

intressinhaltijavaltaisempi kuin mitä lainsäätäjä on kuvitellut. Tämä seuraa 

osaksi jo opt in -mallista, joka on omaksuttu pohjoismaissa, osaksi taas ryh-

mäläisten oikeudesta irtaantua ryhmästä. Myös oikeudenkäyntiaineiston 

kokoaminen on ryhmään kuuluvien kuluttajien varassa: kuluttaja-asiamies 

ei voi tietää yksittäisistä kuluttajasuhteista tarpeeksi esittääkseen niissä vaa-

timuksia, kaikkein vähiten kompensoivia vaatimuksia.326 Näin on oikeutet-

tua sanoa, että myös viranomaisten monopoliksi säädetty ryhmäkanne on 

tosiasiallisesti ryhmäläisten varassa. Ellei riittävää ryhmää saada kerätyksi, 

ryhmäkanteena käsittelemisen edellytykset eivät täyty.  Kuluttaja-asiamies ei 

tällöin tee edes haastehakemusta ryhmäkanteena käsittelystä, ja vaikka hän 

sen tekisikin, asian käsitteleminen ryhmäkanteena evätään. 

Myös oikeudenkäynnin aikana ryhmäläiset voivat ”tippua” pois, mikä 

heikentää kuluttaja-asiamiehen strategista asemaa. Selvää näyttää olevan se-

kin, että kanne tuskin tulee hyväksytyksi, jos enemmistö tai edes suuri jouk-

ko ryhmäläisiä ilmoittavat tuomioistuimelle, että he eivät koe joutuneen-

sa oikeudenloukkauksen uhreiksi ja että heillä ei ole vaatimuksia. Tehokas 

asianajaminenkin edellyttää, että kuluttaja-asiamies saa jatkuvasti vinkkejä 

argumenteista ja selvitystä vaatimuksista ryhmään kuuluvilta kuluttajilta.327 

325.  Osatuomio tietenkin edellyttää, että vaatimukset ovat itsenäisiä, toisin sanoen ratkai-
sulla ei ole vaikutusta siihen, miten avoimeksi jäävät vaatimukset ratkaistaan. Ks. jäljempänä 
jakso 7.4. 
326.  Tämä kokemussääntö selittää pitkälti opt out -mallin epäsuosion: mitä järkeä on opt out 

-mallissa, kun ryhmäkanne joka tapauksessa edellyttää ryhmän kokoamista. Sääntö ei tieten-
kään kumoudu kielenkäytöllä, esimerkiksi kutsumalla lakisääteistä ryhmää edeltävää amorfista 
joukkoa ”esiryhmäksi” tai ”ryhmäalkioksi”. Sen sijaan kokemussääntö ei ymmärrettävästi estä 
antamasta viranomaiselle vaihtoehtoista tai yksinomaistakaan valtaa ryhmäkanteen nosta-
miseen. Viranomaiskanteen vahvuutena on voimavarojen riittävyys ja jatkuvuus, vaikka oi-
keudenkäynti veisi vuosikymmeniä – mikä ei ole suinkaan tavatonta suurissa ryhmäkanteissa. 
327.  Tämä on teoreettinen olettama. Nykykäytännössä ryhmäläisten vaikutuskeinot loppuvat 
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Kuluttaja-asioiden yleinen asiantuntemus ei tietenkään vielä tuo tietoa sii-

tä, mitä yksittäisissä kuluttajasuhteissa on tapahtunut, esimerkiksi mitä on 

sovittu tai miten elinkeinonharjoittaja on toiminut. Ryhmäkanne on tässä 

merkityksessä ”yhteistoiminnallinen” kanne. Sen viranomaispohjaisuuden 

korostaminen ei ole suoranaisesti väärinkään: onhan kannetyyppi muihin 

ryhmäkanteen muunnelmiin verrattuna tällainen. Kielenkäyttö antaa kui-

tenkin harhaanjohtavan kuvan ryhmäkanneoikeudenkäynnin tosiasiallisista 

valtasuhteista. 

Jos myönnetään, että ryhmään kuuluvat kuluttajat tosiasiallisesti määrää-

vät paljossa, herää kysymys, kuka määrää ryhmässä sen kollektiivisen mieli-

piteen. Luultavaa on, että ryhmän päätöksenteko seuraa samoja sosiaalipsy-

kologian lainalaisuuksia kuin vaikuttaminen pilottikanteen taustaryhmässä 

tai järjestäytyneiden joukkokantajien yhteisössä. Aktiiviset vaikuttajayksiköt 

toisin sanoen määräävät muiden mielipiteet. Suuri enemmistö ei joko ole 

kiinnostunut yksityiskohdista tai ei asiantuntemattomuutensa takia voi olla 

mitään mieltä. Yleensä aloitteen tekijä valikoituu ”puuhahenkilöksi”, johon 

asia henkilöityy. Hän päättää lähes kaikesta yksin mutta kantaa myös vastuun 

epäonnistumisista ja tulosten puuttumisesta. Näin käy silloinkin, kun tulok-

settomuus on rakenteellista (asia viipyy) tai johtuu täysin muista toimijoista 

(vastaaja puolustautuu tehokkaasti). Oli niin tai näin, ryhmäkanteiden viral-

lisen organisaation (tuomioistuin-kuluttaja-asiamies-elinkeinonharjoittaja) 

rinnalle syntynee enemmän tai vähemmän  epävirallinen varjo-organisaatio. 

Sen muodostavat puuhahenkilö ja muutama aktiivi, vastapuolena on taval-

lisesti kuluttaja-asiamies. 

Pilottikanteiden teoria on jokseenkin varmasti toinen kuin niiden käy-

täntö. Teoriassa pilottikantaja on kanteensa isäntä: hän päättää yksin (ehkä 

asianajajansa neuvomana) kanteen nostamisesta ja ajamisesta. Hän myös 

ratkaisee, ehdotetaanko vastapuolelle sovintoa tai hyväksytäänkö vastapuo-

lelta tehty sovintotarjous. Taustaryhmä on kuitenkin piilevä vallankäyttäjä. 

Mitä organisoidumpaa yhteistoiminta kantaja/taustaryhmä on, sitä vahvem-

pi vaikutusvalta taustaryhmällä on. Tosiasiallisesti valtasuhteet ovat yllät-

tävän tasaveroiset. Pikemminkin voidaan sanoa, että järjestäytyneissä pi-

lottikanteissa vallitsee kauhun tasapaino. Pilottikantaja pelkää hylkäämistä, 

toisin sanoen sitä, että taustaryhmä jättää hänet oman onnensa nojaan, jos 

oikeudenkäynti nielee odotettua enemmän kustannuksia tai alkaa kääntyä 

yrityksiin painostaa kuluttaja-asiamies nostamaan yksikin ryhmäkanne – missä toistaiseksi 
ei ole onnistuttu. 
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tappiolliseksi. Kantajahan ei, kuten edellä todettiin, voi irrottautua seuraa-

muksitta vireillä olevasta oikeudenkäynnistä, ellei vastaaja siihen myötävai-

kuta. Taustaryhmä taas pelkää tulevansa petetyksi. Pilottikantaja voi tehdä 

asiassaan edullisen sovinnon, luopua kanteestaan tai yksinkertaisesti laimin-

lyödä tehokkaan asianajamisen. 

Kumpikin intressitaho voi suojautua sopimuksella. Pilottikantajan osalta 

tämä on helppoa, koska sopimus siitä, että taustaryhmää vastaa oikeuden-

käynnin kustannuksista, antaa hänelle riittävän turvan. Sen sijaan tausta-

ryhmän on vaikea laatia kattavaa sopimusta. Pilottikantajaa voidaan vaatia 

sitoutumaan siihen, että hän ei sovi asiaa tai jätä kanteen ajamista kesken 

ilman taustaryhmän suostumusta. Vaikka tällainen sopimus ei sinänsä lie-

ne pätevä328, siihen liittyvät taloudelliset sanktiot – kuten velvollisuus pa-

lauttaa taustaryhmältä saatu taloudellinen tuki – varmasti sitä ovat. Hieman 

kyseenalaisempi on tätä menetystä suuremman sopimussakkomääräyksen 

pätevyys. Sopimuksella on kuitenkin lähes mahdotonta varmistaa tehokas 

asianajaminen. Toki sopimukseen voidaan ottaa määräyksiä siitä, että asian-

ajamiseen on käytettävä määrättyä lakimiestä tai että kantajalla ei ole oikeut-

ta antaa lakimiehelleen poikkeavia toimintaohjeita. Näidenkin määräysten 

juridinen sitovuus on epäselvä, Suomen oikeus ei perinteisesti ole sallinut 

esimerkiksi peruuttamattomia valtuutuksia. Toki taustaryhmä saa sijoituk-

sensa turvatuksi käyttämällä siirtämiskonstruktiota. Vaikka konstruktio on 

juridisteknisesti varma ja helppo toteuttaakin, se voi viedä pilottikanteelta 

sen prejudisiaalista vaikutusta, esimerkiksi julkisuushyötyjä luultavasti me-

netetään. Organisaation ajamalla pilottikanteella ei ole samanlaista human 

interest -kiinnostavuutta kuin yksityishenkilön vastaavalla kanteella, eikä 

se näin ylitä uutiskynnystä. Tämä ehkä selittää siirtämiskonstruktioon pe-

rustuvien pilottikanteiden harvinaisuuden nykyään. Totta kylläkin on, että 

organisoidut pilottikanteet ovat yleensäkin harvassa ja tällaiset päätelmät 

enimmäkseen arvailua. Siirtäminen on toki mahdollista oikeudenkäynnin 

aikanakin. Tällöin taustaryhmän asemaa arvioidaan oikeudenkäynnissä ta-

pahtuvan erityisseuraannon kautta. 

Syrjäytetyn taustaryhmän viimeinen ase on väliintulo pilottioikeuden-

käyntiin.329 Vaikka se ei keinona ole järin tehokas, siihen on pakko turvau-

328.  Toisin sanoen se ei vie kantajan prosessitoimilta niiden vaikutusta, kantaja voi esimerkiksi 
luopua kanteestaan, vaikka hän olisi sitoutunut olemaan sitä tekemättä. 
329.  Kannattaa muistaa, että prejudisiaalista vaikutusta pelkäävät sivulliset voivat asettua 
myös vastaajan tueksi. Heille väliintulo on – epävirallisen rohkaisemisen ohella – ainoa keino 
vaikuttaa lopputulokseen, ellei myös vastaaja ole koonnut taakseen taustaryhmää. Vastaajien 
taustaryhmistä tiedetään vielä vähemmän kuin kantajien taustaryhmistä. Koska vastaaja on 
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tua, jos pehmeämmät otteet – esimerkiksi uhkaukset tuen lopettamisesta tai 

takaisinperinnästä – eivät taivuta niskoittelevaa pilottikantajaa. Sivuväliin-

tulolla pystytään ensiksikin esittämään sellaisia argumentteja, jotka lisäävät 

pilottituomion prejudisiaalista tehoa ja joiden esiintuomisen pilottikantaja 

on syystä tai toisesta laiminlyönyt. Toiseksi väliintuleva sivullinen saa aina-

kin jossain laajuudessa esittää omaa, itsenäistä näyttöään. Uusia oikeustosi-

seikkoja väliintulija ei pysty tuomaan ratkaisuaineistoon, mutta käytännössä 

lähes kaikki ”uudet” perusteet tullevat olemaan pilottikantajan jo esittämi-

en perusteiden muunnelmia. Oikeudellisesti siis mikään ei muutu väittä-

mistaakan osalta. Uusia vaatimuksia väliintulija ei tietenkään saa tehdä. Jos 

taustaryhmä on järjestäytynyt oikeushenkilöksi (esimerkiksi kannatusyhdis-

tykseksi), se voi ottaa osaa oikeudenkäyntiin omissa nimissään. Järjestäyty-

mättömässä taustaryhmässä jonkun siihen kuuluvan luonnollisen henkilön 

on ryhdyttävä tehtävään. 

Väliintulointressi on teoriassa väliintulon kompastuskivi. Käytännössä 

tuskin näin on. Väliintulon kynnystä on perinteisesti pidetty hyvin matalana, 

jottei oikeudesta väliintuloon synny oikeudenkäyntiin uutta erillisriitaa.330 

Prosessilain mukaan väliintulo edellyttää, että sivullinen väittää asian ”kos-

kevan hänen oikeuttaan” ja esittää väitteensä tueksi todennäköisiä syistä (OK 

18:8). Väliintulon perusteeksi riittänee pääsääntöisesti jo se prejudisiaalinen 

vaikutus, joka kanteen hyväksyvällä tuomiolla tulee olemaan muissa saman-

laisissa tapauksissa. Viimeistään perusteeksi on kelpuutettava väliintulijan 

oikeudenkäyntiin antama rahoitus. Tämä rahoitushan menee hukkaan, jos 

oikeudenkäynti hävitään. Asia erikseen on, että näihin perusteisiin tukeutuva 

väliintulija joutuu tyytymään epäitsenäisen väliintulijan asemaan. Hänellä 

ei toisin sanoen ole oikeutta ”itsenäiseen prosessaamiseen”.331 Totta kylläkin 

on, että itsenäisen ja epäitsenäisen prosessaamisen erottaminen lienee re-

aaliaikaisesti arvioituna tuhoon tuomittu ponnistus.

Väliintulot ovat oikeuskäytännössä harvinaisuuksia ja pilottikanteissa täy-

sin tuntemattomia. Tämä voi selittyä yhtäältä sillä, että väliintuloja ei tarvita. 

Taustaryhmä pystyy ”pehmein keinoin” saamaan asianajamisen pilottioike-

udenkäynnissä mieleisekseen. Toisaalta voidaan väittää, että taustaryhmän 

ja pilottikantajan suhde on niin jäsentymätön ja heikko, että taustaryhmä 

ei ota väliintuloon liittyvää, osaksi taloudellista riskiä. Ensimmäinen selitys 

kollektiivisen lainkäytössä vahva toimija, taustaryhmän tehtävänä on antaa asiantuntija-apua, 
välittää informaatiota sekä hallita julkisuutta, ei niinkään rahoittaa itse oikeudenkäyntiä.     
330.  Ks. esimerkiksi Lappalainen 1995 s. 347.
331.  Lappalainen 1995 s. 352.
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on vakuuttavampi. Kun pilottikantaja varta vasten valitaan, huonot kanta-

jaehdokkaat karsiutuvat.  Vain asialle omistautunut kantaja pääsee tuetun 

pilottikantajan asemaan, ja tämä asema on sellainen etu, jota kantaja varoo 

menettämästä pienten erimielisyyksien takia    

6.3. Sisäiset valtasuhteet 2: kumulatiiviset 
kanteet

Joukkokanteissa kantajien suhdetta leimaa kumppanuus; järjestäytyneet 

joukkokantajat kokevat olevansa ”samalla asialla”. Jossain kohdin heillä on 

eri tavoitteita – joku ehkä haluaa maksimaalisen rahakorvauksen, joku mo-

raalisen hyvityksen kuten anteeksipyynnön tai vääryyden toteamisen – mutta 

heidän tavoitteensa ovat kuitenkin tarpeeksi yhteismitallisia. Joukon antama 

turva on tärkeä, ja kantajat haluavat sekä päästä joukkoon että pysyä sen pii-

rissä.332 Joukkoon kuuluminen antaa henkistä tukea, mahdollistaa synkroni-

soidun eli tehokkaan asianajamisen sekä tasaa oikeudenkäyntien kustannuk-

sia. Joukkoon pääseminen riippuu kuitenkin muista eli siihen jo kuuluvista: 

yksittäisellä kantajalla ei ole ”oikeutta” päästä joukon jäseneksi, vaan pääsy 

on joukon enemmistön päätösvallassa. Vaikka joskus sattumanvaraiset sei-

kat ratkaisevat, pääsääntöisesti joukkoon pääseminen seuraa massaliikkeille 

ominaista logiikkaa. 

Sanoivat ne mitä tahansa, joukot ovat lähtökohtaisesti avoimia, toisin sa-

noen niiden jäseneksi pääsee hyvin helposti. Tämä seuraa siitä, että joukon 

voima kasvaa sen kasvaessa. Kuten edellä todettiin, joukkokanteet sietävät 

myös pitkälti erilaista asianajamista. Joukkokanteet eivät myöskään ole sel-

laisessa kohtalonyhteydessä, että kantajien tulisi olla huolissaan asianaja-

misesta toisissa joukkokanteissa. Yhteiskäsitellyissä joukkokanteissa oikeu-

denkäyntiaineisto laajenee kaikkiin asioihin, mikä vähentää tarvetta puuttua 

toisten asianajamiseen. Jos joukkokanteet käsitellään erikseen, kantajat voi-

vat tukea toisinaan väliintuloilla taikka esiintymällä kuultavina tai todistajina. 

Kaikkia muita kuin asianosaisia voidaan kuulla todistajina (OK 17:29.2), eikä 

joukkokantaja ole asianosainen toisen joukkokantajan asiassa, jos sitä käsi-

tellään erillään hänen omasta asiastaan.333      

332.  Tämä ei yllätä. Tunnetustihan ihmisen pahin pelko on tulla jätetyksi joukon ulkopuolelle. 
Ks. esimerkiksi Ollila 2008 s. 319. 
333.  Todistajaksi kelpaamisesta ks. Pölönen-Tapanila 2015 s. 392. Uusi OK 17 luku laajensi mer-
kittävästi todistajaksi kelpaamista ja poisti samalla siihen liittyneet lukuisat tulkintaongelmat. 
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Joukko määräytyy sosiaalipsykologian lainalaisuuksien mukaisesti.334 

Tuomioistuin ei voi luoda erilliskanteiden kantajista joukkoa tai tuoda jouk-

koon ulkopuolista. Tuomioistuin voi toki käyttää valtaansa yhdistää asioita 

(OK 18:2 ja 6). Asioiden yhteiskäsittely ei kuitenkaan tee yhdistettävien asioi-

den kantajista joukon jäseniä, elleivät he sitä olisi muutenkin. Asioiden yh-

distäminen ei pakota kantajia minkäänlaiseen yhteistoimintaan. Jos todelli-

siin järjestäytyneisiin joukkokanteisiin yhdistetään vastoin niiden kantajien 

tahtoa erilliskanne, sen kantaja jää ulkopuoliseksi täysin riippumatta siitä, 

kuinka samanlainen hänen asemansa on tai perustuuko hänen kanteensa 

samanlaisiin seikkoihin kuin alkuperäiset joukkokanteet. Erilliskantajan ja 

joukkokantajien suhde on useimmiten jännittynyt ja paljolti sidoksissa eril-

liskantajan käyttäytymiseen. Jos erilliskantaja seurailee joukkoa vaatimuk-

sissaan ja asianajamisessaan, hänet koetaan enintään vapaamatkustajaksi. 

Häntä siedetään. Jos sen sijaan erilliskantaja muiden mielestä ”häiriköi”, hän 

vahingoittaa muiden asianajamista ja muut kantajat esittävät ääritapaukses-

sa vaatimuksen siitä, että hänen asiansa erotetaan yhteiskäsittelystä. Tässä 

periaate, jonka mukaan yhdessä asiassa esitetty oikeudenkäyntiaineisto laa-

jenee kaikki yhteiskäsiteltävät asiat kattavaksi, koituu haitaksi joukkokanta-

jille. Häiriköinnillä tarkoitetaan tässä sitä, että erilliskantajan vaatimukset 

vievät asian käsittelyn muiden mielestä sivuraiteille, pitkittävät käsittelyä ja/

tai heikentävät kanteiden yleistä uskottavuutta. Jos analyysi on oikea, asi-

oiden yhdistämistä vastoin kantajien tahtoa tulisi välttää. Yhteiskäsittelyn 

prosessiekonomiset hyödyt jäävät syntymättä, jos asioiden yhdistäminen 

yhtäältä pirstoo asianajamista ja toiseksi luo uusia erimielisyyksiä eri juttu-

jen asianosaisten välille.335

Mielipiteenmuodostus joukossa on tuskin kovin demokraattista: on to-

ki myönnettävä, että tiedämme siitä varsin vähän. On kuitenkin syytä us-

koa, että valtaosa joukon jäsenistä on passiivisia. Asian etenemisen yksi-

tyiskohdat eivät heitä kiinnosta ehkä emotionaalista alkuvaihetta lukuun 

ottamatta. Käsittelyn mataessa vuodesta toiseen kiinnostus katoaa. Sa-

malla vaikuttajayksilöiden, joukkokanteen aktiivien, vaikutusvalta kas-

vaa. Tärkein vaikuttaja on joukkokanteen organisoija, tässä tutkimuksessa 

puuhahenkilöksi kutsuttu. Hän yleensä hallitsee yhteydenpitoa kanteita 

ajaviin asianajajiin sekä kontrolloi keskinäistä yhteydenpitoa, esimerkiksi  

334.  Väärinkäsitysten torjumiseksi kerrottakoon vielä kertaalleen, että joukkokanteista ei ole 
tehty käyttäytymistieteellistä tutkimusta. Yllä lausuttu perustuu hypoteeseihin, joihin päädy-
tään soveltamalla arkijärkeä ja sosiaalipsykologiaa.  
335.  Asianosaisten tahdon merkitystä kumulaatiossa käsitellään lähemmin jaksossa 7.2.
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joukkokannehankkeen kotisivuja. Vaikutusvallan hintana on kuitenkin, ku-

ten edellä todettiin, samastuminen. Puuhahenkilön katsotaan, oikein tai 

väärin, kantavan vastuun vastakäymisistä silloinkin, kun ne ovat totaalisesti 

hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella. Toistaiseksi on näkemättä, 

personifioituuko myös menestys puuhahenkilöön. Kokemukset osoittavat, 

että useimmat ihmiset lukevat voiton oikeudenkäynnissä heidän vaatimus-

tensa  sisäsyntyisen oikeudenmukaisuuden ansioksi eikä suinkaan taitavan 

asianajamisen tulokseksi.  

Järjestäytyneissä joukkokanteissa niin sanottu ryhmäajattelu lienee voi-

makasta.336 Tällainen ajattelu edellyttää yhtäältä riittävää ryhmäkoheesiota, 

toisaalta ulkoista uhkaa. Joukkokanteissa molemmat edellytykset täyttyvät, 

ulkoinen uhka on vastaaja ja oikeudenkäynnin häviämisen vaara. Ryhmä-

ajattelu ilmenee tavallisesti liiallisena optimismina, paineena yhdenmukai-

seen käyttäytymiseen ja kyseenalaistavan informaation torjumisena. Ensik-

sikin ryhmä yleensä kuvittelee liikaa itsestään; se liioittelee voimavarojaan 

ja vaikutusmahdollisuuksiaan. Ryhmä on kokemustiedon valossa taipuvai-

nen liialliseen riskinottoon. Paine yhdenmukaisuuteen vaimentaa sisäiset 

epäilykset; syntyy yksimielisyyden illuusio. Ryhmä voi toimia paitsi vastoin 

omia intressejään myös tavalla, jota yksikään ryhmän jäsen ei yksilönä ha-

luaisi. Jos ryhmän toimintaan turhaudutaan, se hajoaa alaryhmiksi337 eli sa-

manmielisten seuroiksi, eräänlaisiksi kuppikunniksi. Niille taas on ominaista 

muiden syyttely siitä, että nämä eivät ole huolehtineet ”yhteistoiminnasta”. 

Vaikka ryhmäajattelu on psykologinen ja ei-oikeudellinen ilmiö. on sel-

vää, että se heijastuu kollektiivisiin oikeudenkäynteihin. Se sekä vaikuttaa 

tuomioistuimen prosessinjohtoon – joka luultavasti vaikeutuu – että rasittaa 

sitä päämies/asianajaja -suhdetta, joka ohjaa asianajamista. Aika näyttää, 

missä määrin joukon keskinäiset suhteet tullaan järjestämään sopimusten 

avulla. Tässä suhteessa vertailukohteen muodostavat ne maat, joiden lain-

säädäntö sallii niin sanotun yleisen ryhmäkanteen. Ryhmä järjestäytyy taval-

lisesti spontaanisti, ja järjestäydyttyään se valitsee itselleen edustajan, jonka  

336.  Ryhmäajattelun logiikasta ks. Ollila 2008 s. 320. On myönnettävä, että käytettävissä oleva 
aineisto suomalaisista joukkokanteista ei anna selviä esimerkkejä tällaisesta ryhmäajattelusta. 
Kotisivut antavat kuitenkin vaikutelman jonkinlaisesta itsesensuurista, joka on monesti ilmaus 
yhdenmukaisuuden paineesta. Noudatettavasta strategiasta ei esimerkiksi keskustella, vaan 
keskustelu esimerkiksi henkilöityy yksittäisten tuomareiden toiminnan arvosteluksi.   
337.  Tämä on tietenkin eri asia kuin ryhmäkanteissa käytettävät juridiset alaryhmät. Tosin 
sosiaalipsykologinen alaryhmä voi hyvinkin tavoitella sitä itsenäistä asemaa, jonka juridinen 
alaryhmä tarjoaisi. Suomalaisessa viranomaisaloitteisessa ryhmäkanteessa tähän on kylläkin 
hyvin vähän mahdollisuuksia, koska kaikki riippuu yhtäältä kantajaviranomaisesta, toisaalta 
tuomioistuimesta.  
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nimissä ryhmäkannetta ajetaan. Ryhmään kuuluvat intressinhaltijat sopivat 

keskenään oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan: vastaavat sopimukset teh-

dään myös ryhmän ja ryhmän edustajan sekä ryhmän edustajan ja asianaja-

misesta huolehtivan lakimiehen (yleensä asianajotoimisto) kanssa.338  

Yhteiskanteissa ryhmäajattelu on vielä voimakkaampaa. Myös sen pro-

sessioikeudellinen rakenne suosii yhdenmukaisuutta. Kantajat menettävät 

siinä lähtökohtaisesti toimintavapautensa: he eivät ole enää kumppaneita 

yhteisessä asiassa vaan yhdessä toimiva kokonaisuus. Yhteiskantajien on 

osuvan sanonnan mukaan ”puhuttava yhdellä äänellä”.339 Yhteiskannekon-

septi ei oikeastaan siedä lainkaan erilaisuutta asianajamisessa: kantajien 

on vedottava samoihin perusteisiin ja esitettävä määrältään enintään vä-

hän vaihtelevia vaatimuksia. Vaatimus yhdenmukaisuudesta on niin voima-

kas, että yhteiskanteissa perustavan laatuinen kysymys kuuluu, onko kan-

tajien tosiasiallisesti pakko käyttää yhteistä asianajajaa (joita voi toki olla 

useampia).340 Kysymykseen ei liity mainittavaa käytännön mielenkiintoa. 

Yhteiskanne edellyttää joka tapauksessa synkronoitua asianajamista, jopa 

siinä määrin, ettei kysymys siitä, ovatko yhteiskantajien asianajajat jossain 

merkityksessä ”yhteisiä”, ole mielekäs. Sen sijaan voidaan pohtia, millä tavoin 

yhteiskantajien erimielisyys ilmenee oikeudenkäynnissä. Pulmia syntyy it-

se asiassa vain silloin, kun eri yhteiskantajat antavat ”yhteisille” asianajajil-

le ristiriitaisia toimintaohjeita, esimerkiksi siitä, mitä vaatimuksia esitetään, 

mitä todisteita esitetään tai miten vastapuolen sovintoehdotuksiin suhtau-

dutaan.341 Perinteisesti asianajalle on suotu oikeus luopua toimeksiannosta, 

jos hän ja hänen päämiehensä eivät ole yksimielisiä siitä, miten oikeuden-

käynnissä toimitaan (tapaohjeet kohta 5.9.). Jos tätä luottamuspulasääntöä 

(termi tässä) sovelletaan yhteiskanteisiin, seuraavaksi joudutaan kysymään, 

onko asianajajien luovuttava toimeksiannosta kaikkien yhteiskantajien  

osalta vaiko vain niiden yhteiskantajien osalta, joiden kohdalla syntyy luot-

tamuspula. 

338.  Kokemustietoa on etenkin Puolasta, joka on ryhmäkanteiden luvattu maa. Siellä käyn-
nistetään ryhmäkanteita enemmän kuin muissa Euroopan maissa yhteensä. Ks. Kulski 2014 s. 
233. Toinen yllättäjä on Italia. Tilastotiedoista ks. Hodges – Voet 2017 s. 3. Suomi on ainoa lu-
ettelon maista, joissa lukema on nolla. Tosin on huomattava, että kaikki Euroopan maat eivät 
ole mukana tilastoissa. 
339.  Näin Harségi 2014 s. 181.
340.  Joukkokanteissahan tämä ei ole mitenkään välttämätöntä, vaikka personaaliunioni asi-
anajamisessa on mitä suositeltavin. Se nimittäin helpottaa tiedonvälitystä, tehostaa näin asi-
anajamista ja – joka tapauksessa – laskee kustannuksia.  
341.  Vaikka tässä tutkimuksessa silmällä pidetään vastapuolen sovintotarjouksia, myös tuo-
mioistuin voi sovinnon edistämisen nimellä tehdä vastaavia ehdotuksia.  
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Luottamuspula on tässä yhteydessä päämiehen vaatimus sellaisesta asi-

anajamisesta, joka asianajajan mielestä ei ole joko professionaalisesti hy-

väksyttävää tai asianajotaktisesti viisasta. Käsitejuridiikka tarjoaisi tässäkin 

helpon vastauksen. Kun kerran asianajaja saa saman asian myötäpuolilta 

käsitteellisesti vain yhden toimeksiannon, luopuminen tarkoittaa kaikkia yh-

teiskantajia. Perustellumpaa vastausta etsivä päätyisi luultavasti katsomaan, 

että asianajaja saa ja hänen tuleekin jatkaa toimeksiantoa niiden yhteiskan-

tajien osalta, joiden ohjeet eivät ole ristiriidassa hänen professionaalisen 

mielipiteensä kanssa. Erimieliset yhteiskantajat hän sen sijaan on pakotettu 

hylkäämään. Asianajajan on tietenkin seurattava tapaohjeiden määräyksiä 

menettelystä. Päämiesten etua ei saa vahingoittaa, ja heille on varattava koh-

tuullinen aika etsiä toinen asianajaja.342 Nämä velvoitteet koskevat tietenkin 

myös asianajamista yhteiskanteessa. Tosin näiden velvoitteiden seuraami-

nen ei paljoakaan auta. Vaikka uusi eli päämiestensä ohjeita uskollisemmin 

noudattava asianajaja löytyisikin, tarve synkronoituun asianajamiseen on 

funktionaalinen, se ei ole väistettävissä henkilövalinnalla.  Yhteiskannetta 

ei yksinkertaisesti voi ajaa kahdella tai useammalla eri tavalla. Sovittamaton 

erimielisyys vie näin umpikujaan, toisin sanoen yhteiskanteena ajettuna asia 

on jätettävä sillensä ja intressinhaltijoiden on pantava vireille omat erilliset 

kanteensa. Access to justice -ajattelussa yhteiskanteen jakamisen kielto on-

kin huono periaateratkaisu: prosessilain tulisi sallia yhteiskanteeseen sisäl-

tämien vaatimusten jakaminen eri asioiksi.343      

6.4. Valtasuhde intressinhaltijat/
asianajajat

6.4.1. Toimeksiannon vastaanottaminen

Intressinhaltijoiden ensimmäinen haaste on löytää asiaansa hoitamaan 

asianajaja, jos mahdollista tulospalkkioehtoisella sopimuksella. Kollektii-

visessa oikeussuojassa intressinhaltijoiden neuvottelupositio on kuitenkin 

tässä suhteessa heikko, parhaassa vaihtoehdossa eli yksinkertaisessa tulos-

palkkiossa jopa erityisen heikko. Tällaisessa toimeksiannossa asianajaja saa 

normaalin eli tunti- tai toimenpidelaskutukseen perustuvan palkkion mut-

ta vain silloin, kun oikeudenkäynti voitetaan. Toimeksiantoneuvottelussa  

342.  Ylönen 2014 s. 306.
343.  Tätä vastaan taas on huomautettava, että mahdollisuus ”asioiden” erottamiseen oikeu-
denkäynnin aikana veisi yhteiskanteilla niiden ainoan vahvuuden eli taatun yhteiskäsittelyn.
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intressinhaltijoilla ei ole oikeastaan mitään tarjottavaa. Asianajaja suostuu 

tällaiseen sopimukseen vain varmoissa ja ehkä joskus hyvin näkyvissä jutuis-

sa. Esimerkki ensimmäisestä ovat ne toisintokanteet, jotka seuraavat voitet-

tua pilottikannetta.344 Tällaisen kanteen menestymisennuste on nimittäin 

poikkeuksellisen hyvä. Kollektiivisuudella on merkitystä lähinnä näkyvyyden 

kautta. Se tuo näkyvyyttä ja näkyvyys taas maksavia asiakkaita uusia kanteita 

ajamaan.

Kun keskustellaan voitto-osuus- tai bonuspalkkiosta, intressinhaltijoilla 

on enemmän tarjottavaa. Selvää kuitenkin on, että voitto-osuuden tai bonus-

palkkion tulee korreloida taloudelliseen riskiin, toisin sanoen ennusteeseen 

kanteen menestymisestä. Mitä suurempi epävarmuus siitä vallitsee, sitä suu-

rempi prosenttiosuuden tai bonuksen on oltava, jotta riski kompensoituu. 

Tosin kannattaa muistaa, että pohjoismaista puuttuvat rangaistusluontei-

set vahingonkorvaukset, jotka suosisivat voittopalkkiosopimuksia. Voitto-

osuussopimukset ovat tästä syystä tuomittuja jäämään jo lähtökohtaises-

ti harvinaisiksi ja joka tapauksessa harvinaisemmiksi kuin Yhdysvalloissa. 

Näin voittopalkkioista ei saada samanlaista apua kollektiivisten oikeuden-

käyntien rahoittamisen ongelmaan. Kollektiivisuuden vaikutus näyttää ai-

nakin osaksi korreloivan siihen, kuinka identtisiä intressinhaltijoiden vaati-

mukset ovat. Jos yhteiskantajilla tai joukkokantajilla on täysin yhteneväiset 

vaatimukset, asianajajan näkökulmasta kysymyksessä on kaikki tai ei mi-

tään -valinta. Hän joko saa maksimaalisen tulospalkkion tai ei saa mitään. 

Jos taas vaatimukset tukeutuvat osaksi erilaisiin oikeustosiseikkoihin ja ovat 

määrältään erilaisia, asianajaja voi laskea voittavansa osassa vaatimuksis-

sa, osassa hän sen sijaan häviää. Voitetut vaatimukset kompensoivat sitä 

vahinkoa, joka syntyy hävityissä vaatimuksissa. Kuten tunnettua ihmiset 

noudattavat pääsääntöisesti niin sanottua minimax-strategiaa, toisin sa-

noen he minimoivat pahimman mahdollisen vaihtoehdon riskin. Tätä ko-

kemussääntöä soveltaen asianajaja on luultavasti halukkaampi suostumaan  

tulospalkkiosopimuksiin, kun intressinhaltijoiden vaatimukset ovat erilai-

sia.345  

344.  Joku ehkä sanoisi, että mahdollisuus tulospalkkioehtoiseen toimeksiantoon edistää sitä 
taipumusta vapaamatkustamiseen, mikä on kollektiivisen oikeussuojan ongelma. Vapaamat-
kustamisella tarkoitetaan sitä, että intressinhaltija voi jättäytymällä passiiviseksi yhtäältä välttää 
vaivannäön ja riskit, toisaalta taas päästä samaan tai jopa parempaan lopputulokseen kuin ne 
intressinhaltijat, jotka ryhtyivät aktiivisesti ajamaan oikeuksiaan.    
345.  Tämä taas johtaa eräänlaiseen ristiriitaan sen kanssa, mitä tehokas asianajaminen vaati-
si. Asianajohan on sitä tehokkaampaa ja prosessiekonomisempaan, mitä yhdenmukaisempia 
vaatimukset ovat. Ks. jäljempänä jakso 7.1. ja 7.2..
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Oma kysymyksensä on, millaisiin voitto-osuuksiin tai lisäpalkkioihin 

intressinhaltijat joutuvat suostumaan toimeksiantoon liittyvissä neuvotte-

luissa. Yhdysvalloissa palkkio on yleensä kolmannes tai puolet siitä, mitä 

oikeudenkäynnillä voitetaan. Koska korvaus voi Yhdysvalloissa olla monin-

kertainen vahingon todelliseen määrään nähden, tämä ei välttämättä johda 

siihen, että intressinhaltija ei pääsisi oikeuksiinsa – hänhän saa joka tapa-

uksessa vahinkonsa katetuksi. Pohjoismaissa harva vahingonkärsijä suostu-

nee tällaiseen sopimukseen. Voi olla, että keskustelu voitto-osuuspalkkiosta 

kaatuu tästä syystä viimeistään erimielisyyteen osuuden suuruudesta. Tässä 

suhteessa lisä- eli bonuspalkkiosopimus on neuvottelutaktisesti helpom-

pi, joskin siinäkin toistuu sama peruskysymys eli kuinka suuri lisäpalkkio 

on. Tästä sopimustyypistä ei ole empiirisiä tietoja, joskin on syytä olettaa, 

että bonuspalkkio on enintään saman suuruinen kuin normaaliperustein 

määräytyvä palkkion kiinteä osuus. Mitä suuremmaksi bonuspalkkio nousee, 

sitä enemmän palkkioperuste muistuttaa voitto-osuuspalkkioita. Palkkion 

kiinteä osuus voi olla sananmukaisestikin kiinteä, mutta se voidaan määrätä 

myös toimenpide- tai tuntiperusteiseksi. Eri asia on, että bonuspalkkio sopii 

parhaiten käytettäväksi kiinteämääräisen peruspalkkion yhteydessä.     

Kun toimeksianto on tehty, suhde päämies/asianajaja on vallanjaoltaan 

selvä perinteisessä kahden asianosaisen oikeudenkäynnissä. Asianosainen 

valitsee asianajajansa ja erottaa hänet mielensä mukaan. Hän myös antaa 

asianajajalleen toimintaohjeet, joita tämän on periaatteessa noudatettava. 

Asianajaja ei saa poiketa ohjeista: hänellä on vain valta luopua asianajotoi-

meksiannosta, ellei päämies hyväksy hänen suosittelemaansa menettelyta-

paa. Tämä perinteinen vallanjakomalli toimii varsin hyvin pilottikanteen ja 

ryhmäkanteen kaltaisissa kollektiivisen oikeussuojan sovelluksissa. Syntyvät 

pulmat ovat enimmäkseen oikeuspoliittisia: asetetaanko esimerkiksi ryhmä-

kanteissa asianajajapakko, toisin sanoen intressinhaltijoiden on käytettävä 

kanteen vireillepanoon ja ajamiseen asianajajaa vai saavatko maallikko-int-

ressinhaltijat ajaa itse ryhmäkannettaan.346 Tätäkään ei tarvitse miettiä siinä 

viranomaisaloitteisessa sovelluksessa, joka on omaksuttu Suomen ryhmä-

kannelaissa. Toinen asia on, että kaikki kollektiivisen lainkäytön sovelluk-

set asettavat riittämiin tosiasiallisia reunaehtoja sille henkilölle, joka hoitaa 

professionaalisesti niissä asioita. Etenkin joukkokanteet – joihin voitaneen 

rinnastaa suuret yhteiskanteet – edellyttävät niitä hoitavilta lakimiehiltä  

346.  Näin SOU 1994:151 B s. 126. Asianajajapakko on varsin vieras pohjoismaiselle oikeuden-
käynnille, jossa maallikot ovat perinteisesti saaneet itse ajaa asioitaan. Tosin siitä, kuinka me-
nestyksellistä tällainen oma-asianajo on, ei kannata puhua. 
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yhtäältä voimavaroja, toisaalta erityistä osaamista, eräänlaista juridista jouk-

kojenhallintaa. Vain kohtuullisen kokoinen taustaorganisaatio, esimerkkinä 

isohko asianajotoimisto, pystyy tarjoamaan voimavarat toiminnan koordi-

noimiseen ja yhteydenpitoon intressinhaltijoihin. Kyky joukkojenhallintaan 

taas hankitaan vain kokemuksella eli hoitamalla joukko-oikeudenkäyntejä.   

Sen sijaan suhteeseen asianosainen/asianosainen perusteoria ei anna 

vastausta. Prosessilaki ei luonnollisestikaan ole tästä suhteesta kiinnostunut, 

eikä siihen saada vastausta kaupallisia toimeksiantoja (jollainen asianajotoi-

meksiantokin on) koskevista opeista. Joskus kollektiivisen oikeudenkäynnin 

asianosaiset ovat etukäteen järjestäneet keskinäiset suhteensa sopimuksilla, 

jolloin tehty sopimus määrää asianosaisten oikeudet ja velvollisuudet.347 So-

pimus suppeimmillaan rajoittua kustannuskysymyksiin, esimerkiksi oikeu-

denkäynnin rahoittamiseen ja/tai kuluvastuun jakautumiseen asianosaisten 

kesken. Kehittyneemmissä sopimuksissa on määräyksiä yhteydenpidosta, 

päätöksenteosta sekä asianosaisten toimintavelvoitteista, esimerkiksi yhtei-

sen asianajajan käyttämisestä. Ellei sopimusta ole, suhde seuraa sosiaalipsy-

kologian yleisiä lainalaisuuksia. 

Oikeudenkäynnin joukkoluonteisuus vaikuttaa toimeksiantoon, intres-

sinhaltijoiden järjestäytymiseen sekä luonnollisesti asianajamiseen oikeu-

denkäynnissä (tai oikeudenkäynneissä). Vaikutus toimeksiantoon oli laajalti 

esillä Ruotsin ryhmäkannelain valmistelussa. Kokonaisuutena asianajajan 

tehtävät lisääntyivät. Kun asianajaja sai tällaisen toimeksiannon, hänen tuli 

selvittää, oliko samassa asemassa asemassa myös muita henkilöitä ja mitä 

mahdollisuuksia oli yhteistoimintaan. Yhteistoiminnan tutkiminen oli ai-

heellista etenkin silloin, kun yhteistyö oli ”ainoa realistinen” keino saada asia 

tuomioistuimen tutkittavaksi. Samalla asianajajan tuli selvittää myös, täyttyi-

vätkö ryhmäkanteen edellytykset. (Ruotsin oikeushan tuntee yleisen ja jär-

jestötyyppisen ryhmäkannemuunnelman). Asianajajan piti lopuksi miettiä, 

riittivätkö hänen voimavaransa ja ammattitaitonsa laajaan joukko-oikeu-

denkäyntiin. Valmistelussa annettiin myös yllättävän yksityiskohtaisia oh-

jeita siitä, miten asianajajan tuli tukea intressinhaltijoiden järjestäytymistä. 

Hänen piti esimerkiksi muodostaa kaksi komiteaa, toinen intressinhaltijoi-

den äänenkannattajaksi, toinen toimeksiantoja vastaanottavien lakimiesten 

neuvonpidon forumiksi.348

347.  Tällaisia sopimuksia suositellaan tehtäviksi ennen joukkokanteiden nostamista, yhteis-
kanteessa sopimus on suorastaan välttämätön, koska tällainen kanne vaatii koordinoitua asi-
anajamista. 
348.  SOU 1994:151 B s. 127. Vaikka asiaa käsiteltiin siinä ”ryhmäkanteen” otsikon alla, kan-
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Asianajajan järjestelyvelvoitteet (termi tässä) ovat luontevia access to jus-

tice -ajattelun korollaareja; on selvää, että ne tehostavat merkittävästi muu-

toin atomisoituvien intressinhaltijoiden yhteistoimintaa. Tosin puhdasop-

pinen ajattelija ehkä sanoisi, että kansalaisjärjestöille luonnostaan kuuluva 

tehtävä on näin siirretty lakimiehille. Kollektiivisen lainkäytön tarjoaman 

tien selvittäminen on myös luonteva osa sitä konfliktidiagnoosia, jota nyky-

tutkimus edellyttää modernilta konfliktinhallinnalta. Konfliktidiagnoosin vii-

meinen vaihehan on konfliktinratkaisumenetelmän valinta.349 Kiintoisampi 

kysymys kuitenkin on, ovatko nämä velvoitteet oikeudellisia vai ainoastaan 

ammattieettisiä. Oikeudellinen sitovuus jouduttaisiin johtamaan kaupallisia 

toimeksiantoja koskevista periaatteista. Selvää toki on, että päämies-asiakas 

voi antaa asianajalle tällaisen ohjeen (eli ohjeen selvittää esimerkiksi mah-

dollisuudet nostaa yhteiskanne tai joukkokanteita) tai asettaa sen asianajo-

toimeksiannon reunaehdoksi, toisin sanoen toimeksianto syntyy vasta, kun 

kriittinen massa muita intressihaltijoita löydetään. Ellei tästä ole erikseen 

sovittu, asianajotoimeksiantoihin liittyvä luottamuksellisuus tuntuu heti tor-

juvan tällaiset velvoitteet. Myöskään tapaohjeet eivät tue järjestelyvelvoitteita. 

Teoriassa velvoitteet ehkä voitaisiin johtaa tapaohjeiden määräyksistä, jonka 

mukaan tehtävät on hoidettava ”tarpeettomia kustannuksia aiheuttamatta” 

(kohta 4.1.). Access to justice -myönteinen tulkintakaan tuskin kantaa pidem-

mälle kuin sinänsä mielekkääseen sääntöön, jonka mukaan asianajajan on 

kerrottava päämiehelleen yhteiskanteen tai joukkokanteiden käyttömahdol-

lisuudesta, jos tai kun hän huomaa, että samanlaisia vaatimuksia on suurella 

joukolla muita henkilöitä ja että heillä on halua hakea oikeuksiaan tuomio-

istuinten kautta. Tätäkään tulkintaa tukevaa oikeus- tai valvontakäytäntöä 

ei toistaiseksi ole. Vielä vähemmän toimeksiannosta sinänsä voidaan johtaa 

velvollisuuksia huolehtia siitä, miten toimeksiantosuhteen ulkopuoliset int-

ressinhaltijat onnistuvat järjestäytymään. 

Vaikka access to justice -logiikassa on luontevaa sälyttää asianajajille jär-

jestelyvelvoitteita, tällä on myös kääntöpuolensa. Tällaiset velvoitteet heiken-

nanotot koskivat kaikkia kollektiivisen lainkäytön keinoja, ryhmäkanteeseen viitattiin vain 
esimerkkinä.  
349.  Diagnoosista ks. Ervasti-Nylund 2014 s. 76. Erityisesti asianajajan näkökulmasta ks. 
Ristvedt-Nisja 2008 s. 59. Kumpikaan ei tosin mainitse kollektiivista oikeussuojaa tai tarkkaan 
ottaen mahdollisuutta yhteistoimintaan oikeuksiin pääsyssä. Asianajajien tapaohjeissa diag-
noosivelvoite joudutaan johtamaan hieman vaivalloisesti yhtäältä asianajajan velvollisuudesta 
valvoa päämiehensä ”etua ja oikeutta”, toisaalta velvollisuudesta ”selvittää mahdollisuutta so-
vinnolliseen ratkaisuun tai vaihtoehtoisten riidanratkaisumenetelmien käyttöön.” Ks. esimer-
kiksi Taivalkoski 2017 s. 191.
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tävät halukkuutta ottaa vastaan sellaisia toimeksiantoja, jotka edellyttävät 

järjestäytymistä, toisin sanoen yhteiskanne- tai joukkokannetoimeksianto-

ja. Ensiksikin järjestelyvelvoitteet ovat varsin kaukana siitä asianajamisesta, 

mikä perinteisesti liitetään lakimiehen toimenkuvaan. Toiseksi asianajaja ei 

välttämättä saa palkkiota näistä toimistaan, koska ne ovat oikeusavun kan-

nalta ”ulkoprosessuaalisia”350 eikä vastapuolikaan joudu niitä korvaamaan. 

Järjestäytymisestä johtuvien kustannusten kuuluminen korvattaviin oikeu-

denkäyntikuluihin on kaiken kaikkiaan epäselvää, eikä niistä yleensä edes 

vaadittane korvausta.351 Asianajaja kohtaa myös esteitä. Asianajajan järjes-

telyvelvoitteet sisältävät tavallisesti myös informaation välitystä päämiehille. 

Jos toimeksiannot ovat päämieskohtaisia, asianajajan vaitiolovelvollisuus 

vaikeuttaa tällaista yhteydenpitoa. Asianajajahan ei luvattomasti ilmaista si-

tä, mitä hän on tehtäväänsä hoitaessaan saanut tietää. Kielto käsittää myös 

tiedon välittämisen muille joukkokantajille tai yhteiskantajille, vaikka se ta-

pahtuisikin päämiehen asian tukemiseksi.352 Yhdenpidon tarpeellisuus asian 

tehokkaassa ajamisessa ei sinänsä kieltoa kumoa. Yhteisessä toimeksiannos-

sa kielto ei ole voimassa päämiesten välillä, ja muutoinkin asianajaja saanee 

aina päämiehiltään luvan asianajolliseen tiedonvaihtoon, kun hän vain osaa 

ja muistaa sitä pyytää.        

6.4.2. Asian ajaminen 

Tunnettua on, että asianajotoimeksiannon yksilöllinen luonne tuo jännittei-

tä  asianajamiseen joukko-oikeudenkäynneissä. Jännite näkyy ensisijaisesti 

palkkioperusteiden soveltamisessa353, mutta se näkyy perustavanlaatuisem-

min siinä, miten asianajajan traditionaalinen lojaalisuusvelvoite päämies-

tään kohtaan määräytyy354, esimerkiksi missä määrin hän on sidottu pää-

miehensä antamiin toimintaohjeisiin. Selvää kun on, että esimerkiksi yhtä 

joukkokannetta ajava asianajaja joutuu toiminnassaan ottamaan huomioon 

myös kannekokonaisuuden yhteisen edun. Vakiintuneesti on katsottu, että 

350.  Oma kysymyksensä on, jäävätkö nämä toimenpiteet oikeusavun ulkopuolelle, jolloin  
asianajaja saisi laskuttaa niistä päämiestään tai päämiehiään. Tällaisista ”ylimääräisistä’” teh-
tävistä ks. lähemmin Lehtinen 2014 s. 91.
351.  Ks. edellä jakso 4.3.2. 
352.  Kiellon soveltamislasta ks. Ylönen 2014 s. 249.
353.  Ks. esimerkiksi Hensler 2009 s. 23.
354.  Esimerkiksi suomalaiset tapaohjeet määräävät, että asianajajan on oltava asiakkaalleen 
lojaali. Hänen on lakia ja hyvää asianajajatapaa noudattaen parhaan kykynsä mukaan valvot-
tava asiakkaansa etua ja oikeutta. Ks. lähemmin Ylönen 2014 s. 239 
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asianajajan on noudatettava päämiehensä antamia ohjeita asianajamisesta, 

vaikka ohjeet eivät olisikaan asianajamisen kannalta parhaita mahdollisia, 

toisin sanoen eivät lupaa menestystä. Eri asia on, että asianajajan on seli-

tettävä päämiehelleen, miksi tämän antamat ohjeet eivät ole hänen etunsa 

mukaisia ja mikä asianajollisesti edullisempi tapa toimia olisi. Joskus asian-

ajajalla voi myös olla velvollisuus toimia päämiehen ohjeiden vastaisesti, jos 

päämiehen ”kokonaisvaltainen” etu sitä vaatii.355 Erimielisyys toimintatavas-

ta ei myöskään automaattisesti luo sellaista luottamuspulaa, joka oikeuttaisi 

asianajajan luopumaan toimeksiannosta. Erimielisyys voi toki kärjistyä sel-

laiseksikin, jos kumpikin pitää jääräpäisesti kiinni kannastaan ja päämies tuo 

julki, että hän ei enää luota asianajajansa ammattitaitoon.356 Muille tahoille 

julkituotu erimielisyys saattaa sitä paitsi täyttää toisen luopumisperusteen 

eli päämiehen ”epäasiallisen käyttäytymisen”. Tosin tässä tapaohjeessa tapa-

ohjeiden alkuerä,  ammattikuntamaisuus, näkyy ehkä kaikkein räikeimmin. 

Muissa kaupallisissa toimeksiannoissa tällaiseen perusteeseen vetoaminen 

herättäisi lähinnä naureskelua.

