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5ALKUSANAT
Oikeudellisen konfliktinhallinnan nimellä tunnettu tutkimussuuntaus on 

kahdella tavalla uudistanut perinteistä tutkimusta. Se on ensiksikin vienyt 

tutkimusta sellaisille alueille, joista traditionaalinen prosessioikeuden tutki-

mus ei ole ollut kiinnostunut. Näitä uusia alueita ovat olleet institutionaali-

nen sovittelu, yksityinen lautakuntajärjestelmä, tuomioistuinten johtaminen 

ja asianhallinta sekä sosiaaliturvan lainkäyttö. Toiseksi taas tutkimussuun-

taus on nostanut entistä selkeämmin esiin lainkäyttöjärjestelmämme pirs-

taleisuuden. Pohjimmiltaan sama erimielisyys voi antaa ja usein antaakin 

sysäyksen käsittelylle eri lainkäyttölinjoilla ja eri menettelyissä. Tämä taas 

elvyttää sinänsä ikivanhan ongelman eri lainkäyttölinjojen ja eri lainkäyttö-

menettelyjen keskinäisestä suhteesta: missä määrin ne vaikuttavat toisiinsa 

ja milloin taas ne ovat tässä suhteessa itseriittoisia.

Lyhyesti määriteltynä tämän kirjan perusajatuksena on tarkastella, mihin 

tuloksiin oikeudellisen konfliktinhallinnan tutkimus johtaa tällä paljon pol-

jetulla alueella. Vaikka tulokset eivät ehkä muutukaan, kysymykset, lähesty-

mistavat ja argumentit varmasti niin tekevät. Yksimielisiä oltaneen siitä, että 

useita oikeudenkäyntejä samassa riidassa on vältettävä. Ilmiönä liian monta 

prosessia on yhtä huolestuttava kuin oikeudenkäyntien vähäisyys. Jälkim-

mäinen johtuu tavallisesti liian korkeasta oikeudenkäyntikynnyksestä. Sen 

seurauksena ihmiset eivät pääse oikeuksiinsa. Se taas herättää vääryysko-

kemuksia, katkeruutta ja epäluuloja. Tosin kannattaa huomata, että loputon 

käräjöinti samasta asiasta ei sekään luo myönteisiä kokemuksia. Lisäksi oi-

keudenkäyntien sarja on omiaan tuhoamaan etenkin kuluttaja-palkansaajan 

talouden ehkä lopullisestikin. Myös yritykset saattavat sekaantua loputto-

maan oikeustaisteluun ja unohtaa yrittämisen alkuperäisen tavoitteen.

Tarkkaavainen lukija huomaa luvuissa 5 ja 6 jotain tuttua. Luvut perus-

tuvatkin pitkälti siihen, mitä olen julkaissut aikaisemmin. Luku 5 käyttää hy-

väksi esitystä kirjassani “Lainkäyttöä vai hallintolainkäyttöä” (2012), kun taas 

luku 6 perustuu kirjoihini “Kaupallisten riitojen sovittelu” (2006) ja “Yksityi-

set lautakunnat riidanratkaisijoina” (2011). Luvussa 4 olen lisäksi tukeutunut 

melkoisesti niihin kommentteihin, joita olen vuosien varrella julkaissut kor-

keimman oikeuden ratkaisuista. Uusi aineisto ja toisinaan myös syvällisem-

pi itseymmärrys on kuitenkin tuonut monia tarkennuksia vanhoihin tutki-
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mustuloksiini. Parantunut kokonaiskuva on myös pakottanut muutamissa 

kohdin perustavanlaatuisiin kannanmuutoksiin. Erityisesti yleisen lainkäy-

tön ja hallintolainkäytön jännitteinen suhde on vaatinut uudelleenarviointia. 

Hallintolainkäytön jälkeenjääneisyys lainkäytön yleisestä kehityksestä alkaa 

olla entistä silmiinpistävämpää. Näin myöskään arviot hallintoprosessista 

eivät voi olla niin ymmärtäväisiä kuin aikaisemmassa prosessioikeuden tut-

kimuksessa. 