Tapaohjeiden ylimalkaisuudesta on pääteltävä, etteivät päämiesten ”oh-

jeet” käytännössä tuota päänvaivaa heidän asianajajilleen. Päinvastoin on pi-

detty selvänä, että päämies ”vetäytyy oikeudenkäynnissä suosiolla taka-alalle” 

saatuaan lakimiehen hoitamaan asiaansa.357 Samaa päätelmää tukee vielä 

se, että empiirisissä tutkimuksissa oikeudenkäyntikokemuksista päämiesten 

ohjeistusta ei tavallisesti ollenkaan mainita. Huolenaiheeksi nähdään pi-

kemminkin lakimiesten ”ohjeistus” päämiehille, esimerkkinä asian sopimi-

sen järkevyys.358 Ohjeistus voi olla niin voimakasta, että se horjuttaa koettua 

oikeudenmukaisuutta, ”lakimies ei ole kuunnellut häntä”. Toisaalta päämie-

het pääsääntöisesti luottavat lakimiehiinsä, pitävät näitä asiantuntevina ja 

katsovat lakimiesavusta saatavan hyötyä. Tuloksista voitaneen päätellä, että 

asianajamista koskevat taktiset ratkaisut jäävät ilman erimielisyyttä asianaja-

jan tehtäväksi. Luultavaa on, että useimmat toimeksiannot tehdäänkin siitä 

syystä, että päämies vapautuu tällaisesta päätöksenteosta. Sitä paitsi moderni 

riita-asian oikeudenkäynti on niin monimutkainen, että äärimmäisen harva 

maallikko kykenee antamaan asianajajalleen toteuttamiskelpoisia neuvoja 

asian ajamisesta. Tapaohjeet eivät kuitenkaan ota kantaa – eivätkä voisikaan 

355.  Järvinen 2010 s. 74.
356.  Tutkimuksessa luottamuspulan on katsottu syntyvän lähinnä silloin, kun päämies asi-
anajajan näkemyksen kuultuaan vaatii ”kertakaikkiaan tarpeetonta ja merkityksetöntä” me-
nettelytapaa.    
357.  Näin esimerkiksi SOU 1994:151 B s. 130. 
358.  Osapuolten kokemuksia siviilioikeudenkäynneistä 2013 s. 30. 
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sitä tehdä – miten päämiehen ja asianajajan erimielisyys vaikuttaa itse oikeu-

denkäyntiin. Nämä ”kollisiosäännöt” palautuvat osaksi prosessilakiin, osak-

si valtuutusta koskeviin periaatteisiin.359 Jos päämies on itse paikalla, hän 

voi välittömästi kumota asianajajansa toimet, esimerkiksi tämän esittämän 

väitteen. Jos taas hän ei ole ollut läsnä, päämies voi peruuttaa asianajajansa 

prosessitoimet, jos ne yleisten sääntöjen mukaan ovat peruuttamiskelpoisia. 

Kaikki prosessitoimethan eivät sitä ole.    

Asianajajavalta (jos ilmaisua halutaan käyttää) muodostunee erityisen 

suureksi koordinoiduissa kollektiivikanteissa, joissa asianajaminen on yh-

teistä, toisin sanoen tapahtuu yhteistä asianajajaa käyttäen. Tämä johtuu 

osaksi päämiesten kiinnostuksen kohdistumisesta: he ovat kiinnostuneita 

toisten kanteista vain sikäli kuin se heijastuu jotenkin heidän oman kanteen-

sa kohtaloon. Osaksi valtasuhteisiin vaikuttaa koordinointi sinänsä. Kantei-

den koordinointi ja päättäminen yhteisestä asianajamisen strategiasta vaatii 

huomattavaa asianajollista osaamista, jota ei maallikoilla eikä välttämättä 

kaikilla lakimiehilläkään ole. Intressinhaltijoiden on pakko luottaa niihin 

linjauksiin, joita heidän asianajajansa tekevät. Päämiehen vaatimukset siitä, 

että hänen kannettaan on ajettava poikkeavasti, ensin torjutaan sovittuun 

strategiaan soveltumattomina. Jos hän on itsepintainen, toimeksiannosta 

luovutaan. Asianajajallahan on oikeus irtisanoa toimeksiantosopimus, jos 

hän on päämiehensä kanssa sovittamattomasti eri mieltä siitä, miten asiassa 

pitää toimia.360  Luultavasti tässä vaiheessa ”vaikea” intressinhaltija lisäksi  

erotetaan joukosta, toisin sanoen hän menettää joukon antaman henkisen 

ja taloudellisenkin tuen.

Voidaan kysyä, muuttaako kollektiivisessa lainkäytössä yleinen tulospalk-

kiojärjestely valtasuhteita.361 Puhtaan juridisesti katsottuna mikään ei muutu. 

Kaupallisia toimeksiantoja koskevat periaatteet eivät tunnista tällaista poik-

keusta, prosessilaki ei säädä asiasta eivätkä asianajajien tapaohjeet sisällä 

erityissäännöksiä tulospalkkioehtoisesta asianajamisesta. Tämä tarkoittaa, 

että päämies voisi esimerkiksi jättää oikeudenkäynnin kesken, sopia asian 

359.  Tästä problematiikasta ks. SOU 1994:151 B s. 137. Esitys vastaa hyvin pitkälle Suomen oi-
keuden kantaa. 
360.  Ks. Järvinen 2010 s. 73. Tätä tulkintaa (ja sen pohjalle rakentuvaa tapaohjetta) voidaan pa-
heksua. Se ei todellakaan ole sen enempää asiakasystävällinen kuin sopusoinnussa oikeuden-
mukaisuusnäkemysten kanssa. Siitä huolimatta se on pakko hyväksyä fait accompli -ilmiönä. 
Samalla kannattaa huomata, kuinka se siirtää valtaa asianajajalle muun muassa ja nähtävästi 
erityisestikin kollektiivisessa lainkäytössä. 
361.  Ehdollisten palkkioiden vaikutusta päämiehen ja asianajajan suhteeseen on kirjallisuu-
dessa pidetty selviönä, vaikka vaikutuksen voimasta voidaan olla eri mieltä. Ks. Turunen 2000 
s. 606.  
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vastapuolen kanssa tai määrätä asianajajansa toimimaan tavalla, joka johtaa 

häviämiseen – jolloin asianajaja menettää oikeutensa palkkioon. Toki huo-

lella kirjoitetussa toimeksiannossa näihin tilanteisiin varaudutaan, sovinnol-

la voitettu voidaan lukea oikeudenkäynnillä voitetuksi, päämiehen oikeut-

ta irtisanoa toimeksianto supistetaan ja niin edelleen. Kaikkiin tilanteisiin 

ei kuitenkaan voida kehittää vastaavia luonnollisia sääntöjä. Näitä tilantei-

ta ajatellen on myönnettävä, että tulospalkkioehtoinen toimeksianto tekee 

asianajajasta intressitahon oikeudenkäyntiin, hänellä on toisin sanoen ”osa” 

asiassa.362 Jos tämä myönnetään, päämiehen valtaa irtisanoa toimeksianto 

oikeudenkäynnin aikana on pakko rajoittaa. Samalla perusteella voidaan 

väittää, että asianajajan velvollisuus noudattaa päämiehensä ohjeita ei ole 

yhtä ehdoton kuin tavallisesti. Myöskään ristiriitaa – ohjeet vaativat sellaista 

toimintaa, joka vaarantaa voitollisen lopputuloksen – ei enää pystytä ratkai-

semaan perinteisellä tavalla eli luopumalla toimeksiannosta. Näin tekemäl-

lähän asianajaja varmistaa sen, ettei hän tule saamaan tulospalkkiotaan. Toki 

oikeudenkäynti voi päättyä voittoon päämiehensä itse ajamana tai uuden 

lakimiehen asianajamisen seurauksena. Tulospalkkiokonstruktion sisäinen 

logiikka lähtee kuitenkin siitä, että tällaisen toimeksiannon vastaanottanut 

asianajaja itse ”tuottaa” kyseisen lopputuloksen. Se, että tehtävänsä laimin-

lyönyt tai siitä irtisanoutunut asianajaja saisi siitä huolimatta täysimääräisen 

tulospalkkion, ei tunnu järin oikeudenmukaiselta. 

Tulospalkkioehtoinen toimeksianto tuntuu näin rakenteellisesti antavan 

asianajajalle jonkinlaisen itsenäisen toimintavapauden. Oma erilliskysymyk-

sensä taas on, onko asianajajan oikeus luopua toimeksiannosta vastaavasti 

rajoitetumpi kuin tavallisissa toimeksiannoissa. Tällainen sääntö vaikuttaa 

varsin oikeudenmukaiselta kompensaatiolta. Kun kerran päämiehen valtaa 

vähennetään ja asianajajan toimintavapautta laajennetaan, tuntuu kohtuul-

liselta, että myös jälkimmäisen oikeuksia ja etenkin oikeutta luopua toimek-

siannosta rajoitetaan. Intressinhaltijahan on voinut aloittaa koko oikeuden-

käynnin siihen luottaen, että oikeudenkäynti hänen omien kustannustensa 

osalta rahoitetaan tulospalkkiosopimuksella. Kysymyksen lähempi tarkastelu 

on kuitenkin pakko tässä sivuuttaa, koska se vaatisi oman erillistutkimuk-

sensa. Kotimaisessa asianajajaoikeudellisessa tutkimuksessa tulospalkki-

osopimuksia on tarkasteltu palkkioperusteiden teknisenä yksityiskohtana:  

tulospalkkion vaikutusta päämiehen ja asianajajan suhteeseen ei ole tarkas-

teltu. 

362.  Turunen 2000 s. 612.
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Joissakin pohjoismaissa voitto-osuuspalkkiot onkin kielletty siitä syys-

tä, että asianajajasta tulee osapuoli oikeudenkäyntiin eikä hän enää kykene 

objektiivisen asianajamiseen.363 Kielteisyyden takaa voi löytyä myös halu 

välttää kiistoja tällaisen palkkion kohtuullisuudesta. Palkkio nimittäin pitäisi 

suhteuttaa, ei kuten tavallisesti työmäärään ja asian laatuun, vaan oikeuden-

käynnin menestymisennusteeseen. Huono ennuste oikeuttaa suurempaan 

voitto-osuuteen tai bonuspalkkioon kuin hyvä ennuste. Ennustetta on taas 

vaikea pitää erillään toteutuneesta tuloksesta. Kun oikeudenkäynti on päät-

tynyt voitollisesti ja palkkion tulosluonteiset erät tulevat maksettaviksi, voit-

taminen vaikuttaa todennäköisemmältä kuin mitä se alun perin oli.       

6.4.3. Asianajajayhteistyön jännitteet

Pilottikanteissa ja ryhmäkanteissa asiaa ajaa normaalisti yksi asianajaja, jon-

ka asema perustuu tyypillisesti toimeksiantoon joko intressinhaltijalta tai 

viranomaisaloitteisessa ryhmäkanteessa kantajaviranomaiselta. Tämä asi-

anajaja voi käyttää tukenaan apulaisia, mutta he ovat häneen nähden alistei-

sia, tyypillisesti saman toimiston nuorempia lakimiehiä. Hierarkkinen suhde 

estää asianajajien eripuran; toimeksiannon saanut asianajaja määrää toi-

minnan, ellei päämies anna sitovia toimintaohjeita. Joukkokanteissa asia 

on toisin. Laaja joukkokanneasetelma vaatii normaalisti useita asianajajia, 

koska yhden ihmisen on mahdotonta hallita laajaa oikeudenkäyntiaineistoa, 

esimerkiksi 1 700 korvauskannetta kilpailurikkomuksesta. Nämä asianaja-

jat ovat keskenään yhdenvertaisia; jokainen päättää omasta toiminnastaan 

yksilöllisesti saamansa toimeksiannon ja päämiehensä ohjeiden antamissa 

puitteissa. Myös yhteiskanteissa vaatimuksia voi olla liikaa yhden asianaja-

jan hallittavaksi. Toki kaikissa kannetyypeissä ihanteena on asianajamisen 

personaaliunioni: yksi asianajaja ajaa koko asiaa. Jos muita lakimiehiä tarvi-

taan, he ovat tämän asianajajan apulaisia, toisin sanoen johtavat asemansa 

häneltä, eivät sen sijaan intressinhaltijoilta. 

Oikeudellisesti arvioituna tässä asianajajien yhteistyössä liikutaan ei ke-

nenkään -maalla. Prosessilaki sääntelee asianajajan suhdetta tuomioistui-

meen, kaupallisia toimeksiantoja koskevat säännöt taas päämies/asianajaja-

363.  Ks. Andersen 2005 s. 693. Sen sijaan lisäpalkkio (’if good cure – good pay’) ei hänen 
mukaansa sisällä samaa vaaraa. Johtopäätös on selvästikin hätiköity. Bonuspalkkiokonstruk-
tio sisältää saman ongelman – tosin hieman lieventyneenä. Voidaan jopa sanoa, että siitä ei 
vapauduta myöskään puhtaasti ehdollisissa palkkioissa eli normaalien laskutusperusteiden 
mukaisessa palkkiossa, joka maksetaan vain määrättyjen ehtojen täyttyessä, esimerkiksi kun 
oikeudenkäynti voitetaan tai vakuutusyhtiö suorittaa korvauksen oikeudenkäyntikuluista.  
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suhdetta. Kummassakin suhteessa säännöt täydentyvät asianajajakunnan 

itsesääntelyyn perustuvilla, lähtökohtaisesti eettisillä ohjeilla. Eettiset ohjeet 

ovat kuitenkin laajemmat kuin laki: ohjeet esimerkiksi määräävät suhdetta 

vastapuoleen ja muihin oikeudenkäynnissä esiintyviin henkilöihin kuten to-

distajiin. Asianajajan suhde kanssakantajiin (eli niin sanottuihin myötäpuo-

liin) ja heidän asianajajiinsa jää kuitenkin niissäkin huomioon ottamatta. 

Kirjallisuudessa suhdetta on sivuttu ohimennen. Tässä tutkimuksessa asian-

ajajayhteistyöksi kutsuttu neuvonpito ja toimien koordinointi on lähtökoh-

taisesti sallittua, jos siitä on sovittu päämiehen kanssa, sitä on edellytetty tai 

se on tavanomaista.364 Tällaisessa yhteistyössä asianajaja joutuu tavallisesti 

paljastamaan muutoin salassa pidettäviä tietoja. Tästä syystä asianajajan yh-

teistyölle muiden asianajajien kanssa on pakko asettaa ehdoksi, että yhteis-

työkumppanilla on samankaltainen salassapitovelvollisuus kuin siihen ryh-

tyvällä asianajajalla itsellään. Suositeltavaa on sopia erikseen laajennetusta 

salassapitovelvollisuudesta. Yhteistyössähän asianajaja saa usein sellaisia 

tietoja muiden intressitahojen asioista, joita hänen oma salassapitovelvolli-

suutensa ei automaattisesti kata.

Kumulatiivisissa kannemalleissa, yhteiskanteessa ja joukkokanteissa, 

asianajajien yhteistyötä on pidettävä itsestään selvyytenä, ellei asianajamis-

ta järjestetä personaaliunionin pohjalle, mikä on suositeltavin konstruktio. 

Yhteistyön muotoja on tietojen vaihtaminen, strategisista linjauksista sopi-

minen (mitä vaatimuksia tai todistelua esitetään), päättäminen prosessitoi-

mista ja niiden ajoittamisesta sekä sopiminen siitä, kuka edustaa kantajia 

tuomioistuimen kanssa pidettävissä järjestelytapaamisissa.365 Tällainen yh-

teistyö on niin luonnollinen osa kumulatiivisen kanteen asianajamista, että 

se muuttuu luvattomaksi vasta, jos päämies sen nimenomaan kieltää. Oma 

kysymyksensä on, kuka määrää yhteistyössä syntyvät linjaukset. Ammatil-

linen vertaisarvostus varmasti näkyy: osaavimmilla asianajajilla on eniten 

vaikutusvaltaa vaikkakaan ei valtaa sananmukaisessa merkityksessä. Luul-

tavasti vaikutusvaltaa tuo myös edustettujen päämiesten määrä ja heidän  

364.  Andersen 2005 s. 632. Tällaista yhteistyötä ei tietenkään saa pitää tehtävän siirtämisenä 
toiselle, minkä tapaohjeet jyrkästi kieltävät (tapaohjeet 5.3.). Ks. Ylönen 2014 s. 288. Asianajaja-
han ei tässä tapauksessa siirrä tehtäväänsä tai sen osaa toiselle suoritettavaksi; hän päinvastoin 
hakee tukea tehtävän omatoimiselle hoitamiseen.
365.  Vaikeudet määritellä asianajajien yhteistyön piiriä ovat seurausta siitä, että tutkimus 
ei ole toistaiseksi onnistunut määrittelemään sitä, miten asianajajan tulisi ajaa päämiehen-
sä asiaa. Kirjallisuudessa esitetyistä pedagogisista luonnehdinnoista ei ole juuri käytännön 
hyötyä. ”Ohjenuorana asianajajan toiminnalle prosessissa tulee olla lain noudattaminen sekä 
prosessitoimien ja ratkaisujen perustaminen oikeisiin tosiasioihin ja niihin soveltuviin oikein 
tulkittuihin oikeussäännöksiin”. Näin Virolainen 1995 s. 551.
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vaatimustensa suhteellinen suuruus, ehkä myös se, kuka on ollut joukkokan-

teen ensimmäinen asianajaja ja yhteistyön organisoija. 

Kuten kaikki muukin yhteistoiminta myös joukkokanteiden asianajajayh-

teistyö voi päättyä erimielisyyksiin.366 Mitään keinoja niiden ratkaisemiseksi 

ei ole, joten sovittamattomat erimielisyydet pirstovat asianajamisen. Jos kan-

tajia ja heidän asianajajiaan on paljon, todennäköisin lopputulos on kah-

den tai useamman alaryhmän muodostuminen joukkokanteisiin. Ne jouk-

kokantajat, jotka pystyvät sopimaan yhteisistä linjauksista asianajamisessa, 

pitävät yhtä, irtaantuvat muista kantajista sekä noudattavat asianajossaan 

omia linjauksiaan. Suuressa kantajajoukossa on luultavasti myös muutama 

intressinhaltija, jotka eivät halua asiamiestensä ottavan osaa yhteistyöhön 

vaan ajavan heidän asiaansa muista välittämättä. Organisoituun asianaja-

miseen lähteneet kantajat luultavasti kokevat tällaiset kantajat häiriköiksi ja 

haluavat, kuten edellä todettiin, sulkea heidät yhteiskäsittelyn ulkopuolelle. 

Kokemukset suomalaisista ja ulkomaisista joukkokanteista antavat kuiten-

kin vaikutelman siitä, että asianajamisen taktiikoista pääsääntöisesti sovi-

taan. Aineistossa ei ole yhtään tapausta, jossa asianajaminen olisi kärsinyt 

kantajatahon lakimiesten keskinäisestä eripurasta. Tämä viittaa siihen, että 

asianajamista koskevat kokemussäännöt – eli hiljainen tekijäntieto siitä, mi-

ten asioita menestyksellä ajetaan – ovat pitkälti sisäistettyjä, ammattikunta 

on niistä samaa mieltä. Linjauksista on näin helppo päästä yksimielisyyteen, 

sitä helpommin, mitä vähemmän vaatimuksissa on yksilöllistä ainesta. Tar-

ve päästä koordinoituun asianajamiseen varmasti kaavamaistaa perustei-

ta ja vaatimuksia: kovin yksilölliset vaatimukset ja perusteet kun edellyttä-

vät omaa todistelua ja individuaalista asianajamista. Tällaiset kanteet jäävät 

näin käytännössä tosiasiallisesti erilliskanteiksi, vaikka ne ulkonaisesti voivat 

näyttää samanlaisilta kuin oikeat joukkokanteet.       

6.5. Tiivistelmä: viranomaisvaltaa, 
asianosaisvaltaa, tasa-arvoa vai 
asiantuntijavaltaa?

Pilottikanne-konsepti muuttaa vähiten valtasuhteita siitä, millaisia ne ovat 

tavallisessa oikeudenkäynnissä. Tämä oli odotettavaakin, koska pilottikanne 

366.  Lainvalmistelussa on kiinnitetty huomiota ryhmäkanteessa esiintyviin erimielisyyksiin. 
Ks. SOU 1994:151 B s. 139. Suomalaisessa viranomaiskanteessa niitä ei tietenkään voi syntyä, 
koska intressinhaltijoilta on kielletty esiintyminen ryhmäkanneoikeudenkäynnissä, nähtä-
västi juuri tästä syystä. 
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on kaikissa suhteissa tavallinen oikeudenkäynti. Se saa pilottikanne -ominai-

suutensa ainoastaan siitä, että sen lopputulokseen liitetään, oikein tai väärin, 

vaihtelevia odotuksia. Tuomioistuimelle oikeudenkäynnin pilottimaisuus 

näkyy lähinnä asianosaisten lisääntyneenä panostuksena. Asianajamiseen 

käytetään tavanomaista enemmän voimavaroja. Sen sijaan pilottimaisuus 

vaikuttaa vahvasti ensiksikin taustaryhmän ja pilottikantajan, toiseksi pi-

lottikantajan ja pilottivastaajan suhteeseen. Taustaryhmällä on tavallises-

ti melkoinen sananvalta siinä, miten kannetta ajetaan, koska taustaryhmä 

rahoittaa oikeudenkäyntiä. Taustaryhmän intressissä on tavallisesti pilotti-

tuomion saaminen. Tästä syystä taustaryhmä yrittää estää sekä oikeuden-

käynnin kesken jättämisen että sen päättymisen sovinnolliseen ratkaisuun. 

Ryhmäkannelaki puolestaan tekee intressinhaltijoiden oikeuksiin pääsemi-

sestä kantajaviranomaisen asian. Ryhmään kuuluvilla ei periaatteessa ole 

sanottavaa siihen, milloin kanne nostetaan tai miten sitä ajetaan. Lakiteks-

tin perusteella voidaan kärjistäen sanoa, että ryhmäläinen on ”prosessioi-

keudellisessa” pakkopaidassa. Toimintamahdollisuuksia hänelle ei anneta, 

mutta ryhmäkanteen keskeiset vaikutukset kuten vireilläolo ja oikeusvoima 

ulotetaan myös häneen. Ulkomaisista kokemuksista päätellen tosiasialliset 

voimasuhteet on merkittävästi tasaisemmat. Jos intressinhaltijat tarvitsevat 

kanneoikeutettua viranomaista kannetta nostamaan, myös tämä tarvitsee 

asiaa ajaessaan intressinhaltijoiden lojaalia myötävaikutusta, sitä enemmän, 

mitä yksilöllisempiä vaatimuksia viranomainen heidän puolestaan esittää.       

Kumulatiivisissa kannemalleissa tuomioistuimen toimenkuva jo muut-

tuu melkoisesti, ja muutos on suurin laajoissa joukkokanteissa. Muodollisen 

prosessinjohdon soveltamisala ja tarve kasvaa: tuomarin tehtävänä ei ole 

enää yhden asian käsittelyn ”ulkonainen” järjestäminen eli aikataulutus ja 

käsittelyajan varaaminen omasta kalenteristaan. Hänen on lisäksi huoleh-

dittava, että kaikki hänelle osoitetut joukkokanteet aikataulutetaan ja nii-

den yhteiskäsittelyn tarpeellisuus selvitetään. Oikeudenkäyntiin tulee tässä 

tutkimuksessa ”järjestelyvaiheeksi” luettu toiminta. Se joko edeltää kirjalli-

sen valmistelun aloittamista tai sijoittuu sen ja suullisten valmisteluistun-

tojen väliin. Järjestelyvaiheen näkyvin ilmentymä ovat järjestelytapaami-

set, joissa tuomari keskustelee asianosaisten edustajien kanssa siitä, miten 

joukkokanteiden käsittely kyseisellä osastolla järjestetään, esimerkiksi vali-

taanko sisäisiä pilottikanteita, joiden ratkaisemisen ajaksi muut joukkokan-

teet määrätään lepäämään. Tosin nämä tehtävät ovat sulautettavissa osaksi  
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valmistelua, koska varsinkin suullisen valmistelun istunnoissa asianosaiset 

ovat jo valmiiksi paikalla.  

Joukkokanne vaatii asiainhallinnaksi tai asiainhallinnaksi kutsuttua huo-

lenpitoa myös päällikkötuomarilta. Joukkokanteiden yhteenkuuluvuus on 

otettava huomioon myös jaettaessa asioita eri osastoille. Näin varmistetaan, 

että ne voidaan käsitellä yhdessä. Ihannetila olisi, jos kaikki joukkokanteet 

olisivat ohjattavissa samalle osastolle ja osaston ratkaiseva tuomarikokoon-

pano olisi erityisesti perehtynyt joukkokanteiden hallinnointiin. Toisaalta 

päällikkötuomarin on pidettävä huolta töiden tasaisesta jakaantumisesta 

tuomioistuimessaan. Näin laajamittaiset joukkokanteet vaikuttavat kaikkien 

muidenkin tuomioistuimeen tulevien asioiden jakamiseen niin kauan kuin 

joukkokanteita käsitellään. Jos joukkokanteet hajoavat ajallisesti, ne voivat 

heijastua asioiden jakamiseen vuosikymmenen ajan. Asioidenhallinta ei liity 

yhtä suoraan yksittäisten asioiden käsittelyyn ja näin prosessinjohtoon. Asi-

oidenhallinta ei näin automaattisesti edellytä yhteydenpitoa asianosaisten 

edustajiin; sen sijaan sitäkin enemmän asiainhallinta tarvitsee tuomioistui-

men tuomarien välistä neuvonpitoa. 

Vaikka yhteistoiminnan tarve suhteessa asianosaisiin lisääntyy, samalla 

sen vaikeudet kasvavat asiamäärien suhteessa. Osaksi tämä johtuu niin sano-

tusta asian luonteesta: järjestettävät asiat ovat yksinkertaisesti aikaisempaa 

mutkikkaampia, ja niissä on entistä selvemmin ristiriitaisia intressejä. Osa-

syynä on ryhmäajattelun vaikutus. Intressinhaltijoiden näkemykset jyrkenty-

vät, he ovat vähemmän valmiita kompromisseihin niin asioiden käsittelyssä 

kuin lopputuloksessakin. Tosin kantajajoukon asianajajat muodostavat tässä 

tapauksessa normaaliakin tärkeämmän eristävän kerroksen: he suodatta-

vat päämiehiltään tulevaa arvostelua. Heidän arvovallastaan riippuu, miten 

yhteistoiminta käytännössä onnistuu. Kotimainen aineisto ei anna siitä sel-

vää kuvaa. Esimerkiksi sisäisiä pilottikanteita käytetään ja kaikesta päätellen 

kohtalaisen menestyksellisesti. Ryhmäajattelu tuntuu näin jääneen sosiaa-

lisessa mediassa käytävän keskustelun tasolle, joskin sitä leimaa sellainen 

tuomarien personifiointi, joka on suomalaiselle oikeuskulttuurille tyystin 

vierasta. Eri asia on, mitä mieltä muutoin ollaan vallitsevasta kasvottoman 

tuomarin ideaalista. 

Oma lukunsa ovat sisäiset valtasuhteet eli intressinhaltijoiden keski-

näiset suhteet. Ryhmäkanteessa tätä kysymystä ei kannattaisi edes esit-

tää, jos se ymmärretään puhtaan oikeudelliseksi. Viranomaisella on sekä  
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yksinoikeus kanteen nostamiseen että päätösvalta siitä, miten kannetta aje-

taan. Tosiasiallisesti myös kantajaviranomainen on paljolti intressinhalti-

joiden eli ryhmään kuuluvien kuluttajien armoilla. Kuluttajat päättävät opt 

in -mallissa mukaantulossa; jos ryhmään ei lopulta tule kohtuullista määrää 

kuluttajia, ryhmäkanteen perusta romahtaa sekä kuluttaja-asiamies kärsii 

pahan arvovaltatappion. Tosin vastaavan kasvojen menetyksen kärsii täl-

löin koko ryhmäkanneinstituutio. Myös ryhmäkanteen ajamisessa kulutta-

ja-asiamies joutuu tukeutumaan ryhmäläisiltä saamaansa informaatioon. 

Vain heillä on sellaista yksityiskohtaista tietoa kuluttajasuhteistaan, jota me-

nestyvä kanne vaatii. Ryhmäkannelain yritykset erottaa ryhmän jäsenet ryh-

mäkanteen ajamisesta ovat näin epäonnistumaan tuomittuja. Jos kuluttajat 

tarvitsevat ryhmäkanteeseen kuluttaja-asiamiestä, tämä tarvitsee ainakin 

samassa määrin kuluttajia kannettaan tukemaan.

Joukkokanteissa joukolla ja siihen kuulumisella ei ole oikeudellista mer-

kitystä. Sosiologisesti ja psykologisesti mikään ei voisi olla kauempana to-

dellisuudesta. Joukkoon kuuluminen ja siinä syntyvä ryhmäajattelu hallitsee 

sekä kanteiden nostamista että niiden ajamista, usein myös sitä, tehdäänkö 

asiassa sovinto. Joukot syntyvät omien sosiaalisten lainalaisuuksiensa lo-

giikkaa noudattaen: tuomioistuin ei voi joukkoja koota mutta ei myöskään 

hajottaa. Toki yhteiskäsittelyllä eli asioiden kumuloinnilla joukon merkitys-

tä pystytään hieman vahventamaan, erilliskäsittelyillä taas heikentämään. 

Kantajajoukossa vaikuttajayksilöt muokkaavat yhteisiä näkemyksiä; monasti 

syntyy yksimielisyyden harha, vaikka ihmiset todellisuudessa ovat eri mieltä. 

Vaikuttajayksilöiksi voivat nousta äänekkäimmät ja jyrkimmät joukon jäsenet. 

Tosin kotimaiset esimerkit, toistaiseksi liian harvalukuiset oikeuttaakseen 

yleistyksiin, antavat viitteitä siitä, että eniten vaikutusvaltaa on hankkeen 

käynnistäjällä eli puuhahenkilöllä. Hanke henkilöityy häneen, hän kantaa 

taakan sekä menestyksestä että tappiosta. Yhteiskanteissa joukon paine yh-

denmukaisuuteen on vielä voimakkaampi. Kun joukkokannekonsepti sallii 

melko tavalla erimielisyyksiä ja erilaista asianajoa, yhteiskanne ei siedä jäl-

kimmäistä oikeastaan ollenkaan. Tämä yhtenäisen asianajamisen vaatimus 

karsii luontaisesti yhteiskanteeseen kelpuutettavia vaatimuksia, kun taas jär-

jestäytyneissä joukkokanteissa mukaanpääsy joukkoon riippuu pikemmin-

kin henkilökohtaisista suhteista.

Joukkokanteissa myös asianajajan (tai asianajajien) toimenkuva kokee 

muutoksen. Ensiksikin heille muodostuu järjestelyvelvoitteita: heidän on 
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järjestettävä intressinhaltijoiden kanssa tapahtuva yhteydenpito, varojen ke-

rääminen kustannuksiin sekä oma keskinäinen neuvonpitonsa. Jälkimmäistä 

on tässä tutkimuksessa kutsuttu asianajajayhteistyöksi. Toiseksi asianajajien 

valta kasvaa verrattuna tavallisiin oikeudenkäynteihin.367 Joukkokanteissa 

aktualisoituvat prosessioikeudelliset ja asianajotaktiset ratkaisut ovat aivan 

liian vaikeita maallikolle. Hän ei pysty ottamaan niihin itsenäisesti kantaa, 

vaan hänen on pakko seurata asianajajiensa suosituksia. Jos asianajaminen 

tapahtuu personaaliunionissa tai muuten kootusti, päämies de facto me-

nettää mahdollisuutensa antaa asianajamista koskevia ohjeita. Jos hän pitää 

niistä itsepäisesti kiinni, asianajajan on pakko luopua toimeksiannosta, kos-

ka päämiehen vaatimaa tointa ei voida sovittaa asianajamisen yleisstrategi-

aan. Myös oikeudenkäynnin rahoittamiseen käytetty tulospalkkiojärjestely 

muuttaa valtasuhteita. Vaikka yksityiskohdista voidaan kiistellä, päämiehellä 

ei voi olla täyttä vapautta irtisanoa toimeksiantoa tai tehdä sopimusta vas-

tapuolen kanssa. Tulospalkkioehto tekee osuvan sanonnan mukaan oikeu-

denkäynnistä myös asianajajan ”asian”.                 

        

   

367.  Yksi tutkimuksen huolista onkin ollut, että kollektiivisen oikeussuojan kontrolli ei saa 
liukua niille, jotka ajavat henkilökohtaista hyötyään. Tällä tarkoitetaan selvästikin kantajien 
lakimiehiä, jotka toimivat tulospalkkioilla ja rahoittavat näin oikeudenkäynnin. Ks. Raja-Lomas 
2015 s. 75. Tosin he eivät tarjoa vastausta kysymykseen, miten asianajajat houkutellaan ajamaan 
asiaa tulospalkkioilla ilman sanansijaa itse asianajamisessa.      



222 7. ”Kollektiivinen” 
oikeudenkäynti 

7.1. Tuomarivallasta 
yhteistoimintaperiaatteeseen

7.1.1. Kollektiivisen lainkäytön siirrännäinen: 
koordinoinnin pakko

Missään maassa ei tiettävästi ole omaa prosessilakia kollektiivisia oikeuden-

käyntejä varten. Tällainen oikeudenkäynti käynnistyy, etenee ja päättyy siinä 

kehikossa, jonka yleinen prosessilaki tarjoaa. Kun prosessilain säännöstar-

jonnassa on pidetty silmällä kahden asianosaisen oikeudellista välienselvit-

telyä, melkoinen yllätys olisi, jos kollektiivisuus ei toisi mitään uutta verrat-

tuna tavalliseen oikeudenkäyntiin. Etukäteen on selvää, että kollektiivisuus 

tuo suuren määrän asiallisesti rinnakkaisia oikeudenkäyntejä, luokiteltiin 

ne sitten käsitteellisesti yhdeksi asiaksi tai eri asioiksi. Tällaista asianippua 

käsittelevä yksittäinen tuomari joutuu esimerkiksi miettimään, kannattaako 

oikeudenkäynneissä hyödyntää yhteiskäsittelyä tai missä järjestyksessä asi-

at on syytä ratkaista. Todistelukin herättää uusia kysymyksiä: voidaan kysyä, 

missä määrin eri oikeudenkäynneissä pystytään hyödyntämään samaa to-

distusaineistoa tai vaatiiko kollektiivinen lainkäyttöä jonkinlaisia todistuk-

sellisia privilegioita. Kollektiivisen oikeussuojan antajaksi valikoitunut tuo-

mioistuin puolestaan on pakotettu miettimään sitä, miten tavalla tai toisella 

yhteen kuuluvat asiat ohjataan eri tuomareille ja miten samanlaisissa asioissa 

menettelytavat pysyvät samoina ja tuomiot yhtenäisinä.   

Jos kollektiivinen oikeussuoja vaatii oikeuksiaan hakevilta kokonaisuu-

den hahmottamista, sitä tarvitaan myös tuomioistuimilta. Edustuksellisissa 

kanteissa tuomioistuimen toimenkuva ei kuitenkaan välttämättä poikkea 

yksilöllisistä oikeudenkäynneistä. Toimenkuvan säilyminen näennäisesti en-

nallaan ostetaan kuitenkin dejuridisoimalla keskeisiä toimijoita ja valtasuh-

teita. Tehokkainta tämä dejuridisointi on viranomaisaloitteisessa ryhmäkan-

teessa, esimerkkinä Suomen ryhmäkannelaki. Ryhmän sisäiset suhteet – ja 

ryhmäläisten suhde kantajaviranomaiseen – ovat vanhan sloganin mukaan 
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”ulko-oikeudellisia” ilmiöitä, joista ei tarvitse välittää. Tuomioistuimen ja oi-

keuksiaan hakevien välillä on palomuuri, oikeusvertailevasti jopa poikkeuk-

sellisen tiivis. Ryhmän jäsenet eivät voi mitenkään vaikuttaa oikeudenkäyn-

tiin ilman kantajaviranomaisen myötävaikutusta; heiltä on jopa evätty oikeus 

väliintuloon, mikä on perinteisesti ollut oikeudenkäynnistä syrjäytetyn ta-

hon viimeinen keino. Kaiken kaikkiaan ryhmäkannelakia vaivaa tässä koh-

din melkoinen ristiriita. Yhtäältä ryhmän jäsen rinnastetaan asianosaiseen 

muun muassa sovellettaessa kanteiden yhdistämistä ja kuulemista koskevia 

oikeudenkäymiskaaren säännöksiä (ryhmäkannelaki 11 §). Toisaalta lain val-

mistelua leimaa lähtökohta, jonka mukaan ryhmän jäsenet eivät ole asian-

osaisia eivätkä käytä puhevaltaa tai tule kuulluiksi ryhmäkanteen käsittelyssä. 

Ero suhteessa Ruotsin oikeuteen on silmiin pistävä. Ruotsissa suurin piirtein 

saman sääntely katsotaan antavan ryhmän jäsenelle eräänlaisen puoliasi-

anosaisen aseman.368 Ryhmän jäsen voi toimia lain osoittamissa kohdissa 

aktiivisesti; lisäksi hänellä on oikeus väliintuloon, jolloin hän saavuttaa täy-

sivaltaisen asianosaisen oikeudet. 

Pilottikanteessa taustaryhmälle jää sentään mahdollisuus sivuväliintu-

loon ja keino saada näin äänensä kuuluviin. Yhteiskanteissakin itse kon-

septi pakottaa yhteiskantajat konsensukseen, joten erimielisyydet esimer-

kiksi asianajamisessa jäävät tuomioistuimelta piiloon. Voidaan sanoa, että 

tässä kannetyypissä vastuu kokonaisuudesta on kantajilla itsellään, käy-

tännössä kannetta ajavalla asianajajalla. Sen sijaan joukkokanteissa tuomi-

oistuin ei parhaalla tahdollaankaan välty kokonaisuuden hallinnalta: täs-

sä tutkimuksessa koordinoinnin taakaksi kutsutut tehtävät lankeavat osaksi 

tuomioistuimen niskaan, halusi se sitä tai ei. Koordinoinnin tarve on toki 

unohdettavissa, ja niin ehkä edelleen tapahtuu jossain tuomioistuimessa. 

Laiminlyömisen hinta tulee kuitenkin tuomareiden ja oikeutta hakevien 

maksettavaksi: tuomarit tekevät päällekkäisiä tehtäviä, tuomareiden ja asi-

anajajien työtaakka moninkertaistuu asioiden tullessa käsitellyiksi eri oikeu-

denkäynneissä, käsittelytavoissa on osasto- ja tuomarikohtaista vaihtelua, 

eri asioissa päädytään erilaisiin lopputuloksiin ilman näkyvää syytä ja niin 

edelleen. Ellei asioiden käsittely koordinoida, suuret joukkokanteet vievät li-

säksi isonkin tuomioistuimen koko käsittelykapasiteetin vuosikausiksi. Tuo-

mioistuin tukkeutuu eikä pysty käsittelemään muita ja myöhempiä asioita 

lainkaan. Yksi ”ratkaisu” eli joukkokanteiden ohjaaminen omalle käsitte-

368.  ”The role of the group member seems to be something between a party and an outsider”. 
Näin Ervo 2014 s. 249.
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lylinjalleen, jotta muita asioita ehditään käsittelemään, on kestämätön. Se 

loukkaa asianosaisten yhdenvertaisuutta. Myös joukkokanteissa kantajilla 

on oikeus saada asiansa käsitellyksi tuomioistuimen normaalisti noudat-

tamassa tahdissa, yleensä asioiden saapumisjärjestyksessä. Myöhemmin 

tulleet asiat odottavat, kunnes aikaisemmin saapuneet asiat on käsitelty,  

ellei myöhemmälle asialle annetaan prosessilaissa etusijaa, esimerkiksi se 

julistetaan kiireelliseksi.369    

Tässä tutkimuksessa on kautta linjan katsottu, että joukkokanteiden koor-

dinointi kuuluu hyvään lainkäyttöön ja on näin tuomioistuimen velvollisuus. 

Koordinoinnin laajuuden perusteella tässä tutkimuksessa on erotettu asian-

hallinta (case management) ja asioidenhallinta (case flow management). 

Kuten edellä todettiin, ensimmäinen vertautuu perinteiseen muodolliseen 

prosessinjohtoon, kun taas jälkimmäisellä ei ole siinä vastinetta. Joukkokan-

teissa keskeiseksi nousee nimenomaan asioiden hallinta eli joukkokantei-

den välisen yhteyden muistaminen. Joukkokanteet on esimerkiksi jaettava 

samalle lainkäyttöyksikölle, jonka saamaa muuta asiamäärää on vastaavas-

ti vähennettävä. Toki perinteistä muodollista prosessinjohtoakin tarvitaan, 

kun joukkokanne tai joukkokanteet on saanut osastonsa. Joukkokannesta-

tus ymmärrettävästi vaikuttaa esimerkiksi oikeudenkäynnin ulkoisen kulun 

järjestämiseen, miten käsittely aikataulutetaan, missä vaiheessa mietitään 

yhteiskäsittelyn tarpeellisuutta ja niin edelleen. 

Asianhallinnalla ja asioidenhallinnalla on luontainen yhteys; vuorovai-

kutus kulkee molempiin suuntiin. Yhtäältä asioidenhallinnan ratkaisut – esi-

merkiksi mille osastolle joukkokanteet jaetaan – vaikuttaa asianhallintaan eli 

miten tällaiset kanteet käsitellään, muun muassa siihen, pystytäänkö niihin 

soveltamaan kustannustehokasta yhteiskäsittelyä. Toisaalta taas olettamuk-

set siitä, miten joukkokanteet on tarpeen käsitellä, vaikuttavat asioidenhal-

linnan linjauksiin, tyypillisesti ensiksi siihen, jaetaanko kaikki joukkokanteet 

samalle ratkaisukokoonpanolle, jotta ne voidaan yhdistää OK 18 luvun mu-

kaisesti. Eri osastoille päätyneissä asioissa yhteiskäsittelyn mahdollisuus on 

jo etukäteen suljettu pois, etenkin jos asioiden uutta jakamista eri tuomaril-

le halutaan välttää. Tuomioistuinlakikin suhtautuu varsin kielteisesti siihen, 

että tuomarilta kuvainnollisesti otettaisiin pois hänelle kerran jaettu asia.  

369.  Ohimennen todettakoon, että uudessa menettelylainsäädännössä moni asiaryhmä mää-
rätään käsiteltäväksi ”joutuisasti”. Tällainen säännös ei periaatteessa ota kantaa siihen, missä 
järjestyksessä asiat käsitellään. Se tähtää siihen, että käsiteltäväksi otettu asia ratkaistaan vii-
vytyksettä, toisin sanoen käsittelyvaiheet muodostavat jatkumon ja asia ratkaistaan heti, kun 
oikeudenkäyntiaineisto on koossa.  
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Eufemistiseksi asioiden uudelleenjakamiseksi kutsuttu toimenpide edellyt-

tää joko tuomarin suostumusta tai painavaa syytä; lisäksi päätös on perus-

teltava (tuomioistuinlaki 8:8).

Asianosaisten näkökulmasta asianhallinnassa ja asioidenhallinnassa on 

perustavanlaatuinen ero. Vaikka asianhallinnassakin muodollinen päätös on 

tuomioistuimella, käytännössä se edellyttää yhteydenpitoa asianosaisiin, esi-

merkiksi käsittelyaikataulu on sovitettava asianosaisten kalenteriin. Yleensä 

asianhallinnasta sovitaan, ja vähintäänkin asianosaiset saavat esittää toivo-

muksia ja kommentteja. Tosin prosessilaki on tältä osin vaitonainen, mutta 

käytäntö on hyvin yhteistyömyönteistä. Sen sijaan asioidenhallinnassa asi-

anosaisilla ei ole juuri minkäänlaista sananvaltaa, heillä ei ole tilaisuuttakaan 

esittää toivomuksia tai kommentteja. Asioiden jakaminen tulee heidän tie-

toonsa vasta, kun sitä ei enää periaatteessa voida muuttaa. Tietenkin jouk-

kokanteiden kantajat voivat haastehakemuksissaan tai niiden jättämisen yh-

teydessä pyytää asioiden osoittamista samalle osastolle. Päällikkötuomarin 

harkinnassa kuitenkin on, minkä painon hän antaa kantajien toiveille. Yhtä 

hyvin hän voi perustaa asioiden jakamisen tuomareiden työtilanteeseen tai 

muuhun tuomioistuimen omasta näkökulmasta merkittävään tekijään, esi-

merkiksi tuomarin osaamiseen oikeudellisessa joukkojenhallinnassa. Jouk-

kokanteiden hallinnointi ei nimittäin aina korreloi tuomarin lainkäytölliseen 

osaamiseen. 

Kollektiivisen lainkäytön vaatima koordinointi on toteutuvissa tuomiois-

tuimen johtamisen kautta, tuomareiden vapaamuotoisen kanssakäymisen 

avulla tai yhteistoiminnassa asianosaisten lakimiesten kanssa. Ensimmäi-

sessä koordinointi tukeutuu tuomioistuimen päällikkötuomarin tai osas-

tonjohtajan valtuuksiin, jotka vuorostaan pohjautuvat tuomioistuinlakiin. 

Koordinointi on asioiden jakamista ja seurantaa; siitä vastuun kantaa ennen 

kaikkea päällikkötuomari, koordinoinnin paikkana on normaalisti tuomiois-

tuimen johtoryhmä. Tämä virallinen koordinointi on oikeudellista toimintaa, 

vaikkakaan sitä ei välttämättä lueta osaksi lainkäyttöä. Oikeudenhoitoa se 

toki on. Toisessa eli epävirallisessa koordinoinnissa kaikki jää tuomareiden 

oma-aloitteisen ja henkilösuhteisiin sitoutuvan yhteydenpidon varaan. Tuo-

marit sopivat keskenään menettelytavoista, vaihtavat kokemuksia ja omak-

suvat toisiltaan hyviä käytäntöjä. Viestinnän tutkija puhuisi tässä luultavasti 

”kahvihuoneinformaatiosta”. Kun virallinen koordinointi on uusi tulokas ja 

tuomioistuinlain luomus, epävirallinen yhteydenpito sen sijaan lienee yhtä 
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vanha ilmiö kuin monijäseniset tuomioistuimetkin. Enintään voidaan sanoa, 

että ”epäviralliselle” yhteydenpidolle on vasta viime vuosina alettu luoda 

puitteita (esimerkiksi tuomaritapaamiset, laatuhankkeet) ja sen merkitys tuo-

mioistuinkulttuurille on pantu merkille. Uutta on sekin, että kanssakäyminen 

ei ole enää tuomariprofession sisäistä, vaan siihen halutaan mukaan myös 

muiden lakimiesprofession edustajia kuten syyttäjiä ja asianajajia. On jok-

seenkin varmaa, että suuret joukkokanteet – maksimissaan Suomessa 1 700 

kannetta – ovat lisänneet tuomareiden välistä yhteydenpitoa. Joukkokantei-

den jakamisesta, ehkä jopa niiden keskittämisestä, varmasti keskustellaan 

jo niiden aiheuttaman massiivisen työmäärän lisäyksen takia. Samoin on 

kaikki syy uskoa, että tuomioistuimia johdetaan samanaikaisesti virallista 

(päällikkötuomari, osastonjohtajat) ja epävirallista (kouluttajatuomarit, vai-

kuttajayksilöt) organisaatiota käyttäen.  

Asianosaisten kannalta sekä virallisessa että epävirallisessa koordinoin-

nissa on sama heikkous: asianosaisten, tässä joukkokanteiden kantajien ja 

vastaajan, mieltä ei kysytä. Epäkohta poistuu modernissa yhteistoiminnal-

lisessa koordinoinnissa, jotka rakentuvat järjestelytapaamisille. Niissä tuo-

marit ja asianosaiset, käytännössä tietenkin heidän asianajajansa kohtaavat. 

Kun virallinen koordinointi perustuu lakisääteiseen vallankäyttöön ja epävi-

rallinen sosiaaliseen sitoutumiseen, yhteistoiminnallinen koordinointi saa 

justifikaationsa asianosaisten määräämisvallasta: asioiden käsittelystä so-

vitaan joko pääpiirteissään tai yksityiskohtaisesti. Isossa tuomioistuimessa 

järjestettäneen kahden tason tapaamisia. Ensimmäisellä tasolla sovitaan siitä, 

miten päällikkötuomari jakaa asiat eri osastoille ja onko tavoitteena yhteis-

käsittely vai erilliskäsittely (mikä vaikuttaa asioiden jakamiseen). Osaston 

tasolla keskustellaan siitä, miten osastolle jaettujen joukkokanteiden käsit-

tely hoidetaan.

7.1.2. Oikeudellistava ja voimaannuttava 
tuomioistuinlaki

Tuomioistuinlain valmisteluasiakirjat antavat itse laista hieman vähättelevän 

kuvan. Lukijalle annetaan vaikutelma uudistuksen teknisyydestä. Siinä vain, 

näin sanotaan, kootaan saman lakiin ne säännökset, jotka ovat aikaisemmin 

sisältyneet erityislainsäädäntöön. Samalla sääntelyn tasoa nostetaan luo-

pumalla aikaisemmasta asetuksentasoisesta sääntelystä. Tuomioistuinlain 
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merkitys on kuitenkin kaikkea muuta kuin tekninen. Yleistäen voidaan sa-

noa, että laki ensiksikin oikeudellistaa joukon aikaisemmin ei-oikeudellisina 

pidettyjä, ohjaamattomia ja tapaussidonnaisia toimintoja. Toiseksi laki koh-

telee  – mikä on vaikeammin nähtävissä – tuomioistuinta mekanismina tai 

ehkä oikeammin koneistona, jonka tehtävänä on tuottaa lainkäyttöratkaisuja. 

Laki nimittäin määrää ne henkilöt, jotka ohjaavat tämän koneiston sujuvaa 

toimintaa. Samalla tuomioistuinlaki korostaa tuomioistuinten sisäistä auto-

nomiaa (1:4): ne päättävät asioiden jakamisesta sekä lainkäyttötoiminnan ja 

muun toiminnan organisoinnista.370 Tosin tuomioistuimet ovat aina huoleh-

tineet näistä tehtävistä, joten muutos on ainoastaan säädöstasossa ja osaksi 

käytännön legalisoinnissa. Tuomioistuinlaissa tuomioistuinten autonomia 

saa vahvistuksensa laintasoisesti. 

Autonomiaan liittyy myös tässä tapauksessa vastuu. Tuomioistuimet eivät 

voi sysätä moraalista vastuutaan lainsäätäjälle, toisin sanoen odottaa, että 

prosessilakiin otetaan tarvittavat ja riittävän yksityiskohtaiset säännökset.371 

Kiistatonta lienee, että tämä järjestämisvastuu koskee myös kollektiivisen 

lainkäytön vaatimia poikkeusjärjestelyjä, vaikkakaan niitä ei mainita laki-

tekstissä eikä aihepiiriä muutoinkaan sivuta edes lain perusteluissa. Tuomio-

istuinlaki tarjoaa koordinointiin välineet, jotka eivät paljoakaan jää jälkeen 

siitä, mitä taidoistaan kuuluisilla brittituomioistuimilla on käytettävissään. 

Päällikkötuomarin ja osaston johtajan valtuudet ovat paperilla laajat. Heidän 

on valvottava vastuualueillaan ”oikeusperiaatteiden soveltamista ja laintul-

kinnan yhdenmukaisuutta”. Tuomioistuimessa on lisäksi johtoryhmä, joka 

tukee päällikkötuomaria ”toiminnan johtamisessa ja kehittämisessä” (10:1.2). 

Ja lopuksi osaston johtajan on huolehdittava osastollaan ”työn yleisestä jär-

jestämisestä ja työskentelyn tuloksellisuudesta” (10:6). Osastonjohtaja on 

näin päällikkötuomari pienoiskoossa eli omalla osastollaan. Päällikkötuo-

mari valitsee ja nimittää osaston johtajat, millä toivottavasti vältetään tuo-

mioistuimen sisäiset erimielisyydet. Päällikkötuomari ja osaston johtaja-

han voivat olla eri mieltä siitä, mitä oikeusperiaatteiden noudattaminen tai  

370.  Perusteluissa vastuuta konkretisoidaan maininnalla, jonka mukaan oikeudenmukaisen 
oikeudenkäynnin vaatimukset on otettava huomioon ”mahdollisimman tarkoituksenmukai-
sella tavalla”. ”Käytännössä tämä tarkoittaa toiminnan järjestämistä siten, että asiat saadaan 
käsiteltyä tehokkaasti ja asianmukaisesti sekä kohtuullisessa ajassa ilman viivytystä.” Näin 
tuomioistuinlakityöryhmän mietintö 2014 s. 103. Periaatteesta kukaan ei liene eri mieltä. On 
kuitenkin todettava, että perustelukirjaus ei juuri tue ”lainkäyttötoimintaansa” suunnittelevaa 
tuomioistuinta.     
371.  Ihmisluonteen tuntijat ehkä sanoisivat, että prosessilain käyttäminen tällaiseen ohjailuun 
herättäisi sekin nurinaa. Sanottaisiin, että lainsäätäjä kahlitsee liikaa tuomioistuimen toimintaa 
eli ei salli joustavia toimintatapoja. 
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laintulkinnan yhdenmukaisuus vaativat. Mitään mekanismia, jolla tällainen 

erimielisyys ratkaistaisiin, laki nimittäin ei tunne.  

Määräykset asioiden jakamisesta tuomioistuimen eri yksiköille eivät suosi 

koordinoivaa asiainhallintaa mutta eivät myöskään ehdottomasti kiellä ot-

tamasta koordinoinnin tarvetta huomioon (10:7). Esimerkiksi joukkokantei-

den käsittelyn keskittäminen yhdelle osastolle on edellytys koordinoinnin 

voimakkaimmalle sovellukselle, yhteiskäsittelylle. Yhteiskäsittelyn oletet-

tu tarpeellisuus – tai oikeammin todennäköisyys tarpeellisuudesta – muo-

dostaa näin sellaisen ”painavan ja hyväksyttävän syyn”, jolla normaaleista 

jakamisperusteista voidaan poiketa.372 Tosin vahvistetuista jakoperusteis-

ta poikkeavan päällikkötuomarin on paras varautua kuuntelemaan epäilyjä 

”tarkoitushakuisesta” asian jakamisesta joko kantajien tai vastaajien hyväksi.  

Sääntelyä toki voidaan moittia epämääräiseksi, sillä mitä valvotaan ja 

millä tavalla valvotaan jää kertomatta. Lisäksi voidaan kysyä, eikö päällikkö-

tuomarin valta valvoa laintulkinnan yhtäläisyyttä ole ollenkaan ristiriidas-

sa tuomarin riippumattomuuden kanssa. Lainsäätäjä löytää kylläkin puo-

lusteluja. Valvonnan kohdetta koskevat sanaparit on otettu aikaisemmista 

tuomioistuinkohtaisista asetuksista, eikä asetuksia ole tiettävästi koskaan 

kyseenalaistettu tässä suhteessa. Tosin niitä ei ole tutkimuksessa juuri no-

teerattukaan. Hallituksen esityksessä tuomioistuinlaiksi uutta ja laintasois-

ta säännöstä perustellaan käytännössä vain viittauksin näihin asetuksiin; 

omina ”perusteluina” hallituksen esitys toistaa sanatarkasti lakitekstin. Lain 

eduskuntakäsittelyssä sekä perustuslakivaliokunta että lakivaliokunta kiin-

nittävät asiaan huomiota. Ensimmäinen valiokunta piti selvänä, että päällik-

kötuomarille osoitettu toimivalta ei voi tarkoittaa vaikuttamista ratkaisuun 

”yksittäistapauksessa”.373 Lakivaliokunta toisti perustuslakivaliokunnan kan-

nanoton lisäten omana panoksenaan huomautuksen siitä, että johtamisteh-

tävä ei oikeuta päällikkötuomaria ”puuttumaan yksittäiseen tuomiovallan 

käyttöä sisältävään päätöksentekoon”.374 Erikseen valiokunta vielä mainit-

si, ettei asioiden jakamisellakaan (joka siis kuuluu päällikkötuomarille) saa 

pyrkiä edes välillisesti vaikuttamaan asiassa tehtävään ratkaisuun yksittäis-

tapauksessa. 

Kyynikko sanoisi, että kuvatut perustelulausumat ovat paljolti kielen taak-

se piiloutumista. Ero yksittäistapauksen ja laintulkinnan yhtenäisyyden vä-

372.  Tosin tuomioistuinlain valmistelussa jostain syystä korostettiin, että tällaisen poikkea-
misen tulee olla ”hyvin poikkeuksellista”. Ks. tuomioistuinlakityöryhmän mietintö 2014 s. 120. 
373.  Perustuslakivaliokunnan lausunto HE 7/2016 vp. s. 4.
374.  Lakivaliokunnan mietintö HE 7/2016 s. 13.
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lillä on monasti ohut. Tuomioistuimessa omaksuttu yhteinen linja tietenkin 

vaikuttaa siihen, miten tuomarit käyttävät tuomiovaltaa yksittäistapauksessa. 

Tämähän on juuri idea pyrkimyksissä päästä ”laintulkinnan yhdenmukai-

suuteen”. Selvää lienee sekin, että päällikkötuomarin on tässä valvontateh-

tävässään otettava esiin, jos joku osasto tai tuomari ei noudata yhtenäistä 

linjaa. Tuomarin riippumattomuus tarkoittaa näin sitä, että päällikkötuomari 

ei voi käskeä tuomaria yksittäisessä asiassa toimimaan sen enempää linjan 

mukaisesti kuin siitä poiketenkaan – mikä olisi muutoinkin itsestään selvää. 

Tosin on luultavaa, että sosiaalinen paine pitää huolen siitä, että yhteisiä lin-

jauksia harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta tosiasiallisesti seurataan koko 

tuomioistuimessa ja kaikissa asioissa.        

Valvonnan puitteet sen sijaan lienevät samat kuin vuosikymmeniä. Pääl-

likkötuomarin vastuulla ensiksikin on, että asioiden hallintaa varten on ke-

hitetty menettelytavat eli rutiinit. Ne on kirjattava joko työjärjestykseen tai 

muuhun tuomioistuimen sisäiseen ohjeistukseen, kutsuttiin niitä sitten suo-

situksiksi, suuntaviivoiksi tai ohjeiksi. Toiseksi päällikkötuomarin on vähin-

täänkin otettava asia puheeksi sen tuomarin kanssa, joka poikkeaa oikeus-

periaatteiden soveltamisesta ja laintulkinnan yhdenmukaisuudesta. Osaston 

johtajan velvollisuudet menevät paljon pitemmälle konkretiassa. Huolehti-

minen työn yleisestä järjestämisestä ja työskentelyn tuloksellisuudesta si-

sältää kollektiiviseen lainkäyttöön siirrettynä sen, että osaston johtajan on 

minimissään otettava esille yhteiskäsittelyn tarpeellisuus osastolla vireillä 

olevissa asioissa, toisin sanoen pidettävä järjestelytapaaminen. Jollei yhteis-

käsittelyä tarvita (sehän ei ole taikasana), koordinointi on saatava aikaan 

muilla, kevyemmillä keinoilla.       

Tuomarin suhde tuomioistuimeen määritellään sekin tuomioistuinlaissa. 

Ensiksi vahvistetaan, että tuomari käyttää tuomiovaltaa itsenäisesti ja tässä 

toiminnassa häntä sitoo vain laki (9:1.1). Selvää on, että sana ”laki” viittaa 

sekä aineelliseen lakiin että prosessilakiin. Tämä merkitsee, että tuomarin 

lainkäyttöön yksittäisessä asiassa ei saa puuttua375, eikä prosessilaki ole tässä 

suhteessa ole erityisasemassa. Päällikkötuomari ei voi määrätä, miten pro-

sessilakia sovelletaan, esimerkiksi tuleeko asiat a ja b kumuloida tai kumu-

loidut asiat a ja b erottaa. Sama pykälä määrää myös tuomarin velvollisuudet. 

Toinen momentti sisältää nimenomaan tuomaria koskevat velvollisuudet: 

375.  Tuomioistuinlakityöryhmän mietintö 2014 s. 105. Lain systematiikka saa prosessioikeuden 
tutkijan pudistamaan päätään. Mainitussa luvussa on sekaisin perustavanlaatuisia säännök-
siä tuomarin asemasta ja oikeusvaltiosta (1-3 §:t) sekä virkamiesoikeudellista pikkuohjeistusta 
muun muassa sivutoimista (5-7 §:t)
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hänen on ratkaistava käsiteltäväkseen jaettu asia, toisin sanoen hän ei voi 

torjua hänelle jaettua asiaa. Lisäksi tuomarin on oltava virkatoimissaan tun-

nollinen ja huolellinen. Erikseen vielä mainitaan, että tuomarin on käsitel-

tävä ja ratkaistava asia joutuisasti. Lain kolmas momentti puolestaan sitoo 

tuomarin toiminnan virkamiehen yleisiin velvollisuuksiin. 

Totta on, että päällikkötuomarin valta puuttua lainkäyttöön ei ole hevin 

sovitettavissa tuomarin riippumattomuuteen. Jännite ei katoa sillä, että val-

vonnan sanotaan kohdistavan tuomarin toimintaa kaikissa hänelle jaetuissa 

asioissa, kun taas tuomari on riippumaton yksittäisissä asioissa. Kuten edellä 

todettiin, lainkäytön yhtäläisyys koostuu siitä, miten tuomari ja hänen vir-

kaveljensä toimivat yksittäisissä asioissa. Tosiasiallisesti ristiriidat lienevät 

äärimmäisen harvinaisia etenkään prosessilainsäädännön alueella. Yhteisis-

tä menettelytavoista on tapana sopia yhteisöllisesti, kaikki tuomarit ottavat 

mielellään vastaan neuvoja tällä alueella, hyviksi havaitut ja toimivat rutiinit 

otetaan välittömästi käyttöön, etenkin jos ne säästävät työtä tai vaivannäköä. 

Yhteisten linjausten legitimiteetti lienee menettelykysymyksissä itsestään sel-

vä, vaikka vastaavat linjaukset aineellisoikeudellisissa tulkintakysymyksissä 

torjuttaisiin riippumattomuuden loukkauksina. 

Vaikka joitakin vastaväitteitä voidaan esittää, tuomioistuinlaki tarjoaa var-

sin tehokkaat keinot joukkokanteiden käsittelyn koordinoimiselle. Sen sijaan 

koordinoinnin mahdollisuudet kaikissa suhteissa heikkenevät, kun joukko-

kanteet hajautuvat, esimerkiksi forumsääntelyn pakottamina, eri tuomiois-

tuimiin. Tällöin ensiksikin tuomareiden epävirallinen yhteydenpito harvenee 

tai katoaa kokonaan: kahvihuone ei enää tarjoa luontaista yhteydenpitokana-

vaa tuomareille. Toiseksi päällikkötuomarin valta rajoittuu hänen omaan tuo-

mioistuimeensa. Teoriassa hovioikeus voisi ottaa koordinointiroolin, mutta 

hovioikeudelta puuttuvat suorat koordinointivaltuudet. Hovioikeudella on 

toki myös tuomioistuinlain mukaan valvontatehtävä: se valvoo tuomiopiirin-

sä käräjäoikeuksien toimintaa ja ”ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin epäkoh-

tien poistamiseksi” (3:2.1). Laki ei lähemmin kerro, mitä nämä toimet olisivat 

ja onko heikko koordinointi ylipäätään epäkohta.376 Oli miten oli, hovioike-

uden mahdollisuudet puuttua asioiden jakamiseen tai seurata yksittäisten 

tuomareiden toimintaa käräjäoikeudessa ovat joka tapauksessa vähäiset. Si-

tä paitsi takeita ei ole siitäkään, että kaikki joukkokanteista osansa saaneet 

tuomioistuimet kuuluvat samaan hovioikeuden tuomiopiirin. Kaaoksen voi 

376.  Koska lähtökohtana on yksilöllinen oikeussuoja ja asioiden erilliskäsittely, epäkohdaksi 
luokitellaan pikemmin ylenmääräinen koordinointi!
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vain kuvitella, kun kaksi hovioikeutta ja muutama käräjäoikeuden päällikkö-

tuomari yrittää toisistaan välittämättä ”koordinoida” joukkokanteiden käsit-

telyä eri tuomioistuimissa. Lainkäytön ihannemaailmassa tuomarit tietenkin 

sopivat keskenään siitä, kuka kantaa koordinointivastuun ja mikä muiden 

tuomareiden häntä tukeva rooli on.           

7.2. Asioiden yhdistämisestä  

7.2.1. Yhteiskäsittely joukkokanteiden kantajien etuna

Yleisen prosessilain soveltaminen kumulatiivisiin kanteisiin (esimerkkinä 

joukkokanteet) on ikiongelma. Kuten edellä todettiin, prosessilain sään-

nöksiä ei ole kirjoitettu massaluonteisten vaatimusten käsittelemistä ja rat-

kaisemista varten. Lainsäätäjä on lakia kirjoittaessaan ajatellut perinteis-

tä kahden asianosaisen oikeudenkäyntiä. Prosessilakia tulkitseva joutuu 

näin liikkumaan säännösten kielellisillä äärirajoilla kollektiivisessa lain-

käytössä. Kysymys ei lopulta ole niinkään siitä, että tuomari joutuisi toimi-

maan vastoin prosessilain säännösten sanamuotoa. Pikemminkin pulmak-

si nousee, missä määrin hän saa ottaa käyttöön sellaisia menettelytapoja,  

joita prosessilaki ei tunne mutta joita kollektiivisen lainkäytön erityispiirteet 

selvästikin vaativat.

Joukkoluonteiset kanteet saavat muun muassa aikaan uusia esteellisyys-

tilanteita. Tällaiset kanteet synnyttävät herkästi sellaisia ennakkoasenteita, 

jotka nykyisen laajan esteellisyysopin aikana riittävät muodostamaan pe-

rusteen tuomarinjääville. Kysymyksenasettelussa on kaksi muunnelmaa, pi-

lottikanteeseen ja joukkokanteeseen perustava esteellisyys. Ensimmäisessä 

joudutaan kysymään, luoko pilottikanteen ratkaiseminen ennakkoasen-

teen myöhemmin nostettavissa, samaan oikeusperusteeseen tukeutuvissa 

kanteissa. Jos vastaus on myöntävä, asian ratkaisut tuomari on esteellinen 

myöhemmässä oikeudenkäynnissä.377 Toisessa muunnelmassa taas mieti-

tään, saako sama tuomari käsitellä kaikki samaan perusteeseen tukeutuvat 

joukkokanteet. Prosessiekonomisesti tällainen tuomarin personaaliunio-

ni olisi mitä toivottavin: se pitää huolen muodollisten erillisten kanteiden 

käsittelyn koordinoimisesta. Samoin sen vallitessa on erinomaisen helppo 

käyttää sisäistä pilottijuttu -konstruktiota: joku joukkokanteista käsitellään  

377.  Muodollisjuridinen vastaus on tietenkin kieltävä. Kyseessähän on toinen ja hieman erilai-
nen asia. Joukkokanteet eivät käytännössä ole täysin identtisiä. Ks. Tapanila 2007 s. 199.  
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ensimmäiseksi, ja sen käsittelyä (lopputulos mukaan luettuna) käytetään 

helpottamaan muiden vastaavien kanteiden käsittelyä. 

Vastaväitteenä taas on sanottavissa, että personaaliunionissa on mah-

dotonta välttää tiedon välittymistä oikeudenkäynnistä toiseen. Tuomari pe-

rustaa ratkaisunsa asiassa x siihen, mitä hän saanut tietää asiassa x, vaikka 

kyseinen seikka ei sisälly asiassa y oikeudenkäyntiaineistoon. Näin käy sil-

loinkin, kun tuomari tunnistaa varaan ja yrittää pitää tietonsa asiakohtai-

sena. Tämä piilevän ratkaisuaineiston vaara on itse asiassa niin suuri, että 

se puoltaa yhteiskäsittelyä. Siinä kaikki esitetty on oikeudenkäyntiaineistoa 

jokaisessa kanteessa eikä tilaa yksityiselle tiedolle ja sen alitajuiselle välitty-

miselle periaatteessa jää.  

Kuten edellä on moneen kertaan todettu, joukkokanteissa pääsy yhteis-

käsittelyyn on kantajille kohtalonkysymys. Yhteiskäsittely yhtäältä tehostaa 

heidän asianajamistaan, toisaalta taas vähentää merkittävästi kustannuksia 

ja sitä kautta oikeudenkäyntiin liittyvää taloudellista riskiä.378 Jos kanteita ei 

käsitellä yhdessä, asianajaminen pirstoutuu. Lisäksi hävinnyt maksaa -pää-

sääntö kohtaa kantajia kaikessa ankaruudessaan. Yhteiskäsittelyn torjumi-

nen on tästä syystä elimellinen osa vastapuolen strategiaa. Vaikka joukko-

kanteissa käytännössä päädytään enimmittä keskusteluitta täydelliseen tai 

ainakin osittaiseen yhteiskäsittelyyn, mistään automatiikasta ei saa puhua. 

On muistettava, että joukkokanteiden kantajapuolella on todistustaakka har-

kinnanvaraisen kumulaation edellytyksistä, toisin sanoen siitä, että yhteiskä-

sittelyn edut ovat suuremmat kuin yhteiskäsittelyn haitat. Ellei kuvainnollista 

etuylijäämää pystytä todentamaan, joukkokanteet käsitellään erikseen – ja 

erillisten käsittelyjen koordinointi jää kantajien keskinäisen yhteydenpidon 

ja tuomioistuimen asioidenhallinnan varaan. Todistustaakkaa kuitenkin peh-

mentää se ”kokonaisharkinta”, johon yhdistämisen epämääräiset kriteerit 

de facto johtavat. Lisäksi valtaosa yhdistämiskysymyksen ratkaisemiseen 

tarvittavasta aineistosta tulee tuomioistuimelle eräänlaisena sivutuottee-

na. Haastehakemukset ja kirjallinen valmistelu pitkälle selvittävät, mitä yh-

teiskäsittelyllä voidaan voittaa erilliskäsittelyihin verrattuna. Tämä ei tieten-

kään tarkoita, etteikö juridinen argumentointi ja vähintäänkin hyötyjen ja  

378.  Oma kysymyksensä sen sijaan on, parantaako yhteiskäsittely suuren kannemäärän hal-
linnointia tuomioistuimessa. Ryhmäkanteen käyttöön ottamista perusteltiin monissa maissa 
sillä, että esimerkiksi 10 000 samanaikaista korvauskannetta lamaannuttaisi yksittäisen kärä-
jäoikeuden toiminnan. Näin SOU 1994:151 s. 300. Tämän kannemäärän vaikutus on vielä nä-
kemättä, mutta hieman pienemmistä eli 1 700 kanteen joukoista suuret käräjäoikeudet (tässä 
esimerkkinä Helsingin käräjäoikeus) suomalaiset tuomioistuimet ovat jotenkin selvinneet – tai 
selvinneet ainakin tällaisten oikeudenkäyntien alkuvaiheista.  
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haittojen listaaminen olisi tarpeen. Asiaa auttaisi vielä, jos kantajilla tai laa-

jemmin asianosaisilla olisi konkreettisia ehdotuksia siitä, mitä kanteita yh-

teiskäsitellään, mitä seikkoja yhteiskäsitellään ja missä vaiheessa yhteiskä-

sittely aloitetaan tai puretaan. 

Yhteiskäsittely myös tehostaa asian selvittämistä, ja prosessilaki asettaa-

kin harkinnanvaraisen kumulaation tavoitteeksi sen, että näin edistetään 

”asian selvittämistä”. Asian parempi selvittäminen taas oletettavasti lisää oi-

keaan lopputulokseen pääsemisen todennäköisyyttä eli niin sanottua oikeus-

varmuutta. Jos haetaan ideologisia yhteyksiä, kumulaatiossa on jotain samaa 

kuin oikeudenkäynnin keskittämisessä. Keskittämisperiaatteessa (monasti 

tässä yhteydessä puhutaan periaatteesta) yksittäinen asia halutaan viedä läpi 

mahdollisimman yhtäjaksoisesti. Yhteiskäsittelyn periaatteessa tämä vaati-

mus ulotetaan usean asian muodostamaan kokonaisuuteen eli joukkokan-

teisiin. Yhteiskäsittelyllä ne pystytään ”viemään läpi” yhdellä kertaa, kun taas 

erilliskäsittely pirstoisi ne lukuisiin eri oikeudenkäynteihin. Yhteiskäsittelyn 

edut ovat niin ilmeiset, että oikeuspoliitikko luultavasti haluaisi suosia ku-

mulaatiota.379 Eri asia on, että tämä tavoite (jos sellainen on ollut olemassa) 

ei oikeastaan näy nykyisen OK 18 luvun säännöksistä. Pikemminkin luvun 

pikainen lukeminen antaa kumulaatiokielteisen kuvan. Luvun valossa eril-

liskäsittely on vahva pääsääntö, kumulaatio enemmän tai vähemmän rajat-

tu poikkeus. Totta kuitenkin on, että tämä on muissakin maissa yleisin tapa 

kirjoittaa prosessilain säännöksiä kumulaatiosta. Prosessilain rakenne eli 

perinteinen lakisystematiikka ei siis niinkään kuvasta tietoista valintaa vaan 

perinteen iskuvoimaa.  

Kumulaatio jaetaan prosessilaissa pakolliseen ja harkinnanvaraiseen. En-

simmäisestä on kysymys, kun usean kantajan yhtä tai useampaa vastaajaa 

vastaan samanaikaisesti nostamat kanteet johtuvat ”olennaisesti samasta pe-

rusteesta” (OK 18:2). Jälkimmäisessä taas samojen tai eri asianosaisten väliset 

asiat voidaan myös ”muissa” tilanteissa käsitellä samassa oikeudenkäynnissä, 

jos se edistää asioiden selvittämistä (OK 18:6). Tämä edellytys täytyy taval-

lisesti, kun asioilla on yhteyttä eli ne johtuvat samasta tai samankaltaisesta 

perusteesta. Pakollisen ja harkinnanvaraisen kumulaation ero on näin yhte-

yden intensiteetissä, mikä taas on vahvasti harkinnanvarainen seikka. Mo-

nissa erityislaeissa on lisäksi spesifisiä kumulaatiosäännöksiä. Niistä tunne-

tuin on tasa-arvolain (609/1986) määräys, jonka mukaan samaan tekoon tai  

379.  Keskitysperiaate on niitä harvoja kohtia, joissa civil law-tuomari saa ottaa huomioon ta-
loudellisen tehokkuuden. Lähtökohtaisestihan ”Richter sind keine Ökonomen”. Näin Eiden-
müller 1995 s. 427.
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laiminlyöntiin perustuvat hyvitysvaatimukset on, siltä osin kuin se on mah-

dollista, käsiteltävä samassa oikeudenkäynnissä (12.3 §). Erityissäännös tuo 

mieleen aikaisemmasta keskustelusta tutun kysymyksen siitä, luoko yhteinen 

teko yleensäkin joko pakolliseen kumulaatioon vievän tai harkinnanvaraisen 

kumulaation sallivan asiayhteyden.

Pakollinen kumulaatio on sananmukaisesti pakottava: tuomioistuimen 

on yhdistettävä asiat, jos formaalinen kriteeri täyttyy.380 Eri asia tietenkin on, 

että kyseinen kriteeri itsessään on erinomaisen tulkinnanvarainen. Myös-

kään harkinnanvarainen kumulaatio ei periaatteessa edellytä asianosaisen 

vaatimusta, vielä vähemmän kummankaan asianosaistahon suostumusta. 

Tuomioistuin voi päättää omasta aloitteesta asioiden yhteiskäsittelystä. Eri 

asia on, että yhteiskäsittelyn aiheellisuus – esimerkiksi kanteiden läheisyys 

– ei ehkä tule huomatuksi, ellei asianosainen siitä huomauta. Myöskään väit-

tämistaakka ei tietenkään ole voimassa. Yhdistämistä haluavan asianosaisen 

ei tarvitse vedota yhteiskäsittelyä puoltaviin seikkoihin (eli sillä saavutetta-

viin etuihin) eikä vastustavan asiaosaisen sitä vastaan puhuviin seikkoihin 

(eli yhteiskäsittelyn haittoihin). Selvää kuitenkin on, että asianosaisille va-

rataan tilaisuus sanoa mielipiteensä yhdistämisestä yleensä, sen laajuudes-

ta sekä niistä seikoista, jotka puhuvat yhteiskäsittelyn puolesta tai sitä vas-

taan. Oikeuskäytäntö antaa tosin vaikutelman, että tämä kuuleminen usein 

laiminlyödään. Tämä johtunee siitä, että asioiden yhdistäminen katsotaan 

sellaiseksi teknisesti ja neutraaliksi, osaksi ehkä myös tuomioistuimen va-

paassa harkinnassa olevaksi ratkaisuksi, jossa asianosaisilla ei ole eikä tar-

vitsekaan olla sanottavaa.381 Sen sijaan tulkinnallinen ongelma syntyy siitä, 

mikä merkitys asianosaisten tahdolle annetaan, kun tuomioistuin päättää 

yhteiskäsittelystä. Asianosaisten yhteinen näkemys yhdistämisestä toki tukee 

kumulaatiota: jos asianosaiset, jotka kantavat oikeudenkäynnin kustannuk-

set ja tuntevat parhaiten käsiteltäväksi tulevat asiat, uskovat sillä saavutetta-

viin säästöihin, tuomioistuin voi harvoin olla perustellusti eri mieltä. Samoin 

asianosaisten yhteinen vastustus vaikuttaa päinvastaiseen suuntaan. 

Joukkokanteissa joukkokantajien näkemyksellä on selvästikin enem-

män painoa kuin vastaajan mielipiteellä. Yhteiskäsittelyn säästöt koituvat  

380.  Ks. Hupli 2006 s. 66. ”Kanneperusteiden olennainen samuus ei tarkoita oikeustosiseik-
kojen identtisyyttä vaan olennaisten elementtien yhtenäisyyttä”. Näin muun muassa takaisin-
saantikanteet on yhdistettävä, vaikka takaisinsaantiperusteet eivät ole samat.
381.  Tämä ei tietenkään päde. Vapaa harkinta (jota tuomioistuimella ei sitä paitsi tässä ole) 
saa rajoituksensa yleisistä oikeusperiaatteista, käytännössä varmasti myös tuomioistuimen si-
säisistä linjauksista ja hyvän lainkäytön ideaaliin kytkeytyvistä odotuksista. Merkitystä ei tässä 
yhteydessä ole sillä, kuinka yhteneväisiä nämä odotukset ovat. 
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ensisijaisesti joukkokantajien hyväksi; samoin juuri he keräävät edun te-

hostuneesta asianajamisesta. Sitä paitsi vastaajan odotetaan kollektiivisen 

oikeussuojan teoriassa strategisista syistä vastustavan yhteiskäsittelyä riip-

pumatta siitä, olisiko se oikeudenkäynnin sisäisen logiikan mukaan perus-

teltua tai ei.382 Toisaalta joukkokantajien on oltava asianajamisessaan pää-

piirteissään samoilla linjoilla. Asioiden yhdistämisellä ei voiteta paljoakaan, 

jos asianosaiset ajavat kanteitaan omalla tavalla ja omaan tahtiinsa. Myös-

kään erilliskanteita ei hevin kannata yhdistää järjestäytyneisiin joukkokan-

teisiin.383  Intressinhaltijahan on päätynyt erilliskanteeseen siksi, että hän ei 

kuvainnollisesti muusta syystä ”mahdu joukkoon” eli hän ei suostu toimi-

maan sovittujen linjausten mukaisesti tai joukko ei häntä kelpuuta keskuu-

teensa. Väkivaltainen yhdistäminen tuottaa näin eripuraa kantajien välillä ja 

saa aikaan vaatimuksia yhteiskäsittelyn purkamisesta.

Vaikkakaan asfalttikartellikanteet eivät ole ihanteellinen esimerkki access 

to justice -henkisestä kollektiivisesta oikeussuojasta, ne antavat oivallisen 

kuvan kumulaatiosäännösten käyttämisestä. Kanteita nostettiin 41. Kirjal-

lisen valmistelun päätyttyä pidettiin kaksi yhteistä valmisteluistuntoa, joita 

täydennettiin kannekohtaisilla valmisteluistunnoilla. Tämän jälkeen kaikki 

kanteet yhdistettiin ja siirrettiin yhteiseen pääkäsittelyyn, joka vei pari vuot-

ta. Pääkäsittelyn lopuksi asiat taas erotettiin, jotta niissä voitiin antaa kan-

nekohtaiset tuomiot. Valtaosassa tuomioita korvausvaatimukset hyväksyttiin 

määriltään alennettuina, vain kaksi kannetta hylättiin kokonaan.384 Nopeaksi 

käsittelyä kylläkään ei voi kehua. Vanhimmat kanteet nimittäin oli pantu vi-

reille jo vuonna 2008 eli ne ehtivät odottaa alioikeuden ratkaisua viisi vuotta, 

jonka jälkeen edessä oli vielä muutoksenhakuvaiheen käsittely! Aineistosta 

on mahdotonta sanoa, missä määrin kanteet viivästyttivät toisiaan, toisin 

sanoen selvät korvausvaatimukset odottivat, jotta epäselvätkin vaatimukset 

saatiin käsitellyiksi. Asiatyyppinä tällaiset kanteet ovat notoorisesti vaikeita 

ja hitaasti käsiteltäviä, joten keskinäinen hidastava vaikutus oli luultavasti 

marginaalinen. Yksittäisesti vireillepantuna vastaava kanne olisi ehkä vie-

nyt saman ajan. 

382.  Ks. edellä jakso 5.1.
383.  Ks. edellä jakso 6.3.
384.  EDILEX 28.11.2013.
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KAAVIO 4: Asfalttikartellikanteiden käsittely

    

7.2.2. Yhteiskäsittelyn muodolliset edellytykset

Kummassakin soveltamistilanteessaan kumulaatio vaatii sekä menettely-

säännösten yhtäläisyyttä että asianosaisten samuutta. Yhteiskäsittely kaatuisi 

ymmärrettävästi tekniseen mahdottomuuteensa, jos yhdistettäviin asioihin 

olisi pakko soveltaa erilaisia menettelysäännöksiä. Asioiden samuuden ei 

kuitenkaan tarvitse olla totaalista. On riittävää, että sama henkilö ”esiintyy 

asianosaisena eri kantajia tai vastaajia vastaan”, kuten aikanaan sanottiin.385 

Tyypillisessä kollektiivikanteessa vastaajan samuus täyttää automaattisesti 

385.  Sjöström 1948 s. 91.
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tämän ehdon, eikä vaatimus samasta prosessilajistakaan tuota pulmia. Oi-

keudenkäynti on  tavallisesti riita-asia; toisinaan vaatimukset voidaan esittää 

myös rikosasiassa adheesioperiaatteen perusteella. Asia erikseen on, että 

tällainen korvausvaatimus on tavallaan poikkeus saman prosessilajin vaati-

muksesta. Tosin on tunnustettava, että yhteiskäsittelyn edellytysten turvaa-

minen voi vaatia kantajilta strategisia linjauksia, toisin sanoen tarkoitusha-

kuista vastaajien valintaa, ehkä joskus kanteen nostamista myös korvausten 

saamisen kannalta ”turhaa” vastaajaa vastaan.   

Yhteiskäsittelyn primääriedellytys on tietenkin se, että asiat ovat saatavis-

sa ja ne on saatu vireille samanaikaisesti ja samaan tuomioistuimeen. Lain-

säätäjä voi tätä edistää kokoavalla forumsääntelyllä, tuomioistuimet jousta-

villa forumtulkinnoilla ja kantajat tarkoituksenmukaisilla forumvalinnoilla. 

Vaikka eri tuomioistuimissa nostettujen rinnakkaisten oikeudenkäyntien 

ongelma on ollut huolenaihe pohjoismaisessa lainvalmistelussa386, käytän-

nössä kollektiiviset kanteet pystytään nostamaan ja tavallisesti nostetaankin 

samassa tuomioistuimessa, joukkokanteissa ja yhteiskanteissa säännönmu-

kaisesti vastaajan kotiforumissa. Ehkä tästä syystä prosessilain forumsään-

nösten äskettäisessä uudistuksessa ei kannettu minkäänlaista päänvaivaa 

siitä, että samaan asiakompleksiin kuuluvat kanteet päätyisivät eri tuomiois-

tuimeen, jolloin niiden yhteiskäsittelymahdollisuus (termi ehdotuksesta) 

jäisi syntymättä. Vanhat asiayhteysforumit siirrettiin tästä syystä uuteen OK 

10 lukuun asiallisesti sellaisenaan ja minimaalisin perusteluin.387 Totta kyllä-

kin on, että forumsääntely nousee esteeksi yhteiskäsittelylle oikeastaan vain 

silloin, kun yhteiskanne tai joukkokanne nostetaan useita vastaajia vastaan 

ja heillä on eri kotipaikat. Suomalaisissa joukkokanteissa joukkokantajilla 

on ollut toistaiseksi onni myötä. Vaikka vastaajayrityksiä on ollut useampi, 

kaikkien sääntömääräiset kotipaikat ovat sattumalta sijoittuneet Helsinkiin. 

Muutoin tämä joukkokannekokonaisuus olisikin pirstoutunut alajoukkoihin 

386.  Tosin esimerkiksi ruotsalaisessa lainvalmistelussa analysoitiin 1980-luvulla tässä tarkoi-
tuksessa erityislakien toimivaltasäännöksiä. Lopuksi kuitenkin oli pakko todeta, että rinnak-
kaisten oikeudenkäyntien ongelmaa ei kyetä ratkaisemaan forumsääntelyä kehittämällä. Ks. 
SOU 1982:26 s. 192. Ohimennen todettakoon, että ratkaisuksi tarjottiin edustuksellisten kanne-
mallien käyttöönottamista, niistä esimerkkinä ryhmäkanne! Huoli johtui siitä, että mainitulla 
vuosikymmenellä lääkkeiden haittavaikutukset eli lääkevahingot johtivat lukuisiin eri tuomio-
istuimissa nostettuihin korvauskanteisiin. Suomessa tältä vältyttiin. Vakuutukselle perustuva 
lääkevahinkojärjestelmä piti vastaavat asiat pääsääntöisesti tuomioistuinten ulkopuolella. Kan-
teet nostettiin jos nostettiin vakuutuksenantajaa (eli lääkevakuutuspoolia) vastaan sen kotifo-
rumissa, mikä keskitti oikeudenkäynnit luontaisesti samaan tuomioistuimeen.   
387.  Perusteluista ks. esimerkiksi riita-asioiden oikeuspaikkasäännösten uudistaminen 2007 
s. 40.
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eli eri tuomioistuimissa ajettaviin joukkokanteisiin. Vaikka kanteiden hallit-

tavuus olisi tällöin parantunut ja moni tuomioistuin ehkä ilahtunut tulosti-

lastojen parantamisesta, kanteiden välinen koordinointi olisi noussut toisen 

kokoluokan ongelmaksi. Koordinoinnin vaikeutumisesta olisivat kärsineet 

niin kantajat, vastaajat kuin tuomioistuimetkin.    

Kanne on toki nostettavissa siinä tuomioistuimessa, jossa jollakin vastaa-

jalla on kotipaikka tai hän on muuten lain nojalla velvollinen vastaamaan (OK 

10:10.2). Tämä kuitenkin edellyttää, että kanteet johtuvat ”olennaisesti samas-

ta perusteesta”. Näin kumulaatiosta tuttu ongelma ”samuudesta” ja ”olennai-

suudesta” toistuu ja tällä kertaa jo oikeudenkäynnin ennakkokysymyksenä. 

Voidaan väittää, että sen enempää samuudelle kuin olennaisuudellekaan ei 

saa asettaa niin tiukkoja vaatimuksia kuin esimerkiksi OK 18:2:ssä määrätään. 

Tuomioistuin on toisin sanoen toimivaltainen, vaikka tapaus ei kuulu pakol-

lisen kumulaation piiriin. Intressinhaltijat eivät myöskään joudu oikeuden-

menetyksen uhriksi erehtyessään – tuomioistuin vain kuvainnollisesti siirtää 

”väärät” vastaajat oikeisiin tuomioistuimiinsa (OK 10:22). Siitä huolimatta 

forumsovellukseen luottaminen sisältää riskinsä. Toimivaltaperusteen tul-

kinnanvaraisuus viivyttää käsittelyä, jos vastapuoli kiistää toimivallan, koska 

toimivaltaperuste on joka tapauksessa tällöin tutkittava.388 Lisäviivettä ker-

tyy siitä, kun väite menestyy, asian käsittely keskeytetään ja siirretään osaksi 

toimivaltaiseen tuomioistuimeen eli muiden vastaajien kotiforumiin. Kuten 

aikaisemmin on todettu, viiveet ja prosessioikeudellisista seikoista nousevat 

erillisprosessit ovat myrkkyä kollektiiviselle oikeussuojalle. 

Kumulaation perusedellytyksiin kuuluu lisäksi, että kumulaatiotarjokkaat 

asiat käsitellään ”samanlaisten säännösten” mukaan, toisin sanoen pelkkä 

prosessilajin samuus ei riitä. Vaatimus herättää väistämättömän jatkokysy-

myksen siitä, mikä katsotaan tässä kontekstissa samanlaisiksi säännöksiksi. 

Suomen oikeudessa ongelma on varsin marginaalinen, koska prosessilais-

samme erilaisia säännöksiä erilaisille asioille on muihin ja etenkin romaa-

nisiin maihin verrattuna hyvin vähän. Lisäksi erilaisuus on yleensä ratkaise-

van kokoonpanon erilaisuutta: lakimiehistä koostuvaa peruskokoonpanoa 

täydennetään asiantuntijajäsenillä. Perinteinen tulkinta on, että esimerkiksi 

patenttilain ja merilain säännökset tekevät niiden tarkoittamien asioiden 

388.  Samuuteen perustuvat toimivaltakriteerit ovat sitä paitsi prosessiekonomisesti järjet-
tömiä, koska ne vaativat kanteen pitkälle menevää asiallista tutkimista, ennen kuin voidaan 
päättää, tutkitaanko asia. Tästä käsittelykieltojen käsittelyn paradoksista oikeusvoiman ja lis 
pendens -vaikutuksen osalta ks. Koulu 2016 s. 295. Tosiasiallinen käsittelypakko johtaa oikeu-
denkäyntikustannusten merkittävään kasvuun, jos toimivaltaväite menestyy ja asia siirtyy tai 
siirretään toiseen tuomioistuimeen. Käsittely nimittäin kahdentuu.  
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käsittelystä erilaista. Näin patenttiasioihin ja merilain mukaisiin asioihin 

ei voi kumuloida muita riita-asioita.389 Tosin kollektiivisessa lainkäytössä 

rajanveto ei tähän mennessä ole aktualisoitunut, sillä kollektiiviset kanteet 

harvemmin ylittävät prosessi- ja käsittelylajien välisen rajan, toisin sanoen 

ne sijoittuvat samaan lajiin. Esimerkin tarjoaa laajaa huomiota saanut ita-

lialainen Concordia-tapaus, jossa italialainen matkustaja-alus ajoi Italian 

rannikolla karille ja upposi. Moni matkustaja sai surmansa, ja vahingot oli-

vat miljardiluokkaa. Vastaavista tapauksista aiheuttavat korvausvaatimukset 

ovat normaalisti kansallisen lain mukaan merilakiasioita (jos kyseinen laki 

tuntee tämän asiakategorian), mutta mitään pulmaa ei ole nähty siinä, että 

merilakiasiat kumuloidaan keskenään.

Kysymys käsittelyn samanlaisuudesta toistuu myös ryhmäkanteiden koh-

dalla. Kahden eri ryhmäkanteen yhdistämiselle ei ole ankarakaan tulkinta 

aseta estettä. Kumulaatio on myös tarkoituksenmukainen, jos ryhmäläis-

ten vaatimukset tai niiden perusteet poikkeavat siinä määrin toisistaan, että 

kuluttaja-asiamiehen on ollut pakko nostaa erilliset ryhmäkanteet samoja 

yrityksiä vastaan. Kuten edellä todettiin, opt in -mallissa vaatimusten hal-

linnointi muodostaa melkoisen käytännön ongelman, sitä suuremman, mitä 

enemmän vaatimusten esittäjiä on ja mitä erilaisempia heidän vaatimuksen-

sa ovat. Tämän hallinnoinnin helpottamiseksi kuluttaja-asiamiehen joskus 

kannattaa jakaa asiallisesti sama ryhmäkanne kahteen tai useampaankin 

osaan eli itsenäiseksi ryhmäkanteeksi. Samalla hän minimoi myös ryhmä-

kanteen erityisistä prosessinedellytyksistä nousevat kiistanaiheet, esimerkik-

si kiistelyn siitä, onko ryhmä määritelty riittävän täsmällisesti. Täsmällinen 

määrittely nimittäin edellyttää samalla johdonmukaista määräytymistä. Eri 

ryhmäkanteissa esiintyy kuitenkin luultavasti yhteisiä oikeuskysymyksiä ja 

todistelukin voi olla samanlaista, joten ne kannattaisi prosessiekonomisesti 

käsitellä yhdessä. 

Sen sijaan vaikeampaa on vastata kysymykseen siitä, onko ryhmäkanne 

ja pilottikanne tai vaikkapa yhteiskanne kumuloitavissa ryhmäkanteeseen. 

Toki kanteet saattavat päätyä peruuttamattomasti eri tuomioistuimeen390 

ja kysymys yhteiskäsittelystä näin raueta. Vastaus kumuloinnin luvallisuu-

teen riippuu tässäkin siitä, mitä tarkoitetaan samanlaisella käsittelyllä. Ryh-

mäkannelaki säätää loppujen lopuksi hyvin vähän ryhmäkanteen käsitte-

lystä sanan varsinaisessa merkityksessä. Lain säännökset koskevat ryhmän 

389.  Näin Virolainen 1994 s. 277. Vrt. Jokela 2002 s. 246. Hänen mukaansa asiantuntijajäsenten 
poistuminen merilakiasioista on muuttanut tulkinnan. 
390.  Tämä johtuu ryhmäkanneforumin erityissääntelystä. Ks. Havansi 2007 s. 85.
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muodostumista ja siitä irtaantumista. Määräykset alaryhmistä ovat nekin 

nähtävissä ilmentymiksi tuomioistuimen vallasta yhdistää ja erottaa asioita. 

Pääsääntöisesti laki viittaa jatkuvasti siihen, mitä yleisessä prosessilaissa sää-

detään riita-asian oikeudenkäynnistä. Muodollisia esteitä kumulaatiolle ei 

näin ole syytä tulkinnalla kehitellä, etenkin kun rinnakkaiset oikeudenkäyn-

nit joka tapauksessa vaikuttavat toisiinsa. Pilottikanteen yhdistäminen ryh-

mäkanteeseen tuntuisi varsin järkevältä silloin, kun pilottikanne on edustava 

ryhmäkanteessa esitettyihin vaatimuksiin nähden.391 Tällöin pilottikanne 

yhtäältä tuottaisi nopeasti käsiteltynä prejudisiaalisesti vaikuttavan tuomi-

on, joka helpottaisi ryhmäkanteen ratkaisemista, toisaalta taas päästäisiin 

oikeudenkäyntiaineiston esittämiseen kerralla. Toki on mahdollista, että pi-

lottikannetta ajaa intressinhaltija, joka on joko jättäytynyt alun perinkin ryh-

män ulkopuolelle tai irtaantunut myöhemmin ryhmästä. Tällainen kantaja 

luultavasti vastustaa jyrkästi yhteiskäsittelyä, koska se sitoo hänet uudelleen 

ryhmäkanteeseen ja sen kohtaloon.  

Myös toinen kumulaation perinteinen kriteeri, vaatimusten on johdut-

tava ”olennaisesti samasta perusteesta” uhmaa tulkintaa, joskin käytäntö on 

tässäkin kehittänyt sääntöjä tavallisimpiin soveltamistilanteisiin. Nämä se-

kundäärisäännöt luovat illuusion tulkinnan itsestäänselvyydestä. Tulkinnan 

epävarmuus paljastuu vasta analyysissä. Esimerkiksi velkoja voi haastaa sa-

malla haastehakemuksella velallisensa ja takaajansa vastaajiksi yhteiseen 

oikeudenkäyntiin.392 Jotta tähän sinänsä järkevään tulokseen päästään, sa-

maksi perusteeksi on pakko lukea velkojan tekemä velaksianto velallisel-

le. Tämä taas on, ainakin näin kategorisesti sanottuna, varsin epäloogista 

päättelyä. Velallisen vastuu perustuu kylläkin velaksiantoon, mutta takaajan 

vastuuperuste on itse asiassa hänen takaussitoumuksensa. Toki takaus on ak-

sessoorinen sitoumus, joten voidaan jonkinlaisella oikeutuksella väittää, että 

391.  Tässä tapauksessa pilottikanne on itsenäinen kanne ilman yhteyttä ryhmäkanteeseen. Eri 
asia on ryhmäkannetta tukeva pilottikanne, joka nostetaan ennen ryhmäkannetta kuvainnol-
lisesti maaperän tunnustelemiseksi, eli sen selvittämiseksi, millä tavalla tällaiset  vaatimukset 
tullaan käsittelemään, miten näyttöä arvioidaan, millaisen ratkaisun kiperä oikeuskysymys 
saa ja niin edelleen. Tosin samaan tarkoitukseen voidaan käyttää myös ryhmävalitusta, mikä 
on suositeltavaa. Ryhmävalitus on nopeampi ja yksinkertaisempi, eikä sen prejudisiaalinen 
vaikutus ole välttämättä sen heikompi kuin pilottituomionkaan. Ryhmäkannetta tukevaan pi-
lottikanteeseen päädytään lähinnä silloin, kun tosiseikat ovat riitaiset. Ryhmävalituksen käsit-
telyssä nimittäin ei voida ottaa vastaan henkilötodistelua. Ks. Koulu 2017 s. 255. Tämä rajoittaa 
sen käyttöalan oikeuskysymyksiin, joissa ei ole yhtään kiistanalaista fakta-ainesta. Tällaiset 
tilanteet ovat kuitenkin käytännössä varsin epätavallisia – etenkin kun vastapuolen kannattaa 
tehtailla asian käsittelyyn kiistanalaisia faktoja.   
392.  Ks. esimerkiksi Virolainen 1994 s. 277
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takaajan vastuu riippuu loppujen lopuksi myös siitä, että velaksianto on luo-

nut velkasuhteen ja velkasuhde edelleen on olemassa. Tätä kautta perusteet 

vaatimuksille velalliseen ja takaajaan nähden ovat samat. Koska perusteet 

eivät ole päällekkäisiä, adjektiivi ”olennaisesti” ei tuo pelastusta. Logiikka 

vakuuttaa jonkun lukijan, toista taas ei. Useimmat myöntänevät, että vallit-

seva kanta ei selity enää sanojen tulkinnalla – tulkinta ylittää peruste-käsit-

teen ulkorajatkin – vaan lopputuloksen prosessitaloudellisella järkevyydellä.      

Kumulaatio on tapana mieltää nimenomaan joukkokanteiden erityis-

ongelmaksi ja samalla niiden kohtalonkysymykseksi. Osa joukkokanteiden 

eduista menetetään, ettei kanteita käsitellä yhdessä. Kysymys kumulaatios-

ta aktualisoituu kuitenkin myös muualla kollektiivisessa lainkäytössä. Sitä 

voidaan harkita yhtäältä kannemallien välillä, toisaalta yhden kannemallin 

sisällä (mistä joukkokanteiden tarkastelu on ollut esimerkki). Kumulaatio 

on varsin laajakäyttöinen, koska sen pakollisina edellytyksinä ovat pelkäs-

tään yhteinen tuomioistuin, samanaikainen vireilläolo ja käsittelyn samassa 

prosessilajissa. Näin mitään estettä ei ole sille, että yhtäaikaa vireillä olevat 

yhteiskanteet kumuloidaan, kaksi tai useampi joukkokannejoukko kumuloi-

daan toiseen joukkoon taikka erillinen oikeudenkäynti yhdistetään yhteis-

kanteeseen. Pilottikanteen kumulointi toiseen kanteeseen käy sekin päinsä, 

joskin kanteen prejudisiaalinen tavoite voi siitä kärsiä. Yleensä pilottikanteil-

le asetetaan päinvastainen tavoite eli sen käsittely halutaan erottaa muiden 

eli tavallisten kanteiden käsittelystä. Muun muassa sisäinen pilottikanne me-

nettää järkevyytensä, jos se käsitellään samassa tahdissa kuin muutkin jouk-

kokanteet. Eri asia on, että sisäisiksi pilottikanteiksi nostetut joukkokanteet 

ovat hyvinkin kumuloitavissa keskenään jatkokäsittelyään varten.393  

7.3. Todistelu kollektiivisessa 
oikeussuojassa

7.3.1. Todistelun privilegioita vai todistelun 
tavallisuutta?

Todistelu on näkyvimpiä kiistanaiheita siinä keskustelussa, jota käydään Eu-

roopassa kollektiivisen lainkäytön eduista ja haitoista. Perustavin erimielisyys 

393.  Tämä ei välttämättä ole mielekästä. Useampaan sisäiseen pilottikanteeseen turvaudu-
taan, kun joukkokanteet ovat keskenään erilaisia, toisin sanoen sisältävät erilaisia perusteita 
ja erilaisia vaatimuksia. Näin sisäiset pilottikanteet kannattaa monasti käsitellä erillään, jotta 
sen prejudisiaalinen vaikutus omassa alajoukossaan saadaan maksimaaliseksi.
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tiivistyy kysymykseen, tulisiko todistelua jotenkin helpottaa vai seurataan-

ko sen esittämisessä, todistusharkinnassa ja todistustaakassa prosessilain 

yleisiä säännöksiä. Keskustelu kärsii kylläkin epämääräisyydestään, sillä kol-

lektiivisen oikeussuojan eri muotoja ei siinä pidetä kunnolla erillään. Sel-

vää on, että todistusoikeudellisista helpotuksista, tämän tutkimuksen kie-

lenkäytössä todistelun privilegioista, saadaan eniten apua ryhmäkanteissa. 

Ryhmäkanteisiin ovat pitkälle rinnastettavissa yhteiskanteet, koska tiukka 

pitäytymisen todistelun normaalisääntöihin sekä vähentää tällaisia kantei-

ta että pirstoo niiden käsittelyä. Joukkokanteissa kaivataan lähinnä vahvis-

tettua ”keskinäistä” todistusvaikutusta. Muut privilegiot tuovat jonkin ver-

ran prosessiekonomisia säästöjä, joiden määrä vaihtelee kylläkin suuresti 

asiakohtaisesti ja yhteiskäsittelyn toteuttamisastetta seuraten. Kohtalonky-

symykseksi todistelu ei niissä koskaan nouse. Pilottikanteissa taas niiden  

prejudisiaalinen tarkoitus puhuu kaikkia todistelun privilegioita vastaan. 

Kannetyypissä oikeusvarmuus eli oikean ratkaisun saavuttaminen ylittää 

painoarvoltaan sen, mitä yksinkertainen riidanratkaisu suhteessa kantaja/

vastaaja vaatisi.      