Kokonaiskuvan hakeminen pakottaa karsimaan esitystä. Muutoin metsä 

hukkuu sananlaskun mukaisesti puilta. Kaikkia niitä poikkeuksia ja poikke-

uksen poikkeuksia, joita aikaisempi tutkimus on kartoittanut kiitettävällä 

ahkeruudella, ei ole otettu tarkasteluun. Myös informoivissa lähdeviittauk-

sissa on tyydytty tavallisesti yhteen, normaalisti uusimpaan lähteeseen. Näin 

on tehty luottaen siihen, että kyseinen lähde ohjaa lukijansa aikaisempaan 

tutkimukseen. Luvussa 6 käsitellään yksityistä lautakuntajärjestelmää ja nii-

den toimintaa ohjaavia sääntöjä. Tässä tutkimuksessa ei kiinnitetä huomio-

ta siitä, missä määrin säännöt vastaavat nykytilaa, milloin taas ne kuvaavat 

lautakuntien lainkäytön aikaisempaa kehitysvaihetta. Lautakunnathan saa-

vat, enemmän tai vähemmän vapaasti, muuttaa sääntöjään. Tutkimuksen 

tarkoituksena ei ole niinkään tulkita yksittäisiä sääntömääräyksiä kuin välit-

tää kuva ohjailun vaihtoehdoista ja niistä oikeudellisista pulmista, joita eri 

vaihtoehdot tuovat mukanaan. 

Porthaniassa helmikuussa 2016

Risto Koulu
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”Formålet med procesreglerne er at opnå den bedst mulige sagsbehandling 

ved domstolene.”

(oppikirja uusille oikeustieteen opiskelijoille)
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“Luojan tähden, taas kirja oikeusvoimasta”, tätä kirjaa silmäilevä ajattelee. Mo-

ni varautuu myös vähäisiin odotuksiin, mitä tulee tutkimustuloksiin. Näin 

kuluneesta aihepiiristä ei hevin saa esiin mitään ratkaisevasti uutta: kaikki 

kun on kertaalleen sanottu. Enintään hyötyä koituu oikeuden uusiutumisesta, 

kun tietämyksen ajalliset kerrostumat sovitetaan yhteen. Tässä kirjassa pyri-

tään kuitenkin enempään eli hakemaan sekä absoluuttisesti uusia näkökul-

mia että eräänlaista kokonaisnäkemystä. Tarkastelussa on tästä syystä raken-

teellinen heikkous. Tämän kirjan uutuusarvo (jos se ylipäätään myönnetään) 

on uudistuneessa ajattelussa. Mitä tulee yksityiskohtiin, analyyttisinkään tut-

kimus ei tarkenna tietämystämme esimerkiksi oikeusvoimavaikutuksen ob-

jektiivisesta laajuudesta, joka on tämän tutkimuksen pääaihe. Tuore kehys 

tutkimukselle muodostuu osaksi kokonaistarkastelusta, osaksi näkökulman 

vaihtamisesta. Ensiksikin tässä tutkimuksessa tarkastellaan oikeusvoiman 

ja vireilläolon vaikutuksia yhdessä. Keskiössä on niistä johdettu prekluusio, 

joka toteutuu käsittelykieltona. Kysymme, mitä tarkoitusta nämä eri perus-

teista seuraavat käsittelykiellot palvelevat ja missä määrin niissä pystytään 

osoittamaan johdonmukaisia tavoitteita. Yhteistarkastelussa päästään hah-

mottamaan näiden käsittelykieltojen suhdetta ja arvioimaan samalla niiden 

kokonaisvaikutusta oikeudenkäyntien määrään, sanalla sanoen näiden kä-

sittelykieltojen toimivuutta. 