Tosin ennen todisteluprivilegioista käytävään kiistaan syventymistä on 

syytä huomata, että todistelu ei ole tyyppitilanteissakaan läheskään niin 

merkittävä ongelma, miltä se puheenvuorojen valossa vaikuttaa. Useimmi-

ten kollektiivisiin kanteisiin päätyneet vaatimukset ovat tosiseikoiltaan selvä, 

kannehan kerää piiriinsä etupäässä niitä vaatimuksia, jotka ovat sisällölli-

sesti kiistattomia mutta joita ei niin sanotun rationaalisen apatian takia vai-

vauduta tai uskalleta toteuttaa yksilöllisen oikeudenkäynnin kautta. Myös se 

paketointi, jota kollektiivissa kanteissa harrastetaan ja on pakkokin harras-

taa, keventää todistelun tarvetta ja sitä kautta myös todisteluprivilegioiden 

merkitystä. Mitä vähemmän kollektiiviseen kanteeseen jää yksilöllistä aines-

ta, sitä niukemmalla todistelulla oikeudenkäynnissä pärjätään. Esimerkiksi 

korvauskanteissa todistelu liittyy tavallisesti joko syy-yhteyteen tai yksilölli-

sen vahingon suuruuteen. Vahingon määrät voidaan arvioida laskukaavoin 

tai yleisemmin summittaisesti, esimerkiksi katsomalla, että yhden kantajan 

vahingostaan esittämä näyttö osoittaa myös muiden kantajien kärsimän va-

hingon.394 Esimerkin jälkimmäisestä tarjoaa edellä viitattu varhainen yh-

394.  Hieman samanlaista keskustelua on käyty siitä, miten menetetyksi julistettava rikoshyö-
ty rikosasiassa arvioidaan. Yhtäältä summittaiset arviot katsotaan herkästi merkiksi siitä, että 
asian kunnollinen selvittäminen on laiminlyöty, toisaalta taas arvioita pidetään liian alhaisina 
todella saatuun hyötyyn suhteutettuna. Ks. esimerkiksi Posio-Vähätalo 1987 s. 350. Sama ilmiö 
toistunee kollektiivisessa lainkäytössä. Tehokkainkaan kollektiivinen oikeussuoja ei sinänsä 
takaa sitä, etteikö vastapuoli jäisi kokonaistaseessa vielä ”voitolle”. 
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teiskanne KKO 1989:7. Siinä yksi neljästä kantajasta esitti näytön vahinkonsa 

määrästä (eli siitä, mitä auton maalaus maksoi). Muiden autojen vahingot 

katsottiin samansuuruiseksi, joskin tuomioistuimet jyvittivät korvaukset au-

tojen vuosimallien mukaiseksi.395 Samoin jo ryhmäkanteen alkuvalmistelus-

sa pantiin merkille, kuinka todistelu helpottuu, jos kausaaliketju katkaistaan 

vahinkotapahtumaan ja myöhemmin haarautuva syy-yhteys tapahtuman 

ja kärsityn vahingon välillä sivuutetaan. Tällöin syy-yhteysvaatimus ”keski-

määräistetään”. Ihannetapauksessa yksilöllinen syy-yhteys pystytään puris-

tamaan niin pieneen tilaan, että ”ryhmäkäsittely” ilman formaalista ryhmä-

kannettakin voi toteutua.396 

Kysymyksenasettelua suhteellista myös havainto, että melkoisia todiste-

lun ”privilegioita” saavutetaan jo kollektiivikanteiden rakenteella. Tällainen 

etu on oikeudenkäyntiaineiston laajentuminen kaikkia vaatimukset käsittä-

väksi, jolloin erillistä todistelua ei näin tarvita. Esimerkiksi ryhmäkanne ja 

yhteiskanne ovat käsitteellisesti yksi ainoa oikeudenkäynti. Oikeudenkäyn-

nissä esitetty todistelu otetaan huomioon kaikkien siinä esitettyjen vaati-

musten kohdalla. Ryhmäkanteissa vaatimusten käsittely alaryhmissäkään ei 

riko yhteyttä. Yhdessä alaryhmässä esitetty oikeudenkäyntiaineisto – johon 

todistusaineisto tietenkin kuuluu – tulee otetuksi automaattisesti huomi-

oon myös muissa alaryhmissä ja mahdollisessa ”pääryhmässä”. Tästä ei ole 

jostain syystä laissa pykälää, mutta se todetaan hallituksen esityksen perus-

teluissa.397 Sama koskee pätee myös uusiin vaatimuksiin, uusiin väitteisiin 

ja uusiin juridisiin argumentteihin. Joukkokanteissa oikeudenkäyntiaineis-

ton laajentuminen edellyttää yhteiskäsittelyä: aineisto on yhteistä ainoas-

taan siltä osin kuin asioita on de facto käsitelty yhdessä.398 Yhteiskäsittelyn  

395.  Ratkaisu kantaa melkoista sisäistä jännitettä. Yhtäältä tuomioistuimet suosivat kantajia 
”yleistämällä” yhden kantajan todistelun, toisaalta taas tuomioistuinten osoittama ylenpaltti-
nen huolehtiminen siitä, ettei kukaan kantaja vain saisi liiallista korvausta, herättää hilpeyttä. 
Huomioon otettiin jopa se, että autojen arvo nousi uudelleenmaalauksen myötä. Tällaiset to-
distelun ”helpotukset” voivat paradoksaalisesti jopa vaikeuttaa vahingon määrän todistamista.      
396.  OM 1992:3 s. 93 ja 102. Näin vahingonkorvausjärjestelmä tarjosi niin paljon mahdolli-
suuksia korvausoikeudellisen ryhmäkanteen ajamiseen, että ”yleisen siviiliprosessuaalisen 
ryhmäkanteen säätämistä voidaan pitää tarkoituksenmukaisena”. Lukijan on syytä muistaa, 
että esitystä ryhmäkannelaiksi ei tuolloin vielä edes kaavailtu ja että ilmaisu ”ryhmäkanne” 
viittaa julkaisussa välillä yleisesti kollektiivisiin kanteisiin, välillä taas erittelemättömään ryh-
mäkannesovellukseen.    
397.  ”Koska oikeudenkäynnin asianosaiset ovat samat, aineistoa ei luonnollisestikaan tarvit-
sisi esittää uudestaan”. Näin HE 154/2006 vp. s. 57. Tosin ratkaisevaa ei ole asianosaisten vaan 
oikeudenkäynnin samuus. 
398.  Tutkimuksessa oikeudenkäyntiaineiston yhteisyydestä ei ole innostuttu, eikä sitä ole 
nähty pelkästään edullisena. Yhteisyyden on katsottu vaikeuttavan aineiston hallintaa. Näin 
laajoissa asioissa pikemminkin joudutaan harkitsemaan asioiden erottamista. Ks. Jokela 2002 s. 
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epääminen pakottaa näin kantajat aineiston esittämiseen yhä uudelleen; uu-

sia esittämiskertoja tulee yhtä monta kuin erilliskäsiteltäviä asioita on. Kir-

jallisten todisteiden kohdalla tämä tuottaa lähinnä vaivaa, tosin vaivakin on 

sähköisten asiakirjojen kohdalla varsin vähäinen, kun taas henkilötodiste-

lussa uudelleenesittäminen nostaa kohtalokkaasti asianajamiskustannuk-

sia, etenkin jos asiantuntijoita kuullaan henkilökohtaisesti jokaisessa asiassa. 

Vain pilottikanne jää kokonaan osattomaksi näistä hyödyistä, joita voidaan 

kutsua esimerkiksi rakenteellisiksi todistelun privilegioiksi.

Totta on, että oikeudenkäyntiaineiston laajentuminen tuo mukanaan 

omat tulkintaongelmansa. Voidaan esimerkiksi kysyä, milloin aineisto tulee 

yhteiseksi ja milloin tämä yhteisyys lakkaa.399  Esimerkiksi: käsittääkö yhtei-

syys myös kumulaatiota edeltävän (eli ennen kumulaatiota esitetyn) oikeu-

denkäyntiaineiston?  Vaikka pääsääntöisesti näin tapahtuukin, pääsäännöstä 

on joitakin poikkeuksia, ellei yhdistäminen ole alkuperäistä. Vaikuttaa selväl-

tä, että ennen yhdistämistä kuultuja todistajia on kuultava uudelleen, jotta 

myös uusien asioiden asianosaiset pääsevät esittämään heille kysymyksiä.400 

Tosin tällaiset tilanteet ovat epätavallisia, koska valmistelun jälkeistä kumu-

lointia on vältettävä ja erityisen aiheellista välttäminen on silloin, kun pääkä-

sittely on jossakin asiassa jo käynnissä.  Peilikuvakysymys kuuluu, lakkaako 

yhteisyys välittömästi, kun asiat erotetaan.401 Kuten edellä todettiin, kysy-

mykseen on vastattu tutkimuksessa itsestäänselvyytenä myöntävästi. Jotta 

väärinkäsityksiä ei syntyisi, tuomioistuimen tulisi periaatteessa informoida 

asianosaisia siitä, milloin laajentumisvaikutus alkaa, mitä se käsittää ja – en-

nen kaikkea – milloin se lakkaa.  

Keskustelu todistelun privilegioista ei ole uusi asia. Asiatyyppi ja asi-

anosaisten epäsuhde ovat ennenkin vaikuttaneet todisteluun. Etenkin 

heikommaksi katsottua asianosaista on autettu tässä suhteessa, väliin ni-

menomaisilla tulkintasuosituksilla, välillä ehkä piilevästi asettamalla vah-

vemmalle osapuolelle de facto enemmän todistuksellisia velvollisuuksia. 

Heikomman suosimista voidaan perustella tarpeella ylläpitää todellista  

244. Näkemystä ei saa syyttää tuomarikeskeisyydestä: parantunut aineiston hallinta nimittäin 
myös tehostaa osapuolten asianajamista. Pääsääntöisesti erottaminen toki on vastoin kollek-
tiivisen oikeussuojan periaatetta.
399.  Ongelmasta ks. Koulu 2017 s. 214.
400.  Esimerkiksi: kanteet a ja b on kumuloitu 1.4., mutta kanteessa a on kuultu todistajana 
henkilöä X 1.3. Kanteen b asianosaisille on annettava tilaisuus esittää hänelle kysymyksiä.
401.  Yhteys toimii myös toiseen suuntaan. Jo kumuloidut asiat voidaan erottaa, kun niille 
yhteinen oikeudenkäyntiaineisto on esitetty. Näin Sjöström 1948 s. 95. Tosin modernissa val-
mistelulle ja pääkäsittelylle rakentuvassa oikeudenkäynnissä neuvosta ei ole paljon hyötyä. 
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prosessioikeudellista yhdenvertaisuutta: nimenomaan todistelumahdolli-

suuksissa taloudellisesti ja tiedollisesti vahvempi osapuoli on ylivertainen. 

Vahvemmalla asianosaisella on enemmän voimavaroja, ja monissa riitatyy-

peissä – selvimpänä esimerkkinä kartellivahingot – sillä on myös tieto hallus-

saan. Perinteisesti on katsottu, että heikomman osapuolen suojantarve on 

otettava huomioon niin todistusharkinnassa kuin todistustaakan sijoittami-

sessakin. Esimerkkejä suojaa tarvitsevista asianosaisista on tapana mainita 

työntekijä työsuhderiidoissa ja kuluttaja kuluttajariidoissa.402 Monasti on 

kylläkin vaikea sanoa, milloin tällaisen asianosaisen suosiminen todistelus-

ta johtuu sosiaalisista syistä. On nimittäin todettu, että suojaamisen tarve 

tavallisesti puhuu samaan suuntaan kuin näyttömahdollisuuksia ja riskin 

kantokykyä koskevat näkökohdat. 

Uudesta ”objektiivisemmasta” todistusoikeudellisesta teoriasta sen si-

jaan saa etsimällä etsiä sosiaalisia piirteitä. Tämä teoria antaa näytön riit-

tävyyden arvioinnissa ratkaisevan painoarvon tuomarin ”subjektiiviselle 

vakuuttuneisuudelle”.403 Tällöin tavallaan toisarvoiseksi jää, millä perusteella 

tuomari vakuuttuu siitä, mistä hän vakuuttuu. Näin ollen voidaan väittää, että  

siirtyminen näyttöenemmyysperiaatteeseen teoriassa helpottaa todistelua 

kollektiivisessa lainkäytössä. Esimerkiksi joukkokanteet ja yhteiskanteissa 

yhteisvaatimukset näyttävät tavallaan tukevan toisiaan, koska alkuperäis-

todennäköisyys nousee. Yhden kuluttajan korvausvaatimusta, joka perus-

tuu hänen ostamansa tuotteen virheellisyyteen, voidaan epäillä, ja on lupa 

odottaa, että kantajakuluttaja normaaliin tapaan todistaa vaatimuksensa oi-

keellisuuden. Jos identtisen vaatimuksen esittää tuhat kuluttajaa, tuotteen 

virheellisyys ja sen syy-yhteys vahinkoon otetaan helposti jo annettuna, toi-

sin sanoen tuomari alkaa vakuuttua ja ”todistustaakka” siirtyä vastaajalle, 

joka on myynyt kyseistä tuotetta. Lopputulosta ei muuta se, että tapausten 

lukumäärä ei muodollisesti ottaen todista vielä yhtään mitään esimerkiksi 

syy-yhteydestä.

On selvää, että sosiaalinen todistusoikeus suosisi kollektiivisessa oi-

keussuojassa intressinhaltijaa: tämähän on tyyppiskeemassa kuluttaja-pal-

kansaajaa vastaava henkilö, joka käy oikeutta voimavaroiltaan ylivoimaista 

vastustajaa vastaan. Kysymykseksi kuitenkin nousee, hävittääkö lainkäytön 

kollektiivisuus – eli viime kädessä oikeuksien hakeminen yhdessä – tämän 

olettamuksen intressinhaltijoiden heikommuudesta. Kuten edellä havaittiin, 

402.  Klami-Rahikainen-Sorvettula 1987 s. 115.
403.  Saranpää 2010 s. 135.
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esimerkiksi joukkokanteissa kantajien yhteenlasketut voimavarat riittävät 

yhtä intensiiviseen asianajamiseen kuin suurenkin yrityksen tähän tarkoi-

tukseen osoitetut resurssit. Käräjöintihän ei yleensä ole yrityksen tai julkisyh-

teisön varsinainen toimintamuoto vaan pikemmin haitallinen sivutoiminto. 

Samalla logiikalla voidaan väittää, että viranomaisaloitteisessa ryhmäkan-

teessa mitään ”sosiaalisia” todistelun privilegioita ei tarvita. Kantaja-viran-

omaisella kun on käytössään loppumattomat voimavarat. Toisaalta ajatus 

siitä, että asianosaisten lukumäärä tai se, kuka kannetta ajaa, vaikuttaisi to-

distusharkintaan tai todistustaakan sijoittamiseen, tuntuu kummalliselta. 

Voidaan jopa väittää, että tällaisella päättelyllä eliminoidaan se etu, mikä 

oikeuksien hakemisella yhdessä muutoin saavutettaisiin. Yhdessä toimimi-

nen kun ei saisi heikentää asianosaisten aineellista tai prosessioikeudellista 

asemaa, vaan sen tulisi niitä parantaa. 

Access to justice -näkökulmasta eurooppalaisessa keskustelussa on har-

hauduttu väärään logiikkaan. Aksioomaksi nimittäin on päätynyt ajatus, et-

tä kollektiivisessa oikeussuojassa kantajataholla ei voi olla todistuksellisia 

privilegioita. Kantajataho rinnastuu näin ollen tavallisen oikeudenkäynnin 

asianosaiseen.404 Erityistä huolta on lisäksi kannettu siitä, että vastaajaa ei 

prosessilailla saa pakottaa hankkimaan todisteita kantajatahon hyväksi.405 

Linjauksessa näkyy yhdysvaltalaisen discovery -menettelyn pelko, mikä tuo-

daankin avoimesti esiin. Samalla tämä pelko on monasti linjauksen ainoa 

perustelu. Totta on, että discovery -instituutio helpottaa ja samalla edistää 

ryhmäkanteiden ajamista. Toki siitä saadaan vastaavasti hyötyä myös muis-

sa kollektiivisissa kannetyypeissä. Myös pohjoismaisessa tutkimuksessa on 

vaadittu todistelun ”tavallisten” sääntöjen soveltamista ryhmäkanteissa; to-

disteluksi on luettu tässä myös todistustaakkaa koskevat säännöt.406 Tässäkin 

keskustelu kannattaa suhteuttaa. Discovery -mekanismi ei ole Yhdusvallois-

sakaan kollektiivisten kanteiden, vielä vähemmän yleisten ryhmäkanteiden, 

erikoisuus. Kantaja voi turvautua siihen myös tavallisissa kahden asianosai-

sen oikeudenkäynneissä. 

Tästä syystä tulisi pikemminkin miettiä, onko kollektiivisissa kanteissa 

joku erityinen ominaisuus, joka pakottaa sulkemaan ne tämän tai vastaavaa 

tarkoitusta palvelevan instituution soveltamisalan ulkopuolelle. Jos proses-

404.  Arvailtavaksi jää, torjuuko aksiooma samalla johdonmukaisesti sen, että yksilöllisissä 
oikeudenkäynneissä sovellettuja todistuksellisia helpotuksia siirrettäisiin kollektiiviseen oi-
keussuojaan.  
405.  Report 2012 s. 14.
406.  Werlauff 2013 s. 184.
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silaki tuntee discovery -instituution, ajatus tuntuu esimerkiksi pilottikan-

teissa jokseenkin mahdottomalta jo sen vuoksi, että pilottikanteita ei pys-

tytä luotettavasti erottamaan tavallisista kanteista. Myös joukkokanteisiin 

ja yhteiskanteisiin liittyy sama määrittelyongelma. Yleisemmin saatetaan 

sanoa, että kantajat eivät saisi menettää discovery-instituution tarjoamaa 

etua yksinomaan sen takia, että he hakevat oikeuksiaan joukkona. Kuten 

edellä todettiin, tällainen prosessioikeudellisen aseman heikennys olisi vas-

toin koko kollektiivisen lainkäytön ideaa. Toisaalta on helppo myöntää, että 

kollektiivisen oikeussuojan tarpeet eivät justifioi pelkästään niille räätälöi-

dyn discovery -säännöstön ottamista prosessilakiin, joka ei valmiiksi tunne 

tällaista instituutiota. Tällainen suosituimmuusasema johtaisi siihen, että 

kollektiivikanteiksi muutettaisiin myös sellaiset kanteet, joita kannattaisi (esi-

merkiksi vaatimusten yksilöllisen luonteen takia) ajaa erillisinä. Euroopan 

unionin säädösvalmistelun erikoisuuksiin kuulukin, että jyrkkä periaatelin-

jaus ei kuitenkaan ole estänyt discovery-instituutiolle ominaista sääntöke-

hittelyä yhdessä kannetyypissä eli kartellikorvauskanteissa, joita tavallisesti 

ajetaan joukkokanteina.   

7.3.2. Arviointivaltuus kollektiivisen oikeussuojan 
tukena

Kompensoivassa kollektiivisessa oikeussuojassa intressinhaltijat esittävät 

normaalisti yksilöllisiä vaatimuksia. Useimmiten yksilöllisyys näkyy vaadi-

tun korvauksen määrässä, sillä useimmat vahinkotapahtumat tuottavat eri 

henkilösuhteissa erisuuruisen vahingon. Toisinaan myös korvausperusteet 

vaihtelevat, ne ovat enimmäkseen ainakin osaksi päällekkäisiä mutta joskus 

myös täysin erillisiä. Kuten edellä todettiin, yksilöllisyys vaikeuttaa yhteis-

kanteiden ja joukkokanteiden ajamista, koska erilaiset korvausvaatimuk-

set vaativat yksilöllistä käsittelyä ja monasti myös yksilöllistä todistelua.407  

407.  Tässä kannattaa pitää mielessä, että yksilöllisyys ja todistelua vaativuus eivät ole syno-
nyymejä. Esimerkiksi sijoittajien kärsimät vahingot ovat lähes aina yksilöllisiä (eli erisuurui-
sia) mutta ne eivät vaadi erillistä käsittelyä, vielä vähemmän määrää koskevaa todistelua. Näin 
korvausvaatimukset pystytään tavallisesti esittämään rikosasian yhteydessä, mikä taas ym-
päristövahingoissa tuottaisi aivan liikaa viivytystä. Esimerkiksi sveitsiläisessä Behring- tapa-
uksessa kyseisen pankkiiriliikkeen johtaja tuomittiin talousrikoksista vankeuteen. Samalla 
rikostuomioistuin ratkaisi 800 korvausta vaatineen sijoittajan korvausvaatimukset. Uutisissa 
ei sanallakaan valiteta sitä, että niiden käsittely olisi tuonut ongelmia tai viivyttänyt rikosasian 
ratkaisemista. Ks. Neue Zürcher Zeitung 1.4.2017: Etappensieg für Anleger. Todettakoon, että 
Sveitsin oikeudessa korvausvaatimukset ovat, Saksan oikeuden tapaan, rikosasiassa periaat-
teessa kiellettyjä. Romaanis-germaaniset oikeusjärjestykset eivät nimittäin tunne meikäläistä 
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Yksilöllinen käsittely ja todistelu taas vie kollektiivisella kanteella saavutet-

tavia prosessitaloudellisia säästöjä. Mitä enemmän vaatimuksia käsitellään 

yksilöllisesti, sitä suuremmiksi kustannukset – ja samalla intressinhaltijoiden 

taloudellinen riski – kasvavat. Asia erikseen on, että kollektiivisuudesta saa-

tava henkinen tuki ei tietenkään kärsi siitä, käsitelläänkö vaatimuksia yksi-

löllisesti vai erikseen. Kokemusperäisesti tiedetään, että lisäämällä tuomio-

istuimen harkintavaltaa vältytään yksilölliseltä käsittelyltä. Tätä palvelevia 

säännöksiä on tapana kutsua arviointivaltuudeksi. Suomen prosessilaissa 

arviointivaltuus koskee yksityisoikeudellisen saatavan määrää (OK 17:2.3). 

Tuomioistuin arvioi saatavan määrän, jos siitä ei ole saatavissa uskottavaa 

näyttöä taikka sitä olisi saatavissa vain vaikeuksin tai kohtuuttomilla kustan-

nuksilla. Lähes identtinen säännös on myös Ruotsin prosessilaissa (RB 35:5), 

ja sen käyttämistä ryhmäkanteissa pohdittiin varsin perusteellisesti sikäläi-

sen ryhmäkannelain valmistelussa.408

Siitä, missä määrin arviointivaltuus tosiasiallisesti keventää korvausvaa-

timusten käsittelyä, voidaan olla montaa mieltä. Ensiksikään valtuus ei va-

pauta kantajia heidän vaatimis- tai vetoamistaakastaan. Vaaditun korvauk-

sen määrä on joka tapauksessa ilmoitettava; korvausta ei voida jättää, kuten 

joskus ennen tehtiin, ”tuomioistuimen harkintaan”. Samoin korvausperuste 

ja syy-yhteys on sekä ilmoitettava että periaatteessa näytettävä todistelun 

normaalisääntöjen mukaan toteen. Tuomioistuin ei toisin sanoen saa niitä 

arvioida. Hieman epäselvempää on, ulottuuko arviointivaltuus korvausvel-

vollisuuden poistaviin tai sitä vähentäviin seikkoihin kuten vahingonkärsijän 

myötävaikutukseen. Esimerkiksi myötävaikutus säännönmukaisesti vaikut-

taa ainoastaan korvauksen määrään, joten myöntävä vastaus tuntuisi luonte-

valta. Tosin vahingonkärsijä, joka on kollektiivisen oikeussuojan skeemassa 

se oikeuksiaan hakeva taho, ei tästä tulkinnasta hyödy, koska näyttövelvolli-

suus on tältä osin sillä, jolta vaaditaan korvausta.409 Korvausvelvollinen voi 

tietenkin omasta puolestaan tukeutua arviointivaltuuteen, vaikka sen tyyppi-

käyttäjäksi (ja samalla siitä hyötyväksi) on selvästi ajateltu velkojaa. Toiseksi 

arviointivaltuuden käyttäminen vaatii oma käsittelyä. Asianosaisille on varat-

tava tilaisuus lausua mielipiteensä yhtäältä siitä, täyttyvätkö arviointivaltuu-

adheesiotoimivaltaa. 
408.  SOU 1994:151 C s. 283.
409.  Myötävaikutus aktualisoitui edellä mainitussa Itä-Suomen hovioikeuden tuomiossa 
31.3.2017. Siinä vahingonkärsijä joutui osaksi selittelemään toimenpiteitään vahinkojen mini-
moimiseksi, osaksi esittämään niistä todistelua. Jos tapaus on edustava, todistustaakka tosi-
asiallisesti jakautuu ja vahingonkärsijän kannattaa esittää oma-aloitteisesti näyttöä siitä, että 
hän on menetellyt huolellisesti ja varo-ohjeita seuraten.
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den soveltamisen edellytykset, toisaalta taas siitä, mitä käytetään arviointipe-

rusteena. Kumpikin käsittelyvaihe vaatii tuomioistuimelta prosessinjohtoa, 

jolla asianosaiset ohjeistetaan arviointivaltuuden soveltamisen varalta. Tuo-

mioistuinhan ei saa soveltaa arviointivaltuutta yllättäen. Voidaan sanoa, et-

tä arviointivaltuuden olemassaolo ei poista tuomioistuimen velvollisuutta 

käsitellä korvauksen määrää asianmukaisella huolellisuudella, ennen kuin 

asiassa siirrytään valtuuden käyttämiseen.

Arviointivaltuus on samalla varsin pulmallinen sovellettava. Nykyisen OK 

17:2:n edeltäjä, aikaisempi OK 17:6, antoi päällisin puolin soveltamisohjeen, 

määrä tuli arvioida ”kohtuuden mukaan”. Asiallisesti säännös oli tyhjä, kos-

ka kohtuullisuutta ei vuorostaan sidottu mihinkään, esimerkiksi vahingon-

kärsijän suojantarpeeseen tai korvausvelvollisen maksukykyyn. Nykyinen 

säännös on läpinäkyvämpi ja siinä mielessä rehellisempi: se ei sano mitään 

arviointiperusteesta, joka näin jää sekin tuomioistuimen harkintaan eli ta-

pauskohtaisesti valittavaksi.410 Korvauskanteissa tuomioistuin voi ottaa läh-

tökohdaksi vahingon kokemusperusteisen määrän (tämän tyyppiset vahingot 

ovat yleensä tietyn määräisiä), heikosti todennäköiseksi tehdyn määrän (mää-

rästä on esitetty näyttöä mutta se ei yllä näyttökynnykseen) taikka sen mää-

rän, johon on päädytty aikaisemmassa soveltamiskäytännössä (vastaavien  

vahinkojen määrästä on esitetty muissa oikeudenkäynneissä riittävä näyttö). 

Periaatteellista estettä ei ole sillekään, että tuomioistuin soveltaa aikai-

semmissa oikeudenkäynneissä käyttämiään arviointiperusteita. Vaikka täl-

laista soveltamista voidaan teoreettisesti moittia, sen ansiona on laintul-

kinnan yhtäläisyys. Se nimittäin mahdollistaa rationaalisen keskustelun 

arviointiperusteen valinnasta, mitä taas piileviksi jäävät arviointiperusteet 

eivät tee. Oikeuskäytäntö ei anna tilaisuutta päätelmiin, sillä tuomioistuimet 

eivät tavallisesti perustele valtuuden käyttämistä, vielä vähemmän kerro, mi-

tä arviointiperustetta ne ovat käyttäneet. Kuvaava on edellä viitattu Itä-Suo-

men hovioikeuden tuomio 3.4.2017, jossa sovellettiin juuri voimaan tullutta 

OK 17:2:ää.411 Sen perusteluissa arviointiperuste ei saa lainkaan huomiota.412 

410.  Näin epämääräinen arviointiperuste vaikeuttaa sitä riskiarviota, jonka tulisi sisältyä en-
nen oikeudenkäyntiä tehtävään konfliktidiagnoosiin. Riskiarviossa tulisi nimittäin ottaa huo-
mioon ”sympatiatekijä” eli tuomarin oletettu asenne esitettäviin vaatimuksiin. ”I mange saker 
vil retten bruke et utssrakt skjønn. I så måte vil et sentralt forhold være hvem retten kan tas å ha 
sympati med.” Näin Ristvedt-Nisja 2008 s. 85. Eli kärjistetymmin: tunteeko tuomari sympatiaa 
joukkokanteiden kiusaamaa yritystä vai oikeuksiaan hakevia intressinhaltijoita kohtaan? Toki 
voidaan väittää, etteivät sympatiatekijät vaikuta todelliseen ratkaisuun. Itse havaintoa eli sitä, 
että sympatian kuvitellaan vaikuttavan, ei tällaisella päättelyllä tietenkään kumota.  
411.  Ks. edellä jakso 4.1.1.
412.  Toteamus perustuu julkaistuun tapausselostukseen, joka voi olla tässä suhteessa karsittu. 
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Ruotsin ryhmäkannelain valmistelussa tehtiin ero arviointivaltuuden ja 

kaavamaisen vahinkoarvion välillä. Ensimmäisessä oli kysymys viime kädes-

sä kohtuudesta yksittäistapauksessa, jälkimmäisessä tavasta laskea vahinko 

matemaattisilla kaavoilla.413 Kaavamaisella arviolla tähdättiin vahingonkär-

sijöiden yhdenvertaiseen kohteluun. Samalla myönnettiin, että kaavamainen 

arviointi saattoi johtaa liialliseen tai liian pieneen korvaukseen, mutta se oli 

yksinkertaisuuden eli yksilölliseltä käsittelyltä välttymisen hinta. Kokonaan 

yksilöllistä arviota ei kuitenkaan tarvitsisi hylätä. Jos tapauksessa esiintyi 

”olennaisia yksilöpoikkeamia”, vahingonkärsijä voitaisiin siirtää toiseen ka-

tegoriaan kuin mihin hän tapauksensa yleisten piirteitten takia kuuluisi. To-

sin tällöinkään ei ryhdyttäisi aidosti yksilölliseen vahingon arviointiin, mutta 

korvauksen ja vahingon vastaavuus jossain määrin kohenisi. Valmistelussa 

tunnustettiin suoraan, että kaavamaisesta arvioinnista ei ollut säännöstä pro-

sessilaissa. Kaavamaista arviointia pidettiin kuitenkin oikeutettuna, koska se 

koostui samankaltaisista elementeistä kuin prosessilain tuntema arviointi-

valtuuskin. Perustelu ei monia vakuuta; se on poikkeuksellinen epämääräi-

syydessään. Kaavamaisen arvioinnin etuja ei kuitenkaan voida kiistää, sillä 

myös arviointivaltuus edellyttää yksilöllistä arviota, mikä taas vaatii ainakin 

pinnallista käsittelyä. Hyvältä tahdolla laskentakaavaan sijoittuminen on 

tulkittavissa prima facie -näytöksi vahingon määrästä. Näin ollen vastapuo-

len eli korvausvelvollisen asiaksi jäisi osoittaa, että korvausta vaativa ei joko 

lainkaan sijoitu skeemaan tai että hänet on sijoitettava matalampaan korva-

uskategoriaan. Justifiointiperusta on myös haettavissa vahingonkorvausoi-

keudesta, toisin sanoen kysymys ei ole todistelua koskevasta säännöstä vaan 

vahingon laskemista koskevasta aineellisesta oikeusohjeesta.   

Vaikka arviointivaltuuden tulkinnassa ei päästä tämän pitemmälle, sen 

soveltamisen vaatimat menettelytavat on helppo hahmottaa prosessilaista. 

Käsittely alkaa tässä normaaliksi kutsutulla todistelulla, jossa yhtäältä osoi-

tetaan korvausperuste ja syy-yhteys, toisaalta huomataan, että kantaja ei  

Arviointiperuste on voinut olla esillä itse oikeudenkäynnissä. Asia erikseen on, että maininnan 
jättäminen pois julkaistusta selostuksesta sinänsä osoittaa, ettei siihen liittyvää problematiik-
kaa joko ole huomattu tai pidetty kertomisen arvoisena. 
413.  SOU 1994:151 C s. 283. Esitys puhuu hieman suureellisesti ”laskentajärjestelmästä” (’be-
räkningssystem’). Esimerkkejä sellaisesta ei kuitenkaan anneta, ellei sellaisena pidetä hiukan 
epämääräistä viittausta vahingonkärsijöiden jakamisesta erilaisiin kategorioihin eli vahinko-
luokkiin. Luokka nähtävästi voi perustua joko vahinkolajin tai korvauksen määrään (esimer-
kiksi 1 000 euron korvaus/2 000 euron korvaus ja niin edelleen). On helppo huomata, että kaa-
vamainen arviointi soveltuu parhaiten pienehköihin  omaisuusvahinkoihin, joissa vaihtelu on 
suhteellisen vähäistä. Sen sijaan henkilövahingoissa korvausmäärien heilahtelu on suurempaa. 
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kykene esittämään vahingon määrästä riittävää näyttöä.414 Tämän jälkeen 

aktivoidaan arviointivaltuus, mistä ilmoitetaan todistelussaan epäonnistu-

neelle kantajalle ja vastaajalle. Seuraavaksi kantajan on osoitettava, että näyt-

töä vahingon määrästä ei ole saatavissa, näyttö on vaikeasti hankittavissa tai 

sen esittäminen tulisi kohtuuttoman kalliiksi. Mikä on vaikeasti hankittavaa 

tai kohtuuttoman kallista, ovat periaatteessa oikeuskysymyksiä. Samoin oi-

keuskysymys syntyy siitä, mitä näyttöä näistä todistelun esteistä on esitettävä. 

Jotta arviointikäsittely (termi tässä) ei muodostu suhteettoman raskaaksi, 

kantajatahoa suosivat tulkinnat ovat paikallaan. Kannattaa pitää mielessä, et-

tä vastaajalla on joka tapauksessa oikeus esittää omaa selvitystään vahingon 

määrästä. Jos näyttöön tarvittava aineisto on lisäksi vastaajan hallitsemaa, 

on erityisen selvää, että arviointivaltuuden edellytykset vallitsevat. Kantaja-

han ei ilman melkoista vaivannäköä jos ollenkaan pääse aineistoon käsiksi. 

Kun arviointivaltuuden edellytykset on näin käsitelty, tuomioistuin päättää 

prosessinjohdollisesti siitä, että se soveltaa vaatimukseen arviointivaltuutta 

(tai ei niin tee). Tämän jälkeen asianosaisille varataan tilaisuus keskustella 

siitä, mitä arviointiperustetta tuomioistuimen tulisi käyttää. Tuomioistuin 

ilmoittaa valintansa ja pyytää asianosaisilta kommentteja siitä, miten perus-

tetta sovelletaan, toisin sanoen mihin tulokseen peruste johtaa kyseisessä 

yksittäistapauksessa. Lopuksi tuomioistuin arvioi korvaussaatavan määrän 

käsiteltyjen perusteiden avulla.

Tämä ihannekäsittely on hyvin kaukana käytännön soveltamisesta. Käy-

tännön soveltaminen ei näytä oikeuskäytännön valossa mainittavasti jäsenty-

vän. Tästä taas seuraa, että oikeudellinen argumentointi on lähes mahdoton-

ta. Tuomioistuimen arviointi on kokonaisharkintaa, jossa tuomioistuimen 

on luultavasti vaikea itsekään sanoa, millä perusteilla se päätyi määrättyyn 

summaan. Vastaavasti kantajan on yhtä hankalaa perustella, miksi summan 

pitäisi olla korkeampi, tai vastaajan sanoa, miksi sen tulisi olla matalampi. 

7.4. Ratkaiseminen yhdessä vai erikseen?

Yhteiskanteissa ja joukkokanteissa pulmaksi nousee, onko kaikki kanteet tai 

vaatimukset ratkaistava yhdellä kertaan ja jos mahdollista samalla tuomiolla. 

414.  Puukartellikanteiden käsittely osoittaa, miten arviointivaltuus riippuu näytön arvioinnista. 
Kanteissa hovioikeus päätyi käyttämään valtuutta, koska se suhtautui epäillen asiassa esitet-
tyyn taloudelliseen ja taloustieteelliseen näyttöön siitä, mitä vahinkoa kartelli oli aiheuttanut. 
Ks. Lindberg 2017 s. 306. Jälkiviisas ei olisi yhtä kielteinen: vaikka taloustieteellinen selvitys 
voi sisältää epävarmuustekijöitä, se kuitenkin sitoutuu johonkin – mitä taas tuomioistuimen 
enemmän tai vähemmän intuitiivinen arvio ei tee.     
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On selvää, että kumpikin on ihanteena. Kollektiivisen oikeussuojan idea epä-

suorasti vaatii, että kaikkien oikeudenkäyntitielle lähteneiden intressinhalti-

joiden vaatimukset ratkaistaan samalla kertaa. Kun kerran oikeuksia haetaan 

yhdessä, niihin pitää päästä tai olla pääsemättä yhtäaikaisesti. Ratkaisemi-

nen samalla tuomiolla puolestaan takaa sen, että tuomiot eivät ole miltään 

osin ristiriidassa. Jos ratkaisut jaetaan eri tuomioihin, tahattomien ristiriito-

jen riski ymmärrettävästi kasvaa, sitä enemmän, mitä enemmän tuomioita 

annetaan ja mitä useammat tuomarit niitä kirjoittavat. Ilmeistä toki on, että 

tuomioiden ajallinen hajoaminen on tässä suhteessa vielä kohtalokkaampaa. 

Ajalliset hajautukset pirstovat kantajajoukkoa ja vievät sitä etua, jonka kanta-

jat saivat joukkovoimastaan. Vastaaja pystyy esimerkiksi keskittämään voima-

varansa ”viimeisiin” kanteisiin, jolloin alkuperäinen epäsuhde voimavarois-

sa palautuu. Ratkaisujen hajautumisesta kärsii myös päätöksenteko. Vaikkei 

tuomarin tieto aikaisemmista tuomioistaan kirjaimellisesti katoakaan, hil-

jainen tekijäntieto hämärtyy ja ehkä muuttuukin.415 Yhteiskäsittelyn tuomat 

laajennukset oikeudenkäyntiaineistoon ja siinä tapahtuneet muutokset ovat 

samoin entistä vaikeammin hallittavissa. Kuten edellä todettiin, kumulaatio 

laajentaa aineistoa, asioiden erottaminen taas sitä supistaa.  

Ei ole vaikea huomata, että tässäkin kysymyksessä kannerakenne an-

taa alustavat vastaukset tai ainakin osoittaa tuomioistuimen liikkumavaran. 

Joukkokanteet ovat käsitteellisesti kimppu erillisiä kanteita, joita liittää yh-

teen asiallinen yhteys ja sen vaikutus käsittelyyn.416 Näin ne lähtökohtaises-

ti ovat ratkaistavissa erikseen sekä ajallisesti että lopputuloksen osalta. Jos 

joukkokanteet on kuitenkin kumuloitu, ne ovat ratkaistavissa samalla tuo-

miolla. Näin myös käytännössä yleensä menetellään. Asfalttikartellikanteet 

kuitenkin poikkeavat tästä pääsäännöstä. Kuten edellä todettiin, yhteisen 

pääkäsittelyn jälkeen kanteet erotettiin toisistaan tuomion antamista var-

415.  Olisi oikeastaan aikamoinen ihme, jos tuomarin näkemys pysyisi samana, vaikka hän on 
saanut aikaisempien ratkaisujensa kautta paremman kokonaiskuvan aktuaalista problematii-
kasta, vastaanottanut niistä palautetta kollegoiltaan, asianosaisilta ja monesti myös ylemmäl-
tä tuomioistuimelta tai itsekin huomannut antamissaan tuomioissa heikkouksia (esimerkiksi 
perustelujen ohuutta). Toisin sanoen: jos asianosaiset tai käytännössä heidän lakimiehensä 
ottavat oppia aikaisemmista kanteista, myös tuomari oppii. Siinä on tunnetut vaaransa. Tuo-
mari ei kykene pitämään erillään yksityistä aikaisempaa tietoaan ja uudessa oikeudenkäynnissä 
kertyvää ratkaisuaineistoa, vaan aikaisempaa tietoa alkaa tuomarin huomaamatta siirtymään 
päätöksentekoon niin sanottuna näkymättömänä ratkaisuaineistona. Tästä siirtymisestä ks. 
Koulu 2015 s. 247. Tietoaineksen välittyminen asiasta toiseen ei luonnollisestikaan ole kollektii-
visen lainkäytön erityisongelma, vaan sitä tapahtuu aina, kun asiat ovat saman tyyppisiä, niitä 
on paljon ja käsittelyaikaa/asia on varattu niukalti. 
416.  Ks. Koulu 2017 s. 33 ja 196.
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ten.417 Kanteista annettiin näin 41 erillistä tuomiota, osassa korvausvaati-

mukset hyväksyttiin, osassa hylättiin, mikä on voinut olla muutoin turhal-

ta näyttävän erottamisen syy. Kumuloimattomat joukkokanteet taas tulevat 

ratkaistuiksi erillisillä tuomioilla. Niistä ei periaatteessa edes saa antaa yh-

teistä tuomiota, Yhteinen tuomio ei luonnollisestikaan tarkoita sisällöltään 

samaa tuomiota. Päinvastoin lopputulokset voivat tietenkin vaihdella, toisin 

sanoen osa joukkokanteista hylätään, osa hyväksytään. Sen sijaan yhteiskan-

ne ja ryhmäkanne ovat käsitteellisesti yksi asia. Näin pääsäännöksi tulee, että 

niissä on annettava yhteinen tuomio, toisin sanoen kaikki ryhmäkanteessa 

tai yhteiskanteessa esitetyt vaatimukset on ratkaistava yhteisellä tuomiolla. 

Pääsäännöstä poiketaan vain, kun prosessilaki sallii niin sanotun osatuo-

mion antamisen.  

Yhteiskanne ja ryhmäkanne ovat prosessilain järjestelmässä riita-asioita. 

Riita-asiassa osatuomio taas on annettavissa, kun samassa oikeudenkäyn-

nissä on esitetty useita itsenäisiä vaatimuksia (OK 24:5.1). Osatuomion sovel-

tamisala ja samalla sen käyttömahdollisuus jää näin riippumaan siitä, mitä 

laissa tarkoitetaan itsenäisellä vaatimuksella. Vaatimuksen itsenäisyydelle 

on annettu tutkimuksessa niin tiukat kriteerit että osatuomion käyttäminen 

vaikeutuu merkittävästi. Muodollinen itsenäisyys ei riitä, vaan asian osan 

ratkaisemisella ei saa olla vaikutusta muun osan ratkaisemiseen eikä asiassa 

myöhemmin esitettävällä selvityksellä saa olla takautuvaa vaikutusta eli sen 

vaikutus ei saa ulottua osatuomiolla jo ratkaistuun osaan asiasta.418 Esimerk-

kinä tässä merkityksessä epäitsenäisestä vaatimuksesta mainitaan tavallisesti 

sellaiset korvausvaatimukset, jotka tukeutuvat samaan vahinkotapahtumaan. 

Vaikka ne olisivat näennäisesti itsenäisiä (ne koskisivat eri vahinkolajeja tai 

eri henkilöt ne esittäisivät), yhtäkään vaatimusta ei saa ratkaista osatuomiolla, 

jos korvausperuste on osoittautunut riitaiseksi, toisin sanoen vastapuoli on 

sen riitauttanut tai ei ainakaan ole sitä myöntänyt. 

Jos esimerkki unohdetaan hetkeksi, voidaan kysyä, mitä tulkinnassa tar-

koitetaan vaikutuksella ”muun osan ratkaisemiseen” tai takautuvalla vai-

kutuksella. Vaikutus muun ”osan ratkaisemiseen” on selvästikin ymmär-

rettävissä viittaukseksi tässä tutkimuksessa prejudisiaaliseksi kutsuttuihin 

vaikutuksiin. Perinteisestä oikeusvoimasta ei voi olla kysymys, koska samaa 

asiaa ei tulla ratkaisemaan osatuomiolla. Todistusvaikutuskaan ei tunnu  

417.  Ks. edellä jakso 7.2.1.
418.  Jokela 2015 s. 173. Sama voidaan ilmaista myös niin, että ratkaistaviksi kaavaillut vaati-
mukset eivät saa perustua osaksikaan samoihin oikeustosiseikkoihin, elleivät nämä yhteiset 
oikeustosiseikat ole riidattomia. Ks. Frände ym 2017 s. 750.
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soveltuvan, koska se on aina kumottavissa uudella vastakkaisella näytöllä. 

Vaikutus lienee psykologinen: tuomioistuin kokee, että se tulee osatuomiolla 

moraalisesti sidotuksi siinä omaksuttuun kantaan myöhemmissä ratkaisuis-

saan. Vielä epämääräisemmältä tuntuu takautuva vaikutus. Myöhemmällä 

näytöllähän, oli se miten vakuuttavaa tahansa, ei periaatteessa voi olla vai-

kutusta aikaisemmin ratkaistuun asian osaan: tuomioistuin ei saa muuttaa 

tällä perusteella tekemäänsä ratkaisua. Psykologinen sidonnaisuus seuraa 

lähinnä siitä, että tuomioistuin ei yksinkertaisesti halua näyttää ailahtelevalta, 

vielä vähemmän päätöksenteossaan mielivaltaiselta. 

Vielä kyseenalaisemmaksi kuvattu tulkinta muuttuu, kun muistetaan, 

että tulkinta tukeutuu olettamukseen tai oikeammin aavistukseen tällai-

sen vaikutuksen syntymisestä. Voidaan kysyä, kuinka konkreettinen tällai-

sen aavistuksen on oltava. Totta on, että takautuvan vaikutuksen vaara on 

lähes aina olemassa: vasta tulevaisuus näyttää, mitä selvitystä tullaan esit-

tämään siinä asian osassa, mikä ei tule osatuomiolla vielä päätetyksi. Kun 

toisaalta vastapuoli on luultavasti ilmoittanut kaikki ajateltavissa olevat to-

disteet asiansa tueksi, pelko käänteentekevän todistusaineiston yht’äkkisestä 

ilmaantumisesta on paranoidinen. Pikemminkin vaarana on, että tuomi-

oistuin asiaa paremmin harkittuaan tulee oikeuskysymyksessä myöhem-

min toiseen tulokseen kuin osatuomiota antaessaan. Tämä perustelu ei 

sekään vakuuta. Eihän tuomioistuin saa antaa osatuomiotakaan pinnalli-

sen harkinnan perusteella. Myös pelko vaikutuksesta ”muun osan ratkai-

semiseen” väistyy, jos osatuomio annetaan vasta, kun kaikki (osatuomi-

olla ratkaistavaan) vaatimukseen kohdistuva todistelu on otettu vastaan. 

Tuomioistuimelta on lupa odottaa, että se osaa tässä vaiheessa ratkaista,  

onko syntynyt osatuomion estävä vaikutus (mikä se sisällöllisesti lieneekin) 

vai ei. 

Tässäkin tosiasiallinen syy vallitsevalle kannalle lienee epäilys siitä, et-

tä tuomioistuin osatuomion annettuaan viisastuu oikeuskysymyksessä eli 

haluaa muuttaa tulkintaansa soveltamastaan lainkohdasta tai ratkaista lop-

puasian kokonaan toisen säännöksen perusteella. Kaiken kaikkiaan näyttää 

melkoisesti siltä, että vallitseva varovaisuus osatuomion antamisessa selittyy 

halulla antaa tuomioistuimelle tilaisuus mielen muuttamiseen oikeuskysy-

myksessä. Access to justice -logiikassa tällainen tarve ei kaipaa suojaa. Nopea 

oikeuksiin pääsy on suurempi arvo kuin kuva erehtymättömistä tuomiois-

tuimista, mikä on joka tapauksessa illuusio.     
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Jos kuvattu tulkinta hyväksytään, osatuomio ei ole tavanomaisissa yh-

teiskanteissa käytännössä juuri mahdollinen. Yhteiskanne on normaalisti 

korvauskanne saman vahinkotapahtuman nojalla, ja vastaaja riitauttaa oi-

keudenkäynnissä tavallisesti itse korvausperusteen. Osatuomiolle jää käyttöä 

vain niissä harvinaisissa tapauksissa, joissa vastaaja kiistää vain yksilöllisen 

syy-yhteyden tai kantajakohtaisen korvauksen määrän. Tässä tutkimuksessa 

kuitenkin katsotaan, että itsenäisyyden määritelmä on vallitsevissa käsityk-

sissä ulotettu liian kauas yleiskielen ja järkevyyden ulkopuolelle. Vastahakoi-

nen vastapuoli pystyy taktisilla kiistämisillä estämään osatuomiot ja viivyttä-

mään selvienkin vaatimusten ratkaisemista. Vastapuolen halukkuus edistää 

osatuomioiden antamista taas lienee notorisesti heikko. Jos taas osatuomion 

mahdollisesta vaikutuksesta lopulliseen tuomioon tai myöhemmän näytön 

potentiaalisesta vaikutuksesta osatuomion oikeellisuuteen ei tässä määrin 

kannettaisi huolta, osatuomio olisi mainio keino purkaa yhteiskanne. Toisin 

sanoen yhteiskanteen sisältävät yksilölliset vaatimukset ratkaistaisiin sitä 

mukaan kuin ne saataisiin käsitellyiksi. Näin päätöskypsät vaatimukset eivät 

joutuisi odottamaan, että kanteen hankalinkin ja epäselvinkin vaatimus saa-

daan käsitellyksi. Sen sijaan osatuomion mahdollisuuden torjuminen tekee 

yhteiskanteiden ratkaisemisen aikaavieväksi, mikä taas vie niiltä kilpailuetua 

suhteessa joukkokanteisiin. Joukkokanteissahan erillinen ratkaiseminen on 

paitsi luvallista myös periaatteessa pääsääntönä.419  

Tästä huomataan, että yhteiskanteissa osatuomion rooli on merkittävästi 

suurempi kuin tavallisessa kahden asianosaisen oikeudenkäynnissä. Jälkim-

mäisessä oikeudenkäynti riitapuolten välillä jatkuu, ja osatuomion justifikaa-

tio onkin siinä, että kantaja saa täytäntöönpanokelpoisen osittaisratkaisun, 

jolla hän pääsee jossain suhteessa oikeuksiinsa.420 Hyöty on varsin vähäinen 

verrattuna siihen käsittelyn mutkistumiseen, mitä osatuomion antaminen 

vaatii. Yhteiskanteissa sen sijaan osatuomion ”saanut” yhteiskantaja ennen 

kaikkea pääsee sitä kautta täysimääräisesti oikeuksiinsa421 ja onnistuu irrot-

tautumaan siitä henkisestä ja taloudellisesta rasituksesta, minkä mukana-

olo oikeudenkäynnissä tuo mukanaan ja minkä olemassaolon prosessioi-

keuden tutkimus niin usein unohtaa. Toisaalta on myönnettävä, että OK 21 

luvun soveltaminen vaikeutuu, jos yhteiskanteessa annetaan yhteiskantajia  

419.  Pääsääntöön tuo poikkeuksen vain se, että joukkokanteet on kumuloitu. Vaikka se lienee 
oikeuskäytännössä pääsääntö, prosessilain järjestelmässä kumulointikin on poikkeus.
420.  Näin Jokela 2015 s. 526 ja Frände ym 2017 s. 749. He tosin tuovat esille osatuomion hyö-
dyn ”jutun käsittelyn sisäisen jäsentelyn ja oikeudenkäyntiaineiston hallitsemisen kannalta”. 
421.  Tai sitten todetaan, että hänellä ei ollut kuvittelemiaan oikeuksia.



256

7. ”Kollektiivinen” oikeudenkäynti

oikeudenkäynnissä irrottavia osatuomioita. Voidaan kuitenkin sanoa, että 

nämä vaikeudet ovat marginaalisia, ne on ratkaistava tulkinnalla eivätkä ne 

ansaitse huomiota ratkaisevana argumenttina osatuomioiden käyttämistä 

vastaan.422

Oli niin tai näin, yhteiskanteissakaan kaikki ei välttämättä vaikuta kaik-

keen. Yhteiskanteen vaatimuksissa on luultavasti yhtäältä joukko sellaisia 

vaatimuksia, joilla on selvästikin tällainen kuvitteellinen riippuvuussuhde, 

toisaalta taas sellaisia vaatimuksia, jotka ovat sanan joka merkityksessä itse-

näisiä. Mikään ei estä sitä, että tuomioistuin tekee vaatimuksista eräänlaisia 

alajoukkoja, toisin sanoen ratkaisee ensimmäisen alajoukon vaatimukset 

yhteisellä osatuomiolla, kun vaatimukset on saatu selvitetyiksi. Toisen alajou-

kon vaatimukset ratkaistaan yksitellen erillisillä osatuomioilla. Vaatimusten 

valtaosassa, joissa riippuvuussuhteesta ei voida sanoa puoleen eikä toiseen, 

käsittelyä jatketaan, kunnes vaatimukset kypsyvät ratkaistaviksi joko osatuo-

mioilla tai viimeistään yhteistuomiolla.     

KAAVIO 5: Osatuomio yhteiskanteessa

422.  Soveltamisvaikeudet ovat lopulta melko vähäisiä. Osatuomion saanut yhteiskantaja 
voittaa tai häviää eli saa korvauksen oikeudenkäyntikustannuksistaan tai joutuu maksamaan 
vastapuolelle tämän kustannuksia. Ainoa todellinen pulma on vastaajan kustannusten koh-
distaminen nimenomaan ratkaistuun vaatimukseen. On myönnettävä, että osatuomiolla rat-
kaistuihin vaatimuksiin kohdistetaan liian vähän kustannuksia ja kuluvastuun tuoma rasitus 
lankeaa liiaksi viimeiseksi ratkaistuille vaatimuksille. Samaan kohdistamispulmaan törmätään 
joka tapauksessa joukkokanteissa, joten OK 21 luvun soveltamisvaikeudet eivät kelpaa vasta-
argumentiksi. Tavallisessa oikeudenkäynnissä kohdistamisongelma sen sijaan on lykättävissä 
lopullisen tuomion varaan, jos kulut eivät ole ”jaoteltavissa eri vaatimuksista johtuviin”. Näin 
Jokela 2015 s. 537. Yhteiskanteessahan tämä ei käy päinsä.  

yhteiskanne
-

vaatimukset 1-10

yhteinen
osatuomio

-
vaatimukset 1-7

erillinen
osatuomio

-

vaatimus 10

erillinen
osatuomio

-

vaatimus 9

erillinen
osatuomio

-

vaatimus 8
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Keskinäisen riippuvuuden riskiä on varottava liioittelemasta. Tyypillises-

sä yhteiskanteessa suuri joukko kantajia vaatii enemmän tai vähemmän kon-

formoituja korvauksia vahingoista, jotka yksi ja sama vahinkotapahtuma on 

aiheuttanut. Vaatimukset voivat koskea omaisuusvahinkoja tai henkilövahin-

koja. Kummassakin tapauksessa oikeudenkäynti jakaantuu todennäköisesti 

kahteen osioon, yhtäältä kiistelyyn korvausperusteesta ja syy-yhteydestä, toi-

saalta erimielisyyksiin vahingon määrästä. Joskus omaksi kokonaisuudeksi 

voi nousta riita myötävaikutuksesta vahinkoon. Lähes aina korvausperuste 

on syytä  käsitellä ensiksi, koska sen puuttuessa vahingon määrien käsittely 

muuttuu turhaksi. Monasti vahingon määrä vaatii eniten käsittelytunteja ja 

todistelua; näin käy, kuten edellä todettiin, lähes aina henkilövahingoissa, 

koska eri henkilöt kärsivät erilaisia vahinkoja.  Korvausperuste voidaan rat-

kaista ensimmäisenä välituomiolla423, jonka jälkeen yksilöllisistä korvaus-

vaatimuksista pystytään antamaan osatuomiot sitä mukaan, kuin vahingot 

määrät tulevat kyseisessä henkilösuhteessa osoitetuksi. Helpot tapaukset 

saavat osatuomionsa heti välituomion antamisen jälkeen, kiperien tapaus-

ten käsittely voi jatkua esimerkiksi lääketieteellisten asiantuntijalausuntojen 

taisteluna vuosikymmeniä. 

KAAVIO 6: Välituomio/osatuomio -yhdistelmä yhteiskanteessa

423.  Korvausperustetta koskeva välituomio on oppikirjojen esimerkki välituomion käyttämi-
sestä. Ks. Jokela 2015 s. 539. Tässä tutkimuksessa ei kylläkään lähemmin käsitellä välituomion 
antamista ja vaikutuksia.

yhteiskanne vireille / 10 korvausvaatimusta

välituomio korvausperusteesta

käsittely päättyy

osatuomio
1

osatuomio
3

lopullinen
tuomio

osatuomio
2
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Osatuomio vai yhteistuomio -keskustelussa kannattaa muistaa, että osa-

tuomio ei ole pelkästään keino päästää oikeuksiaan hakevia oikeuksiinsa. 

Osatuomiolla on myös prejudisiaalinen vaikutus, ja se rinnastuu tässä suh-

teessa niihin sisäisiin pilottikanteisiin, joilla jäsennetään suuria joukkokan-

teita. Osatuomio antaa samalla tavalla tuomioistuimelle kokemuksia lain 

soveltamisesta yksittäistapaukseen sekä esikuvan jäljelle jäävien vaatimusten 

ratkaisemiseen. Asianosaiset puolestaan saavat palautetta asianajamisen-

sa onnistumisesta ja mahdollisuuden hakea muutosta. Jos oikeudenkäynti 

jatkuu kauan, ylemmän tuomioistuimen tuomio on otettavissa huomioon 

muiden vaatimusten käsittelyssä ja niin edelleen. Oma kysymyksensä on, 

mikä merkitys annetaan asianosaisen tahdolle, kun harkitaan osatuomion 

antamista. Kysymys jakautuu jälleen kahteen osaan: mikä merkitys asian-

osaisten näkemyksillä tässä suhteessa on ylipäätään oikeudenkäynnissä ja 

miten oikeudenkäynnin kollektiivinen luonne muuttaa sovellettavia sääntöjä 

tai oikeammin vallitsevia tulkintoja. 

Ensimmäinenkään osakysymys ei ole selvä. Oikeuskäytäntöä ei ole, ja 

tutkimus korostaa tuomioistuimen kaikin puolista määräysvaltaa.424 Tämä 

tarkoittaa yhtäältä, että tuomioistuin voi antaa osatuomion itsenäiseksi kat-

somastaan vaatimuksesta, vaikka ei ole pyydetty tai vaikka asianosaiset jopa 

nimenomaan vastustaisivat osatuomion antamista. Rationaalisetkin asian-

osaiset voivat olla osatuomion antamista vastaan, koska se pakottaa kiirehti-

mään ratkaistavaksi tulevaan vaatimukseen liittyvää asianajamista, aiheuttaa 

tästä syystä hieman lisäkustannuksia, vaatii oikeudenkäyntikulujen kohdista-

mista sekä jättää lopullisen kuluvastuun jossain määrin avoimeksi. Toisaalta 

taas tuomioistuimen ei ole pakko antaa osatuomiota, vaikka asianosaiset sitä 

yhdessä haluavat ja sen edellytykset vallitsevat. 

Asianosaisten tahdolle on kuitenkin annettava merkitystä harkittaessa 

osatuomion antamista. Asianosaiset voivat ottaa kantaa sekä osatuomion la-

kisääteisiin edellytyksiin että osatuomiosta saatavaan hyötyyn. Asianosaiset 

ovat tietenkin parhaiten selvillä siitä, edistääkö osatuomio heidän (kylläkin 

osittaista) oikeuksiin pääsyään. Jos asianosainen katsoo, ettei hän tarvitse 

täytäntöönpanokelpoista osatuomiota, tuomioistuin ei oikeastaan voi ol-

la hänen kanssaan eri mieltä. Samoin asianosaiset osaavat suoralta kädeltä 

sanoa, missä määrin osatuomio helpottaa käsittelyn jäsentämistä ja aineis-

ton hallintaa jatkuvassa oikeudenkäynnissä tai millaista hyötyä osatuomion 

prejudisiaalisesta vaikutuksesta jatkossa saadaan. Tosin tässä tuomari taas 

424.  Ks. esimerkiksi Frände ym 2017 s. 750.
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edustaa tuomioistuimen näkökulmaa, joka ei välttämättä korreloi asianosais-

ten asianajamisen näkökulmaan. Voidaan myös väittää, että asianosaisten 

näkemyksellä siitä, että vaatimus on itsenäinen eikä riippuvuussuhdetta ole, 

on oltava vahva paino, vaikka kysymys on periaatteessa puhtaan juridinen. 

Oli niin tai näin, joka tapauksessa yksimieliset asianosaiset voivat vaikuttaa 

negatiivisesti, toisin sanoen estää osatuomion antamisen. He voivat ryhtyä 

passiiviseen vastarintaan, eli kieltäytyä myötävaikuttamisesta osatuomioon 

eli laiminlyödä asianajon kyseisen vaatimuksen kohdalla, jolloin vaatimusta 

ei saada lain vaatimalla tavalla perusteellisesti käsitellyksi. 

Jos asianosaisten tahdolle annetaan olennainen merkitys, on ratkaistava 

kysymys siitä, miten toimitaan, kun asianosaiset ovat osatuomion antami-

sen edellytyksistä ja hyödystä eri mieltä. Tavallisissa kahden asianosaisen 

kanteissa syntyy kaksi tilannemuunnelmaa: joko kantaja tai vastaaja yksin 

vastustaa osatuomiota toisen sitä kannattaessa. Yhteiskanteissa syntyy pal-

jon enemmän erilaisia asetelmia. Yhteiskantajat voivat haluta osatuomioita 

ja vastaaja vastustaa niiden antamista, vastaaja voi vaatia osatuomioita ja 

kaikki yhteiskantajat olla niitä vastaan, osa yhteiskantajista voi pyytää osa-

tuomiota joidenkin yhteiskantajista taas niistä kieltäytyessä ja niin edelleen. 

Vastaajan käyttäytymiselle on vaikea antaa ennustetta. Jos vastaaja haluaa 

kokonaisuudessaan viivyttää asian käsittelyä, vastaaja luonnollisesti kiistää 

osatuomion antamisen edellytykset jokaisessa vaatimuksessa. Vastaaja voi 

kuitenkin suostua osatuomioihin selvistä pikkuvaatimuksista, jotta hän voi 

keskittää tarmonsa puolustautumiseen suuria tai aidosti epäselviä vaatimuk-

sia vastaan. Access to justice -logiikka antaa lievähkön etusijan yhteiskanta-

jien yksimieliselle tai heidän enemmistönsä näkemykselle. Yhteiskantajien 

etu nimittäin lähtökohtaisesti vaatii, että kantajajoukko pysyy yhtenäisenä 

ja pystyy näin käyttämään joukkovoimaansa oikeudenkäynnissä. Vastaajan 

vaatimukset osatuomioista voivat olla taktinen keino pirstoa kantajien rinta-

maa.425 Rationaalinen vastaaja vaatinee osatuomiota ”heikoista” vaatimuk-

sista eli vaatimuksista, jotka todennäköisemmin tulevat hylätyiksi. Hylkäävät 

osatuomiot taas vaikuttavat psykologisesti ja vievät muiltakin vaatimuksilta 

niiden lähtökohtaista uskottavuutta. ”Vahvojenkin” vaatimusten yhteiskan-

tajat ehkä luopuvat kanteestaan hylkäävien osatuomioiden pelottamina. 

Prosessilaki säätää vain osatuomion antamisen edellytyksistä: se jät-

tää avoimeksi, miten toimitaan, kun harkitaan osatuomion antamista.426  

425.  Tästä hajottamisstrategian kiusauksesta ks. jakso 4.1.
426.  Prosessilakia ja lainsäätäjää puolustava voi tietenkin vedota siihen, että prosessilaki ei 
ensiksikään määrää näin ”pienistä” asioista, toiseksi taas menettelytavat osatuomiokäsittelyssä 
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Tuomioistuimen on ilmoitettava asianosaisille aikomuksestaan antaa osa-

tuomio. Asianosaisten on saatava tilaisuus lausua mielipiteensä ensiksikin 

siitä, ovatko osatuomion antamisen edellytykset olemassa.427 Toiseksi asi-

anosaisten on saatava tilaisuus viedä asianajamisensa loppuun niiden vaa-

timusten osalta, jotka tulevat osatuomiolla ratkaistavaksi. Heidän on esimer-

kiksi saatava tilaisuus täydentävään argumentointiin ja todisteluun; lisäksi 

heiltä on pyydettävä pitämään osatuomiolla ratkaistavia vaatimuksia koske-

vat loppupuheenvuoronsa.

Vaatimus kaikkien vaatimusten samanaikaisesta ratkaisemisesta voidaan 

esittää myös ryhmäkanteissa. Ryhmäkannetta sääntelevässä erityislaissa täs-

tä ei kylläkään ole säännöksiä. Ryhmäkanne on kuitenkin siinä määrin su-

kua kaksiasianosaiselle perusoikeudenkäynnille, että siihen on luontevaa 

lähtökohtaisesti soveltaa prosessilain yleisiä säännöksiä. Näin vahvaksi pää-

säännöksi tulee, että ryhmäkanne on ratkaistava yhdellä tuomiolla. Ryhmä-

kannelaki ei mainitse mahdollisuutta antaa ryhmän jäsenten vaatimuksista 

osatuomioita, joskin lain yleisviittaus oikeudenkäymiskaareen sen tulkinnal-

lisesti kyllä sallii. Yleisviittauksesta periaatteessa seuraa, että ryhmäkanteen 

sisältämät yksilölliset vaatimukset ovat ratkaistavissa osatuomioilla, jos vaa-

timuksen ratkaisemisella ei ole vaikutusta ratkaisematta jääviin vaatimuk-

siin eikä ole syytä olettaa, että oikeudenkäynnissä ilmenisi myöhemmin jo-

tain sellaista, joka olisi vaikuttanut siihen, miten osatuomiolla vastauksensa 

saanut vaatimus olisi ratkaistu. Säännön pukeminen kirjalliseen muotoon 

osoittaa sen äärimmäisen hypoteettisuuden. Jos tällaisiin vaikutuksiin va-

raudutaan kaikella varovaisuudella, on vaikea keksiä yhtään tapausta, jossa 

ryhmäkanne voisi purkautua osatuomioilla. 

Tulkinta osatuomion antamisen kaikinpuolisesta vaikutuksettomuudes-

ta asettaa ryhmän jäsenet alttiiksi kohtuuttomalle viivästykselle oikeuksiin 

pääsylle. Ryhmäkanteen käsittelyn jakaminen alaryhmiin ei sekään periaat-

teessa edistä päätöksentekoa, sillä se ei muuta yhteisiä riitaisia tosiseikkoja, 

jotka vallitsevan tulkinnan mukaan estävät osatuomion antamisen. Toki int-

ressinhaltijalla on yksi keino. Ryhmän jäsen voi irtaantua ryhmäkanteesta ja 

ryhtyä ajamaan omaan lukuunsa erillistä kannetta. Vaihtoehto on mielekäs 

enintään silloin, kun jäsenen oma vaatimus on selvä, ryhmäkanne sisältää 

paljon poikkeuksellisen riitaisia muita vaatimuksia ja ryhmäkanteen käsittely 

(termi tässä) ovat muutoinkin ilmeiset.   
427.  Tutkimuksessa tämä on tuotu esiin lähinnä suosituksena ”tuomioistuimen on syytä en-
nen osatuomiota koskevan päätöksen tekemistä tiedustella asianosaisilta, mitä mieltä he ovat 
osatuomion antamisesta”.  



261

7. ”Kollektiivinen” oikeudenkäynti

on jo tuottanut aineistoa, jota irtaantunut ryhmän jäsen voi käyttää hyväksi 

omassa erilliskanteessaan. Myös kantajaviranomainen voi edistää nopeaa 

oikeuksiin pääsyä nostamalla kaksi ryhmäkannetta, toiseen kerätään selviksi 

oletetut vaatimukset (nopea ryhmäkanne), toiseen taas riitaiset ja epäselvät 

(hidas ryhmäkanne). Kaksoiskanteen prosessitaloudellinen järkevyys onkin 

jo toinen asia, mutta konstruktio kieltämättä ratkaisee sen ongelman, mikä 

aiheutuu selvien vaatimusten ratkaisun viipymisestä epäselvien vaatimus-

ten tarvitseman käsittelyn takia. Monissa maissa ongelma on suoraviivaisen 

ratkaisun siitä, että epäselviä ja näin käsittelyä hidastavia vaatimuksia ei yli-

päätään hyväksytä ryhmäkanteeseen. Suomen oikeus ei tätä mahdollisuutta 

tunne. Vaikkakaan sitä ei laissa sanota, viranomaiskantajan on pakko hyväk-

syä nostamaansa kanteeseen kaikki samankaltaiset vaatimukset, joita se pi-

tää perusteltuina, niiden epäselvyyden tai riitaisuuden asteesta riippumatta.   

Ruotsin ryhmäkannelain valmistelussa osatuomioita ei pidetty pulmana: 

niihin ei liittynyt lain perustelujen mukaan ”erityisiä vaikeuksia”. Jos vaati-

mukset olivat itsenäisiä, osatuomio voitiin antaa, vaikkakaan osatuomioi-

den systemaattista käyttämistä ryhmakanteessa ei varsinaisesti suositeltu.428 

Näin ryhmäkanne vähitellen purkaantuisi, kun siihen sisältyvät itsenäiset 

vaatimukset saisivat osatuomiolla ratkaisunsa. Tämä olisi tavallaan (tosin 

sitä ei sanottu ääneen) ihannetapaus, koska sillä vältettäisiin kollektiivisen 

oikeussuojan rakenteellinen heikkous, hyvin verkkainen oikeuksiin pääse-

minen. Aina näin ei kuitenkaan kävisi, vaan ryhmäkanteen sisältämä vaa-

timuskimppu pysyisi koossa lopulliseen tuomioon saakka eli kunnes kaik-

ki yksilölliset vaatimukset olisi saatu asiallisesti käsitellyiksi – mihin voisi 

mennä vuosikymmen. Tämä johtui siitä, että osatuomiota ei saanut antaa, 

jos kanteeseen sisältyvät vaatimukset olivat epäitsenäisiä. Epäitsenäiseksi 

vaatimukset puolestaan tulisi katsoa, jos ne edellyttäisivät yhteisen tosisei-

kaston, esimerkkinä vahinkoa aiheuttavan teon ja erityisesti tuottamuksen, 

arviointia. Tällöin osatuomio estyisi ryhmäkanteessa samalla tavalla kuin 

normaalissa kahden asianosaisen oikeudenkäynnissäkin. Osatuomion tosi-

asiallinen käyttöala rajoittuisi ryhmäkanteen käsittelyssä näin tuotevastuusta 

tai vakiosopimuksen määräyksen tulkinnasta johtuviin vaatimuksiin. 

Vaikka Ruotsin oikeuden kanta osatuomioihin ryhmäkanteessa on pal-

jon meikäläistä myönteisempi, siinäkään ei näy access to justice -ajattelua.  

428.  Ks. SOU 1994:151 B s. 315. Toisaalta ehdotuksessa pidetään mahdollisena välituomioiden 
käyttämistä, kun ryhmäkanne koskee vahingonkorvausta. Korvausperuste olisi näin ratkais-
tavissa välituomiolla, jonka jälkeen individuaalisista korvausvaatimuksista voitaisiin antaa 
osatuomiot.  
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Ajattelu suosisi paljon avarampaa itsenäisyyden tulkintaa ja kelpuuttaisi 

myös deliktiperusteiset korvausvaatimukset osatuomion soveltamisalan pii-

riin. Samalla kannalla voisi olla myös työekonomiaansa ajatteleva tuomiois-

tuin. Sitä mukaan kuin laaja ryhmäkanne osatuomioilla supistuu, helpottuu 

myös tuomioistuimen asianhallinta.429 Jäljelle jää yhä vähemmän hallinnoi-

via vaatimuksia. Yhdentekeväähän asianhallinnan vaatiman työpanoksen 

kannalta on, olisivatko vaatimukset oman logiikkansa mukaan luokiteltavissa 

itsenäisiksi asioiksi vai vaatimuksiksi. 

7.5. Tiivistelmä: muuttunut 
oikeudenkäynti

Olettamus siitä, että yleinen prosessilaki ohjaa riittävällä tarkkuudella pel-

kästään sen varaan jääviä kollektiivisia oikeudenkäyntejä, yleistää liiaksi. Pi-

lottikanteissa voidaan näin melkoisella oikeutuksella sanoa, mikä ei yllätä. 

Pilottikannehan on tavallinen oikeudenkäynti, jonka erityispiirteet ovat joko 

ulko-oikeudellisia (eli liittyvät taustaryhmään) tai ilmenevät myöhemmin 

(eli ovat prejudisiaalisia vaikutuksia myöhemmissä oikeudenkäynneissä). 

Sen sijaan yhteiskanteissa ja etenkin joukkokanteissa sääntelyn riittämät-

tömyys paljastuu koko karuudessaan. Prosessilaki ei ota lainkaan huomi-

oon sitä koordinoinnin ongelmaa, joka syntyy empiirisesti tavallisimmassa 

kannetyypissä eli joukkokanteissa. Perinteinen keino eli asioiden yhdistämi-

nen tarjoaa enintään osittaisen ratkaisun. Se antaa kohtalaisesti apua, kun 

suhteellisen pieni määrä samanlaisia kanteita on samanaikaisesti vireillä 

samassa operatiivisessa lainkäyttöyksikössä. Se ei sen sijaan yritä vaikuttaa 

siihen, miten kanteet ovat kyseiseen yksikköön ohjautuneet. Asioiden yh-

distämisestä saatava tuki koordinoinnille katoaa kokonaan, jos kanteet ovat 

eriaikaisia tai sijoittuvat eri lainkäyttöyksiköihin, pahimmassa tapauksessa 

eri lainkäyttölinjoillekin. 

Käyttöalueellaankin asioiden yhdistäminen on koordinaatiokeinona 

vajavainen. Ensiksikin se kykenee hoitamaan ainoastaan pienehköjä asia-

määriä. Modernit joukkokanteet tuhansine kanteineen ovat yhtäältä mah-

dottomia yhdessä käsitettäviksi, toisaalta taas tukkivat kokonaan vuosiksi 

sen tuomioistuimen, jos niitä ryhdytään käsittelemään erillisesti. Toisek-

si: vaikka asioiden yhdistäminen (tai yhdistämättä jättäminen) on kantajil-

le kohtalonkysymys, yhdistäminen on liiaksi tuomioistuimen harkinnassa. 

429.  Tämä on huomattu ennenkin, tosin joukkokanteiden kohdalla. Ks. Jokela 2015 s. 536.
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Harkinnanvaraisen yhdistämisen oikeudelliset edellytykset ovat epäselvät, 

yhdistämiskysymyksen käsittelytavat sääntelemättömiä, päätöksenteko kai-

kesta päätellen käytännössä varsin pinnallista eikä asianosaisilla ole todel-

lisia oikeussuojakeinona käytettävissään, jos he ovat eri mieltä siitä, miten 

kanteet tulisi tässä suhteessa käsitellä.

Kollektiivisten kanteiden, selvimpänä esimerkkinä joukkokanteet, kä-

sittely tavallisesti vaatii pitkälle menevää koordinaatiota. Koordinaatio on 

tarpeen sekä oikeudenkäyntien ”sisällä” (asianhallinta; case management) 

että niiden välillä (asioiden hallinta; case flow management). Vaikka joita-

kin epäilyksiä pystytään esittämään, prosessilain prosessinjohtovaltuudet 

ja tuomioistuinlain johtamisvaltuudet mahdollistavat kohtuullisen tehok-

kaan koordinoinnin. On kylläkin myönnettävä, että valtuuksien käyttäminen 

on pitkälti asenteiden varassa, mutta suomalaiset tuomioistuimet näyttävät 

ensimmäisissä joukkokanteissaan onnistuneen vähintäänkin kohtalaisesti. 

Sen sijaan asianosaisten mahdollisuudet vaikuttaa koordinointiin ovat vä-

häiset. Mainostettu yhteistoimintaperiaate on paljolti lumetta. Tosin jo pro-

sessilain myöhemmissä osittaisuudistuksissa myönnettiin epäkohdaksi se, 

että asianosaiset eivät saa riittävästi tietoja sen enempää asiansa käsittelyn 

nykyvaiheesta kuin siitäkään, mitä siinä seuraavaksi tapahtuu.430 Yritykset 

myönnetyn epäkohdan korjaamiseksi ovat jääneet kuitenkin oudon puo-

littaisiksi. Asianosaiset saivat kylläkin oikeuden lausua mielipiteensä siitä, 

miten asian valmistelu on järjestettävä (OK 5:17). Heille luvattiin myös antaa 

”tarvittavat tiedot asian käsittelyn edistymisestä” (OK 5:18). Muita säännöksiä 

yhteistoiminnasta ei ole, joten yhteistoimintaperiaatteen oikeusperusta on 

varsin ohut. Yhteistoiminta (sikäli kuin sitä on) hakee perustansa asenteista 

ja jossain määrin myös niistä institutionaalisista käytännöistä, joita hyvin 

toimivissa tuomioistuimissa luonnostaan syntyy. 

Ajankohtaisia keskusteluteemoja on ollut myös se, tarvitaanko kollektii-

viseen lainkäyttöön todistuksellisia privilegioita. Niitä on jo kehitetty joihin-

kin spesifisiin kannetyyppeihin, tunnetuimpana esimerkkinä kartellikan-

teet. Privilegioiden tarpeellisuus on luku sinänsä, koska joukkoluonteisuus 

helpottaa jo sellaisenaan todistelua. Todisteluun pystytään käyttämään 

enemmän voimavaroja, ja todistelun vaikutukset ylittävät asiakohtaisuuden 

rajat. Yhteiskäsittelyssä koko todistusaineisto muuttuu yhteiseksi, ja erillis-

käsittelyissäkin intressinhaltijat hyötyvät interrelatiivisesta todistusvaiku-

tuksesta. Yllättävä sivujuonne keskustelussa on sen sijaan ollut pyrkimys  

430.  Näin itsestäänselvyytenä riita-asiain oikeudenkäyntimenettelyn kehittäminen 2000 s. 17.
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kyseenalaistaa tavanomaisten todistuksellisten etujen (esimerkiksi käännetty 

todistustaakka, madallettu näyttökynnys ja niin edelleen) siirtyminen yksilöl-

lisistä oikeudenkäynneistä kollektiiviseen lainkäyttöön. Ajatus (jota ei tuoda 

selkeästi esiin) perustunee nurinkuriseen logiikkaan, jonka mukaan jouk-

kona toimiminen poistaa sen tiedollisen tai taloudellisen heikkouden, joka 

motivoi todistuksellisen etuuden yksilöllisessä oikeudenkäynnissä. Tässä 

tutkimuksessa tämä ajattelumalli torjutaan: kollektiivisuudella tehostetaan 

oikeuksiin pääsemistä eikä kasata sen tielle uusia esteitä. 

Kiistelyssä todistelun privilegioista ei ole vielä voittajaa. Oikeusrealisti 

luultavasti epäilisi, tarvitseeko kollektiivinen lainkäyttö ylipäätään ennen 

tuntemattomia helpotuksia todisteluun. Riittää, kun yksilöllisiä oikeuden-

käyntejä koskevat säännöt siirretään kollektiivisiin oikeudenkäynteihin. Int-

ressinhaltijasta ei tule vahvaa toimijaa sillä, että hän lyöttäytyy yhteen koh-

talotovereittensa kanssa oikeuksiaan hakiessaan. Vaatimusten suuri määrä 

joka tapauksessa lisää sitä tuomarin sisäistä vakuuttuneisuutta, jolle näytön 

arviointi tosiasiallisesti joskaan ei ehkä teoriassa tukeutuu. Kun samankal-

taisia vaatimuksia esitetään satoja tai tuhansia, on vaikea uskoa, että ne ovat 

kaikki tekaistuja, spekulatiivisia tai määrällisesti liioiteltuja.

Arviointivaltuuteen eli tuomioistuimen valtaan arvioida kompensato-

risten korvausten määriä on liitetty paljon odotuksia. On sanottu, että val-

tuuksien myöntäminen prosessilaissa helpottaa ratkaisevasti kollektiivisten 

kanteiden asianajoa, jos intressihaltijoiden vaatimukset tai niiden perusteet 

eroavat toisistaan. Tällaista eroavuutta voidaan pitää lähes poikkeuksetto-

mana pääsääntönä kompensoivissa vaatimuksissa. Vaatimusten perusteet ja 

määrät kun eivät yleensä osu yksiin. Identtisyyden todennäköisyys sitä paitsi  

pienenee vaatimusten lukumäärän kasvaessa. Esimerkin tästä tarjoavat kar-

tellikanteet, joista ei liene löydettävissä edes kahta täysin identtistä vaatimus-

ta. Arviointivaltuus (nykyinen OK 17:2) keventää kieltämättä todistelun taak-

kaa kompensatorisissa kanteissa. Eniten se auttaa, kun vaatimuksia on hyvin 

paljon, vaatimukset ovat määrältään pienehköjä mutta vain hieman erilaisia. 

Tällaisista valtuuksista saatava apu ei kuitenkaan ole odotetun suurui-

nen. Ensiksikin arviointivaltuuden soveltaminen edellyttää varsin mutki-

kasta ajatteluoperaatiota. Toiseksi samaan päämäärään päästään yksinker-

taisemmilla ja vähemmän virheherkillä keinoilla. Intressinhaltijat voivat 

esimerkiksi esittää yksilöllisten korvausvaatimusten sijasta yhteisen korvaus-

vaatimuksen, jolloin keskinäinen välienselvittely tapahtuu tuomioistuimen  
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ulkopuolella, toisin sanoen voittoisat joukkokantajat tai yhteiskantajat jaka-

vat korvauksen keskenään. Pessimisti ehkä vetoaisi siihen, että myös tässä ja-

ossa voidaan päätyä umpikujaan. Tämä onkin totta. Riski on olemassa, joskin 

se on kunnolla järjestäytyneissä joukkokanteissa vähäinen ja yhteiskanteissa 

suorastaan olematon. Yhteiskannehan edellyttää sellaista yksituumaisuutta 

kanteen nostamisessa ja ajamisessa, että erimielisyydet voitonjaossakaan 

eivät ole todennäköisiä. 

Arviointivaltuus on myös korvattavissa matemaattisilla laskentakaavioil-

la. Totta on, että kaavamaisen arvion ja harkinta-arvion rajaviiva on häilyvä. 

Voidaan joltisellakin oikeutuksella väittää, että kysymys on samasta asiasta. 

Laskentakaava on toisin sanoen se arviointiperuste, jota tuomioistuin arvi-

ossaan käyttää. Vanhan OK 17:6:n kohdalla laskentakaavoja olisi voitu vas-

tustaa sillä perusteella, että ne eivät välttämättä toteuttaneet sitä ”kohtuutta”, 

mille arvio tuli lain mukaan perustaa. Uuden OK 17:2:n kohdalla kysymystä 

sanamuodon merkityksestä ei enää herää, koska pykälä jättää arviointipe-

rusteen täysin avoimeksi. Molemmissa tavoissa käytetään harkintaa, harkinta 

on oikeusperiaatteiden ohjaamaa ja kumpikin tapa voi johtaa yksittäisen va-

hingonkärsijän osalta yli- tai alikompensaatioon. Tosin pohjoismaisten tuo-

mioistuinten kitsaus vahingonkorvauksien tuomitsemisessa pitänee huolen 

siitä, että lopputulos on tavallisesti alikompensaatio.431 Laskentakaavojen ja 

määriteltyjen arviointiperusteiden vahvuus on siinä, että niiden soveltuvuu-

desta ja myös oikeudenmukaisuudesta voidaan keskustella. Totta on, että 

pykälän sanamuoto sallii myös niin tilannekohtaiset tai mihinkään sitomat-

tomat arviot, että ne ovat oikeudellisen argumentoinnin ulottumattomissa. 

Tällöin myös vastaajan eli korvausvelvollisen oikeusturva voi joutua vaaraan. 

Toki voidaan aina väittää, että vastaaja pystyy torjumaan ylikompensoinnin 

osoittamalla vahingon todellisen (eli pienemmän) määrän. Jos näin katso-

taan, arviointivaltuus ainoastaan kääntää todistustaakan. Kääntyvä todis-

tustaakka ei ole access to justice -ajattelussa mitenkään kohtuutonta: onhan 

siinä vastaaja oletettu aina ylivoimaiseksi osapuoleksi oikeudenkäynnissä, ja 

kollektiivisessa oikeussuojassa se on kaiken lähtökohtakin. 

Kollektiivisen lainkäytön oma logiikka vaatisi yhtäaikaista kertaratkai-

sua kaikista esitetyistä vaatimuksista. Joukkokanteissa tämä ei tuota ylivoi-

maisia vaikeuksia. Jos joukkokanteet on yhdistetty, niissä on pääsääntöisesti  

431.  Kirjallisuudessa on epäilty, että arviointivaltuuden soveltaminen johtaa erityisen kitsai-
siin korvauksiin, kun tuomioistuimen ylikompensaation välttämiseksi tinkii vaadituista määris-
tä. Näin Viljanen 2009 s. 574. Psykologian valossa tällainen lopputulos ei ihmeemmin yllättäisi, 
vaikkakaan empiiristä tietoa siitä ei ole. 
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annettava yhteinen tuomio. Erilliset tuomiot edellyttäisivät teoriassa kumu-

loitujen asioiden erottamista tuomiota varten, joskin erillistuomion antami-

sen voidaan hyvällä tahdolla katsoa samalla sisältävän päätöksen asioiden 

erottamisesta. Jos joukkokanteet on jätetty yhdistämättä eli ne on käsitelty 

erikseen, kanteista ei periaatteessa edes saa antaa yhteistä tuomiota. Tuomiot 

ovat käsitteellisesti asiakohtaisia. Jokainen asia on toisin sanoen ratkaistava 

omalla tuomiolla. Vaikka joukkokanteet joko voidaan ratkaista tai on pakko 

ratkaista erillisillä tuomioilla, ajallista hajontaa on syytä välttää. Ensiksikin 

sisäisten ristiriitojen riski kasvaa, ja päätöksentekoon siirtyy sellaista tietoa 

aikaisemmista oikeudenkäynneistä, joka ei muodollisesti ole ollut kyseisessä 

asiassa oikeudenkäyntiaineistoa. Tuomari ei yksinkertaisesti muista, mitä on 

tapahtunut minkäkin asian käsittelyssä. Mielikuvat sulautuvat hänen pääs-

sään yhteen. Toiseksi ”viimeisten” asioiden kantajat kärsivät joukkovoiman 

menetyksestä, kun vastapuoli pystyy kohdistamaan näihin asioihin kaikki 

voimavaransa. 

Yhteiskanteissa eriaikaiset ratkaisut ovat mahdollisia vain, jos prosessi-

lain edellytykset osatuomiolle täyttyvät. Varovaisuus osatuomion käyttämi-

sessä on tavallisissa oikeudenkäynneissä vielä puolustettavissa, koska osa-

tuomiolla saavutetaan suhteellisen  vähän hyötyjä. Voidaan kylläkin sanoa, 

että asianosainen pääsee osittaisesti oikeuksiinsa aikaisemmin, asian jat-

kokäsittely jäsentyy tuomioistuimessa luontaisesti ja oikeudenkäyntiaineis-

ton hallinta helpottuu, koska se supistuu. Oikeudenkäynti kuitenkin jatkuu, 

ja voitto osatuomiossa voi mitätöityä tappiolla siinä lopullisessa tuomiossa, 

joka aikanaan päättää oikeudenkäynnin. Sitä paitsi osatuomion antaminen 

vaatii lisätyötä sekä tuomioistuimelta että asianosaiselta. Tällainen tuomio 

tuo myös viivytystä oikeudenkäyntiin, kun osatuomion antamista käsitellään 

ja osatuomio annetaan. Yhteiskanteissa osatuomio on kantajanäkökulmas-

ta paljon merkittävämpi. Osatuomion vaatimuksestaan saava yhteiskantaja 

pääsee täysimääräisesti heti oikeuksiinsa; samalla hän vapautuu siitä talo-

udellisesta ja henkisestä paineesta, jonka oikeudenkäynti kuluttaja-palkan-

saajalle luo. Näistä syystä osatuomion antamiseen on suhtauduttava yhteis-

kanteissa suopeammin kuin tavallisissa kahden asianosaisen kanteissa.      

Osatuomio on annettavissa, kun samassa oikeudenkäynnissä on esitetty 

useita itsenäisiä vaatimuksia (OK 24:5). Itsenäisyydelle on annettu tutkimuk-

sessa yllättävän ahdas sisältö. Muodollinen itsenäisyys ei riitä, vaan asian 

osan ratkaisemisella ei saa olla vaikutusta muun osan ratkaisemiseen eikä 
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asiassa myöhemmin esitettävällä selvityksellä saa olla takautuvaa vaikutusta 

eli sen vaikutus ei ulotu osatuomiolla ratkaistuun osaan asiasta. Esimerkkinä 

tästä kaksoisrajoituksesta viitataan samaan vahinkotapahtumaan perustu-

viin korvausvaatimuksiin. Niistä yhtäkään ei saa ratkaista osatuomiolla, jos 

korvausperuste on riitainen. Jos tulkinta hyväksytään, osatuomio ei ole ta-

vanomaisissa yhteiskanteissa käytännössä koskaan mahdollinen. Yhteiskan-

ne nimittäin on normaalisti korvauskanne saman vahinkotapahtuman no-

jalla, ja vastaaja riitauttaa oikeudenkäynnissä yleensä itse korvausperusteen. 

Osatuomiolle jää käyttöä vain niissä harvinaisissa tapauksissa, joissa vastaaja 

kiistää pelkästään syy-yhteyden tai korvauksen määrän. Tässä tutkimuksessa 

katsotaan, että itsenäisyyden määritelmä on ulotettu liian kauas yleiskielen 

ja järkevyyden ulkopuolelle. Vastahakoinen vastapuoli pystyy sen seurauk-

sena taktisilla kiistämisillä estämään osatuomiot ja viivyttämään selvienkin 

vaatimusten ratkaisemista. Vastapuolen halukkuus edistää osatuomioiden 

antamista taas lienee notoorisesti heikko. 

Sama kysymys osatuomion hypoteettisesta vaikutuksesta toistuu myös 

ryhmäkanteissa. Vahvaksi pääsäännöksi nousee yhden tuomion sääntö. 

Poikkeukset riippuvat siitä, miten osatuomion edellytyksiä tulkitaan, toisin 

sanoen miten vaatimusten itsenäisyys ymmärretään. Vallitseva kanta pä-

tee, jos sen lähtökohdat hyväksytään, ryhmäkanteissa samalla voimalla kuin 

yhteiskanteissakin. Ryhmäkanteille on vaikea luoda omia sääntöjä, kun pi-

kemminkin ryhmäkannekonsepti sellaisenaan on omiaan hävittämään vaa-

timuksien itsenäisyyden. Prosessilain säännökset osatuomiosta eivät kuiten-

kaan vaadi ryhmäkanteissakaan sitä ankaraa riippuvuuden tulkintaa, johon 

vallitseva kanta johtaisi. Osatuomioiden kielto johtaa kohtuuttomaan vii-

vytyksen niiden ryhmän jäsenten kohdalla, joiden omat vaatimukset ovat 

selviä ja joiden oikeuksiin pääsy jäisi odottamaan epäselvien vaatimusten 

loppuun käsittelyä.

     



268 8. Prejudisiaaliset ja 
aineelliset vaikutukset: 
laajentumisen ongelma?

8.1. Oikeudenkäynti ylittää rajansa

8.1.1. Prejudisiaalinen vaikutus käsitteenä 

Kollektiivinen oikeussuoja tuo mukanaan eräänlaisen kohtalonyhteyden. 

Voidaan sanoa, että tällöin oikeudenkäynti ylittää perinteiset rajansa, toi-

sin sanoen sen vaikutus ei enää rajoitu ratkaistavaan riitaan ja niihin kiis-

takumppaneihin, joiden nimissä oikeutta käydään. On mahdotonta välttyä 

siltä, että yhdestä vaatimuksesta tehty ratkaisu vaikuttaa niihin ratkaisuihin, 

joita tehdään muista vastaavista vaatimuksista. Usein tavoitteena onkin joko 

saada aikaan tällainen vaikutus tai käyttää hyväksi jo syntynyttä vaikutus-

ta. Tällaista vaatimuskohtaisuuden rajat ylittää vaikutusta on kutsuttu tässä 

tutkimuksessa prejudisiaaliseksi. Prejudisiaalinen vaikutus näkyy parhaiten, 

kun tarkastellaan oikeudenkäynnin vaikutusta myöhempään oikeudenkäyn-

tiin. Näkyvyys johtuu siitä, että vaikutus tässä tapauksessa on suuressa mää-

rin (joskaan ei yksinomaan) oikeudellinen ja kuuluu näin prosessioikeuden 

perinteisiin tutkimuskohtaisiin. Vaikutuksen syntymistä ja laatua on myös 

helppo havainnoida, koska se ilmenee tuomioistuimen päätöksissä tai vä-

hintäänkin tuomioistuimen toimissa. 

Tämä ei ole kuitenkaan ainoa vaikutusmekanismi. Sanotaan, että oikeu-

denkäynti voi vaikuttaa myös ”ulko-oikeudellisesti”. Tällä tarkoitetaan sitä, 

että oikeudenkäynnin asianosaiset tai ulkopuoliset toimijat ottavat oikeu-

denkäynnin vireilläolemisen tai sen lopputuloksen huomioon vastaisessa 

käyttäytymisessään. Esimerkiksi: vastaajana ollut elinkeinonharjoittaja al-

kaa noudattaa sovellettuna ratkaisuohjetta myös niissä sopimussuhteissaan, 

joissa kantaja ei ole ollut osapuolena. Tällöin uutta oikeudenkäyntiä ei kos-

kaan aloiteta, koska se ei ole tarpeellinen. Laajennetusta ”ulko-oikeudelli-

sesta” vaikutuksesta voidaan taas puhua, kun muutkin elinkeinonharjoitta-

jat alkavat toimia vastaavalla tavalla. ”Ulko-oikeudellinen” vaikutus kuuluu  
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tieteittenvälisessä työnjaossa periaatteessa käyttäytymistieteiden vastuualu-

eeseen. Tällaisen vaikutusten tutkiminen on erittäin vaikeaa. Vaikka muu-

tokset käyttäytymisessä sinänsä olisivat näkyvissä, harvoin voidaan sanoa 

varmuudella, onko se seurausta oikeudenkäynnistä y. Muutos voi yhtä hyvin 

johtua toimialan eettisten sääntöjen tai liiketoimintamallien kehittymisestä.

Prejudisiaalinen vaikutus on tavallisesti ulkoista, mutta vastaava ilmiö ta-

vataan myös yhden ja saman oikeudenkäynnin sisällä. Puhtaimmillaan tämä 

sisäinen vaikutus ilmenee yhteiskanteissa ja ryhmäkanteissa, kun niihin otet-

tuja yksilöllisiä vaatimuksia ratkaistaan osatuomioilla (edellyttäen, että pro-

sessilaki sen sallii).432 Aina ero ei ole selvä. Ulkoisen ja sisäisen vaikutuksen 

välimuoto esiintyy joukkokanteissa, jos kanteita ei yhdistetä tai ne muutoin 

ratkaistaan eri aikaan. On selvää, että ensimmäiseksi annetut tuomiot vaikut-

tavat siihen, miten myöhemmin ratkaisunsa saavat joukkokanteet käsitellään 

ja millaiset tuomiot niissä annetaan. Kun edustava joukkokanne valitaan si-

säiseksi pilottiasiaksi, tarkoituksena nimenomaan on käyttää tätä vaikutus-

ta hyväksi, toisin sanoen oppia pilottiasiassa saaduista kokemuksista. Vain 

äärimmäinen legalisti voi sulkea tällaiselta vaikutukselta silmänsä ja väittää, 

että tuomioistuimet käsittelevät ja ratkaisevat jokaisen asiansa eräänlaisessa 

tyhjiössä. Asia erikseen on, että prosessioikeuden tutkimus ei ole toistaiseksi 

kehittänyt niitä käsitteitä, joita tarvitaan tämän vaikutuksen kuvaamiseksi. 

analysoimiseksi ja ohjaamiseksi. Sanotusta on nähtävissä myös se, että yh-

teiskanteessa tai ryhmäkanteessa osatuomiolla ratkaistut vaatimukset toteut-

tavat samaa tehtävää kuin joukkokanteiden sisäiset pilottikanteet. 

Vaikka ajatus prejudisiaalisesta vaikutuksesta on tapana liittää oikeu-

denkäynnin lopputulokseen, tuomioon, kannattaa pitää mielessä, että kes-

keneräinenkin oikeudenkäynti saa tällaisia vaikutuksia. Myöhemmin vireil-

le pantu toinen oikeudenkäynti estyy, toisin sanoen asian vireilletulolla on 

samaksi katsotussa asiassa niin sanottu vireilläolo- eli lis pendens -vaikutus. 

Vaikka asioita ei katsottaisi käsitteellisesti samaksi, keskeneräinen oikeuden-

käynti voi saada aikaan sen, että toinen oikeudenkäynti määrätään lepää-

mään, jos oikeudenkäynneillä on keskinäistä yhteyttä (OK 14:4). Myöskään 

tuomion saamat todistusoikeudelliset vaikutukset eivät ole sidoksissa siihen, 

että oikeudenkäynti on muodollisesti päättynyt, esimerkiksi siinä annettu 

tuomio on lainvoimainen.    

Prejudisiaalisella vaikutuksella on roolinsa käsitteenmuodostuksessa. 

Tässä tutkimuksessa se palvelee usean kollektiiviseen lainkäyttöön tarvit-

432.  Ks. edellä jakso 7.4.
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tavan erityiskäsitteen rakenne-elementtinä. Esimerkiksi pilottikanne mää-

ritellään yhtäältä tukevan taustaryhmän olemassaololla, toisaalta tuomion 

prejudidiaalisen vaikutuksen, todellisen tai oletetun, avulla. Totta kylläkin 

on, että yksiselitteisiin käsitemäärittelyihin ei tätä kautta päästä. Jos tausta-

ryhmän olemassaolosta, kokoonpanosta ja merkityksestä on vaikea saada 

tietoja, pilottituomion prejudisiaalinen vaikutus ei ole sen helpompi arvi-

oitava. Sen olemassaolo  joudutaan päättelemään epäsuorasti, ellei siihen 

nimenomaan vedota myöhemmissä oikeudenkäynneissä. Muutoin vaiku-

tus esimerkiksi näkyy siinä, että pilottioikeudenkäynnin hävinnyt vastaaja 

omaksuu ratkaisuohjeen mukaisen käyttäytymisen vastaavissa tapaukses-

sa433 tai oikeudenkäynnin hävinneen pilottikantajan kohtalotoverit eivät nos-

ta omia kanteitaan.434 Sisäisessä pilottikanteessa määrittely prejudisiaalisen 

vaikutuksen kautta ei kylläkään tuota vaikeuksia. Jo seikka, että yksittäinen 

joukkokanne valitaan tähän tarkoitukseen eli osoitetaan käsiteltäväksi ja rat-

kaistavaksi ennen muita vastaavia kanteita, todistaa, että kysymyksessä on 

sisäinen pilottikanne. Asia erikseen on, että usko kanteen pilottimaisuuteen 

voi pettää; tuomion antamisen jälkeen esimerkiksi huomataan, että valittu 

asia ei ollutkaan edustava. 

Voidaan myös puhua eräänlaisesta takaisinkytkennästä tällaisen vaiku-

tuksen – tarkkaan ottaen sitä koskevan ennusteen – ja kollektiivisen oikeus-

suojakeinon käyttämisen välillä. Arvio tulevasta prejudisiaalisesta vaikutuk-

sesta määrittää kollektiivisten oikeussuojakeinojen käyttöalaa, esimerkiksi 

kuka joutuu vastaajaksi. Kokemus osoittaa, että pilottikanne kannattaa nos-

taa ensisijaisesti julkisyhteisöjä ja vastuullisia yrityksiä vastaan. Tällainen 

vastapuoli nimittäin ottaa pilottituomion huomioon sekä muissa vastaavissa 

riidoissa että ylipäätään vastaisessa käyttäytymisessään. Sen sijaan markki-

nahäiriköt eivät piittaa pilottioikeudenkäynnistä tai edes pilottituomiosta. 

Tällaista vastaajaa kohtaan on turvauduttava järeämpiin kollektiivisiin kan-

teisiin, ennen kaikkea ryhmäkanteeseen, jos prosessilaki vain antaa siihen 

mahdollisuuden.

Käsitteenmuodostuksessa joudutaan kysymään, millä tavoin prejudisi-

aalinen vaikutus eroaa siitä vaikutuksesta, joka ylimpien tuomioistuinten 

ennakkoratkaisuilla muutoinkin on. Tätä vaikutusta on tapana kutsua pre-

judikaattivaikutukseksi. Asianajamisen kannalta on nimittäin vaikea nähdä 

433.  Tätä ehkä voidaan joskus päätellä suhteellisen varmasti siitä, että uusia vastaavia kanteita 
ei nosteta, vaikka sama oikeudenloukkaus on toistunut lukuisissa henkilösuhteissa.
434.  Tosin tällöin täytyy olettaa, että passiivisiksi jäävät intressinhaltijat ovat tienneen epä-
onnistuneesta pilottikanteesta ja kyseinen tieto on ollut heidän päätöksenteossaan ratkaiseva.
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eroa yhtäältä siinä, että kantaja vetoaa pilottiasiassa y annettuun tuomioon, 

ja toisaalta siinä, että kantaja viittaa korkeimman oikeuden ratkaisuun x. Syn-

tyvä kysymyksenasettelukin on pitkälti sama, esimerkiksi ovatko soveltamis-

tilanteet samanlaisia? Vaikutusmekanismit kuitenkin poikkeavat siinä, mikä 

on niiden oikeudellinen perusta. Prejudikaatin vaikutus perustuu oikeusläh-

deoppiin ja sen tulkintasääntöihin. Sitä paitsi vaikutus rajoittuu oikeusky-

symyksiin. Prejudisiaalinen vaikutus taas hakee tukensa joko prosessilaista 

(esimerkiksi todistusvaikutus) tai aineellisesta lainsäädännöstä (esimerkik-

si vanhentumisen katkaiseminen). Prejudikaatin vaikutus on periaatteessa 

selkeästi määriteltävissä, kun taas prejudisiaalinen vaikutus on enemmän tai 

vähemmän tapauskohtaista ja sen vaikutusta miettivän henkilön persoonaan 

sitoutuvaa. Prejudisiaalinen vaikutus voi toki saada täydennyksekseen myös 

prejudikaattivaikutuksen, kun se asia, jonka prejudisiaaliseen vaikutukseen 

vedotaan, aikanaan saavuttaa ylimmät oikeusasteet ja tuottaa vastaavan en-

nakkopäätöksen. Oikeudenkäynti ei tietenkään menetä prejudisiaalista vai-

kutustaan (esimerkiksi todistusvaikutusta) pelkästään siitä syystä, että se lo-

pulta tuottaa ennakkoratkaisun.435

Ero näkyy myös siinä, miten aika vaikuttaa. Edellä todettiin, että preju-

disiaalinen vaikutus kärsii ajan kulumisesta, kun taas prejudikaattivaikutus 

ei sitä tee. Oikeuslähteethän eivät vanhene, vaikka niille annettu merkitys 

voi muuttua. Ennakkoratkaisun painoarvo voi jopa kasvaa sen ikääntyessä, 

kun myöhempi tutkimus yhtyy sen linjaan eikä uusia erisuuntaisia ennak-

koratkaisuja anneta. Sen sijaan esimerkiksi se prejudisiaalinen vaikutus, jo-

ka selittyy pyrkimyksellä oikeuskäytännön yhtäläisyyteen, alkaa hiljalleen 

hälvetä. Vuosia, ehkä vuosikymmeniä aikaisemmin annettu pilottituomio 

ei enää säily tuomioistuimen kollektiivisessa muistissa, ellei muistia uusiin-

neta, esimerkiksi käytetä pohjana uusissa samanlaisissa asioissa. Vielä no-

peammin haihtuu mallivaikutuksen kaltainen vaikutus, jolla ei ole selkeää 

oikeusperustaa kirjoitetussa laissa. Vaikutus katoaa, kun noudatetut menet-

telytavat huomataan epätarkoituksenmukaisiksi tai tuomio huonosti harki-

tuksi. Kaikkein katoavaisimmat ovat kuitenkin tuomion tosiasialliseksi vaiku-

tuksiksi kutsutut piirteet eli vastaajan halukkuus noudattaa tuomiota muissa  

435.  Myös tapa, jolla vastapuoli puolustautuu, vaihtuu soveltamiskontekstin mukaan. Preju-
dikaattia vastaan puolustaudutaan oikeuslähdeopista kumpuavalla argumentaatiolla kuten 
vetoamalla muihin oikeuslähteisiin tai prejudikaatin ja ratkaistavan tapauksen erilaisuuteen. 
Sen sijaan prejudisiaaliseen vaikutukseen puree prosessioikeudellinen ja taktinen argumen-
tointi. Tuomion todistusvaikutus kumotaan esittämällä uutta näyttöä, oikeudenkäynnin malli-
vaikutus perustelemalla, että toisenlaiset menettelytavat tai laintulkinta ovat paremmat ja niin 
edelleen. Ks. jäljempänä jakso 8.1.2.  
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oikeussuhteissa. Halukkuus esimerkiksi heikkenee välittömästi, kun uhka 

brändin kärsimisestä haihtuu tai viranomaisen valvontatoimien vaara väistyy. 

Tämä on toki yleistys. Tuomion niin sanottu vakuuttava voima voi pitää huo-

len siitä, että yrityksen – ja parhaimmillaan koko toimialan – toimintatavat 

muuttuvat pysyvästi. Myöskään boikottien ja asiakassuhteiden katkeamisen 

uhka väistyy vain vähitellen. Yrityksen toimintaa seurataan herkästi, kun se 

on kerran noussut julkisuudessa (esim. kielteisesti uutisoitujen oikeuden-

käyntien kautta) silmätikuksi. Yleisemminkin voidaan väittää, että sosiaali-

nen media ylläpitää pitkään kollektiivista muistia. Vuosien, jopa vuosikym-

meniä vanhat tapaukset nousevat siinä helposti esiin. 

Todistusvaikutus on paitsi poikkeus yleisestä ikääntymisestä myös taval-

laan paradoksi. Se nimittäin näyttää vahvistuvan sitä enemmän, mitä kauem-

maksi menneisyyteen tuomio jää. Tämä johtuu siitä, että tuomion totuuden 

kiistävän eli vaihtoehtoehtoisen todistusaineiston saatavuus heikkenee ajan 

kuluessa. Aikanaan ehkä olemassa ollut mutta esittämättä jäänyt aineisto 

alkaa kadota, asiakirjat hävitetään, todistajien mielikuvat sumenevat ja niin 

edelleen. Uutta, parempaa todistelua ei enää ole saatavissa, eikä tuomion 

tosiseikastoa pystytä järkyttämään. Aineellinen vaikutus on sekin immuuni 

ajan kulumiselle. Aineellinen vaikutus ei heikkene mutta ei myöskään vahvis-

tu. Esimerkiksi se vanhentumisen katkaiseminen, jonka oikeudenkäynti saa 

aikaan, ei sinänsä vanhene. Eri asia on, että uusi vanhentumisaika käynnistyy.

8.1.2 Prejudisiaalisen vaikutuksen ilmenemismuodot

Prejudisiaaliset vaikutukset ovat hajanainen kokonaisuus. Osa niistä on oi-

keudellisia, joskin niiden voima vaihtelee. Vahvat oikeudelliset vaikutukset 

hakevat oikeusperustansa joko prosessilaista tai aineellisesta lainsäädännös-

tä. Tähän ryhmään kuuluvat muun muassa prosessioikeudelliset vaikutuk-

set eli oikeusvoima- ja vireilläolovaikutus. Aineelliset vaikutukset taas ovat 

toisinaan sopimusperusteisia, esimerkiksi vastaaja on sitoutunut noudatta-

maan tuomiossa vahvistettua oikeusohjetta muissa vastaavissa tilanteissa, 

toisinaan taas laista suoraan johtuvia, esimerkiksi vanhentumisen katkaise-

minen. Oikeusvoimavaikutus on vaikutuksista vahvin, mutta se syntyy vain 

asianosaisten välille. Ulkopuolinen ei voi siihen vedota suhteessa vastaa-

jaan, vaikka hänen kanteensa olisikin esimerkiksi oikeusperusteeltaan täysin 

identtinen. Oikeusvoimavaikutus on lisäksi vain lainvoimaisten tuomioiden 
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ominaisuus, mistä seuraa, että kollektiivisessa oikeussuojassa intressinhalti-

jat pääsevät harvoin siitä hyötymään. Ensiksikin vastaajan yleensä kannattaa 

viivyttää muutoksenhaullaan vastaajalle epäedullisen oikeusvoimavaikutuk-

sen syntymistä, toiseksi taas lainvoimaisuuden odottaminen toisi kollektii-

viseen oikeussuojaan lisää sitä viivettä, joka on tämän oikeussuojan pahin 

rakenteellinen heikkous. Myös vireilläolovaikutus on vahvasti oikeudellinen, 

joskaan kollektiivisessa oikeussuojassa sitä ei ole tähän saakka tarvittu. Teo-

riassa se kylläkin antaa kanteen nostaneille intressinhaltijoille suojaa vas-

taajan mahdollisia eskalointiyrityksiä vastaan. Vastaaja nimittäin voi omilla 

kanteillaan kasvattaa oikeudenkäynnin taloudellista riskiä. Totta kuitenkin 

on, että riitaa eskaloivasta vastastrategiasta ei ole merkkejä sen enempää 

Suomesta kuin muistakaan maista.     