Omaksuttu näkökulma on toisessakin suhteessa uusi vaikkakaan ei tunte-

maton. Perinteisesti mainittuja instituutioita on tutkittu vaikutusta arvioivan 

tuomioistuimen näkökulmasta. Totta on, että prosessioikeuden tutkimus on 

yleensäkin ollut niin sanottua tuomarioikeutta.1 Voidaan kuitenkin väittää, 

että järjestelmänäkökulma on pitänyt tavanomaistakin voimakkaammin pin-

tansa näissä puhtaasti “prosessuaalisiksi” koetuissa instituutioissa. Tämän 

tutkimuksen ytimeen pääsevät tuomioistuinten sijasta konfliktin riitapuolet 

eli oikeudenkäynnin todelliset tai potentiaaliset asianosaiset. Tutkimuksessa 

yritetään lisäksi selvittää, miten oikeusvoima ja sen sisarinstituutiot vaikut-

tavat riitapuolten päätöksentekoon, toimintaan ja viime kädessä siihen, pää-

sevätkö he kohtuullisessa ajassa ja kohtuullisin kustannuksin oikeuksiinsa. 

Tässä kohdin tarkastelu saa vahvimmin vaikuttavuus- tai toimintatutkimuk-

sen leimaa. Myös siinä tarkastelu on asianosaislähtöistä vastakohtana perin-

teiselle järjestelmäkeskeiselle tutkimukselle.2 Vaikuttavuuden ja toiminnan 

1. Koulu 2012d s. 487.
2. Asianosaislähtöisen ja järjestelmäkeskeisen toimivuuden erosta ks. esimerkiksi Klemetti 
2014 s. 96. Hän käyttää esimerkkinään ratkaisua KHO 2012:75, jossa oli kysymys tahdonvas-
taisesta sairaanhoidosta. Tapauksessa oikeussuojamekanismit toimivat järjestelmänäkökul-
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tutkimisen välinen raja puolestaan on veteen piirretty. Kummassakin on li-

säksi lähes mahdotonta välttyä ottamasta kantaa siihen, miten asioiden pi-

täisi prosessioikeudellisessa ihannemaailmassa olla. Tässä tutkimus seuraa 

vakiintunutta polkua: modernia prosessioikeuden tutkimusta nimittäin on, 

oikein tai väärin, kuvattu “tulevaisuussuuntautuneeksi”. Samalla on toki va-

rottava liioittelemasta metodista muutosta. Prosessioikeuden tutkimuksessa 

on kautta aikojen esitetty irrallisia de lege ferenda -ehdotuksia. Niistä monet 

ovat toteutuneet, monet taas - jälkikäteen arvioiden kaikkien onneksi - unoh-

tuneet niin oikeuspolitiikalta kuin myöhemmältäkin tutkimukselta. 

Tuomioistuintilastot muistava lukija ehkä sanoisi, että tämän kirjan pu-

nainen lanka, liian monen prosessin ongelma, ansaitsisi sekin oman käsit-

telykieltonsa. Miksi tutkia tällaista “turhaa” asiaa, kun tärkeämpääkin selvi-

tettävää olisi? Nykytutkimuksen valtavirta, oikeudellinen konfliktihallinnan 

tutkimus, nimittäin kantaa huolta päinvastaisesta asiantilasta. Oikeuden-

käyntejä riita-asioissa aloitetaan Suomessa liian vähän. Pulmana ei siis ole 

oikeudenkäyntien liiallisuus vaan vähäisyys. Vaikka siitä, onko niiden nyky-

taso oikeusvertailevasti vielä normaali tai selittyykö kaikki aaltoliikkeellä, tai-

tetaan peistä, itse ilmiöstä ollaan samaa mieltä. Riita-asioiden absoluuttinen 

määrä tuomioistuimissa laskee, eikä mikään viittaa suunnan kääntymiseen 

lähivuosina. Konfliktien ei kuitenkaan pitäisi jälkiteollisessakaan yhteiskun-

nassa kadota. Näin ollen lainsäätäjän tulisi suosia oikeudenkäyntejä, toisin 

sanoen parantaa kansalaisten halukkuutta ja mahdollisuuksia hakea oikeuk-

siaan oikeudenkäynnin kautta. Kaikkia riitoja kun ei kyetä ratkaisemaan so-

vinnollisesti, eikä sovittelu kelpaa patenttilääkkeeksi jokaiseen oikeuksiin 

pääsyn kynnykseen. Itsetarkoitukseksi käräjöinti ei tietenkään saa nousta 

oikeuksistaan tietoisessakaan ympäristössä. 