Joissakin pohjoismaisissa uudistushankkeissa esillä on ollut oikeus-

voiman subjektiivisen ulottuvuuden laajentaminen. Oikeusvoimavaikutus 

ulotettaisiin pohdintojen mukaan myös samassa asemassa oleviin intres-

sinhaltijoihin, jotka eivät ole olleet alkuperäisiä asianosaisia tai heidän seu-

raajiaan.436 Tällaisesta laajennuksesta hyötyisivät sekä pilottikanteen pro-

vosoimat toisintokanteet että kollektiivikanteen vanavedessä tulevat niin 

sanotut yksilölliset jälkikanteet. Toteutetut uudistukset eivät kuitenkaan ole 

lähteneet tälle tielle. Syynä voi olla sääntelyn lakitekninen hankaluus. Oi-

keusvoimahan on monissa maissa tavanomaisoikeudellinen instituutio, ja 

pelkkä sen säädännäinen laajentaminen – esimerkiksi juuri pilotti- ja jouk-

kokanteiden osalta – olisi näin mahdotonta. Ensimmäiseksi kun olisi mää-

riteltävä oikeusvoiman normaaliulottuvuus.437 Oli niin tai näin, laajennettu 

oikeusvoimavaikutus tuskin parantaisi merkittävästi oikeuksiin pääsyä. Sen 

hyödyntäminen todennäköisesti edellyttäisi uutta oikeudenkäyntiä. Epäsel-

vyys oikeusvoimavaikutuksen objektiivisessa ulottuvuudessa, joka tuskin oli-

si millään sääntelyllä vältettävissä, pitäisi oikeudenkäynnin taloudellisen ris-

kin suurena ja sitä kautta oikeudenkäyntikynnyksen entisellään. Sitä paitsi 

oikeusvoimavaikutuksen puuttuminen on helposti korvattavissa. Samaan 

436. Ks. esimerkiksi SOU 1994:151 A s. 300. Lukija huomaa logiikan perusheikkoudet: milloin 
intressihaltijat sitten ovat samassa asemassa? Yleensähän pulmana on, että heidän perus-
teensa ja vaatimuksen ovat liian erilaisia, mikä on tässäkin tutkimuksessa käynyt moneen ot-
teeseen ilmi.  
437.  Vaikka Suomessakin on vaadittu oikeusvoimaa koskevien perussäännösten lisäämistä 
prosessilakiin, kukaan ei liene kuvitellut, että niistä saataisiin tyhjentävät, toisin sanoen ne 
antaisivat suoran vastauksen kaikkiin oikeusvoimaongelmiin. Ks. Koulu 2016 s. 304. Oikeus-
voimavaikutus aktualisoituu aivan liian monissa soveltamistilanteissa. Säännöksissä lähinnä 
tunnustettaisiin tällaisen instituution olemassaolo, ja parhaassa tapauksessa onnistuttaisiin 
tuomaan esiin tulkintaperiaatteita helpottamaan oikeusvoiman käytännön soveltamista.    
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lopputulokseen päästään tavallisesti jo normaalilla todistusvaikutuksella, jo-

ka on kollektiivisessa lainkäytössä jo lähtökohtaisesti vahva. Intressinhaltijoi-

den vaatimuksethan ovat lähtökohtaisen oletuksen mukaan samankaltaisia 

ja niiden perusteet enemmän tai vähemmän samoja. Todistusvaikutus saa 

lisäksi täydennystä tässä tutkimuksessa yhtenäistämis- ja mallivaikutuksista 

nimetyistä ilmiöistä, joihin palataan jäljempänä.

Vahvoihin vaikutuksiin kannattaa lukea myös sopimusperäinen sitoutu-

minen. Vastaaja voi sitoutua noudattamaan oikeudenkäynnissä annettavaa 

tuomiota myös muissa vastaavissa tapauksissa. Tällainen etukäteinen sitou-

mus olisi erinomainen tapa maksimoida esimerkiksi pilottikanteen prejudi-

siaalinen vaikutus. Sitoumus voi liittyä joko määrättyyn  oikeudenkäyntiin tai 

olla yleinen, toisin sanoen tarkoittaa kaikkia kyseisessä tuomioistuimessa tai 

muussa riidanratkaisuelimessä vireille tulevia kiistoja. Tietoja siitä, kuinka 

usein vastaaja antaa oikeudenkäynnissä tai sitä ennen tällaisia sitoumuksia, 

ei ole. Kovin tavallisia tällaiset asiakohtaiset sitoumukset eivät ainakaan ylei-

sessä lainkäytössä ole. Sitä paitsi tulevaisuutta tarkoittava sitoumus herättää 

joukon ongelmia erityisesti, jos se on ajallisesti ja asiallisesti rajoittamaton. 

Ensiksikään se ei suoraan kohdistu tuleviin vastapuoliin, joten sitoumus tul-

kitaan herkästi politiikkajulistukseksi. Tällöin se ei olisi oikeudellisesti si-

tova. Toiseksi sitoumuksen antajalle on, jos sitoutus ylipäätään katsotaan 

päteväksi, annettava mahdollisuus siitä irrottautumiseen, toisin sanoen sii-

tä irtisanoutumiseen esimerkiksi, kun olosuhteet (vaikkapa toimialan lain-

säädäntö) muuttuvat. Sen sijaan lautakuntien lainkäytössä institutionaaliset 

toimijat monasti sitoutuvat joko nimenomaisesti tai tosiasiallisesti noudat-

tamaan lautakuntien suositustyyppisiä päätöksiä kaikissa kuluttajasuhteis-

saan. Esimerkiksi vakuutusalalla sopimusperusteisen vakuutuslautakunnan 

päätökset mielletään yleisesti koko vakuutusalaa velvoittaviksi sekä kyseises-

sä asiassa että laajemminkin.438 Näin kuluttajan avustaminen näissä lauta-

kuntaprosesseissa on – tai oikeammin sen tulisi olla – kuluttaja-asiamiehen 

primääritehtäviä.439 

Heikkoihin oikeudellisiin prejudisiaalivaikutuksiin on tässä tutkimukses-

sa laskettu todistusvaikutus, yhtenäistämisvaikutus ja keskeyttämisvaikutus. 

Niistä kaksi viimeistä vaativat käsitteinä selitystä; sen sijaan todistusvaikutus 

438.  Ruotsissa taas aikanaan varoteltiin luottamasta tähän, sillä aluksi vain yksi vakuutusyhtiö 
oli sitoutunut noudattamaan sikäläisten vakuutusalan lautakuntien suosituksia asiakassuh-
teissaan. Ks. SOU 1994:151 C s. 404.
439.  Mickwitz 2001 s. 159.



275

8. Prejudisiaaliset ja aineelliset vaikutukset: laajentumisen ongelma?

on käsitteenä tuttu, samoin tunnettua on sen voimakkuuden vaihtelu.440 Oi-

keusperustansa todistusvaikutus saa niin sanotusta vapaasta todistusteori-

asta. Todistusvaikutuksen heikkoutena on yhtäältä sen tapaussidonnaisuus, 

joten siihen luottava ei voi koskaan olla varma siitä, vakuuttuuko tuomiois-

tuin sen todistusvoimasta. Tästä syystä todistusvaikutus käytännössä tekee 

uuden asiakohtaisen todistelun tarpeelliseksi; tavallisesti siihen viitataan 

muun esitetyn näytön täydennyksenä. Toiseksi vastapuoli pystyy omalla to-

distelullaan murentamaan todistusvaikutusta. Ratkaisussa KKO 2005:90 to-

detaankin osuvasti, että ”uudessa oikeudenkäynnissä voidaan siten esimer-

kiksi uutta näyttöä esittämällä horjuttaa aikaisemmassa oikeudenkäynnissä 

ennakkokysymyksestä tehtyä ratkaisua” (12-k). Näistä epäilyksistä huolimatta 

todistusvaikutus on kollektiivisessa oikeussuojassa merkittävä tuki oikeuksi-

aan hakeville. Siihen luottamalla kyetään alentamaan todistelukustannuksia 

etenkin sellaisissa joukkokanteissa, joita ei käsitellä yhdessä. Yhdessä käsi-

tellyissä joukkokanteissahan todistusvaikutusta ei aina edes tarvita, koska 

oikeudenkäyntiaineisto on yhteistä. Vahva todistusvaikutus on näin erään-

lainen yhteiskäsittelyn korvike. Tai kääntäen: joukkokanteiden kantajien oi-

keuksiin pääsy vaikeutuu selvästi, jos kanteita käsittelevä tuomioistuin ei 

suostu yhdistämään niitä eikä hyväksy asiakohtaisuuden ylittävää todistus-

vaikutusta. 

Yhtenäistävä vaikutus tai lyhyemmin yhtenäistämisvaikutus on uusi ja 

tässä käyttöön otettu termi.441 Tämä vaikutus hakee oikeusperustansa tuo-

mioistuinlaista, joka velvoittaa päällikkötuomarit huolehtimaan ”laintul-

kinnan yhtenäisyydestä” tuomioistuimessaan. Vastaava velvollisuus on 

myös osastonjohtajalla omassa lainkäyttöyksikössään. Yhtenäistämisvai-

kutus näkyy erityisesti sellaisissa joukkokanteissa, joita ei käsitellä yhdes-

sä. Sekä prosessioikeudellisen että aineellisen laintulkinnan (tai oikeammin  

440.  Ks. Koulu 2016 s. 118.
441.  Mikään uusi ajatus yhtenäistämisvaikutus ei ole. Jo varhaisessa oikeusteoreettisessa tutki-
muksessa todettiin seuraavaa: ”Oikeudenkäytön yhtenäisyyden intressi ja oikeudenkäytön arvo 
kansalaisten silmissä (tärkeä intressi) vaativat, ettei tuomioistuin ilman pätevää syytä poikkea 
omasta aikaisemmasta käytännöstään”. Pätevä syy kylläkin antoi oikeutuksen aikaisemman 
käytännön sivuuttamiseen. Päteväksi syyksi kelpuutettiin varsin epämääräisesti vallitsevan 
oikeusvakaumuksen muuttuminen, ratkaisun kohteena olevan yhteiskunnallisen ilmiön muut-
tuminen sekä – tärkeimpänä – ”luotettavasti todettu virheellisyys aikaisemmassa ratkaisussa”. 
Kannattaa huomata, että jo tuolloin tehtiin perustava ero tuomioistuimen oman käytännön ja 
toisen tuomioistuimen noudattaman käytännön välillä. Oma käytäntö tuomarin oli tunnetta-
va, toisten tuomioistuinten käytäntöä (ellei se muodostanut prejudikaattia) ei tarvinnut tuntea, 
mutta jos se sattumoisin tunnettiin, oikeudenkäytön yhtenäisyyden intressi kielsi sitä ”ilman 
muuta syrjäyttämästä”. Ks. Brusin 1938 s. 182.
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lainsoveltamisen) on oltava samankaltaisissa soveltamistilanteissa ”yhte-

näistä”, mistä päällikkötuomari kantaa vastuun. 442 Yhtenäistämisvaikutus 

ei vaadi, että laintulkinnan on oltava kirjaimellisesti samaa. Oikeinta lienee 

sanoa, että kerran omaksutusta tulkintalinjasta ei poiketa, ellei siihen ole pe-

rusteltua syytä. Perusteltu syy voi olla esimerkiksi, että prosessioikeudelliset 

sovellukset on todettu epäonnistuneiksi tai aineelliset sovellukset virheelli-

siksi. Esimerkiksi ylemmän tuomioistuimen myöhempi ratkaisu oikeuttaa 

näin poikkeamaan yhtenäisestä linjasta. Oma kysymyksensä on, missä vai-

heessa saavutetaan sellainen ”laintulkinnan yhtenäisyys”, josta ei enää saa 

poiketa ja josta poikkeamiseen päällikkötuomarin on ainakin periaatteessa 

reagoitava. Yksi tapaus ei vielä luo yhtenäisyyttä, joten yhtenäisestä laintul-

kinnasta voinee puhua vasta, kun samalla tavalla ratkaistuja soveltamisti-

lanteita on ollut lukuisia. Yhtenäistämisvaikutus rajoittuu lisäksi kyseiseen 

tuomioistuimeen, toisin sanoen päällikkötuomarin ei tarvitse huolehtia siitä, 

että hänen tuomioistuimensa ”laintulkinta” ei poikkea muiden tuomioistuin-

ten laintulkinnasta. 

Arvailtavaksi jää, miten yhtenäistävä vaikutus lainkäytön arkipäivässä toi-

mii. Vaikka käyttäytymistieteellistä tai sosiologista tutkimusta ei ole, vaikutus-

ta ei voi ainakaan vähätellä. Oli päällikkötuomari miten passiivinen tahan-

sa, tuomioistuimessa toimivat tuomarit ovat jatkuvassa kanssakäymisessä ja 

välittävät niin hyviä kuin huonojakin kokemuksia toisilleen. Tunnettua on, 

että pohjoismaiseen tuomari-identiteettiin kuuluu halu olla hyvä tuomari 

vertaisten silmissä.443 Yhtenäistämisvaikutus on heikko vaikutus siinä mie-

lessä, että se ei sido myöhemmässä oikeudenkäynnissä. Tuomioistuin saa 

myöhemmässä oikeudenkäynnissään poiketa esimerkiksi pilottituomiossa 

omaksutusta kannasta, vaikka siinä olisi ratkaistavana sama kysymys. Yh-

dentekevää sen sijaan on, rakennetaanko yhtenäistämisvaikutus sisällöltään 

saman tuomioistuimen tuomioiden vai hovioikeuden tuomioiden varaan. 

Ratkaisussa KKO 2005:80 korkein oikeus leimasi siekailematta vääräksi tai 

vähintäänkin epämääräiseksi tuomarin käsityksen siitä, että hovioikeuden 

aikaisempi ratkaisu ennakkoluonteisesta kysymyksestä – tapauksessa pesä-

pallo-ottelun sopupelistä – sitoisi tuomioistuinta myöhemmässä rikosasiassa. 

Korkeimman oikeuden vähemmistö katsoi jopa, että näin virheellinen käsitys 

oikeustilasta teki tuomarista esteellisen asiaa ratkaisemaan. Esteellisyysarvi-

oon ei tässä ole syytä puuttua, mutta ratkaisu antaa hyvän kuvan siitä, millai-

442.  Ks. edellä jakso 7.1.2.
443.  Koulu 2015 s. 320.   
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seksi laintulkinnan yhtenäisyyden paine käytännössä nousee. Vaikka ratkaisu 

on vuosikymmenen takainen, paine on tuskin väliaikana heikentynyt, korosti 

laki ja tutkimus tuomarin itsenäistä asemaa millaisin äänenpainoin tahansa.  

Keskeyttämisvaikutuksella tarkoitetaan sitä, että tarkasteltu oikeuden-

käynti saa käsittelyn toisessa oikeudenkäynnissä lakkaamaan. Vaikutus pe-

rustuu prosessilakiin, jonka mukaan tuomioistuin voi määrätä, että asian 

käsittelyä jatketaan vasta esteen poistuttua (OK 14:4).444 Tutkimuksessa va-

kiintunut ilmaus asian ”jättämisestä lepäämään” kertookin todellisen asian-

laidan. Esteeksi luetaan paitsi yleiskielisesti pitkäaikainen este yleensä myös 

asiayhteys toisessa oikeudenkäynnissä ratkaistavaan kysymykseen. Pykälän 

sanamuoto hieman kiertelee: se kätkee keskeisen seuraamuksen eli käsitte-

lyn keskeyttämisen eufemistiseen ilmaukseen siitä, milloin käsittelyä jatke-

taan. Keskeyttämisvaikutus muistuttaa melkoisesti vireilläolo- eli lis pendens 

-vaikutusta. Eroksi kuitenkin jää ensiksikin, että lis pendens -vaikutus syntyy 

vain, kun kysymys on samasta asiasta. Lis pendens -vaikutus on nimittäin ne 

bis in idem -periaatteen korollaari. Keskeyttävä vaikutus sen sijaan on sovel-

tamisalaltaan paljon laajempi: lepäämään jättämiseen riittää, että asiat ”riip-

puvat” jollakin tavalla toisistaan. Kollektiivisessa lainkäytössä riippuvuutta 

hakeva aina löytää sen: kaikki riippuu kaikesta. 

Joissakin soveltamistilanteissa lepäämään jättäminen on enemmän tai 

vähemmän itsestään selvää. Pilottikanteen käsittely pääsääntöisesti kes-

keyttää käsittelyn niissä toisintokanteissa, jotka on ollut pakko nostaa en-

nenaikaisesti esimerkiksi kannemääräaikojen päättyessä. Samalla logiikal-

la ensimmäiselle joukkokanteelle tai sisäiseksi pilottiasiaksi valikoituneelle 

joukkokanteelle annetaan vastaava vaikutus muihin joukkokanteisiin näh-

den. Pienehkönä epäkohtana kuitenkin on, että prosessilaki vaatii asiakoh-

taista päätöstä, toisin sanoen päätös käsittelyn keskeyttämisestä ja lepää-

mään jättämisestä on tehtävä erikseen jokaisessa sellaisessa asiassa, joka 

jää lepäämään. Periaatteessa kysymys lepäämään jättämisestä tulisi myös 

käsitellä yksilöllisesti eli asianosaisille pitäisi vähintäänkin antaa tilaisuus 

lausua siitä mielipiteensä. Kaikkien muiden vireillä olevien asioiden ja 

vastaavien kanteiden jättämisestä lepäämään ei siis voida päättää pilotti-

kanteen yhteydessä, niin tarkoituksenmukaista kuin se joskus voisi ollakin.  

444.  Ks. edellä jakso 3.2.3. Ilmaisua ”pitkäaikainen este” on tulkittu varsin vapaasti. Kanne on 
saatettu määrätä lepäämään muun muassa odoteltaessa uutta lainsäädäntöä (KKO 2015:97 ja 
KKO 2014:35). Ratkaisussa KKO 2008:36 korvauskannetta ei sen sijaan määrätty lepäämään, 
vaikka sen ratkaisu riippui korvausperusteen vahvistamisesta hallinto-oikeudessa. Yleinen 
tuomioistuin ei nimittäin voinut perustelujen mukaan velvoittaa asianosaista panemaan vi-
reille tällaiseen vahvistamiseen tarvittavaa hallintoriita-asiaa. 
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Lepäämään jättämisestä päätettäessä koordinoinnin merkitys korostuu: il-

man koordinointia päätökset lepäämään jättämisestä ovat joko summittai-

sia tai ristiriitaisia. Prosessilain näkökulmasta keskeyttämisvaikutuksessa on 

heikkoutensa. Lepäämään jättäminen jää liiaksi tuomioistuimen harkintaan, 

eikä asianosaisella ole käytettävissään kunnollisia oikeussuojakeinoja siltä 

varalta, että asia vastoin hänen tahtoaan jätetään lepäämään. Pitkäaikaista 

ja heikosti perusteltua lepäämään jättämistä kun voidaan pitää oikeuksiin 

pääsemisen esteenä. Toisaalta on myönnettävä, että vielä vähemmän on teh-

tävissä, jos asiaa ei vastoin asianosaisen toivomusta jätetäkään lepäämään. 

Toisen oikeudenkäynnin lopputulos voi hyvinkin tehdä oikeudenkäynnin ja 

siinä aiheutuneet kustannukset tarpeettomiksi. 

Tosiasiallisiin vaikutuksiin voidaan sisällyttää muun muassa oikeuden-

käynnin mallivaikutus sekä painostusvaikutus. Kummallekaan ei löydy edes 

epäsuoraa oikeusperustaa laista, vaan vaikutukset tukeutuvat työekonomian, 

sosiaalipsykologian ja moraaliarvojen kaltaisiin tekijöihin. Tästä syystä nämä 

vaikutukset ovat sattumanvaraisia ja hyvin tilannekohtaisia. Välillä oikeuden-

käynti saa tällaisia vaikutuksia, välillä ei. Vaikka jotain säännönmukaisuuksia 

ehkä voidaan osoittaa kausaalisuhteissa, lähtökohtaisesti asianosaiset eivät 

voi oikeudellisin keinoin saada muutosta aikaan. Ei-oikeudellisin keinoin esi-

merkiksi painostusvaikutusta voidaan vahvistaa; tunnettu keino on julkisuus 

eli oikeudenkäynnin kommentointi mediassa. Mallivaikutuksella tarkoite-

taan sitä, että tuomioistuin lainaa onnistuneiksi todettuja soveltamiskäytän-

teitä joko itseltään tai toiselta tuomioistuimelta. Esimerkiksi laatuhankkeilla 

pyritään juuri tähän eli hyvien käytänteiden välittämiseen. 

Mallivaikutus on ollut aina tavallista osastojen kesken samassa tuomio-

istuimessa, mutta moderni tietotekniikka ja laatuhankkeiden kaltainen yh-

teistyö on tässä suhteessa tuonut mukanaan merkittävän lähdelaajennuksen. 

Tuomioistuimet tietävät nykyisin paljon enemmän toistensa tekimisistä kuin 

muutama vuosikymmen sitten. Mallivaikutus saa käyttövoimansa osaksi tuo-

mari-identiteetistä; hyvä tuomari seuraa aikaansa ja ottaa vaikutteilta muilta 

hyviltä tuomareilta. Osaksi mallivaikutus perustunee luontaiseen työekono-

miaan. Pyörää ei kannata lainkäytössäkään keksiä uudelleen, vaan toimivat 

menettelytavat on syytä kopioida. Näin saavutetaan työnsäästöjä asian käsit-

telyssä ja tuomion kirjoittamisessa. Voidaan lisäksi kysyä, onko mallivaiku-

tus selitettävissä myös rutiinien kautta. Rutiininen merkitys tuomioistuimen 

työtavoille on havaittu vasta viime aikoina.445 Käsitteet eivät kuitenkaan peitä 

445.  Ks. esimerkiksi Koulu 2014 s. 135 ja 279.
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toisiaan, jos ajatellaan muodostumista. Rutiinit syntyvät aikapäivän asiois-

sa eli usein toistuvissa asiaryhmissä, mallivaikutus taas on vahvemmillaan 

harvinaisissa asiaryhmissä. Sen sijaan itse vaikutusmekanismeissa on paljon 

yhtäläisyyttä, vaikka rutiinit kiteytyvät tavallisesti hiljaiseksi tekijäntiedoksi, 

kun taas mallivaikutuksen hyväksi käyttäminen on enemmän tai tietoinen 

prosessi. 

Yhtenäistämisvaikutus ja mallivaikutus ovat mekanismeina lähellä toi-

siaan. Niillä on kuitenkin periaatteellinen ero. Yhtenäistämisvaikutus on 

tulkinnallinen vaikutus, joka käy ilmi lakia sovellettaessa. Laki voi olla ai-

neellinen laki tai prosessilaki. Mallivaikutus taas painottuu tosiasiallisiin tuo-

mioistuimen työtapoihin, niin sanottuihin rutiineihin. Osalla rutiineista ei 

ole kosketuspintaa lainsäädäntöön, joskin osa niistä on viime kädessä palau-

tettavissa prosessilain tulkintaan. Tältä osin voidaan sanoa, että vaikutukset 

ovat päällekkäisiä. Useimmiten ero on kuitenkin nähtävissä. Esimerkiksi kar-

tellikanteissa yhtenäistämisvaikutus määrää, että korvausta on tuomittava, 

jos kilpailuoikeuden rikkomus on jossakin toisessa oikeudenkäynnissä vah-

vistettu ja syy-yhteys todettu. Sen sijaan mallivaikutus näkyy siinä, kirjoite-

taanko tuomiot samaan kaavaan, esimerkiksi käyttäen samoja standardipe-

rusteluja. Mallivaikutukseksi lienee katsottava sekin, annetaanko kanteista 

yhteinen tuomio vai erilliset tuomiot.     

Mallivaikutus on hyvin tapaus- ja tilannesidonnainen. Se vaatii syntyäk-

seen ensiksikin tietoa aikaisemmasta oikeudenkäynnistä, toiseksi siinä nou-

datetun laintulkinnan mieltämistä hyväksi lainkäytöksi. Toisaalta yksikin asia 

voi saada laajan mallivaikutuksen, ja tällaiseen vaikutukseen saatetaan jopa 

tietoisesti pyrkiä. Esimerkiksi sisäiset pilottikanteet joukkokanteissa selittyvät 

juuri halulla saada käsittelymalli ja tuomiomalli helpottamaan joukkokantei-

den pääjoukon käsittelyä.  Asiankaan ei tarvitse olla tarkkaan ottaen ident-

tinen, kunhan kehitellyt menettelytavat vain koetaan hyödyllisiksi ja ne ovat 

yleistettävissä. Mallivaikutus on sitä todennäköisempi, mitä vaikeammasta, 

spesifisemmästä ja harvemmin aktualisoituvasta asiatyypistä on kysymys. 

Kartellikanteet ovat tässä suhteessa oiva esimerkki. Ne ovat epätavallinen 

asiatyyppi, ne vaativat syvällistä kilpailulainsäädännön ja todistusoikeuden 

osaamista ja niin edelleen. 

Asianosaiset jäävät mallivaikutuksessa taka-alalle. He eivät välttämättä 

tiedä, ottaako tuomioistuin sovelluksistaan jostain mallia. Hyvään proses-

sinjohtoon tietenkin kuuluu, että tuomioistuin informoi asianosaisia siitä, 
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mitä se aikoo asian käsittelyssä tehdä. Sen sijaan tuomioistuimen ei tarvitse 

kertoa, miksi se tekee mitä tekee. Asianosaiset voivat tietenkin tarjota tuomi-

oistuimelle hyviä käytänteitä muista oikeudenkäynneissä ja toivoa mallivai-

kutusta. Kokenut asianajaja kuitenkin tietää tällaisen taktiikan vaarat. Tuomi-

oistuin voi pahastua siitä, että sitä mestaroidaan omalla osaamisalueellaan. 

Epävirallisissa järjestelytapaamisissa tällaisetkin asiat voidaan nostaa luon-

tevammin esiin ja ottaa mallivaikutuksen soveltaminen keskusteltavaksi.  

Kollektiiviset kanteet on monasti painostuskeino, ja joskus ne nostetaan 

juuri tässä tarkoituksessa. Painotus voi tähdätä edulliseen lopputulokseen 

kyseisessä asiassa (esimerkkinä ylikompensoiva sovinto) tai vastapuolen 

käyttäytymisen muuttamiseen yleisemminkin. Painostusvaikutus voi johtua 

eri tekijöistä. Painostusvaikutusta pelätään, joskus suhteettomastikin. Perin-

teisesti kollektiivista oikeussuojaa on vastustettu sillä, että kanteet vaaranta-

vat etenkin vastaajaksi joutuneen yrityksen mainetta, toisin sanoen sen brän-

di kärsii.446 Ääritapauksissa yritys joutuu laajamittaisen boikotin kohteeksi, 

ja sen asiakassuhteet alkavat katkeilla. Kollektiiviset kanteet usein herättävät 

lisäksi toimialaa valvovan viranomaisen, joka ottaa vastaajayrityksen tehos-

tettuun tarkkailuun. Uhkana ovat siis viranomaistoimet; myös sääntely-ym-

päristö saattaa muuttua, kun julkinen valta ryhtyy sääntelemään aikaisem-

min vapaata yritystoimintaa, esimerkkejä tästä ovat pikalainat ja yksityinen 

pysäköinninvalvonta. Etenkin jälkimmäisen kohdalla oikeudenkäyntien tuo-

man julkisuuden ja sääntelyhankkeiden – jotka ovat tosin epäonnistuneet 

nähtävästi toimialan vastustuksen takia – välillä näyttää olleen selvä yhteys. 

Eniten pelkoja vastaajissa herättää kuitenkin mahdollisuus, että yksit-

täinen kanne menestyessään innostaa alun perin passiivisiksi jääneitä int-

ressinhaltijoita peräämään myös oikeuksiaan.447 Tämä vaara on merkittä-

västi lisääntynyt modernin tietotekniikan myötä. Sosiaalinen media levittää  

446.  Haitta voi olla myös sosiaalista. Prosessioikeuden tutkimuksessa on hieman yleistäen 
puhuttu tuomion ”tosiasiallisista vaikutuksista”. Niille on ominaista se, että ne eivät perustu 
mihinkään oikeussäännökseen mutta ovat käytännössä vahinkoa tai haittaa ”yritystoiminnassa 
tai kanssakäymisessä muiden ihmisten kanssa”. Näin Jokela 2015 s. 568.
447.  Brittiläinen joukkokanne JJB Sports on kollektiivisen oikeussuojan tutkimuksessa ehkä 
käytetyin esimerkki. Tavallisesti se tuodaan kuitenkin esiin osoituksena intressinhaltijoiden 
passiivisuudesta ja samalla kollektiivisen oikeussuojan tarpeettomuudesta: alle prosentti va-
hinkoa kärsineistä kuluttajista tuli mukaan laajalti julkistettuun kanteeseen. Tapaus on kuiten-
kin myös esimerkki painostusvaikutuksesta. Kuten tunnettua oikeudenkäynti päättyi sovintoon, 
jossa vastaajayritys lupautui maksamaan korvauksia myös niille intressinhaltijoille, jotka eivät 
olleet ilmoittautuneet alun perin ryhmään kannetta ajamaan. Vapaamatkustamisesta rangais-
tiin kuitenkin sillä, että heidän saamansa korvaus oli puolet siitä, mitä alkuperäiset ryhmäläiset 
saivat. Ks. Werlauff 2013 s. 175.
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tietoa oikeudenkäynnistä ja antaa neuvoja mukaantulosta. Parantanut tie-

donsaanti puolestaan murtaa sitä patoa, jonka niin sanottu rationaalinen 

apatia muodostaa oikeuksien hakemisessa. Ihmiset eivät sen vallassa vaivau-

du hakemaan pieniä korvauksia, vaikka se olisi täysin riskitöntä ja suhteelli-

sen vähätöistäkin. Painostusvaikutus on kuitenkin arvaamaton ja oikullinen. 

Kuten edellä todettiin, se yleensä edellyttää julkisuutta, eivätkä kaikki asiat 

ylitä uutiskynnystä. Julkisuuskaan ei vielä vahingoita automaattisesti yrityk-

sen liiketoimintaa. Siihen vaaditaan vaikutelma, että yritys toimii vilpillisesti 

tai ainakin moraalittomasti. Viranomaisreaktio edellyttää sekin tavallisesti, 

että julkisuus leimaa valvovan viranomaisen passiiviseksi tai lainsäädännön 

puuttuessa voimattomaksi. On kuitenkin muistettava, että oikeuksiaan hake-

vat eivät hallitse julkisuutta, vaikka heillä onkin siinä pienoinen kotikenttäetu. 

Vastaajaksi joutunut yritys tai julkinen pystyy vetoamaan vastineoikeuteensa, 

ellei se yhteiskunnallisten kontaktiensa takia saa muutoinkin ääntään kuulu-

viin. Suuret joukkokanteet ovatkin johtaneet oikeudenkäyntien rinnalla käy-

tyyn mediataisteluun. Vaikka varsinaista mediatutkimusta ei olekaan tehty, 

ulkopuolisen saama vaikutelma on, että esimerkiksi puukartelliuutisissa vas-

taajat pitivät puolensa vähintäänkin kohtuullisesti, asfalttikartellikanteissa 

taas uutiset olivat – sinänsä yllättävästi – elleivät ehkä suorastaan  vastaaja-

myönteisiä niin ainakin vastaajien toimintaa jotenkin ymmärtäviä. 

Kollektiivisilla kanteilla voi olla myös tässä demonstratiiviseksi kutsuttu 

vaikutus. Kanne nostetaan, jotta yhteiskunnallinen epäkohta tuodaan esiin, 

toisin sanoen saadaan keskusteluagendalle, vaikka ennalta on selvää, että 

oikeudenkäynti hävitään.448 Esiin nostamisen taas odotetaan ennemmin tai 

myöhemmin johtavan uuteen lainsäädäntöön, viranomaisvalvonnan tehos-

tumiseen tai vaikkapa asenteiden muuttumiseen. Jos tavoite on ensimmäi-

nen, kannetta voidaan kutsua poliittiseksi ja sen vaikutusta oikeuspoliitti-

seksi. 1990-luvun tupakkaoikeudenkäynnit ovat ehkä osaksi sijoitettavissa 

tähän kategoriaan. Tosin niistä voidaan jälkiviisaasti sanoa, että joissakin 

aikalaisarvioissa kanteille povattiin konkreettista menestystäkin. Oli niin tai 

näin, joka tapauksessa moniin kanteisiin on liitettävissä demonstratiivinen 

tavoite. Myös demonstratiivinen vaikutus edellyttää laajaa julkisuutta, kos-

ka oikeudenkäynti on tarkoitettu vain toimimaan katalysaattorina. Julkisuu-

den puuttuessa vaikutus jää syntymättä. Suomessa vasta asfalttikartelli- ja  

448.  Tällaisista ”legaalistrategioista” ja julkisen oikeusavun ”reformifunktiosta” käytiin Suo-
messakin keskustelua 1980-luvulla. Ks. Nousiainen 1984 s. 272. Alioikeusuudistus ja sen vana-
vedessä funktionaalinen prosessioikeustutkimus hävittivät tällaiset teemat juridisista aika-
kauslehdistä. 
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puukartellikanteet saivat sellaisen julkisuuden, että niillä teoriassa saattaa 

olla konkreettisempien tavoitteiden ohella myös painostus- tai demonst-

raatiotavoite.     

KAAVIO 7: Prejudisiaalisen vaikutuksen muodot

Vanha kysymys kuuluu, kuka hyötyy oikeudenkäynnin prejudisiaalisista 

vaikutuksista. Selvää on, että vastaaminen vaatii yhtäältä erilaisten vaiku-

tusten, toisaalta kannetyyppien erottelua. Yhtenäistä vastausta ei siis pysty-

tä antamaan. Joskus vastaaminen on helppoa . Esimerkiksi pilottikanteessa 

kanteen hyväksyvä tuomio hyödyttää odottavia intressinhaltijoita, kanteen 

hylkäävä tuomio taas oikeudenkäynnin vastaajaa.449 Toisintokanteiden kan-

tajat saavat hyötynsä myös yhtenäistävästä vaikutuksesta ja todistusvaiku-

tuksesta. Vastaaja saa hyötyä etenkin psykologisesta vaikutuksesta, koska 

odottavat intressinhaltijat luopuvat omien kanteittensa vireille panemises-

ta. Vastaajan saama hyöty tulee automaattisesti eli vaikuttaa itsestään. Sen 

sijaan odottavat intressinhaltijat joutuvat omissa myöhemmissä oikeuden-

käynneissään vetoamaan myönteisen pilottituomion prejudisiaaliseen vai-

449.  Näin SOU 1994:151 A s. 172.
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kutukseen.450 Jotkut vaikutukset sen sijaan ovat asianosaiskohtaisuudessaan 

jokseenkin neutraaleja. Esimerkiksi mallivaikutus kohtaa asianosaisia samal-

la tavalla.  Samoin voidaan sanoa, että keskeyttämisvaikutus auttaa vastaajaa 

jäädyttämään uhkaavan kannevyöryn alkuunsa. Yhtä hyvin odottavat kan-

tajat estävät sen ohella oikeudenkäyntikustannusten kertymistä ja vähentä-

vät näin taloudellista riskiään. Toki vaikutuksen taktinenkin käyttäminen on 

mahdollista: vastaajan vaatimus joukkokanteiden lepäämään jättämisestä 

on vain väline siinä strategisessa viivyttämisessä, johon vastaaja turvautuu. 

Tästä syystä vastaajan pyyntöihin muiden kanteiden lepäämään jättämisestä 

tulisikin suhtautua varauksella. Sen sijaan ainakin access to justice -näkö-

kulmasta kantajien vastaavat pyynnöt ovat ymmärrettäviä ja näin legitiimejä.    

Myös prejudisiaalinen vaikutus voi aiheuttaa erimielisyyttä vireillä ole-

vien asioiden käsittelyssä. Osaksi ne ovat vältettävissä informatiivisella pro-

sessinjohdolla. Esimerkiksi todistusvaikutuksesta tai sen puuttumisesta tulisi 

keskustella. Vaikkakaan tuomioistuin ei saisi sitoutua etukäteisiin kannan-

ottoihin, se saa selventää omaa näkemystään todistusvaikutuksen ja välit-

tömyysperiaatteen jännitteisestä suhteesta. Tällaista keskustelua tarvitaan 

niin yhdistämättä jääneissä joukkokanteissa kuin harkittaessa, mikä merkitys 

pilottikanteen tuomiolla on muihin samankaltaisiin asioihin. Esimerkiksi: 

miten sisäisen pilottijutun lopputulos vaikuttaa odottaviin joukkokanteisiin? 

Prejudisiaalista vaikutusta koskevat erimielisyydet eivät ole, kumulaation ja 

erottamista koskevien kysymysten mallin mukaisesti, asiakohtaisia vaan in-

terrelatiivisia eli asioiden välisiä. Tästä syystä nekin kannattaisi ottaa esille 

joko järjestelytapaamisissa, tuomioistuimen johtoryhmässä tai tuomarei-

den keskinäisessä ’epävirallisessa’ neuvonpidossa. Tosin melko varmaa on-

kin, että näin koko ajan tehdään ja on varmasti jo pitkään tehty, vaikutuksen 

esille ottaminen tai neuvonpito ei vain tule kirjatuksi tuomioistuintilastoihin. 

Koordinointi ja sen tavat on, kuten edellä todettiin, pääteltävissä vain siitä, 

mitä tuomioistuin eri asioiden käsittelyssä lopulta tekee. Esimerkiksi eri tuo-

mareiden antamien tuomioiden identtiset sanamuodot osoittavat kiistatto-

masti, että tuomarit vähintäänkin ovat keskustelleet keskenään.   

450.  Nämä vaikutukset eivät tietenkään ole prosessioikeudellisen väittämistaakan piirissä, ne 
eivät ole oikeustosiseikkoja. Jotta ne tosiasiallisesti tulevat otetuiksi huomioon, kantajan on 
kuitenkin saatettava ne tuomioistuimen tietoon ollakseen tästä varma. 
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8.2. Oikeudenkäynnin aineelliset 
(prejudisiaaliset) vaikutukset – 
esimerkkinä vanhentumisen estyminen

Prosessioikeuden tuomio-opeissa perinteisesti puhutaan yhtäältä tuomion 

sivuvaikutuksista, toisaalta tuomion heijastusvaikutuksista. Aikanaan tosin 

kiisteltiin siitä, onko tällainen vaikutusten kategoria ollenkaan tarpeen. Ne-

hän voitiin sisällyttää oikeusvoiman ilmenemismuodoiksi.451 Vaikka tällai-

nen käsitteenmuodostus olisi systemaattisesti perusteltavissa, oppikirjat säi-

lyttivät perinteisen jaottelun. Tuomion sivuvaikutuksilla eli niin sanotuilla 

tosiseikastovaikutuksilla tarkoitetaan joko aineellisen oikeuden säännökses-

sä tai sopimuksessa olevaa määräystä siitä, että määrätyn sisältöiseen tuo-

mioon liittyy määrättyjä oikeusvaikutuksia.452 Sivuvaikutuksista on kylläkin 

tapana puhua vain asianosaisten välisessä suhteessa. Jos muutoin sivuvai-

kutuksiksi luokiteltavat vaikutukset ylittävät asianosaisten välisen suhteen, 

toisinaan puhutaan tuomion heijastusvaikutuksista. Kovin loogisena tällaista 

kielenkäyttöä ei voida pitää, koska kaikki tuomion sivuvaikutukset ovat taval-

laan heijastuksia, ne ovat eräänlaisia oikeudenkäynnin sivutuotteita. Myös-

kään ei ole normaalisti tarvetta erottaa vastapuoleen tai kolmanteen koh-

distuvia vaikutuksia. Vaikka aineelliset vaikutukset on totuttu yhdistämään 

tuomioon, yllättävät monet elleivät useimmat tällaiset vaikutukset syntyvät 

jo oikeudenkäynnin alkaessa. Tunnetuin esimerkki oikeudenkäynnin vaiku-

tuksista sen vanhentumisen keskeyttävä ja katkaiseva vaikutus.   

Oli kysymys oikeudenkäynnin tai tuomion sivuvaikutuksista, nämä vai-

kutukset ovat normaalisti oikeudenkäyntikohtaisia. Kollektiivisessa lainkäy-

tössä tämä ei kuitenkaan ole yhtä selvä lähtökohta. Päinvastoin voidaan aja-

tella, että siinä oikeudenkäynnit ja niissä annetut tuomiot vaikuttavat myös 

aineellisessa suhteessa toisiinsa: prosessioikeudellisissa suhteissa tällainen 

oikeudenkäynnin rajat ylittävä vaikutus on, kuten tämäkin tutkimus on osoit-

tanut, suorastaan pääsääntö. Tästä syystä on syytä arvioida, kuinka kestävä 

on teesi sivuvaikutusten asiakohtaisuudesta. Esimerkkinä voidaan käyttää 

tutkituinta soveltamistilannetta eli vaikutusta vanhentumiseen. Tällöin pää-

dytään kysymään, kuinka laajalle ulottuu se vanhentumisen keskeyttävä tai 

katkaiseva vaikutus, joka oikeudenkäynnillä perinteisesti on.453 Jos se ylittää 

451.  Olicerona 1966 s. 42. 
452.  Määritelmä on Jokelalta. Ks. Jokela 2015 s. 567. Joskus tuotiin esiin myös se, että nämä 
aineelliset sivuvaikutukset syntyivät itsestään, eli oikeudenkäyntiä ei ollut suunnattu tällais-
ten tavoitteiden saavuttamiseen. Kielikuvan hyödyllisyydestä voi tietenkin olla montaa mieltä. 
453.  Vanhentumisen yhteydessä puhutaan vaikutusten ulottuvuudesta toisessakin eli objektii-
visessa merkityksessä tarkoittamaan sitä, mihin saatavan liitännäisvaatimuksiin katkaisutoimi 
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asianosaissuhteen rajat, voidaan sanoa, että kollektiiviset kannetyypit tuot-

tavat tässä sellaisia heijastusvaikutuksia, joita normaalisti ei esiinny.   

Vanhentumisen oikeudellisia katkaisutoimia on muun muassa se, että ve-

lallinen panee vireille saatavaa koskevan kanteen velallista vastaan tai esittää 

sitä koskevan vaatimuksen tuomioistuimessa, kuluttajariitalautakunnassa tai 

muussa lakisääteisessä elimessä (vanhentumislaki 11 §).454 Kanne on nostet-

tava nimenomaan velallista kohtaan.455 Vaikkakaan sitä ei ole tapana sanoa, 

tyypillistä on ajatella nimenomaan velkasuhteen velkojan omissa nimissään 

nostamaa kannetta. Vanhentumisen oikeudelliselta katkaisemiselta edellyte-

tään sekä nimenomaisuutta että täsmällisyyttä. Saatavan peruste ja määrä on 

ilmoitettava niin tarkasti kuin se on mahdollista, mikä ei ole korvaussaatavien 

kohdalla aina helppoa.456 Voidaan kysyä, täyttyvätkö nämä täsmällisyysvaa-

timukset – toisin sanoen vanhentuminen katkeaa ja uusi vanhentumisaika 

alkaa kulua – ryhmäkanteissa ja sellaisissa joukko- ja yhteiskanteissa, joissa 

esitetään yhteinen korvausvaatimus. Säännöksiä väittämistaakasta sovelle-

taan myös vanhentumisen katkaisemiseen (KKO 2016:91). Vanhentumisen 

katkaisutoimeen vetoavan velkojan on ilmoitettava, mikä hänen toimensa 

on katkaissut vanhentumisen, tarvittaessa esitettävä siitä näyttöä sekä olta-

va valmis juridiseen argumentointiin siitä, miten katkaisemisen edellytyksiä 

tulkitaan. 

Ryhmäkanteessakaan (mikä on ehkä ilmeisin soveltamistilanne) tämä 

ei näytä itsestään selvältä. Yhden vastaväitteen muodostaa jo se, että kan-

teen nostaa kuluttaja-asiamies eikä velkoja itse. Velkasuhteen velkojilla ei 

ole asianosaisen asemaa eikä edes väliintulon oikeutta.  Haastehakemuk-

sessa on kylläkin ilmoitettava ryhmä, jota kanne koskee, sekä tiedossa olevat 

vaatimukset (ryhmäkannelaki 5 §). Ryhmä muodostuu kuitenkin lopullisesti 

vasta oikeudenkäynnin aikana. Tuomioistuin asettaa määräajan ryhmään 

ilmoittautumiselle (7 §). Määritellyn ryhmän jäsenen puolestaan on, kuten 

edellä todettiin, määräajassa kirjallisella ja allekirjoitetulla ilmoituksella ker-

rottava halukkuutensa osallistua ryhmään (8 §). Yleisten sääntöjen sovelta-

minen veisi näin siihen, että vanhentuminen katkeaisi haastehakemuksessa 

ilmoitettujen ryhmäläisten osalta jo haastehakemuksen saapuessa tuomiois-

tuimeen mutta ryhmään myöhemmin liittyneiden osalta vasta, kun tieto  

ulottuu. Tämä ”objektiivinen” ulottuvuus jätetään tässä huomiotta.  
454.  Oikeudellisille katkaisutoimille tunnusomaista on, että laki viittaa ”tiettyihin proses-
seihin” määräämättä siitä, mitä toimia velkojan tulee tehdä. Ks. Linna-Saarnilehto 2016 s. 92.
455.  Näin Linna-Saarnilehto 2016 s. 109. 
456.  Näistä täsmällisyysvaatimuksista ks. esimerkiksi Norros 2015 s. 336. 



286

8. Prejudisiaaliset ja aineelliset vaikutukset: laajentumisen ongelma?

liittymisestä on saapunut tuomioistuimeen tai aikaisintaan, kun ilmoitus 

on tullut kantajaviranomaiselle. Ilmoitushan tehdään hieman epäloogisesti 

kuluttaja-asiamiehelle. Tulkinnan keinotekoisuus on ilmeinen. Tuomiois-

tuimet luultavasti ulottaisivat enempää miettimättä vireilletulon katkaisevan 

vaikutuksen kaikkiin vaatimuksiin, joita ryhmäoikeudenkäynnissä on esitetty 

tai tullaan esittämään.

Ryhmäkanteen kevennetty versio on ryhmävalitus. Siihen ei selvästikään 

liity lainkaan katkaisuvaikutusta. Kun kuluttaja-asiamiehen ei tarvitse nime-

tä ryhmän jäseniä – eikä näin heidän vaatimuksiaankaan – vanhentumislain 

täsmällisyysvaatimukset eivät koskaan täyty. Asiaa ei muuta se, että vasta-

puoli eli elinkeinonharjoittaja ehkä luonnostaan tietää, ketkä kuuluvat siihen 

ryhmään, jonka asiaa kuluttaja-asiamies ajaa. Ainoassa tehdyssä ryhmäva-

lituksessa (PEAB-asia) tämä lienee ollut aivan ilmeistä. Intressinhaltijoiden 

identiteetin on täytynyt selvitä viimeistään ryhmävalituksen käsittelyssä. Sa-

ma täsmällisyyden pulma syntyy myös niissä yhteis- ja joukkokanteissa, jois-

sa todistelun helpottamiseksi ja käsittelyn keventämiseksi esitetään yhteinen 

korvausvaatimus. Tällöin vastaajavelallinen saa tiedon vastuuperusteestaan 

ja velkojiensa henkilöllisyydestä mutta ei heidän saataviensa yksilöllisistä 

määristä. Taloudellisen riskinsä kannalta turvalliset kollektiivikanteet – esi-

merkiksi pilottikanne ja toisintokanteet -yhdistelmä – vaativatkin odottavilta 

intressinhaltijoilta jatkuvaa huolenpitoa siitä, että heidän vaatimuksensa ei-

vät vanhene ennen heidän yksilöllisten oikeudenkäyntiensä alkamista.

Mitä tulee säädettävään lakiin, laajennettu keskeyttävä tai katkaiseva vai-

kutus on suoranainen välttämättömyys pakotetun seurannaiskanteen konst-

ruktiossa.457 Tällaisessa konstruktiossa laki kieltää nostamasta kompensoivaa 

kannetta458 (esim. korvauskannetta), ennen kuin sen oikeusperuste (esim. 

kilpailurikkomus) on toisessa lainkäyttömenettelyssä sitovasti vahvistettu. 

Oikeussuojamenettelystä tulee näin kaksivaiheinen, mikä vie väistämättä 

runsaasti aikaa. Yhdentekevää on, käyttääkö aineellinen lainsäädäntö täs-

sä yhteydessä katkaisukelvottomia kannemääräaikoja vai katkaisukelpoi-

sia vanhentumisaikoja. On epärealistista kuvitella, että tuhannet, ehkä sadat 

457.  Konstruktiosta ks. Koulu 2017 s. 124. Ajatus sisältyi laajempana ja ehdottomampana jo 
vuoden 2013 suositukseen unionin oikeusjärjestyksen luokkauksista. Suosituksen 34-kohdan 
mukaan saatavan vanhentuminen tai kannemääräaikojen päättyminen edustuksellisissa jat-
kokanteissa tulisi estää ’before the definitive conclusion of the proceedings by the public aut-
hority”. Ks. komission tiedonanto 2013 34-k.
458.  Tämä kanne voi olla yksilöllinen kanne, yhteiskanne, yksi kanne joukkokanteiden jou-
kosta tai ryhmäkanne. Jos intressinhaltijoiden joukko on suuri, ryhmäkanne on selvästi opti-
maalisin. 
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tuhannet intressitahot tekevät ilmoituksia vaatimuksistaan korvausvelvol-

lisille etukäteen siltä varalta, että he joskus pääsisivät esittämään ne oikeu-

denkäynnissä. Valtaosa ilmoituksista jää joka tapauksessa tekemättä ja int-

ressinhaltijat oikeuksiinsa pääsemättä. Parhaassa tapauksessa ilmoitusten 

vastaanottaja hukkuu saapuneiden ilmoitusten vuoriin. Oikeusturvasyistä 

ilmoitukset nimittäin tulisi rekisteröidä muualle kuin potentiaalisen vasta-

puolen arkistoon. Vastapuolelle ei myöskään saisi jättää tulkintaetuoikeutta 

määrätä, minkä vaatimusten osalta vanhentuminen on asianmukaisesti kat-

kaistu, minkä taas ei. Samankaltaisia tilanteita syntyy, vaikka kysymyksessä 

ei ole lakisääteinen järjestely. Kokemus osoittaa, että kuluttajat eivät nosta 

korvauskanteitaan, ennen kuin elinkeinonharjoittajan menettely on todettu 

laissa kielletyksi. Myöskään maanomistajat eivät tavallisesti perää korvausta 

ympäristövahingoista, ennen kuin ympäristön pilaantuminen on ”virallises-

ti” vahvistettu. Lisäksi yksilöllisen vanhentumisen jättäminen yleisten sään-

töjen varaan avaa ikkunan riidalle riidassa. Seurannaistyyppisen kanteen 

kohtaama vastapuoli mitä luultavimmin hakee kiistan siitä, ovatko kanteen 

tarkoittamat korvaussaatavat vanhentuneet. 

Esimerkki tästä on puukartellikanteisiin kytkeytyvä ratkaisu KKO 2016:11. 

Markkinaoikeus vahvisti tapauksessa kielletyn kilpailurajoituksen vuonna 

2009 antamallaan päätöksellä. Korvauskanteen nostanut metsänomista-

ja vaati vuonna 2011 vireille tulleessa kanteessa korvausta siitä vahingosta, 

jonka hintakartelli laajassa merkityksessä oli aiheuttanut hänelle vuosina 

1997-2004. Vastaaja eli kyseinen metsäyritys teki oikeudenkäynnissä väit-

teen korvausvaatimusten vanhentumisesta. Käräjäoikeus hyväksyi väitteen 

ja hylkäsi tästä syystä kanteen vanhentuneena. Hovioikeus puolestaan hyl-

käsi vastaajan vanhentumisväitteen ja palautti asian käräjäoikeuteen ”kä-

sittelyn jatkamiseksi”. Itse asiassa käsittelyä ei ollut tuolloin kunnolla vielä 

aloitettukaan. Vastaaja haki vielä muutosta korkeimmalta oikeudelta. Kor-

kein oikeus palautti hovioikeuden tavoin asian käräjäoikeuteen evästyksin, 

että vanhentumista oli arvioitava erikseen jokaisen puukauppasopimuksen 

osalta (48-k).  Lisäksi käräjäoikeuden tuli lausua myös muutoksenhaussa 

esitetyistä oikeudenkäyntikulujen korvausvaatimuksista. Näin väite saavutti 

strategisen tavoitteensa. Kun vanhentumiskysymys oli saatu alustavasti rat-

kaistuksi, kilpailurajoituksen toteamisesta oli kulunut 7 vuotta, kanteen nos-

tamisesta 5 vuotta ja itse vahingon syntymisestä lähes 20 vuotta! Vasta tässä 

vaiheessa päästiin aloittamaan korvauskanteen todellinen käsittely. Lisäksi  



288

8. Prejudisiaaliset ja aineelliset vaikutukset: laajentumisen ongelma?

alkuperäiseen kiistaan saatiin lisätyksi sivujuonne siitä, miten oikeudenkäyn-

tikustannukset ylemmissä oikeusasteissa oli korvattava. Tähän saakkahan 

käräjäoikeus joutui miettimään vain siinä syntyneitä oikeudenkäyntikustan-

nuksia.