Laajojen riita-asioiden absoluuttisesta vähäisyydestä ei kuitenkaan seu-

raa, etteikö yksittäinen asianosainen - pahimmassa skenaariossa kuluttaja-

palkansaaja - tule joskus vedetyksi useaan oikeudenkäyntiin samasta asiasta. 

Riita-asioiden vähäisyys oikeuttaa kuitenkin väittämään, että primääritavoite 

oikeudenkäyntien määrällisessä ohjauksessa ei ole tuomioistuinten varje-

leminen lisätyöltä. Sen sijaan tavoitteeksi on asetettava yksittäisen asian-

osaisen suojaaminen lainkäyttöjärjestelmän tarkoituksellista tai tahatonta 

väärinkäyttämistä vastaan. Asianosaisen näkökulmasta on - toisin kuin tuo-

mioistuinten - vaikea tehdä eroa samanaikaisten tai perättäisten oikeuden-

käyntien välillä: molemmat ovat yhtä tuomittavia. Molemmat ilmiöt suosivat 

masta (terveydenhoitoviranomaiset) hyvin, kun taas asianosaisnäkökulmasta (potilas) asia 
oli pikemminkin päinvastoin.
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sitä riitapuolta, joka on taloudellisesti, tiedollisesti tai psykologisesti toista 

vahvempi. 

Jotain eroja tilanteilla toki on. Samanaikaisten oikeudenkäyntien riskiin 

törmää oikeuksiaan ensi kertaa hakeva. Jos prosessilaki antaa siihen mah-

dollisuuksia, vahvat toimijat pystyvät pakottamaan oikeuksiaan peräävän 

samanaikaisiin eli rinnakkaisiin oikeudenkäynteihin. Vastapuolen voima-

varojen hajottaminen eri prosesseihin on tunnetusti yksi strategisen käyt-

täytymisen muoto. Voidaan sanoa, että rinnakkaiset oikeudenkäynnit ovat 

henkinen ja taloudellinen rasitus etenkin kuluttaja-palkansaajalle. Jo tällai-

sen uhan edessä moni luopuu vapaaehtoisesti hakemasta oikeuksiaan, olivat 

oikeudet miten selviä tahansa. Perättäisten oikeudenkäyntien riski puoles-

taan kohtaa tyypillisesti sitä riitapuolta, joka on jo voittanut ensimmäises-

sä oikeudenkäynnissä. Hänen hävinnyt vastapuolensa ei kuitenkaan tyydy 

lopputulokseen vaan hakee revanssia. Toisin sanoen vastapuoli pyrkii mi-

tätöimään asianosaisen voiton uudella oikeudenkäynnillä, jolla tulos asial-

lisesti kumotaan. 

Tilannemuunnelmia on tässä kaksi. Ensimmäisessä muunnelmassa en-

siprosessin hävinnyt kantaja keksii uusia perusteita vanhoille vaatimuksil-

leen, toisessa muunnelmassa hävinnyt vastaaja puolestaan löytää perusteita 

sellaiselle vastavaatimukselle, joka menestyessään asiallisesti palauttaa ai-

kaisemman oikeustilan. Kumpikin torjutaan kieltämällä asian uudelleenkä-

sittely, mikä on asiallisesti, näkökulmasta riippuen, joko prekluusion tehoste 

tai prekluusion ilmentymä. Common law -pohjaisessa tutkimuksessa pide-

täänkin erillään puolustuksellinen prekluusiovaikutus ja hyökkäyksellinen 

prekluusiovaikutus. Ensimmäinen suojaa ensiprosessissa voittanutta vastaa-

jaa, jälkimmäinen taas ensiprosessissa menestynyttä kantajaa.3 Vaikka tuo-

mion “moittimista” paheksutaan ja ilmiö leimataan oikeudenkäynnin vää-

rinkäyttämiseksi, riski ei sillä katoa. Kannattaa todeta, että myös perättäiset 

oikeudenkäynnit ovat vahvan toimijan arsenaalia. Uudet oikeudenkäynnit 

kun vaativat paljon henkisiä ja taloudellisia resursseja. Oma ongelmansa on 

oikeudenkäyntien väärinkäyttäminen vastapuolen häiritsemiseen. Vaikka 

tämä ei toistaiseksi ole nykyongelma, poliittinen historia (esimerkiksi niin 

sanotut Laukola -jutut) osoittaa, että sekään ei ole ollut Suomessa tuntema-

tonta. 