Kokemusten valossa ei ole ihme, että EU-säädökset asettuvat kilpailurik-

komusten korvauksissa laajennetun katkaisevan vaikutuksen taakse. Direk-

tiivi kilpailuoikeuden säännösten rikkomisesta nostetuista vahingonkorvaus- 

kanteista asettaa tästä syystä pitkälle menevät vaatimukset jäsenvaltiolle (10 

art.). Ensiksikin jäsenvaltioiden on vahvistettava säännöt, joita sovelletaan 

korvauskanteita koskeviin vanhentumisaikoihin (1-k). Toiseksi direktiivi 

määrää enimmäkseen yksiselitteisesti, mikä sääntöjen sisältö on. Vanhen-

tumisaika ei saa alkaa, ennen kuin kilpailuoikeuden rikkominen on päätty-

nyt ja rikkomus on tai sen voi kohtuudella olettaa olevan kantajan tiedossa 

(2-k). Toki harkinnanvaraa jää siihen, milloin kantaja on kohtuudella tiennyt 

kilpailuoikeuden loukkaamisesta, siitä hänelle aiheutuneesta vahingosta ja 

loukkaukseen syyllistyneestä yrityksestä. Määre ”kohtuudella” sallii esimer-

kiksi sen, että kantajan henkilökohtaiset ominaisuudet otetaan huomioon. 

Samalla alalla toimivalta suuryritykseltä on lupa odottaa laajempaa tietä-

mistä kuin yksityishenkilöltä tai edes pienyritykseltä. Direktiivin johdan-

nosta ei kylläkään ole apua konkreettisia tulkintaongelmia miettivälle: van-

hentumista koskevat kohdat (36-k, 49-k) ovat siinä silmiinpistävän lyhyitä ja 

epämääräisiä. Julistuksella, jonka mukaan vanhentumisaikojen kesto ei saa 

tehdä ”käytännössä mahdottomaksi tai kohtuuttoman vaikeaksi käyttää oi-

keutta saada täysi korvaus”, ei potentiaalisia tulkintavaikutuksia vähennetä. 

Vähimmäisvanhentumisaika on kylläkin viisi vuotta (3-k), mikä on riittävän 

yksiselitteinen määräys. 

Sen sijaan vanhentumisajan keskeyttäminen tai katkaiseminen luo pul-

mia riittämiin. Direktiivin mukaan vanhentumisajan on katkettava/keskey-

tyttävä, kun kilpailuviranomainen käynnistää tutkimuksen tai menettelyn 

siitä kilpailuoikeuden rikkomisesta, johon korvauskanne liittyy (4-k). Tut-

kimuksen käynnistyminen on jo sinänsä tulkinnanvaraista, vaikka silmällä 

pidettäisiin tutkimuksen ulkonaisesti näkyvää käynnistymistä. Korvauskan-

teen ”liittyminen” tutkimuksen käynnistymiseen on joka tapauksessa tulkin-

nanvaraista, koska liittyminen on aina tilannesidonnaista ja tapauskohtais-

ta. Kokenut asianajaja luultavasti kieltäisi päämiestään luottamasta siihen, 

että hänen kanteensa ”liittyy” varmuudella johonkin kilpailuviranomaisen  
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käynnistämään tutkimukseen. Välttyäkseen vanhentumiselta intressinhal-

tijan kannattaa katkaista vanhentuminen kerran vuodessa lähetettävällä il-

moituksella tai muulla kansallisen vanhentumislain sallimalla tavalla. Vaik-

ka vuosittaiset ilmoitukset olisivat pääosin turhia, ne pitkälti eliminoisivat 

sellaiset eskaloituvat riidat korvaussaatavien vanhentumisesta, mihin edellä 

viitatussa oikeustapauksessa ajauduttiin.459  

Kansallisessa voimaansaattamislaissa eli laissa kilpailuoikeudellisesta 

vahingonkorvauksesta käytetään kahta vanhentumisaikaa.460 Viiden vuo-

den vanhentumisaika alkaa kulua, kun vahingonkärsijä tiesi tai hänen piti 

tietää kilpailuoikeuden rikkomisesta, vahingosta ja siitä vastuussa olevasta 

(10.1 §). Perusteluissa tarkennetaan tiedon saamista. Ellei erityisiä perusteita 

muuhun ole, tietoisuuden katsotaan alkavan, kun Kilpailu- ja kuluttajavirasto 

tekee seuraamusmaksupäätöksen tai antaa muun rikkomisen toteavan pää-

töksen.461 Perustelulausuma toisin sanoen omaksuu ratkaisun KKO 2016:11 

ratkaisuohjeen ja viittaakin siihen nimenomaisesti. Viimeistään tietoisuus 

on syntynyt, kun rikkomuspäätös saa lainvoiman. Toisaalta perustelut koros-

tavat tavallaan ristiriitaisesti alkamisajankohdan tapauskohtaista arviointia, 

mikä käytännössä tuhoaa säännöksen lähtökohtaisen selkeyden. Momentin 

toisessa lauseessa vahvistetaan direktiivin linjaus tutkinnan keskeyttävästä 

vaikutuksesta. Laissa vastaava keskeyttävä vaikutus annetaan myös sovinto-

neuvotteluille (11 §). Perusteluilla yleiskielistä ilmaisua ”sovintoneuvottelut” 

tarkennetaan viittaamalla lakiin riita-asioiden sovittelusta (394/2011), mikä 

rajaa käsitteen jäsentyneisiin ja sovittelijan myötävaikutuksella tapahtuviin 

sovittelumenettelyihin. Osapuolten väliset ”vapaat” sovintoneuvottelut eivät 

toisin sanoen keskeytä vanhentumista. 

Säännöksillä ei kuitenkaan ole kovin suurta merkitystä, koska oikeus kor-

vaukseen ei vanhene, jos korvauskanne nostetaan ennen kuin on kulunut 

kymmenen vuotta rikkomuksesta tai vuosi siitä, kun asia on lainvoimaisesti 

ratkaistu (10.2 §). Näin korvauksia hakevalla on aina käytössään vähintään 

vuosi aikaa kanteen nostamiseen laskettuna joko lainvoimaisesta ratkaisusta 

kilpailurikkomusasiassa tai tällaisen käsittelyn päättämisestä. Sillä seikalla, 

459.  Vastaavasti myöskään kantajalle edulliseen ”kohtuudella” tietämisen tulkintaan ei saisi 
luottaa. Intressinhaltijan eli tulevan kantajan kannattaa katkaista vanhentumisaika aina, kun 
hän saa pienimmänkin vihin kilpailurikkomuksesta ja arvelee sen aiheuttavan hänelle vahin-
koa. Katkaisutoimenpiteistähän ei, vaikka ne olisivat täysin turhia, aiheudu hänelle muuta 
haittaa kuin kirjoittamisen vaiva. 
460.  Aikaisemmista säännöksistä ks, Aine 2016 s. 617. 
461.  HE 83/2016 vp. s. 62. 
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että muut vanhentumisajat ovat kuluneet umpeen, ei ole tällöin merkitystä.462 

Näin pääsääntöinen kymmenen vuoden määräaika ja vuoden lisämääräai-

ka kanteen nostamiselle käytännössä vie tosiasiallisen merkityksen niiltä 

tulkintaongelmilta, joita vaikeaselkoinen vanhentumissäännöstö muutoin 

aiheuttaisi.463 Laki kilpailuoikeudellisista vahingonkorvauksista tuo kyllä-

kin mukanaan yhdenvertaisuuden ongelmia. Sen sääntely vanhentumisessa 

on varsin edullinen kilpailuoikeudellista vahinkoa kärsineille. Kuten edellä 

todettiin, vastaavia tilanteita – korvauskanteet nostetaan tavallisesti oikeu-

denloukkauksen tultua todennetuksi viranomaismenettelyssä, toisessa oi-

keudenkäynnissä, joskus ehkä uuden lainsäädännön valmistelussa – syntyy 

muulloinkin. Tällöin korvausta hakevat kuitenkin  jäävät vanhentumislain 

yleisen sääntelyn piiriin. 

8.3. Prejudisiaalisen vaikutuksen 
koetinkivi: pilottikanne

Pilottikanteen teho kollektiivisen oikeussuojan välineenä on sen sidoksis-

sa prejudisiaalisen vaikutuksen vahvuuteen. Huomiota on saanut osakseen 

etenkin pilottituomio ja miten sen vaikutus muihin samankaltaisiin tapauk-

siin pystytään maksimoimaan. Jos tämän tutkimuksen käsitteistöä sovelle-

taan pilottioikeudenkäynteihin, pilottituomiolla on luonnostaan heikko oi-

keudellinen vaikutus. Tässä vaikutuksessa on erotettavissa todistuselementti, 

mallielementti ja yhtenäistämiselementti. Pohjoismaissa, selvimmin Ruot-

sin oikeudessa, pilottituomiota kirjoittavaa tuomioistuinta on vaadittu ot-

tamaan huomioon oikeudenkäynnin pilottiluonne. Tällä tarkoitetaan sitä, 

että tuomioistuimen on tuomiossaan kiinnitettävä huomiota sellaisiinkin 

seikkoihin, jotka eivät ole oikeudellisesti merkityksellisiä pilottikantajan ja 

vastaajan välisessä riidassa. Näin odottavien intressinhaltijoiden ei tarvit-

se pelätä, että ”heidän asiansa” kannalta merkitykselliset seikat tai näkö-

kohdat tulevat pilottituomiossa lopulta ohitetuiksi. Tosin kannanotoissa ei 

niinkään kanneta huolta odottavien intressinhaltijoiden pääsystä oikeuk-

siinsa kuin toisintokanteiden määrästä. Ajatuksena on, että tuomioistuimen  

462.  Tämä todetaan varta vasten hallituksen esityksen perusteluissa. Ks. HE 83/2016 vp. s. 63. 
Myös talousvaliokunta huomautti, että kantaja saattoi ”hyödyntää vaihtoehtoisista vanhentu-
misajoista pisimmän”. Ks. talousvaliokunnan mietintö 20/2016 vp. s. 3.
463.  Ehkä tätä ajatellen lakivaliokunta totesi lausunnossaan, että vaihtoehtoiset vanhentumis-
ajat tekevät säännöksestä nykytilaa monimutkaisemman, mutta vanhentumisaikoja voidaan 
pitää direktiivin vaatimusten ja ”vahinkoa kärsineen kanneoikeuden turvaamisen kannalta 
perusteltuina”. Näin lakivaliokunnan lausunto 13/2016 vp. s. 4. Tähän onkin helppo yhtyä.
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laajennettu tutkimisvalta ja kokonaisvaltainen tuomion muotoilu karsisivat 

”turhia” toisintokanteita.464

Pilottikanteella yritetään saada ratkaisu joko faktakysymykseen tai oi-

keuskysymykseen. Ensimmäisessä haetaan maksimaalista todistusvaiku-

tusta, jälkimmäisessä taas yhtenäistämis- tai mallivaikutusta. Todistusvai-

kutusta pystytään tehostamaan sekä itse todistelun vastaanottamisella että 

näyttöratkaisun perusteluilla. Jos pilottitavoite pidetään mielessä, tarjottua 

näyttöä ei saisi torjua sillä perusteella, että kyseinen seikka on tässä oikeu-

denkäynnissä riidaton tai näyttö ei ole suoraan asiaan vaikuttavaa. Voi olla, 

että toisintokanteita käsiteltäessä kyseinen seikka kiistetäänkin tai tarjot-

tu mutta torjuttu todistelu havaitaan niissä tärkeäksi. Todistusvaikutus on 

kuitenkin aina niin tilannesidonnainen, että pilottituomioistuimen mah-

dollisuudet tässä suhteessa ovat rajalliset. Oli niin tai näin, toisintokanteita 

käsittelevä tuomioistuin mielellään lukee hyvin perustellun näyttöratkaisun, 

koska se helpottaa sen omaa todistusharkintaa. Mitä tulee oikeuskysymyk-

seen, toisintokanteiden asianosaiset toivovat yleistettävää ratkaisuohjetta. 

Pilottikannehan menee tavallaan hukkaan, jos saatu ratkaisuohje ei sovellu 

muuhun kuin kyseiseen pilottitapaukseen. Tuomion kapea-alaisuus voi olla 

seuraus pilottiasian epäonnistuneesta valinnasta, valittu tapaus ei esimer-

kiksi ollutkaan edustava tai asiaa on ajettu liian kapealla argumentaatiolla. 

Jossain määrin tuomioistuin pystyy korjaamaan valinnan tai asianajamisen 

virheitä perusteluillaan, toisin sanoen pilottivaikutuksen muistavalla ja näin 

laajennetulla tuomiollaan.  

Myös tuomion laajentaminen tässä merkityksessä on access to justice 

-näkökulmasta hyväksyttävää, koska se tukee odottavien intressinhaltijoiden 

oikeuksiin pääsyä. Pulmaksi kuitenkin jää, missä määrin prosessilaki sallii 

tällaiset laajennetut tuomiot. Toisaaltahan esimerkiksi Ruotsissa katsottiin, 

että pilottioikeudenkäyntien erityissääntely muun muassa tässä suhteessa 

muuttaisi ne ryhmäkanteiksi, mikä taas supistaisi kollektiivisten oikeussuoja-

keinojen valikoimaa.465 Nykyisessä prosessilaissamme ajatus laajennetuista 

pilottituomioista on toteutettavissa lähinnä tuomioon otettavilla obiter dicta 

-linjauksilla. Vaikka tällaiset linjaukset ovat prosessioikeuden perusteorias-

sa kontroversiaalisia, niiden hyötyä ei voi kiistää. Obiter dicta -perustelu on 

yhtäältä varotus vastapuolelle siitä, että tämä tulee häviämään uudet saman-

kaltaiset oikeudenkäynnit, toisaalta rohkaisu odottaville intressinhaltijoille, 

464.  Ks. lähemmin SOU 1994:151 B s. 15.
465.  Ks. edellä jakso 8.1.2.
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että heidän kannattaa ottaa riski ja panna kanne vireille. Vähintäänkin asia 

tullaan katsomaan oikeudellisesti epäselväksi, jolloin suurin ja ennakoimat-

tomin taloudellinen riski oikeudenkäynniltä katoaa. Toki viestin selvyys kum-

massakin suhteessa riippuu siitä, mistä oikeusasteesta se tulee. Vastapuoli 

voi olla välittämättä käräjäoikeuden obiter dicta -viestistä; korkeimman oi-

keuden vastaava viesti paksunahkaisenkin vastapuolen, jos tämä ylipäätään 

toimii rationaalisesti, on pakko ottaa vakavasti. 

Prosessilaki ei salli mutta ei myöskään kiellä obiter dicta -tyyppisiä pe-

rustelulausumia, vaikkakaan ne eivät kuulu perinteiseen pohjoismaiseen 

oikeuskulttuuriin.466 Selvää on, että tuomioistuimen on vältettävä huolimat-

tomia perustelulausumia, koska ne lähettävät vääriä signaaleja potentiaali-

sille asianosaisilel. Seikka, josta annetaan obiter dicta -lausuma, on tutkitta-

va kunnolla, vaikkakaan se ei ole osa tuomion lakisääteistä sisältöä. Samoin 

lausuman on kytkeydyttävä niihin kysymyksiin, joita de facto on käsitelty ja 

ratkaistu pilottioikeudenkäynnissä. Mitä kauemmas tältä ydinalueelta men-

nään, sitä suuremmaksi nousee vaara, että tuomioistuin yrittää anastaa lain-

säätäjälle kuuluvaa valtaa. Samoin erehtymisen riski kasvaa. Muitakin kei-

noja lisätä pilottikanteen peittoa toki löytyy. Pilottikanne voi olla samalla 

yhteiskanne, jossa yhteiskantajien perusteet ja vaatimukset hieman poikke-

avat toisistaan ja kattavat yhdessä mahdollisimman pitkälle tulevien toisin-

tokanteiden alueen. 

Kanteen muotoilusta tulee kuitenkin melkoista nuoralla tanssimista. Jos 

yksilölliset vaatimukset eroavat liiaksi toisistaan, yhteiskanteen käyttämi-

nen estyy. Kattavuutta voidaan lisätä myös luopumalla kokonaan korvaus-

vaatimuksista. Vahvistusvaatimukset on helpompi kirjoittaa yleiseen muo-

toon, eikä prejudisiaalinen vaikutus ole sidottu kanteen tai tuomion tyyppiin. 

Vahvistustuomiolla on samanlainen prejudisiaalinen vaikutus kuin suori-

tustuomiollakin. Vahvistuskanne oikeuskysymyksessä onkin tavallaan ihan-

teellinen pilottiasia. Kun yksilöllisiä korvausvaatimuksia ei esitetä, niiden 

käsittely ei vie aikaa eikä lisää kustannuksia. Näin vahvistuskanteessa kanta-

jan taloudellinen riski jää (tai sen pitäisi jäädä) pienemmäksi kuin suoritus-

kanteessa, koska oikeudenkäynnin kustannukset jäävät kokonaisuudessaan 

pienemmiksi. Pilottituomio oikeuskysymyksestä tukee paremmin myöhem-

piä oikeudenkäyntejä kuin pilottituomio faktakysymyksestä. Oikeudellista 

466.  Obiter dicta -perustelujen käyttöalasta ks. Koulu 2016b s. 213. Kyseisen ratkaisun (KKO 
2015:77) tosin voidaan sanoa ilmentävän pääsääntöä, jonka mukaan tällaisia perusteluja on 
syytä välttää. Ainakin on selvää, ettei perustelulausuma saa olla ristiriidassa itse tuomiolau-
selman tai tuomion varsinaisten perustelujen kanssa. 
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kysymyksenasettelua nimittäin ei ole yhtä helppo muuttaa kuin tapauksen 

tosiseikkoja.467 Osaava asianajaja keksii aina uusi tosiseikkoja, jotka tekevät 

uudesta tapauksesta erilaisen.     

Prejudisiaalisuus on myös käsittelyn ongelma. Kiistatonta on, että proses-

sioikeudelliset prejudisiaaliset vaikutukset eivät ole väittämistaakan piirissä: 

niihin ei siis yhtäältä tarvitse nimenomaan vedota eikä niitä ole tarpeen kiis-

tää.468 Todistusvaikutuskaan ei ole tässä suhteessa poikkeus. Todistusvaiku-

tus (jos sellainen yksittäistapauksessa syntyy) lienee luokiteltavissa todistus-

tosiseikaksi, ja pilottituomio on myöhemmässä oikeudenkäynnissä lähinnä 

kirjallinen todiste. Jos tuomioistuin miettii laintulkinnan yhtäläisyyttä, sen 

on informoitava asianosaisia aikaisemmista oikeudenkäynneistä ja niissä 

annetuista tuomioista. Näin asianosaiset pystyvät esittämään argumentteja 

muun muassa siitä, ovatko tapaukset samanlaisia vai erilaisia. Asianosaiset 

pääsevät näin sanomaan mielipiteensä, onko aikaisempi tuomio ollut esi-

merkiksi oikeuskysymyksessä oikea vai virheellinen. Vaatimus laintulkinnan 

yhtenäisyydestä ei tietenkään tarkoita, että tuomioistuimessa kerran omak-

sutut tulkinnat ovat loputtomiin voimassa, toisin sanoen yhtenäistävät lain-

tulkintaa kauas tulevaisuuteen. Laintulkinnan yhtenäisyydestä johdettava 

vaikutus ei tässä suhteessa poikkea siitä vaikutuksesta, mikä korkeimman 

oikeuden prejudikaateilla on. Ne on tunnettava, otettava huomioon ja niistä 

poikkeaminen edellyttää perustelemista. 

Asianosaisia on myös muistutettava siitä, millaisia vaikutuksia aikai-

semmilla tuomioilla voi olla. Ratkaisu KKO 2005:90 kylläkin osoittaa, et-

tä asianosaiset ovat käytännössä olleet erinomaisen hyvin perillä asiansa 

prejudisiaalisuudesta. He osaavat myös kääntää epäedullisen pilottituomi-

oon voitokseen, tapauksessa väitteellä siitä, että osallistuminen pilottiasian 

käsittelyyn teki tuomarista jälkiasiassa esteellisen! Vaikka tapaus on hyvä 

esimerkki viivytystrategiasta ja riita riidassa -taktiikasta, se ei sen sijaan ole 

edustava esimerkki kollektiivisesta lainkäytöstä. Kysymyksessä oli nimittäin 

rikosasia ja vastaajat yksityishenkilöitä, tosin selostuksesta päätellen pesä-

pallon puoliammattilaisia.469 Joka tapauksessa on kiistatonta, että piiloon 

jäädessään prejudisiaalinen vaikutus on uhka vastapuolen oikeussuojalle. 

Erityisen vaarallisia tässä suhteessa ovat yhtenäistämis- ja mallivaikutuksen 

467.  Ainoassa pilottiasiaratkaisussa eli ratkaisussa KKO 2005:90 näitä tilanteita ei pidetty kun-
nolla erillään. Aikaisempi rikostuomio sai prejudisiaalisen vaikutuksen sekä faktakysymyk-
sessä (mitä oli sovittu pelin tuloksesta) että oikeuskysymyksessä (miten tällaista sopimusta oli 
oikeudellisesti arvioitava).
468.  Ks. edellä jakso 8.1.2.
469.  Ratkaisusta ks. jakso 2.1. ja 8.1.2.
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alle kootut, heikosti rakenteistuneet vaikutukset. Vastaajan on mahdotonta 

puolustautua niitä vastaan, jos hän ei edes tiedä, että ne aktualisoituvat hä-

nen oikeudenkäynnissään.

On myönnettävä, että informatiivinen prosessinjohto on prejudisiaalisis-

sa vaikutuksissa vaativaa. Vaikutukset ovat epämääräisiä, vaihtelevia, tapaus- 

ja tilannesidonnaisia. Kiusaus unohtaa prosessinjohto on niiden kohdalla 

varmaan suuri, koska tuomioistuin haluaa välttää antamasta asianosaisille 

vaikutelmaa, että sillä on ennakkokäsitys asiasta. Tällainen vaikutelma provo-

voi herkästi esteellisyysväitteitä. Pinnallinenkin informoiva prosessinjohto ja 

asianosaisista puhuttaessa ohut argumentointi ovat kuitenkin parempi vaih-

toehto kuin tuomion perustaminen sellaisiin prejudisiaalisiin vaikutuksiin, 

joita ei ole oikeudenkäynnissä edes mainittu. Hieman päästään eteenpäin 

jo sillä, että tuomioistuimet ja asianosaiset tietävät, miten prejudisiaalisuus 

ilmenee ja mikä sen impakti oikeudenkäyntiin maksimissaan on.    

8.4. Tiivistelmä: prejudisiaalisten 
vaikutusten laaja kirjo

Prejudisiaalisuus on kollektiivisessa lainkäytössä paljon pahempi ongelma 

kuin yksilöllisessä lainkäytössä. Tämä johtuu siitä, että esimerkiksi pilotti-

kanteissa ja joukkokanteissa prejudisiaalisia vaikutuksia nimenomaan yri-

tetään sekä luoda että käyttää hyväksi. Totta kuitenkin on, että lähes kaikilla 

vaikutuksen ilmenemismuodoilla on vastineensa myös yksilöllisissä oikeu-

denkäynneissä. Uutta on vain aste-ero. Esimerkiksi kollektiivikanteissa to-

distusvaikutuksia tietoisesti kehitetään ja niitä käytetään systemaattisesti 

hyväksi, kun taas yksilöllisessä lainkäytössä todistusvaikutukset ovat poik-

keuksia. Yksilöllisiä oikeudenkäyntejä on liian harvassa, ja asiat niissä ovat 

liian erilaisia, jotta vaikutusta voitaisiin käyttää hyväksi. Myöskään oikeu-

denkäynnin keskeyttävä vaikutus ei ole kovin yleinen ilmiö. Kollektiivisessa 

lainkäytössä määräykset asian lepäämään jättämisestä ovat kuitenkin arki-

päivää. Lepäämään jättämisen kuvainnolliseksi uhriksi joutuvat tavallisim-

min pilottiasioissa ennenaikaisesti nostetut toisintokanteet, joukkokanteis-

sa taas ne kanteet, joita ei ole valittu sisäisiksi pilottikanteiksi. Lepäämään 

jättäminen eli suoremmin sanottuna käsittelyn keskeyttäminen ei aina ole 

nimenomaista, toisin sanoen siitä ei tehdä lain edellyttämää käsittelyratkai-

sua (OK 14:4). ”Lepäämään jättäminen” tapahtuu tosiasiallisin prosessijoh-
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totoimin eli käsittelyä ei vain aloiteta tai jatketa, ennen kuin haluttu prejudi-

siaalinen vaikutus on saatu. Käytännössä ei ole sinänsä paheksuttavaa, jos se  

tapahtuu yhteisymmärryksessä asianosaisten kanssa. Moitittavaksi se muut-

tuu vasta, jos asianosaiset eivät saa tietää edes siitä, että heidän asiansa on 

tällä tavalla asiallisesti määrätty lepäämään. Tällaisen tosiasiallisen lepää-

mään jättämisen vaarana on, että tuomioistuimen työtilanne saa siinä ratkai-

sevan merkityksen. Lain vaatimus siitä, että asioiden tulee riippua toisistaan 

tai käsittelylle olla pitkäaikainen este, unohtuu kokonaan.

Kollektiivisessa lainkäytössä myös prejudisiaalinen yhtenäistämisvai-

kutus on voimakas. Tosin vaikutus on muutoinkin aikaisempaa selvempi, 

koska sen normipohja on vahventunut. Päällikkötuomarin tehtäviin kuuluu 

huolehtiminen laintulkinnan yhtenäisyydestä tuomioistuimessaan. Hänellä 

on myös käytettävissään siihen keinoja, jotka muodollisesti ovat pehmeitä 

mutta tosiasiallisesti tehokkaita. Moderni tietotekniikka ja tuomioistuinlai-

toksen sisäinen koulutus levittävät sitä tukien reaaliaikaista tietoa sekä tuo-

mioistuimen omasta että muiden tuomioistuinten käytännöistä. Tuomari 

voi harvemmin vetäytyä tietämättömyyden muurin taakse, mikä vielä 1930 

-luvulla näyttää olleen mahdollista. Kollektiivisessa lainkäytössä yhtenäis-

tävä vaikutus vahvistuu vielä luonnostaan. Asioita on paljon, ja ne pysyvät 

useimmiten ajallisesti koossa. Lisäksi asiat ovat niin samanlaisia, että poik-

keava laintulkinta pistää silmään. Laintulkinnan ”epäyhtenäisyys” havaitaan 

heti, ja toimintaympäristö, päällikkötuomari, osaston johtaja, muut tuomarit, 

reagoi siihen nopeasti. 

Mallivaikutus ei saa tukea prosessilaista, joten se on tässä tutkimuksessa 

luettu tosiasialliseksi prejudisiaalisuudeksi. Vaikutuksen ei-oikeudellisuus ei 

kuitenkaan vähennä sen merkitystä. Ihmiset ottavat luontaisesti oppia toi-

sistaan, etenkin hyvät käytänteet leviävät, ja niitä yritetään muun muassa 

hovioikeuspiirien koulutushankkeissa (eli niin sanotuissa laatuhankkeissa) 

tarkoituksella levittääkin. Kollektiivisessa lainkäytössä rakenteelliset teki-

jät vielä suosivat mallivaikutusta. Vaikka tässä tutkimuksessa on pidetty sil-

mällä asianosaisia, on myönnettävä, että kollektiivinen lainkäyttö rasittaa 

myös tuomioistuimia. Tuomioistuin voi saada muutamassa päivässä käsi-

teltäväkseen tuhansia joukkokanteita. Samoin yhteiskanne tai ryhmäkanne 

(jos sellaisia joskus nostetaan) voi sisältää saman määrän yksilöllisiä vaati-

muksia eli vaatia saman käsittelykapasiteetin, vaikka kanne laskennallisesti 

olisikin yksi asia. Asiamassa pakottaa suurenkin tuomioistuimen etsimään 
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rationaalisia menettelytapoja eli standardisoimaan käsittelyä. Siinä taas on 

pakko ottaa oppia palautteesta ja toisten tuomareiden kokemuksista. Totta 

kylläkin on, että suomalaiseen oikeuskulttuuriin ei kuulu kysellä asianosais-

ten kokemuksista, vielä vähemmän kiinnostua heidän tyytyväisyydestään. 

Kannattaa kuitenkin muistaa, että asianosaiset ovat melkoisia asiantuntijoita 

omassa asiassaan. 

Painostusvaikutusta on helppo pitää kollektiivisen lainkäytön luomuk-

sena. Yksilölliselläkin oikeudenkäynnillä voi olla tällainen vaikutus, toisin 

sanoen se ohjaa vastapuolen käyttäytymistä kyseisessä oikeudenkäynnissä 

ja joskus sen ulkopuolellakin. Kollektiivisessa lainkäytössä oikeudenkäynnin 

vaikutus tässä suhteessa on kuitenkin monin verroin suurempi. Ensiksikin 

takana on joukon tuki, toiseksi vaatimusten massamaisuus läpäisee helpos-

ti julkisuusmuurin, saa aikaan kansalaiskeskustelua ja viranomaisreaktioita. 

Joskus näyttää siltä, että painostaminen on yksi oikeudenkäynnin tavoitteista, 

se voi olla jopa tärkeämpi kuin perinteinen voittaminen oikeudenkäynnissä.  

Demonstratiivisissa kanteissa tämä on selviä, koska ne ovat oikeuspoliittista 

agendaa. Tällaisessa kanteessa oikeudenkäynnin voittaminen saattaa olla 

jopa asiallisesti täystappio, koska se osoittaa, että väitettyä yhteiskunnallista 

epäkohtaa ei olekaan. Häviö sen sijaan pitää poliittisen tai kansalaisaktiivi-

sen liikkeen käynnissä.

Prosessilain toimintalogiikan kannalta prejudisiaaliset vaikutukset ovat 

itse asiassa melkoinen epäkohta, koska ne tuovat oikeudenkäyntiin arvaa-

mattomuutta. Prejudisiaalinen vaikutus ilmenee monessa muodossa, ja vai-

kutusmuodot voivat esiintyä yhdessä tai erillisinä, ne voivat olla samansuun-

taisia tai vastakkaisia. Yleistäen voidaan sanoa, että vaikutusmekanismit ovat 

tilannekohtaisia ja vaikutuksen voima tapaussidonnaista. Tuleva prosessi-

oikeuden tutkimus ehkä löytää niistä enemmän säännönmukaisuutta kuin 

tässä tutkimuksessa on pystytty löytämään. Prejudisiaalisten vaikutusten 

arvaamattomuus voi johtaa haluun kieltää tällaiset vaikutukset joko kiistä-

mällä niiden olemassaolo tai sanomalla, että tuomari ei saa ottaa huomi-

oon tällaisia ”ulko-oikeudellisia” tekijöitä. Kieltäminen merkitsee kuitenkin 

pelkästään ongelman kätkemistä. Oikeudenkäynnit ovat aina vaikuttaneet 

ja tulevat vaikuttamaan toisiinsa. Ainoa neuvo, joka kyetään antamaan käy-

tännön lainsoveltajalle, on, että vaikutukset on otettava keskusteltaviksi ja 

ne on tuotavat esiin tuomion perusteluissa. Piileviksi jäävät prejudisiaaliset 

vaikutukset ovat huonoa lainkäyttöä. Myös tutkimuksen on myönnettävä  
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tällaisten vaikutusten olemassaolo. Niiden olemassaoloa ei kumota viittauk-

sella siihen, että ne eivät ole ”laillista” oikeudenkäyntiaineistoa.

Lopuksi kannattaa korostaa, että prejudisiaaliset vaikutukset eivät ole 

kohtalonkysymys kollektiivisessa oikeussuojassa. On totta, että oikeuksiaan 

yhdessä hakevat ehkä pääsääntöisesti hyötyvät tällaisten vaikutusten ole-

massaolosta. Vaikutukset sinänsä ovat kuitenkin enimmäkseen neutraaleja. 

Todistusvaikutus voi yhtä hyvin helpottaa vastaajan todistelua tai yhtenäis-

tämisvaikutus keventää vastaajan puolustautumista. Muutoinkin prejudisi-

aalisuus on yleinen ilmiö lainkäytössä, eikä sen tutkimista saa liiaksi kytkeä 

siihen erityistapaukseen, jonka kollektiivinen lainkäyttö muodostaa. 
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9.1. Kuuluuko tulevaisuus kollektiiviselle 
oikeussuojalle?

Tutkimuksen päättyessä on pakko tunnustaa oikeuspolitiikan voimattomuus. 

Kaikkia oikeuksia ei voida tehdä taloudellisesti oikeudenkäyntikelpoisiksi, 

toisin sanoen sellaisiksi, että niiden haltijoiden kannattaisi niitä perätä, viime 

kädessä nostamillaan oikeudenkäynneillä.470 Prosessilain tarjoamat ”halvat” 

keinot ovat osoittautuneet yllättävän vähäisiksi. Oikeudenkäyntien rahoit-

tamisen ongelmaa ei ratkaista OK 21 luvun hienosäädöllä. Todistetuksi on 

tullut sekin, että julkinen oikeusapu ja  oikeusturvavakuutus tosiasiallisesti 

epäonnistuvat oikeuksiin pääsyn tukemisessa. Ne eivät toisin sanoen onnistu 

laskemaan ratkaisevasti taloudellista oikeudenkäyntikynnystä; henkistä kyn-

nystähän nämä järjestelmät eivät edes yritä laskea.471 Yllätyksiä nämä havain-

not eivät ole. Uudistettua oikeusapujärjestelmää on vuosikausia moitittu yli-

byrokratisoituneeksi ja pirstaleiseksi.472 Oikeusturvavakuutuksia myöntävät 

vakuutusyhtiön taas ovat sopeutuneet kasvaneisiin oikeudenkäyntikuluihin 

vakuutusehdoillaan eli käytännössä vastuutaan rajaamalla. Tosin näkemättä 

vielä on, kyetäänkö se sinänsä vähäinen taloudellinen tuki, joka on saata-

vissa julkisesta oikeusavusta ja vapaaehtoisista vakuutuksista, keskittämään 

kollektiivisen oikeussuojan hakemiseen, toisin sanoen jokainen intressin-

haltija saisi käyttää yksilölliset etuutensa yhteisessä asiassa. Taloudelliseksi 

riskiksi jäisivät tämän onnistuessa vain vastapuolen oikeudenkäyntikulut, 

jos asia hävitään ja hävinnyt maksaa -pääsääntöä todella sovelletaan. Tämä 

vastuukin aktualisoituisi jos se ylipäätään aktualisoituu vasta vuosien, ehkä 

vuosikymmenen päästä, kun joukko-oikeudenkäynnit aikanaan päättyvät 

oikeuksiaan hakeneiden tappioon. 

Pessimisti sanoisi tämän luettuaan, että tasa-arvo oikeudenkäynnissä on 

yhtä kaukana kuin tasa-arvo yhteiskunnassa yleensäkin. Jotain myönteistä 

470.  Lainsäätäjän mahdollisuuksien rajallisuus tuotiin painokkaasti esiin aikanaan Ruotsin 
ryhmäkannelain valmistelussa. Ks. SOU 1994:151 A s. 171. 
471.  Tämän kuultuaan kyyninen maallikko todennäköisesti sanoisi, että uhkana ei ole se ir-
taantuminen oikeusvaltiosta kohti ”tuomareiden ja lainsäätäjien valtiota”, joka on parinkym-
menen vuoden ajan nähty uhkakuvaksi. Ks. esimerkiksi Lahti 2002 s. 89. Toki tämäkin uhka on 
syytä ottaa vakavasti mutta vielä suurempi uhka tulee siirtymisestä oikeusvaltiosta oikeudet-
tomaan valtioon, jos ajatellaan tosiasiallista oikeuksiin pääsemistä.  
472.  Ks. esimerkiksi Köyhäinavusta kansalaisoikeudeksi? 2004 s. 57. 



299

9. Lopuksi

kuitenkin tässä tutkimuksessa kävi ilmi. Tutkimuksen positiiviseen tulokseen 

kuului havainto, kuinka teknologinen kehitys tukee oikeuksien hakemista 

yhdessä. Moderni viestintäteknologia ja sosiaalisen median tarjoamat kes-

kustelupalstat helpottavat ratkaisevasti intressinhaltijoiden järjestäytymistä, 

keskinäistä yhteydenpitoa sekä toiminnan koordinointia.  Näitä mahdolli-

suuksia hyödyntävä joukko kykenee paitsi käynnistämään oikeudenkäyntejä 

myös reagoimaan lähes reaaliaikaisesti niiden tapahtumiin. Teknologia sallii 

suurten joukkojen järjestäytymisen hyvin nopeasti ja mittakaavassa, jota ei 

ennen voitu kuvitellakaan. Teknologia antaa myös osaratkaisun kollektiivi-

sen oikeussuojan rakenteelliseen pulmaan eli siihen, miten kollektiivinen 

oikeuksien hakeminen rahoitetaan. Suurissa joukoissa ovat tarvittavat toi-

menpiteet oikeudenkäynnin aloittamiseksi rahoitettavissa kerättävillä mu-

kanaolomaksuilla. Julkisen vallan myötävaikutus ei ole enää välttämätön. 

Tässä suhteessa muutos on valtaisa. 

Toisin julkinen valtakaan ei ole ollut täysin välinpitämätön sen suhteen, 

pääsevätkö kansalaiset oikeuksiinsa. Kannattaa esimerkiksi muistaa, että 

tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitea ehdotti aikanaan valtiollisten oike-

uspalvelukeskusten perustamista.473 Keskukset ohjaisivat kansalaisia heidän 

riitoihinsa sopivan riidanratkaisuforumin käyttämiseen. On helppo huoma-

ta, että oikeuspalvelukeskukset olisivat – tai oikeammin olisivat voineet, jos 

tälle tielle olisi lähdetty – yhtä hyvin ohjanneet kansalaisia järjestäytymään, 

esimerkiksi ryhtymään joukkokanteiden tai yhteiskanteen asianosaisiksi tai 

muodostamaan pilottikanteen taustaryhmä. Tosin tällainen ohjaaminen tus-

kin vilahti ehdotuksen tekijöiden mielessä. Keskus olisi lähinnä ohjannut 

kansalaiset oikeaan tuomioistuimeen tai oikeusapupalveluun. Tässä tutki-

muksessa käsitellyt esimerkkitapaukset kuitenkin kertovat sen, että kansa-

laisyhteiskunnan mekanismit ja sosiaalinen media hoitavat tämän tehtävän 

yhtä hyvin ellei paremminkin.   

Lisäksi sosiaalinen media avaa tien joukkorahoituksen keräämiseen suu-

relta yleisöltä. Poliittisesti tai inhimillisesti kiinnostavissa oikeudenkäynneis-

sä löytyy varmasti sellaisia henkilöitä, jotka haluavat tukea esimerkiksi oi-

keudenkäyntiä rahallisesti mutta eivät halua sekaantua siihen asianosaisena. 

Mitä suurempi oikeuksiaan hakeva joukko on, sitä tehokkaammaksi sen toi-

minta saadaan. Joukon taloudellinen kantokyky kasvaa, pääsy julkisuuteen 

helpottuu, joukon asema sovintoneuvotteluissa vastapuolen kanssa vahvis-

tuu, oikeudenkäynnin henkinen rasitus jakaantuu, osanottajat muuttuvat 

473.  KM 2003:3 s. 284.
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nimettömiksi ja niin edelleen. Suuren mittakaavan oikeudenkäynnit myös 

herättävät oikeuspolitiikan toimijat. Onhan joukko-oikeudenkäynti merkki 

siitä, että aineellisen lainsäädännön läpäisyssä on jotain vialla. Ja mikä pa-

rasta kollektiivisen oikeussuojan kannattajan silmissä: teknologian kehitys 

koituu nimenomaan oikeuksiaan yhdessä hakevien hyödyksi. Vastapuoli, jo-

ka on skeemassa vahva mutta yksinäinen toimija, yleensä institutionaalinen, 

ei saa oikeastaan mitään hyötyä sen enempää uudesta viestintäteknologiasta 

kuin sosiaalisesta mediastakaan. 

Teknologian kehitys jatkuu erittäin nopeana. Markkinoilla ovat jo ensim-

mäiset tietokoneohjelmat, jotka auttavat potentiaalisia intressinhaltijoita sel-

vittämään, onko heidän oikeuksiaan jossain soveltamistilanteessa loukattu. 

Tämä ei vielä sinänsä tue nimenomaan kollektiivista oikeussuojaa. Loukka-

uksen ohjelman avulla toteava kansalainen voi yhtä hyvin turvautua perin-

teiseen yksilölliseen oikeussuojaan. On kuitenkin helppo huomata, että hän 

paljon todennäköisemmin hakee internetin kautta jo valmiiksi asiaa ajavaa 

joukkoa. Jos tällainen joukko löytyy ja se harkitsee oikeudellisia toimia, kyn-

nys liittyä valmiin joukon toimintaan on varmasti alhaisempi kuin perintei-

sissä soveltamistilanteissa. Jos kehitys on ennakoitua, oikeudenkäyntikynnys 

tämän teknologian rautaisen käden seurauksena tulee laskemaan. Paljonko 

kynnys laskee, jää arvailtavaksi, koska myös muut sosiaaliset, taloudelliset ja 

kulttuuriset tekijät vaikuttavat. Kiistatonta joka tapauksessa on, että tekno-

logian sovellukset, sekä nykyiset että tulevat, suosivat kollektiivista oikeus-

suojaa.  

Yllätys ei liene, että tällaiset keinoälysovellukset kohtaavat vahvojen toi-

mijoiden vastarinnan. Vahvat vastapuolet haluavat estää automatisoidut 

kollektiivisen oikeussuojan sovellukset ja atomisoida oikeuksiaan hakevat, 

toisin sanoen toimittaa jos mahdollista potentiaaliset intressinhaltijat yksi-

löllisen oikeussuojan asiakkaiksi.474 Kuvaava amerikkalainen esimerkki on 

niin sanottu Fixet-parkkisakkosovellus. Tällaisen sakon saanut autoilija voi 

älypuhelimellaan tarkistaa, onko sakko määrätty asianmukaisesti kuten oliko 

pysäköintikielto merkitty kunnolla. Joissakin amerikkalaisissa kaupungeissa 

sovelluksen käyttö onkin paradoksaalisesti kielletty.475 Tällaisesta ohjaus-

474.  Tämä halu ei tietenkään seuraa siitä, että vahvat toimijat olisivat yksilöllisen oikeussuo-
jan tai perinteisen oikeudenkäynnin ideologisia kannattajia. Yksilöllisen oikeussuojan eetos 
vain pitää oikeuksiaan todenteolla peräävät kansalaiset ruodussa eli oikeudenkäynnit harvassa.      
475.  Advokaatti 6/2016: ”Ihmisten kielellä”. Seuraavaa askelta eli ”kollektiivista” sovellusta ei 
tarvinne kauaa odotella. Tällaisessa sovelluksessa sakon perusteettoman määräämisen toden-
nut autoilija voi liittyä yhteiseen valitukseen, joka sekin tehdään sähköisesti ja automaattisesti. 
Luultavasti hyvin moni muukin autoilija on saanut samanlaisen perusteettoman parkkisakon. 
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palvelustakaan kollektiivisen lainkäytön tyypillinen nimittäin vastapuoli ei 

hyöty: hän ei tarvitse tällaista informaatiota, koska hän tietää muutoinkin 

tekemisensä ja oikeudellisen asemansa. Eri asia on, onko oikein mieltää sa-

kon saaja sen maksuunpanneen viranomaisen vastapuoleksi ja tilanne kon-

fliktiksi. Sillä ei kuitenkaan ole tässä merkitystä.

Myöskään taktiset keinoälysovellukset eivät ole enää scifi- kirjojen haa-

veita. Kohta esiteltäneen sellaisia sovelluksia, jotka shakkiohjelmien tapaan 

analysoivat vastapuolen käyttäytymistä ja tämän juridisia siirtoja hakien 

omalle puolelle tehokkainta mahdollista strategiaa. Tällainen ohjelma aut-

taisi etenkin joukkokanteita, joissa koordinaation tarve on suuri. Tällaiset 

(toistaiseksi kuvitteelliset) sovellukset auttavat teoriassa kumpaakaan oikeu-

denkäynnin vastapuolta. Tosiasiallisesti niistäkin suurimman hyödyn kor-

jannevat kollektiivisesti oikeuksiaan hakevat. Esimerkiksi joukkokanteissa 

vastapuoli on tosiasiallisesti sidoksissa yhteen ja samaan taktiikkaan kaikis-

sa oikeudenkäynneissä. Yritys ei voi uskottavuutta hukkaamatta edustaa oi-

keudenkäynnissä 1 oikeudellista linjaa a ja oikeudenkäynnissä 2 linjaa b, jos 

oikeudenkäynnissä on kysymys samanlaisesta asiasta.476 Erilainen taktiikkaa 

luokitellaan ”prosessikikkailuksi” ja juristeriaksi. Sen sijaan vastaavaa vaaraa 

ei sisälly siihen, että oikeudenkäyntien 1 ja 2 kantajat ajavat kanteitaan eri ta-

valla, hehän ovat eri toimijoita. 

Jotain muutakin kokemuksista on opittu. Huonosti suunnitellut, mi-

nimaalisesti säännellyt ja asenteiden muuttumista vaativat kollektiivisen 

oikeussuojan keinot jäävät vaille käyttäjiä ja päätyvät enintään prosessi-

oikeuden standarditeosten palstantäytteeksi. Sen sijaan kunnolliset, lain-

käyttöjärjestelmään ankkuroidut kollektiivikanteet saavat joidenkin mie-

lestä liiankin suuren suosion.477 Sopivan käytön ja liikakäytön (eli niin 

sanotun väärinkäytön) suhde on katsojan silmässä.478 Väitteet siitä, että 

prosessilailla kyettäisiin erottamaan ”turhat” kanteet oikeudenkäynnin ”an-

saitsevista” kanteista, ovat ilmiselvää populismia. Yritykset karsia ”turhia”  

kanteita sisältävät aina vaaran siitä, että ”ansaitsevatkin” kanteet tulevat kar-

situiksi.  

476.  Legalisti ei tietenkään näe erilaisessa asianajamisessa mitään huolestuttavaa: jokainen 
oikeudenkäynti on itsenäinen, ja asianosaisilla on vapaat kädet ajaa asiaansa parhaaksi katso-
mallaan tavalla. Tuomarit eivät kuitenkaan ole juridisia koneita vaan ihmisiä, joilla on moraa-
liset arvonsa. Kokenut asianajaja yrittää aina hankkia asialleen tuomarin myötätunnon. Siihen 
taas vaikuttaa paitsi asian aineellinen oikeudenmukaisuus myös ”reilu” tai ainakin sellaiselta 
näyttävä asianajaminen. 
477.  Näin Raja-Lomas 2015 s. 67.
478.  Hodges-Voet 2017 s. 3. 
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Kollektiivisessa lainkäytössä voidaan puhua eräänlaisesta paradoksista. 

Tällaisesta lainkäytöstä saadaan suurimmat hyödyt isoissa oikeuskulttuureis-

sa, joissa intressihaltijoista muodostuu riittävät massat. Kollektiivinen lain-

käyttö nimittäin johtaa prosessiekonomisiin säästöihin vasta toteutuessaan 

suuressa mittakaavassa. Muutaman hengen ryhmäkanteet ovat voimavaro-

jen tuhlaamista. Kuitenkin juuri suuret oikeuskulttuurit ovat, näin väitetään, 

erityisen vastahakoisia omaksumaan kollektiivisen lainkäytön välineitä pro-

sessilakeihinsa.479 Samaan hengenvetoon on lisäksi arveltu, että Euroopan 

unionin ponnistelu muutosvastarinnan murtamiseksi on tuomittu epäonnis-

tumaan. Kollektiivinen oikeussuoja on esitetyn sloganin mukaan ”vikisevä 

hiiri”, joka ei pelota ketään. Ensimmäinen väite on osaksi totta: mittakaavasta 

saatavat edut riippuvat tietenkin oikeusjärjestyksestä (tai oikeammin talous- 

ja yhteiskuntajärjestyksestä). Toki aihetta on kysyä, millaisia intressinhalti-

joiden massoja kollektiivinen lainkäyttö vaatii, jotta se olisi joko eettisesti 

tai taloudellisesti perusteltavissa. Samoin vasta aika näyttää, miten komis-

sio onnistuu kääntämään mielipiteitä ja mielikuvia. Toki on sanottava, että 

kollektiivisella oikeussuojalla on myös oma käyttövoimansa eli lisääntyvä 

skeptisyys siihen, takaako yksilöllisen oikeussuojan eetos riittävän oikeuksiin 

pääsyn keskivertoiselle kansalaiselle. 

Totta samoin näyttää olevan, että kollektiivisen oikeussuojan tulevaisuus 

riippuu paljolti julkiselta vallalta saatavasta tuesta eli käytännössä selvimmin 

julkisen oikeusavun saatavuudesta. Ulkomaiset esikuvat osoittavat, että yh-

teiskanteiden ja joukkokanteiden vireille paneminen ja osaksi ajaminenkin 

rahoitetaan helpoimmin tällä tavalla, toisin sanoen kanteisiin lähtevä intres-

sinhaltija hakee ja saa oikeusapua.  Vaikka oikeusavulla on kaikissa maissa 

katto, yhteenlaskettuina nämä ”yksilölliset” oikeusavut rahoittavat de facto 

oikeudenkäynnin alkuvaiheen.480 Vastapuolen kustannuksia oikeusapu ei 

juuri missään kata, joten oikeudenkäynnin taloudellinen kokonaisriski ei 

mainittavasti pienene. Pohjoismaissa tämä rahoitusmuoto on jäänyt tunte-

mattomaksi. Myös oikeusapulainsäädäntö kasaa sen saamiselle esteitä. On 

muistettava, että kollektiivisessa oikeusavussa yksilölliset vaatimukset ovat 

tyypillisesti pieniä, joskus vain muutamia kymmeniä euroja. Esimerkiksi Suo-

men oikeusapulaki (257/2002) epää oikeusavun (7 §), jos asialla on hakijal-

479.  Hodges 2014 s. 87.
480.  Sama pätee myöskin vapaaehtoisiin oikeusturvavakuutuksiin, joissa on havaittavissa vas-
taava kumuloituva vaikutus. Vaikka oikeusturvavakuutus normaalisti korvaa vain 6 800 euroa 
oikeudenkäyntiä kohden, sadan joukkokantajan käytettävissä olisi 680 000 euron suuruinen 
rahoitus, joka luultavasti riittäisi heidän omaan asianajamiseensa.
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le vähäinen merkitys (1-k) tai oikeusapu olisi selvästi tarkoituksetonta ver-

rattuna hakijan siitä saamaan hyötyyn (2-k).481 Ensimmäinen kohta arvioi 

merkitystä pelkästään oikeusavun hakijan näkökulmasta; sillä, että muilla 

kansalaisilla on samanlaisia vaatimuksia, ei vaikuta asiaan. Näin esimerkiksi 

tuotevahingoissa yksikään tuhansista vahingonkärsijöistä ei ole oikeutettu 

oikeusapuun, jos kaikkien korvausvaatimukset jäävät esimerkiksi alle sa-

dan euron. Kollektiivinen oikeussuoja vaatisi näin omia säännöksiään. Ne 

taas edellyttävät oikeuspoliittista päätöksentekoa – halutaanko kollektiivisia 

oikeudenkäyntejä tukea oikeusapujärjestelmän kautta? Kannattaa muistaa, 

että Euroopan unioni suhtautuu kielteisesti tällaisten oikeudenkäyntien ”ul-

kopuoliseen” rahoittamiseen. On kuitenkin vaikea perustella, miksi kansalai-

nen menettäisi oikeutensa saada oikeusapua pelkästään siksi, että hän hakee 

oikeuksiaan yhdessä muiden samassa asemassa olevien kanssa.      