Prosessioikeuden tutkimuksessa on tuotu moneen kertaan esiin se, että 

oikeuksiin pääsy (modernimmin access to justice -ajattelu) ja preklusiivi-

3. Bayles 1987 s. 73.
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nen vaikutus (joka esimerkiksi oikeusvoimaan liittyy) eivät ole jäännöksettä 

sovitettavissa yhteen. Ne ovat, näin sanotaan, rakenteellisessa ja näin so-

vittamattomassa ristiriidassa. Oikeudenkäynnissä aktualisoituva prekluusio, 

oli se lopullista tai väliaikaista, estää oikeuksiin pääsyn.4 Osaksi ristiriita on 

näennäinen ja korjattavissa kielenkäytöllä. Oikeuksiin pääsyyn on liitettävis-

sä vaatimus oikeuksissa pysymisestä. Esimerkiksi sellainen prekluusio, joka 

karsii perättäisiä revanssiprosesseja, on näin täysin access to justice -peri-

aatteen mukainen. Pääosin ristiriita oikeuksiin pääsyn ja preklusiivisen kä-

sittelykiellon välillä on kuitenkin todellinen ja vaatii jommastakummasta 

tinkimistä. Kuten tässä tutkimuksessa tullaan näkemään, access to justice 

-argumentit eivät perinteisesti ole saaneet paljoakaan jalansijaa, kun on haet-

tu oikeusvoimaprekluusion ihanteellista soveltamisalaa. Sen sijaan vireillä-

oloprekluusioon on tehty laajoja poikkeuksia, joilla on juurensa access to 

justice -ajattelussa.

Access to justice -argumenttien voimaa mietittäessä on muistettava, että 

koko ajattelumalli on yllättävän myöhäsyntyinen. Julkinen valta - eli konk-

reettisimmin suvereenit kansallisvaltiot - kylläkin hankkivat lainkäytön ja 

täytäntöönpanon monopolin jo uuden ajan alussa.5 Vahvistuvan valtion ta-

voitteena ei kuitenkaan ollut “auttaa” ihmisiä oikeuksiinsa vaan estää sel-

lainen omankädenoikeus, joka rikkoi yhteiskunnan rauhaa. Yhdentekevää 

tässä ajattelussa oli, turvautuivatko kansalaiset tosiasiallisesti valtiollisiin 

tuomioistuimiin. Oikeudenkäyntien vähäinen määrä oli pikemminkin ylpey-

denaihe, merkki yhteiskunnasta, jossa erimielisyydet ratkaistiin sovinnolli-

sesti. Vasta toisen maailmansodan jälkeen heräsi ajatus siitä, että julkisen 

vallan tuli ylläpitää tehokkaita ja kohtuuhintaisia riidanratkaisumekanismeja. 

Ja vasta aivan viime vuosikymmenten tuotetta ovat näkemykset, joiden mu-

kaan julkisen vallan on - oikeusavulla, matalalla oikeudenkäyntikynnyksellä, 

heikompaa riitapuolta suosivilla prosessisäännöillä ja niin edelleen - tuet-

tava kansalaisten yksilöllistä oikeuksiin pääsyä. Lähes kaikkialla prosessilait 

edustavat kahta ensimmäistä kehitysvaihetta, eikä Suomenkaan oikeus ole 

tässä suhteessa poikkeus. Yksinkertaistaen voidaan sanoa, että Suomen pro-

sessilaki yhtäältä ei vakavissaan edistä oikeuksiin pääsyä mutta toisaalta ei 

myöskään tietoisesti kasaa sen tielle esteitä. 