9.2. Mihin mennään?

Ennustukset kollektiivisen oikeussuojan kehityksestä vaihtelevat. Yhtäältä 

epäillään, saako tällainen oikeussuoja kannatusta oikeuspolitiikan päättä-

jiltä. Toisaalta myöntäväkään vastaus ei vielä ratkaise sitä, rakennetaanko 

kollektiivisen oikeussuojan järjestelmät perinteisen oikeudenkäynnin vai 

vaihtoehtoisen riidanratkaisun varaan. Kolmaskin tie on vilahdellut kansain-

välisessä keskustelussa. Huonot käyttäjäkokemukset kollektiivisista oikeu-

denkäynneistä on tulkittu merkeiksi evoluutiosta, joka vie oikeudenkäyn-

neistä parempaan aineelliseen sääntelyyn ja sen toteutumista valvoviin 

julkisiin asiamiehiin.482 Tulevaisuus kollektiivisessa oikeussuojassa kuului-

si siis asiamiesjärjestelmälle, jota tämän tutkimuksen ensimmäisessä osassa  

481.  Ruotsissa on katsottu, että vastaava kohtuullisuusharkinta aktualisoituu lähinnä vahvis-
tuskanteissa sekä sellaisissa riidoissa, jotka ratkaistaan oikeudenkäynnin ulkopuolella. Ks. SOU 
1995:81 s. 118. Ruotsin ryhmäkannelain valmistelussa oikeusavun saatavuutta ryhmäkanteiden 
ajamiseen ei sinänsä epäilty. Huolta kannettiin pikemminkin siitä, että jokaiselle ryhmäläisel-
le asetettaisiin täysimääräinen omavastuu, mikä heikentäisi oikeudenkäynnin rahoittamista 
oikeusavulla. Ks. SOU 1994:151 B s. 478. Suomessa asian vähäisen merkityksen tulkinta on ollut 
paljon ankarampi. Vanhan oikeusapulain perusteella katsottiin, että oikeusapua ei saanut an-
taa edes oikeudenkäynnin ulkopuolella, jos oikeusavun merkitys oli ”ilmeisen vähäinen”. Ks. 
Ruso 1985 s. 157. Ilmaisua ”vähäinen merkitys” käytettiin jo vuoden 1955 laissa maksuttomasta 
oikeudenkäynnistä. Silloisia kiistanaiheita olivat, kenen näkökulma määräsi asian merkityk-
sen ja oliko arviointi objektiivista vai subjektiivista. Ks. Aalto 1974 s. 1974 s. 59. Aika ei ole vienyt 
tältä kysymyksenasettelulta sen ajankohtaisuutta.  
482.  Näin Hodges – Voet 2017 s. 7. Vrt. Raja-Lomas 2015 s. 78. He pitävät tällaista kehitystä 
epätodennäköisenä, koska asiamiesten ja vastaavien kaksiroolisuus johtaa sovittamattomiin 
intressiristiriitoihin.  
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väheksyttiin.483 Keskittymistä kompensoivaan kollektiiviseen oikeussuo-

jaan on sitäkin pidetty strategisena virheenä. Tämä on pakko osaksi myön-

tää: kompensoivan oikeussuojan saavutukset eivät vakuuta innokastakaan 

asianharrastajaa. Joukko-oikeudenkäynnit kestävät loputtomiin ja ovat kal-

liita. Selvää on sekin, että epäkohdista päästään eroon, kun ajatus kompen-

soinnista unohdetaan, toisin sanoen tavoitteena on preventiivinen oikeus-

suoja.484 Yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta tällainen perusratkaisu ei 

toteuta. Sehän ottaa lähtökohdaksi, että kaikkia aineellisen lainsäädännön 

takaamia oikeuksia ei toteuteta eikä voidakaan toteuttaa. Reilu peli kylläkin 

vaatisi tämän tunnustamista – ja toteuttamiskelvottomien oikeuksien pois-

tamista lainsäädännöstä.

Tässä tutkimuksessa kuitenkin luotetaan kollektiiviseen oikeussuojaan ja 

sen tulevaisuuteen. Tällainen oikeussuoja tarjoaa toistaiseksi uskottavimman 

ratkaisun oikeuksiin pääsemisen ongelmaan. Maailma on otettava sellaisena 

kuin se on: hyvät asiat eivät toteudu itsestään, valistus, aineellinen sääntely ja 

valvonta tehoavat kaikkein heikoimmin niihin, jotka tulisi saada toimimaan 

lakien mukaisesti. Kollektiivinen oikeussuoja täydentää erinomaisesti vaih-

toehtoista riidanratkaisua, käytännössä institutionaalista sovittelua. Sovittelu 

nimittäin ei ole viisastenkivi oikeudellisessa konfliktinhallinnassa. Kaikkia 

asioita ei saada sovituksi, koska kiistan toinen osapuoli yksinkertaisesti ei 

halua niitä sopia. Haluttomuus sovintoon taas johtuu tavallisesti siitä, että 

kiistojen sopiminen ei ole tämän osapuolen kokonaisedun mukaista. Toi-

saalta yhtälö, jossa vastakkain ovat ylikorkea oikeudenkäyntikynnys ja kan-

salaisten lisääntyneet oikeudenmukaisuusodotukset, ei sekään ole hyväksi. 

Vaikka moraaliarvot unohdettaisiinkin, lainsäädäntö alkaa marginalisoitua, 

kun tai jos sen mukainen käyttäytyminen on toimijan omantunnon varassa. 

Totta on, että sovittelumekanismit ja toimiva kollektiivinen oikeussuojakaan 

eivät edes yhdessä tuo kaikille oikeutta, mutta tällainen uudistus on joka ta-

pauksessa melkoinen askel sitä kohti. Mikään lainkäyttöjärjestelmähän ei voi 

taata kaikkien oikeuksien täydellistä toteutumista.     

Kollektiivisen oikeussuojan on ylitettävä ennakkoluulojen muuri. Täl-

laista oikeussuojaa tarvitaan tavallisesti pienehköjen massavaatimusten to-

teuttamisen. Moniin oikeusjärjestyksiin on kuitenkin sisäänrakennettuna 

483.  Koulu 2017 s. 59.
484.  Logiikka tuo mieleen anekdootin siitä, miten suojatiellä tapahtuvat liikenneonnetto-
muudet saataisiin vähenemään. Valtaosa jalankulkijoistahan loukkaantuu suojatietä ylittäes-
sään. Niinpä luvut suojatieonnettomuuksista saadaan pienemmiksi vähentämällä suojateiden 
määrää. Tätä tarkoittava ehdotus on kaskua kerrottaessa tapana sijoittaa Ruotsin liikennemi-
nisterin suuhun.  
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vähäintressisten vaatimusten väheksyntä, ne ovat ”bagatelliasioita”, joihin 

ei pitäisi hukata tuomioistuinten kallisarvoista aikaa. Pohjoismaat eivät ole 

tässä suhteessa poikkeus. Tuomioistuimet itsekin haluavat päästä ratkaise-

maan isoja ja tärkeitä asioita: monesti valitellaan, että liike-elämän kiistat 

(joita pidetään lähtökohtaisesti tällaisina) päätyvät valtiollisen lainkäytön 

sijasta välimieslainkäyttöön.485 Taustalla häämöttää roomalaisen oikeuden 

maksimi ”de minimis non curat prætor”, ”tuomari ei huolehdi pikkuasiois-

ta”. Tosin kollektiivisen lainkäytön tyyppitilanteessa logiikka pettää pahem-

man kerran. Yksittäinen sadan euron vääryys, jonka kuluttaja A kokee, voi 

toki olla vähäteltävissä, mutta kun vastaavan vääryyden kokeneita kuluttajia 

on satatuhatta, kyseessä ei ole enää pieni asia. Tästä syystä preetorinkin on 

huolehdittava heidän oikeuksiin pääsystään. Kaiken kaikkiaan puhuminen 

bagatelliasioista tai pikkuasioista on oikeastaan orwellilaista uuskieltä. Ilmai-

su välittää piilokäsityksen, etteivät tällaiset asiat oikeasti olekaan huomion 

arvoisia. Tällaisia vaatimuksia esittävät kun ovat kverulanttimaisia ”oikeus-

taistelijoita”, eräänlaisia lainkäyttömarkkinoiden markkinahäiriköitä, jotka 

on saatava alistumaan kohtaloonsa.

Toki voidaan myöntää, että lainkäyttöjärjestelmässä päädytään lopulta 

kysymään, millainen oikeuden on arvoiltaan tai spesifisemmin euromää-

rältään oltava, jotta järjestelmä tukee sen toteutumista.486 Tai vielä perusta-

vamman laatuisesti: autetaanko ihmisiä pääsemään vähäisiin oikeuksiinsa 

vai estetäänkö se, että joku tekemällä vähäisiä oikeudenloukkauksia kerää 

omaisuuksia? Access to justice -ajattelu lähtee ensimmäisestä vaihtoehdos-

ta, mutta samalla myönnetään ajattelun osittainen epärealistisuus, kun yk-

silölliset vääryydet ovat hyvin pieniä. Jos esimerkiksi yksittäisen kuluttajan 

kärsimä vahinko on vain muutama euro – ääritapauksissa muutama sentti 

– yksilöllinen kompensaatio korvataan sillä, että palautettava määrä ohja-

taan kuluttaja- tai kansalaisjärjestöille. Ne voivat rahoittaa palautuksella tu-

levaa toimintaansa, esimerkiksi uusien joukkokanteiden nostamista. Vaik-

kakaan tällainen hyödyn ”konfiskointi” ei toteuteta aitoja access to justice 

-tavoitteita, se toteuttaa sosiaalista oikeudenmukaisuutta.487 Edellä viitattu  

485.  Tosin kysymykseen, mitä sitten pidetään ”tärkeänä” asiana, tulee harvemmin perustel-
tuja vastauksia. Tämä ei ole ihme, sillä asian tärkeys tai suuruus on katsojan silmässä. Tärkey-
den samastaminen riitaintressin euromäärään tuskin saa sekään laajempaa kannatusta, mikä 
ajattelu on kunniaksi tuomioistuimille. 
486.  Hodges (2016 s. 336) pelkistää oikeuspoliittisen valinnan melko provokatooriseen kysy-
mykseen: “How many people a defendant has to wrong to be worth doing something?” Access 
to justice -ajattelussa vastausta ei tarvitse kauan miettiä – yksi vääryyttä kärsinyt riittää!
487.  Tätä yleiskielistä konfiskaatiota ei saa sekoittaa oikeaan rikosoikeudelliseen menettä-
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cy-prés -metodi sekä fluid recovery -mekanismi ovat tämän logiikan sovel-

luksia: ne eivät tuo vahinkoa kärsineitä oikeuksiinsa mutta riistävät oikeu-

denloukkaukseen syyllistyneeltä sen hyödyn, jonka tämä on saanut. Lain-

säätäjä ja valvova viranomainen saattaa pitää tällaista konfiskointia jopa 

parhaana ratkaisuna. Kaikki oikeudenloukkauksia kärsineet eivät koskaan 

tule tuomioistuimiin esittämään vaatimuksiaan, vaikka se olisi kuinka vai-

vatonta ja riskitöntä tahansa. Vahvat toimijat hyötyvät tällaisesta ihmisten 

rationaalisesta apatiasta, kehitti lainsäätäjä miten toimivia oikeussuojame-

kanismeja tahansa. 

Aasin leukaluuksi jolla peitota kollektiivista oikeussuojaa käy myös yk-

silöllisen oikeussuojan eetos. Se on vahva kaikissa mannermaisissa oikeus-

järjestyksissä, ehkä vahvimmillaan Suomessa. Eetos taipuu mieleen tarttu-

viksi iskulauseiksi tyyliin ”oikeudenmukaisuutta ei voida tuottaa teollisesti, 

metritavarana”.488 Jos eetoksen vaatima jokaisen vaatimuksen tunnontarkka 

tutkinta ja asianosaisten määräämisvallan kunnioittaminen siirretään täy-

simääräisinä kollektiiviseen oikeussuojaan, jokseenkin kaikki kollektiivisen 

oikeussuojan edut menetetään. Kollektiivisen oikeussuojan hintana on jon-

kinlainen konformismi, joko vaatimusten yhdenmukaistuminen tai korva-

uksien määrien arviointi. 

Tällä hetkellä näyttää siltä, että ideologioiden taistelu on ainakin Euroo-

passa päättynyt kollektiivisen oikeussuojan voittoon. Kahakointi on siirtynyt 

siihen, miten suoja toteutetaan. Siinä taas ensimmäinen askel tuntuu olevan 

ihmisten rohkaiseminen hakemaan myös ”pieniä” oikeuksiaan (’low-value 

claims’). Pelkkä rohkaiseminen on tietenkin hyödytöntä ja jopa vaarallista, 

jos oikeusjärjestys ei tarjoa sopivia keinoja pienten oikeuksien toteutumiseen. 

Kuinka haitallista lainkäyttöjärjestelmän aukollisuus on, on keskustelutee-

ma sinänsä. Jotkut katsovat sen järkyttävän lain legitimiteettiä, jotkut luot-

misseuraamukseen, josta hyödyn korjaa valtio. Rikosoikeudellinen konfiskaatio väistyy kil-
pailevan yksityisen oikeuden eli rikoksen uhrin korvausvaatimuksen tieltä. Ks. Rautio 2006 s. 
191. Rajanveto on kuitenkin vaikeaa, koska joissakin maissa (esimerkkinä Saksa) myös cy-prės 

-metodissa tuomittu yhteinen korvaus maksetaan ja tarvittaessa peritään liittotasavallan kas-
saan. Ks. Stadler 2011 s. 167. Tämä epäpuhdas sovellus voi päätyä Euroopassa perusratkaisuksi, 
koska komissio vastustaa kaikkia kompensoivia malleja, joissa korvausta päätyisi ulkopuoli-
sille järjestöille eli vahingon kärsijöiden ulkopuolelle. Asia erikseen on, että komissio tuntuu 
olevan logiikassaan pahasti harhateillä. 
488.  Nuotio 1996 s. 1035. Omassa asiayhteydessään iskulause kylläkin korosti valtiovallan vel-
vollisuutta huolehtia oikeuksien toteutumisesta yhä pirstaleisemmassa maailmassa. Menet-
telyn nopeus ja halpuus ei saisi vaarantaa asianosaisten oikeusturvaa. Tosin nykykäsitys on 
hieman toinen. Kohtalaisen oikea ratkaisu nopeasti on parempi kuin hieman aineellisesti oi-
keampi ratkaisu pitkällisen ja kalliin oikeudenkäynnin jälkeen. 
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tavat siihen, että valtaosa ihmisistä ei välitä pienistä vääryyksistä tai ainakin 

alistuu nykytilaan luonnonlain kaltaisena välttämättömyytenä.489 Joku ehkä 

sanoisi, että paljon riippuu oikeuskulttuurista. Legalistiset ja litigaatiohen-

kiset oikeuskulttuurit sietävät vähemmän oikeuksien toteutumattomuutta 

kuin ne kulttuurit, joissa lailla ja lainkuuliaisuudella ei ole koskaan ollut ar-

vostettua asemaa. Jos näin on, suomalaisen oikeuskulttuurin sietokynnys ei 

olisi kovin korkea. 

9.3. Oikeuspolitiikan kolme linjaa

Oikeuspoliittisia vaihtoehtoja on teoriassa kolme, eli estävä, seuraileva ja 

edistävä lainsäädäntöstrategia. Ensimmäinen kulkee eurooppalaiseen vas-

tavirtaan, toisin sanoen se katsoo kollektiivisen oikeussuojan tarpeettomaksi 

ja yrittää minimoida sen disruptiivisen vaikutuksen yksilöllisen lainkäytön 

eetokseen. Kuten tässä tutkimuksessa on havaittu, moderni tietotekniikka 

helpottaa intressinhaltijoiden järjestäytymistä. Ilman sitä puukartellikan-

teiden kaltaiset massiiviset joukkokanteet olisivat yksinkertaisesti mahdot-

tomia. Näin kanteita vaikeutetaan suuresti, jos internetin käyttäminen tähän 

tarkoitukseen kiellettäisiin. Teknisesti tällaista kieltoa on helppo ylläpitää 

sulkemalla ne sivustot, joilla kanteisiin halukkaita intressinhaltijoita värvä-

tään. Tietotekniikkaa on mahdollista hyödyntää myös keräämällä sen avulla 

rahoitusta eli niin sanottuja liittymismaksuja. Näin myös sen tielle olisi kasat-

tava esteitä. Esimerkiksi: joukkorahoitus oikeudenkäyntiin tehdään luvanva-

raiseksi sitomalla se rahankeräyslakiin ja tarkoituksen yleishyödyllisyyteen. 

Kaikkia kanteita ei tällä vielä estetä, mutta niiden nostamista vaikeutetaan. 

Prosessioikeudellisia kynnyksiä on vielä helpompi kasata, koska siihen riit-

tävät prosessilain tai usein jopa sen tulkintojen muutokset. Yhteiskanteet 

pystytään torjumaan lähes täysin, jos pitäydytään prosessilain kirjoittamat-

tomaan lähtökohtaan, jonka mukaan jokaisen vääryyttä kärsineen on nos-

tettava oma erillinen kanne eli tehtävä yksilöllinen haastehakemus. Proses-

silaistahan poistettiin uudistuksissa vanha säännös siitä, milloin kantajat 

saivat tehdä yhteisen haastehakemuksen.490 Kumulaation epääminen taas 

leikkaa merkittävästi joukkokanteista saatavaa prosessiekonomista sääntöä. 

489.  Ks. Wagner 2011 s. 5. Hän näkee kenties vahvimmin nykytilan uhkana legitimiteetille. 
Totta on, että luottamuksen tärkeydestä on kiistelty. Julkisten instituutioiden, joihin myös tuo-
mioistuimet luetaan, ei tarvitse nauttia jatkuvaa varauksetonta kansalaisten enemmistön luot-
tamusta täyttääkseen tehtävänsä. Yksimielisiä oltaneen kuitenkin siitä, että ”laajaa ja vahvaa 
epäluottamusta” kuvaava kansalaisarvio on ”aina vakava asia”. Näin Tala 2002 s. 33.
490.  Lainsäädäntöhistoriasta ks. Koulu 2017 s. 167.
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Tässäkin riittää pitäytyminen lainkirjaimeen eli täydellisen identtisyyteen 

sekä vaatimuksissa että niiden perusteissa. 

Vielä tehokkaammin kollektiivisia kanteita torjutaan sillä, että asianaja-

misen personaaliunionia ei hyväksytä. Yhteinen asianajaminen on sekä te-

hokasta että suhteellisen halpaa. Tosin personaaliunionin kieltämisellä on 

haittavaikutuksensa. Se toki rajoittaa, kustannusten kasvaessa, joukkokan-

teita, mutta samalla menetetään se luontainen koordinaatio, minkä perso-

naaliunioni tuo mukanaan. Ulkomaiset esikuvat – esimerkkinä kokemukset 

Saksan mallikannelaista – osoittavat, millaiseen kaaokseen päädytään, kun 

sadat asianajajat hoitavat hieman eri tavoin ja toisistaan välittämättä pää-

miestensä asioita. Tuomioistuimen työmäärä moninkertaistuu, koska koor-

dinointia ei voida enää siirtää yhteisen asianajajan huoleksi. Yhteinen asi-

anajaminen tuo pulmiakin. Siinä voi syntyä intressiristiriitoja eri päämiesten 

välille, koska eri asiat (tai yhteiskanteissa eri vaatimukset) helposti edellyt-

täisivät erilaista asianajamista. 

Yksi sääntelyn kohde ovat tulospalkkiot. Kollektiivikanteita rahoitetaan 

hyvin usein tulospalkkioehtoisilla toimeksiannoilla, joissa asianajaja rahoit-

taa oikeudenkäynnin kulun sekä kantaa osaksi siitä aiheutuvan taloudelli-

sen riskin. Toistaiseksi Suomen prosessilaki on suhtautunut yllättävänkin 

liberaalisti tulospalkkioihin, jopa muissa pohjoismaissa vieroksuttu voitto-

osuuspalkkio on täällä sallittu. Liberaali asenne saattaa selittyä tällaisten toi-

meksiantojen harvinaisuudella, ne ovat kauan olleet kummajaisia. Palkki-

okäytännön yleistyessä tällaiset toimeksiannot voivat kohdata vastustusta. 

Tuomioistuimet tuskin ovat vastarinnan kärkijoukossa, jos ulkomaisia esiku-

via on uskominen. Tulosvastuisia palkkioperustetta vastustavat yhtäältä oike-

uspoliitikot, toisaalta ne asianajajat, jotka eivät halua ottaa vastaan tällaisia 

toimeksiantoja asiakkailtaan. Ensimmäisten vastustus perustuu pelkoon siitä, 

että tulospalkkiot provosoivat aiheettomia oikeudenkäyntejä, jälkimmäisten 

taas siihen, että tulospalkkiokäytäntö vääristää kilpailua. Ulkopuolista perus-

telut eivät vakuuta. Harva tulospalkkioehdolla toimeksiannon vastaanottanut 

aisanajaja nostaa toivottoman eli häviöön tuomitun kanteen, pikemminkin 

asia on juuri päinvastoin. Aiheellisten oikeudenkäyntien lisääminen taas on 

juuri se päämäärä, mihin kollektiivisella oikeussuojalla pyritään. Syntyvää 

kilpailua puolestaan on epäloogista syyttää epäreiluksi, kun kaikilla alalla 

toimivilla on tilaisuus samaan eli tulospalkkioiden käyttämiseen vastaanot-

tamissaan toimeksiannoissa.
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Pääsääntöisesti kollektiiviset kanteet hyötyvät prejudisiaalisesta vaikutuk-

sesta. Pilottikanteet nostetaan nimenomaan tällaisen vaikutuksen toivossa, 

joukkokanteissa se on eräänlainen sivuvaikutus, joskin prosessiekonomises-

ti merkittävä. Vaikka tällaisesta vaikutuksesta teoriassa hyötyvät molemmat 

asianosaistahot, käytännössä hyödyn saavat intressinhaltijat. Kollektiivisen 

oikeussuojan skeemassa oikeuksiaan vaativien oikeudet ovat lähtökohtaises-

ti selviä ja voittoisaa oikeudenkäyntiä lupaavia. Vain korkea oikeudenkäynti-

kynnys tai rationaalinen apatia on estänyt niissä yksilöllisen kanteen nosta-

misen. Näin ollen prejudisiaalisen vaikutuksen epääminen vie taktisia etuja 

kollektiiviselta oikeussuojalta. Mikään oikeuspolitiikka ei kuitenkaan kyke-

ne hävittämään prejudisiaalista vaikutusta. Esimerkiksi todistusvaikutuksen 

juuret ovat vapaassa todistusteoriassa, joka puolestaan on fundamentaalinen 

osa modernia prosessilainsäädäntöä. Mallivaikutus ja yhtenäistämisvaikutus 

taas hakevat tukensa viime kädessä ihmisen kyvystä ottaa opiksi kokemuk-

sista ja halusta välttää ristiriitaiselta vaikuttavaa käyttäytymistä. Vaikka yhte-

näistämisvaikutuksen säädösperusta eli tuomioistuinlaki kumottaisiin, mi-

kään ei luultavasti muuttuisi. Käytäntö on aina hakenut yhdenmukaisuutta.

Suomessa myöskään asianosaiskelpoisuuden tai asialegitimaation supis-

tukset eivät vaarantaisi kollektiivista oikeussuojaa. Kumpikin on jo valmiiksi 

niin suopea kuin olla voi. Järjestöjen kannevalta on esimerkiksi rajattu pre-

ventiivisiin vaatimuksiin ja niihinkin lähinnä ympäristöoikeuden alueella. 

Kuluttajajärjestöillä ei ole edes toissijaista kanneoikeutta ryhmäkanteessa, 

ja kuluttajajärjestön nostama pilottikanne luultavasti jätettäisiin heti tutki-

matta ilmeisen perusteettomana. Kuluttaja- ja kansalaisjärjestöt voivat tukea 

kollektiivisia kanteita vain taustalta. 

Esteiden kehittely kollektiiviselle lainkäytölle on, korostettakoon, aina-

kin vielä vain ajatusleikkiä. Tällaiset esteet ovat moraalisesti tuomittavia, ne 

ovat sellaisia tosiasiallisia esteitä oikeuksiin pääsylle, joita access to justice 

-tutkimus yrittää parhaansa mukaan paikantaa ja poistaa. Kukaan ei halun-

ne kehittää tällaisia esteitä tietoisesti eli luoda ”vahvojen prosessioikeutta”. 

Riski on ehkä siinä, että tuomioistuimet tahtomattaan luovat tällaisia tul-

kintoja huomaamatta, mikä vaikutus näennäisen ”teknisillä” sovelluksilla 

on oikeuksiin pääsyyn. 

Suomalaista oikeuspolitiikkaa tunteva luultavasti sijoittaa rahansa seurai-

levaan tai ehkä oikeammin sanottuna kehitystä myötäilevään linjaan. Siinä 

annetaan teknologian kehityksen kulkea omia latujaan, ja katsotaan, miten 
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yleinen prosessilaki sopeutuu uusiin kannetyyppeihin ja järjestäytyviin asi-

anosaisiin. Oikeudellinen evoluutio voi tuottaa ihanteelliset menettelytavat, 

jotka aikanaan kodifioidaan prosessilakiin. Seurailustrategian vahvuus on 

siinä, ettei lainsäätäjän tarvitse tehdä mitään.491 Jos ongelmia syntyy, niihin 

puututaan jälkikäteen. Tällöin ei ole tarpeen arvailla, mitä epäkohtia voi teo-

riassa syntyä ja millaisin säännöksin niiden synty estetään. Tuomioistuimet 

ja asianosaiset eivät kylläkään tästä strategiasta innostu. Asianosaiset jäävät 

koekaniineiksi, joiden oikeuksiin pääsyllä testataan erilaisia menettelytapo-

ja. Tuomioistuimet taas joutuvat tyhjältä pöydältä kehittelemään kokonaan 

uusia järjestelyjä. Niiden hiljainen tekijäntieto varmasti tuottaa aikanaan 

toimivat rutiinit myös kollektiiviseen lainkäyttöön, mutta hintana on pitkä 

epävarmuuden kausi, kun toimintatavat hakevat paikkaansa, uusia menette-

lytapoja kokeillaan ja vanhoja hylätään. Jatkuva muutos koettelee tuomareita, 

mutta eniten siitä kärsivät asianosaiset. Prosessilain sovelluksilta kun on pe-

rinteisesti vaadittu ennustettavuutta, jotta asianosaiset tietävät, miten heidän 

tulee toimia, eli suorasanaisemmin, miten ajaa asiaansa oikeudenkäynnissä.  

Vaikka pohjoismainen prosessilainsäädäntö ei ole kovinkaan tunnettu 

muotitietoisuudestaan, vielä vähemmän uudistushalustaan, edistävä stra-

tegiakaan ei ole kokonaan poissuljettavissa. Siinä prosessilakia uudistetaan, 

oikeudenkäynti sopeutetaan sähköisyyden ja kollektiivisuuden maailmaan. 

Tarkoitukseen voidaan käyttää sisäisiä siirrännäisiä, toisin sanoen lainata eri-

tyislainsäädännöstä keinoja, joista on siellä saatu hyviä kokemuksia. Esimer-

kiksi ympäristölainsäädäntö tarjoaa esikuvia laajennetuista osallistumis- ja 

vireillepano-oikeuksista, jotka ovat paitsi lisänneet oikeudellista aktivismia 

myös helpottaneet oikeuksiin pääsyä.492 Tilaa on ”aidoillekin oikeudellisille 

innovaatioille”. Tosin on väitetty, että ”säädetty oikeus lienee monen mielestä 

ala, jolla uudet ideat ja keksinnöt eivät ole hallitsevassa asemassa”. 493 Pro-

sessilainsäädäntö ei ole tässä suhteessa poikkeus, sitä on jopa pidetty erityi-

sen konservatiivisena uudistajana. Oikeudenalan vanha nimitys, ”klassinen 

prosessioikeus”, ei ollut tuulesta temmattu. Suhteellisen vähäisillä prosessi-

lain muutoksilla saataisiin kuitenkin aikaan paljon, välttämättä lakiakaan ei 

tarvitsi muuttaa, vaan asenteiden muutos riittäisi, tuomioistuimet ovat esi-

merkiksi olleet varsin kumulaatiomyönteisiä, joten kumulaation edellytyksiä 

491.  Tätä voidaan perustella sillä, että kollektiivinen oikeussuoja kehittyy parhaillaan niin no-
peaan tahtiin, ettei lainsäätäjä pysty seuraamaan kehitystä. Ajatus ei ole uusi. Reichilta lainatun  
vertauksen mukaan valtiovalta (tässä prosessilain säätäjä) ajaa yleensäkin turhaan takaa alati 
monimutkaistuvaa todellisuutta (tässä kehittyviä menettelytapoja). 
492.  Koulu 2017 s. 191.
493.  Tala 2005 s. 7.
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ei tarvitsisi väljentää. Tästä syystä vain yhteiskäsittelyn nimenomaiset esteet 

tulisi poistaa, ennen kaikkea asiat saada vireille samassa tuomioistuimessa ja 

samaan aikaan. Ensimmäiseen tavoitteeseen voidaan ainakin jossain määrin 

päästä forumsääntelyllä, erityisesti asiayhteysforumeilla ja niiden suopealla 

tulkinnalla. Suomessa on onneksi vältytty eri tuomioistuimiin hajoavilta suu-

rilta joukkokanteilta, mutta onni ei voi kestää loputtomiin. Tuomioistuinten 

väliseen koordinointiin tulisi kiinnittää jonkinlaista huomiota, miten ”lain-

tulkinnan yhtäläisyys” taataan hajoavissa joukkokanteissa tai onko siihen 

ylipäätään syytä pyrkiä?

Pilottikanne on Suomessa hyvin kehittymätön instituutio. Suomessa 

tuskin on aihetta kehitellä saksalaistyyppisiä mallikannesovelluksia. Niillä 

saavutetaan kustannussäästöjä mutta hinta on kova: oikeuksiin pääsy hi-

dastuu entisestään. Tuntuisi riittävältä, että pilottikanteiden erityispiirteet 

tiedostettaisiin, tällaiset kanteet tunnistettaisiin ja niiden spesifit tarpeet 

otettaisiin huomioon prosessijohdossa ja oikeudenkäyntikulujen  korvaa-

misessa. Tuomioistuinten tulisi puuttua kovalla kädellä ankaran kuluvas-

tuun käyttämiseen pelotteena, esimerkkeinä kustannusten tarkoituksellinen 

paisuttaminen estettäisiin. Samoin kontrolliin tulisi saada perusteettomi-

en tai liioiteltujen vaatimusten esittäminen oikeudenkäynnillä uhkaamal-

la. Kummastakin on esimerkkejä, niistä tunnetuimmat liittyvät yksityiseen 

pysäköinninvalvontaan ja niin sanottuihin tekijänoikeudellisiin uhkauskir-

jeisiin. Erityistuomioistuimet ovat tässä suhteessa alttiita vaaralle. Ne ovat 

taipuvaisia luomaan alakulttuureitaan ja joutuvat näin herkästi ammatil-

listen toimijoiden panttivangeiksi, mistä markkinaoikeus näyttää tarjoavan 

esimerkin. Sen sijaan pilottioikeudenkäyntien  prejudisiaalinen vaikutus on 

jokseenkin toivoton urakka säänneltäväksi: vaikutus ilmenee liian monella 

tavalla, sen mekanismit ovat tilannekohtaisia ja vaikutuksen intensiteetti lii-

aksi yksittäistapauksesta riippuvaa. Näin prejudisiaalisen vaikutuksen huo-

mioon ottaminen on syytä jättää oikeuskäytännön murheeksi.

Vastoin odotuksia OK 21 luvun säännökset oikeudenkäyntikulujen kor-

vaamisesta ovat varsin suosiollisia kollektiiviselle oikeussuojalle. Pääsääntö, 

hävinnyt maksaa -sääntö on oikeastaan varsin edullinen yhdessä oikeuksi-

aan hakeville, jotka joka tapauksessa  nostavat kanteita vain menestymisen-

nusteeltaan todennäköisissä tapauksissa. Varmahan asianosainen voi hyvin 

harvoin olla lopputuloksesta. Kollektiivikantajat pääsääntöisesti voittavat 

tai eivät ainakaan yksiselitteisesti häviä. Häviötapauksissakin he pääsevät  
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tai heidän tulisi päästä poikkeussäännösten turvaan. Enimmäkseen sovel-

lettavaksi tulee joko sosiaalinen kulusääntö tai epäselvyyssääntö. Ja vaikka 

näin ei kävisikään, kollektiivisuus jakaa vastuun suurelle joukolle, jolloin 

yksilön taloudellinen riski ei ole suhteeton haettuun etuun verrattuna. Jou-

kon ja jossain määrin myös tuomioistuimen on lähinnä pidettävä huoli siitä, 

että vahva toimija ei saa luoduksi yksi vastaan yksi -asetelmaa, toisin sanoen 

käymään oikeutta erillisessä oikeudenkäynneissä yhden intressinhaltijan 

kanssa. Tällöin taloudellinen ja tiedollinen yhdenvertaisuus kadotetaan, ja 

kuluvastuusta tulee pelottava uhka.

Joukkokanteet ja hieman vähäisemmässä määrin myös pilottikanteet 

edellyttävät intressinhaltijoiden järjestäytymistä. Nykyisissä joukkokanteis-

sa järjestäytyminen sijoittuu tuomioistuimen ulkopuoliseen maailmaan; 

tuomioistuin näkee vain sen tulokset, synkronoidut kanteet, koordinoidun 

asianajamisen ja niin edelleen. Kansalaisyhteiskunnan logiikka edellyttää, 

että tämä järjestäytyminen jätetään vapaaksi eli käytännössä sosiaalipsy-

kologian lainalaisuuksien hallittavaksi. Joukko valitsee jäsenensä ja päättää 

tekemisistään; se myös ratkaisee sisäisesti keskinäiset erimielisyytensä. Van-

han kansan oikeusintoilija voi tätä paheksua ja epäillä, kuinka demokratia 

ja oikeudenmukaisuus toteutuvat ryhmäajattelun paineessa. Luultavasti ei 

kovinkaan hyvin. Joukon toiminta on joka tapauksessa innokkaankin lain-

säätäjän vaikutusmahdollisuuksien ulottumattomissa. Kansalaisjärjestöiksi 

organisoitunut joukko sen sijaan saa hallintonsa ja riidanratkaisukeinonsa 

yhdistyslainsäädännöstä. Prosessilain ominta aluetta se ei voi olla. Jos pro-

sessilailla jotain halutaan säännellä, se on joukon varojen keruu, erityisesti 

missä määrin rahoitusta voidaan kerätä suurelta yleisöltä (jolloin kyseessä 

on niin sanottu yleinen rahankeräys), missä määrin asianharrastajilta (jol-

loin puhutaan joukkorahoituksesta) ja missä laajuudessa joukon jäseniltä 

(jolloin puhutaan tavallisesti liittymismaksuista). Prosessilain näkökulmas-

ta sääntelyintressiä on vain viimeisellä rahoitusmuodolta. Joukon jäseniltä 

ei periaatteessa tule kerätä varoja liiaksi, toisaalta taas liittymismaksujen on 

katettava myös oikeudenkäynnin häviö.

Tutkimuksellekin jää tehtävänsä.494 Sen tulisi kehittää sopimusverkko, jo-

ka järjestää yhtäältä joukon sisäiset välit, toisaalta sen suhteen ulkopuoli-

494.  Syyllistä hakeva voisi sanoa, että oikeustieteen tutkimus ei ole hoitanut kunnolla leivis-
käänsä, toisin sanoen tuottanut ”yhteiskunnalle ja sen toimijoille ajantasaista ja ymmärrettävis-
sä olevaa tietoa” kollektiivisen lainkäytön tarjoamista mahdollisuuksista. Näin lapsen oikeuk-
sien tutkimuksen osalta Toivonen 2017 s. 4. Moite (jota tosin kukaan ei ole esittänyt) on pakko 
myöntää oikeaksi. Kotimainen prosessioikeuden tutkimus on ollut jälkijättöinen verrattuna 
muihin pohjoismaihin ja erityisesti verrattuna eurooppalaiseen kehitykseen.     
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siin, ennen kaikkea asianajosta vastaaviin lakimiehiin. Luultavaa on, että 

jälkimmäiset tulevat toimimaan paljolti tulospalkkioehdoin. Sitä koskevat 

sopimukset ja tällaisten palkkioperusteiden   kaipaamat sopimusmääräyk-

set ovat kuitenkin vielä lapsenkengissään. Tulospalkkiosopimukset sisältä-

vät yllättävän monimutkaisen kysymyksenasettelun, johon on periaatteessa 

tiedettävä vastaukset, ennen kuin tällaisia sopimuksia ryhdytään laajemmin 

käyttämään. Sopimuksen on suojattava sekä intressinhaltija-asiakkaita että 

lakimiehiään itseään. Myös tulospalkkiosopimusten vaikutus OK 21 luvun 

mukaiseen vastuuseen vaatii tarkastelua. Tulospalkkiotoimeksiannon vai-

kutukset eivät selvästikään ole niin neutraalit kuin on kuviteltu. 

9.4. Millaisen roolin Euroopan unioni 
ottaa?

Kollektiivisessa oikeussuojassa Euroopan maat jaetaan kahteen ryhmään. 

Sanotaan, että on rohkeita ”horisontaalisia” uudistajia, on myös pelokkai-

ta ja sektorikohtaisiin pikku-uudistuksiin tyytyviä maita.495 Jälkimmäiseen 

ryhmään luetaan Europan suurimmat oikeuskulttuurit kuten Saksa, Ranska 

ja Italia. Näissä maissa odotetaan tukea Euroopan unionilta; muutoin kan-

sallinen prosessilaki omaksuu enintään fragmentaarisia ja vähälle käytöl-

le jääviä kollektiivisen oikeussuojan sovelluksia.496 Tämä on varmasti totta, 

joskin sen sisältämä näkemys on ylipessimistinen. Kollektiivisen oikeussuo-

jan myötätuuli näyttää niin vahvalta, että se kehittynee omilla ehdoilla ja 

omista lähtökohdistaan, vaikka unioni pudottaisi sen asialistaltaan. Unionin 

kiinnostus on sitä paitsi varsin myöhäsyntyistä: esimerkiksi pohjoismaisten 

ryhmäkannelakien valmistelussa unionin rooli kuitattiin parilla viittauksella 

kuluttajansuojasta annettuun niin sanottuun vihreään kirjaan.497 Jokseenkin 

kaikki kollektiivisen oikeussuojan välineet olivat käytössä ennen kuin Euroo-

pan unioni otti aiheen oikeuspoliittiselle agendalleen. Unionin aktiivisuus 

on enintään vauhdittanut muutoinkin käynnissä olevaa kehitystä. Kannattaa 

495.  Harsagi-van Rhee 2014 s. xxv. Tässä yhteydessä ei ole tarpeen ottaa kantaa siihen, tekee-
kö tämä luokittelu oikeutta kohteelleen. Esimerkiksi Saksaan kohdistettuna se tuntuu aavis-
tuksen epäreilulta. 
496.  Näin Harsagi 2014 s. 181.
497.  Ks. esimerkiksi SOU 1994:151 A s. 295. Ohimennen todettakoon, että muun muassa Ruot-
sin lainvalmistelu nimenomaan sanoutui tuossa vaiheessa irti Euroopan unionin sektorikoh-
taisista hankkeista. Kollektiivisessa oikeussuojassa tuli etsiä ”yhteisiä ratkaisuja”, mille linjalle 
komissiokin lopulta päätyi. Ks. Koulu 2017 s. 91. Eri asia on, että komission  ”horisontaalisen 
kollektiivisen oikeussuojan” politiikkaa on pakko pitää sellaisena salakielenä, jota asiaan vih-
kiytymättömän on mahdotonta ymmärtää.  



314

9. Lopuksi

myös huomata, että mitään merkkejä unionin kiinnostuksen hiipumisesta 

ei näy. Ja vaikka näin kävisikin, unionin massa eli oikeuspoliittinen inertia 

kuljettaa käynnistettyjä hankkeita vielä vuosikausia.

Aidoksi pulmaksi jää, miten unioni osallistuu kansallisten prosessilakien 

kehitykseen. Kokemukset unionin prosessioikeudellisista hankkeista eivät 

ole järin lupaavia. Silloinkin kun ne ovat jotenkin onnistuneet, ne ovat luo-

neet kahden kerroksen väkeä. Kansainvälisliitynnäisiin kiistoihin ajautuneet 

osapuolet ovat päässeet hyvinkin edistyksellisten järjestelyjen piiriin, kun 

taas kansalliset riitakumppanit ovat saaneet tyytyä kansallisen prosessilakin-

sa usein arkaistisiin ja huonosti toimiviin oikeussuojajärjestelyihin. Samaa 

voi sanoa kollektiivisen oikeussuojan sektorikohtaisista säädöksistä. Niistä 

hyötyvät ne intressinhaltijat, joiden vaatimus onnekkaasti osuu sektorilain-

säädäntöön. Muita ei lohduta tieto siitä, että periaatepäätös siirtymisestä 

”horisontaaliseen” kollektiiviseen oikeussuojaan on tehty, kun kaikki käy-

tännön sovellukset ovat edelleen sektorikohtaisia – ja tulevat olemaan sitä 

vielä vuosikausia.498 Toki kilpailuoikeudelliselle sektorikohtaisuudelle löytyy 

selityksensä. Macronilaisittain voisi sanoa, että kilpailuoikeus on hiili- ja te-

räsyhteisön ajoista alkaen ollut unionin painoalueita. On luonnollista, että 

kehitys tällä alueella on pisimmällä. 

Access to justice -juristikin ehkä myöntäisi, että oikeussuoja kilpailurik-

komuksissa on erityisen hakusessa ja vahingonkärsijöitä suosivat sovelluk-

set näin välttämättömiä.499 Asia erikseen on, että kilpailuoikeudellisia va-

hingonkorvauksia koskeva direktiivi ei prosessioikeuden tutkijaa innosta. 

Prosessilain näkökulmasta sitä ei voi pitää huippusuorituksena, oltiin sen 

kilpailuoikeudellista ansioista mitä mieltä tahansa. Direktiivin heikkoudet 

tässä suhteessa kertaantuvat sen kansallisissa voimaansaattamislaeissa, joi-

hin jäsenvaltioiden lainsäätäjä tavallisesti vielä lisäilevät omiaan, tavallises-

ti yleiseen prosessilakiin kajoamatta. Nähtäväksi jää, johtaako komission 

pohdiskelu ryhmäkanteesta kilpailuoikeudellisissa korvauksissa tuloksiin, 

esimerkiksi Suomessa ryhmäkannelain poikkeuksellisen kapean sovelta-

misalan laajentamiseen.500 Kilpailuoikeudelliset soveltamistilanteet kun 

498.  Tästä vähälle huomiolle jääneestä siirtymästä ks. Koulu 2017 s. 97.
499.  Todistelun ongelmat ovat notorisia tässä asiatyypissä. ”Näytön saatavuus on todellinen 
haaste useimmissa kilpailuoikeudellisissa vahingonkorvausasioissa.” Näin Aine 2016 s. 581. 
Ympäristövahingot lienee samanlainen vaikean todistelun alue. Sen sijaan kuluttajariidoissa 
näyttövaikeudet ovat jo hieman pienempiä, kun taas siinöä etualalle nousevat vaatimusten 
yksilöllisyyden ongelmat.  
500.  Aine 2016 s. 100. Hänen arvionsa ei ole aikaan yltiöoptimistinen: ”Ryhmäkanteet ja muut 
kollektiiviset oikeussuojakeinot luovat perustavanlaatuisen jännitteen EU:n kilpailuoikeuden 
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tarjoavat tälle kannetyypille paljon suotuisamman käyttöympäristön kuin ku-

luttajaoikeudelliset korvaustilanteet, puhumattakaan ympäristöoikeudelli-

sista korvauksista, joita aikanaan ehdotettiin tuotavaksi lain soveltamisalaan. 

Nämä tilanteet kärsivät rakenteellisesti yksilöllisyyden ongelmasta paljon 

vakavammin kuin kilpailuoikeudelliset tilanteet.      

Nähtäväksi jää, alkavatko sektorikohtaiset sovellukset vaivihkaa hiipiä 

kaikkeen kollektiiviseen lainkäyttöön. Suomessa väljä prosessilaki sallisi yl-

lättävän paljon tällaisia tulkinnallisia siirrännäisiä. Kehitys tähän suuntaan 

ei ole suotavaa, vaikka se näyttää päällisin puolin tuovan yhdenvertaisuutta. 

Mikä yhdenvertaisuudessa voitetaan, se prosessilain ennustettavuudessa 

hävitään. Asianosaisten on erinomaisen vaikea toimia oikeudenkäynnissä, 

jossa tuomioistuin harkintansa mukaan soveltaa yksiä sektorikohtaisia me-

nettelysääntöjä, toiset se taas sivuuttaa. Sitä paitsi sektorikohtaiset säännöt 

ottavat, kuten niiden tietysti on tehtäväkin, huomioon oman sektorinsa eri-

tyispiirteet. Tästä seuraa, että kilpailuoikeudelliset säännöt eivät luontevasti 

sovellu kuluttajansuojaan tai sijoittajansuojaan taikka päinvastoin.       

Eteni unioni sektorikohtaisesti tai horisontaalisesti, ratkaistavaksi joka 

tapauksessa jää, millä tavalla edetään. Käytössä ovat tässä kuten muutoinkin 

suositukset, direktiivit ja asetukset. Mikään niistä ei ole ihanteellinen työkalu. 

Suosituksia on helppo tuottaa, ja niissä radikaalitkaan uudistukset eivät koh-

taa järjestäytynyttä vastarintaa. Toisaalta suositukset on myös helppo jättää 

huomiotta. Niitä tuotetaan paljon, ne tulevat nopeassa tahdissa, ja pakottava-

kin EU-sääntely tuottaa tarpeeksi tekemistä niin tutkijoille kuin kansallisille 

lainsäätäjille. Käytännön lakimiehet, tuomioistuinjuristit mukaan luettuina, 

tuskin vaivautuvat lukemaan ylikansallista soft law -aineistoa, jonka yhteys 

heidän arkipäiväänsä on tavallisesti etäinen. Tehoa suosituksilta vie sekin, 

että ne kirjoitetaan monesti niin epämääräisiksi (eli ’ympäripyöreiksi’), että 

jokainen löytää niistä tukea oikeuspoliittisille ja väliin puhtaasti maailman-

katsomuksellisille mielipiteilleen. 

Direktiivit kärsivät jossain määrin samoista vaivoista. Ensiksikin ne jättä-

vät kansallisille lainsäätäjille runsaasti harkinnanvaraa erityisesti, jos ne ovat 

helppotöisempiä vähimmäisdirektiivejä. Tällaiset direktiivit luovat lisäksi 

mukanaan kiusauksen selittää kansallinen oikeus parhain päin eli väittää, et-

tä direktiivin tavoitteet toteutuvat jo nykyisessä lainsäädännössä. Näin direk-

tiivillä pysäytetään alkanut kansallinen oikeuskehitys, mikä ei suinkaan ole 

ollut niiden tarkoitus. Vaikka näin ei kävisikään, vähimmäisdirektiivi johtaa 

yksityisoikeudellisen soveltamisen kehittämisessä.”
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yksittäisiin muutoksiin, joitakin pykäliä lisätään erityislakeihin tai prosessi-

lakiin. Näin direktiivin kansallinen voimaan saattaminen lisää prosessilain-

säädännön tilkkutäkkimäisyyttä. Pessimisti on näkevinään, että tämä kehitys 

on täydessä vauhdissa kehittyvillä kollektiivisen oikeussuojan markkinoilla.  

EU-asetukset periaatteessa välttävät nämä sudenkuopat; nehän ovat kai-

kissa jäsenvaltioissa automaattisesti sovellettavaa oikeutta. Asetukset vaativat 

kuitenkin suhteettomasti valmistelua, koska niiden pitää toimia 26 jäsen-

maan lainkäyttöjärjestelmissä. Ne voivat myös kohdata vastustusta, koska 

asetuksilla kajotaan siihen ”prosessuaaliseen autonomiaan”, joka määrittää 

unionin ja jäsenvaltioiden säädösvallan rajan. Tosin pahimmat pelot eivät 

ole toteutuneet: jäsenvaltiot eivät ole varjelleet autonomiaansa niin musta-

sukkaisesti, mitä aikanaan pelättiin. Asetukset tuovat kuitenkin lähes aina 

mukanaan niveltämisongelmaksi kutsutun ilmiön.501 Kansalliset prosessilait 

ovat erilaisia eikä erilaisuutta voida eikä yleensä edes haluta ottaa asetukses-

sa huomioon. Kun asetusta ei voida selittää kansallisessa lainsäädännössä, 

niveltäminen jää tavallisesti tutkimuksen ja viime kädessä tuomioistuinten 

huoleksi. Ja kun soveltamistilanteet ovat suhteellisen harvinaisia, epätietoi-

suus asetuksen tulkinnasta kansallisen prosessilain kehikossa pysyy pitkään 

avoinna.  

501.  Ks. esimerkiksi Lindfors 2012 s. 360.
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Palaute kirjastani ”Yhdessä vai erikseen? – kollektiivisen lainkäytön lupaus” 

oli niin myönteistä, että saatoin aloittaa tämän kirjan kirjoittamisen ilman 

tavanomaista pohdiskelua ja uuteen aineistoon perehtymistä. Kirjoittami-

nen myös eteni keskeytyksettä koko kevään ja alkukesän. Tosin aikaa siihen 

ei olisi ollut: tutkimusvapaathan hävisivät oikeustieteellisestä tiedekunnas-

ta vuosikymmeniä sitten. Kirjoittaminen oli kuitenkin tervetullutta terapiaa 

sille repivälle ISO PYÖRÄ -uudistukselle, jonka parissa tiedekunta on pari 

viimeistä vuotta kärvistellyt.

Olen käynyt aihepiirin liittyviä keskusteluja käytännön lakimiesten kanssa. 

Olen varmaan vaivannut kohtuuttomasti työn raskauttamia kollegoitani, 

mitä pahoittelen. Tervetulleita virikkeitä on myös antanut opetus, etenkin 

käynnissä oleva syventävien opintojen projekti kollektiivisesta lainkäytös-

tä. Aikaisempi kirjani on ollut keskeisiä lähteitä monissa opinnäytteissä. 

Olen myös kuullut siitä analyysejä, joita on leimannut nuoruuden suora- 

sukaisuus.

Tutkimusapulaiseni Johanna Kerola on osaavasti taas kerran huolehti-

nut kaikesta toimittamistyöstä, ja oppilaani, väitöskirjaansa viimeistelevä 

Santtu Turunen on vastannut yhteydenpidosta perinteiseen kirjapainoom-

me Latviassa.

Kiitän tutkimuksessa mukana olleita ja siihen apuaan antaneita.

            Porthaniassa elokuussa 2017

            Risto Koulu
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oikeuskulttuuri s. 76, 149, 161, 196, 219, 292, 
296, , 302, 307 

oikeuspolitiikka s. 56, 107, 110-113, 149, 182, 
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vaihtoehtoinen riidanratkaisu s. 11-12, 52, 

303-304
vaihtoehtoinen riidanratkaisu, ero 
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Kollektiivinen lainkäyttö - lupauksesta sovelluksiin

Oikeudenkäynnin kynnys on, sanotaan, Suomessa aivan liian korkealla. Kuluttaja- 
palkansaajan asemassa olevat ihmiset eivät hevin pääse oikeuksiinsa. Järkevä 
kansalainen pikemminkin luopuu niitä oikeudenkäynnillä peräämästä, etenkin jos 
rahamäärä on vähäinen ja vastapuoli vahva tai kovaotteinen. Oikeudenkäynnin riski 
on suhteeton verrattuna siihen, mitä oikeudenkäynnillä on voitettavissa.

Kollektiivinen oikeussuoja, tuomioistuimen näkökulmasta kollektiivinen lain
käyttö, on keino alentaa tätä kynnystä. Kollektiivisessa oikeussuojassa saman
kaltaisen oikeudenloukkauksen uhrit liittoutuvat ja hakevat yhdessä oikeuksiaan. 
Yhteistoiminta yhtäältä jakaa oikeudenkäynnin riskiä, toisaalta taas tehostaa 
oikeuksiaan vaativien asianajamista. Kollektiivisen lainkäytön välineitä ovat pilotti- 
kanteet, joukkokanteet, ryhmäkanteet ja yhteiskanteet.

Tässä kirjassa tarkastellaan, miten tällaisia kanteita pannaan vireille, miten niitä 
kannattaa ajaa, millaisia vastastrategioita oikeudenkäynneissä kohdataan, mikä on 
kanteisiin liittyvä riski ja mitä kanteilla voidaan saavuttaa. Esimerkkeinä käytetään 
julkisuudessa esillä olleita, asfälttikartellikanteiden ja puukartellikanteiden nimellä 
tunnettuja oikeudenkäyntejä.

Risto Koulu on prosessioikeuden professori emeritus (Helsingin yliopisto) ja 
tutkimusjohtaja (Conflict Management Institute). Kirja kuuluu access to justice 
-tutkimushankkeeseen.