4. Hepola 2005 s. 55.
5. Syrjänen 2008 s. 62.
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211. JOHDANTO

1.1. Yhden oikeudenkäynnin ideaali

Yleisellä tasolla lainkäytön järjestelmä on jaettavissa erillisprosessien ja yh-

den prosessin muunnelmiin. Erillisprosessien alajärjestelmässä prosessilaki 

hyväksyy sen, että riitaisen oikeussuhteen kiistanaiheita tuodaan tuomiois-

tuimeen sitä mukaan, kuin ne aktualisoituvat ja riitapuolet haluavat niihin 

oikeudellisen ratkaisun. Tällainen järjestelmä tuottaa luonnostaan paljon sa-

manaikaisia ja perättäisiä oikeudenkäyntejä. Yhden prosessin järjestelmässä 

taas kaikki samojen riitapuolten väliset potentiaaliset riidanaiheet pakote-

taan yhteen oikeudenkäyntiin. Näin ne saavat ratkaisunsa samalla kertaa ja 

kokonaisuutena. On selvää, että yhden prosessin järjestelmä on ihanne. Yh-

tä selvää kuitenkin on, että ihannetta on mahdoton toteuttaa aukottomasti. 

Konfliktit ja riidat toimijoiden välillä kehittyvät oman logiikkaansa mukai-

sesti, useimmiten eskaloituen. Niinpä yhden oikeudenkäynnin ihanne typis-

tyy käytännössä siihen, että samaan riita-aihioon (termi tässä) kohdistuvat 

kiistat yritetään ratkaista kerralla. Kaikkia niitä erimielisyyksiä, jotka kum-

puavat samasta riita-aihiosta, kutsutaan “samaksi asiaksi”. Toiseen aihioon 

kytkeytyvät kiistat taas muodostavat käsitteellisesti “toisen asian”. Riitojen 

syntyalusta, riita-aihio voidaan oikeudellisesti määritellä monilla tavoilla. 

Joskus sellaisena on riitainen oikeussuhde kokonaisuudessaan (esimerkiksi 

tietty sopimussuhde), joskus taas riita-aihio koostuu yhteisestä tapahtuma-

kulusta, joskus riita-aihio taas määritellään sofististen juridisten käsitteiden 

kuten oikeusperusteen tai oikeusseuraamuksen avulla.

Voidaan sanoa, että yhden oikeudenkäynnin ideaali tuo mukanaan erään-

laisen kerralla valmiiksi -mallin.6 Mallissa riidan osapuolet eivät tietoisesti 

pirsto riitakokonaisuuksia. He tuovat koko kiistansa yhdellä kertaa tuomiois-

tuimeen, jos tai kun he pitävät oikeudenkäyntiä välttämättömänä oikeuk-

siinsa pääsemiseksi. Ja koska riitapuolet toimivat näin, oikeudenkäynnissä 

riita saa pysyvän ratkaisunsa. Toisin sanoen, kaikki riidan osat ratkaistaan, 

eikä uusia oikeudenkäyntejä myöhemmin tarvita. Yhden oikeudenkäynnin 

ideaali tuntuu sopivan erityisen hyvin litigaatiokielteiseen oikeuskulttuuriin. 

6. Tämä ideaali sisältää oikeastaan kaksi osiota, ajatuksen yhdestä oikeudenkäynnistä ja aja-
tuksen yhdestä tuomioistuimesta. Niitä ei yleensä ole tarpeen erottaa, koska kyseinen ja ainoa 
oikeudenkäynti tietenkin sijoittuu yhteen tuomioistuimeen. Jos sen sijaan oikeudenkäyntejä 
on useita, ne paikantuvat joko samaan tuomioistuimeen tai eri tuomioistuimiin. 
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Tästähän Suomen oikeus monen mielestä tarjoaa esimerkin. Suomalainen 

oikeuskulttuuri ei suhtaudu oikeudenkäynteihin suopeasti, vielä vähemmän 

hyväksyvästi. Toistuvat oikeudenkäynnit, oli asia juridisesti sama tai eri, ym-

märretään osoitukseksi asianosaisen riidanhalusta, ei niinkään sitkeydes-

tä tai tarmokkuudesta oikeuksiensa hakemisessa.7 Ja kun oikeudenkäynnit 

nähdään epäsuotuisana ilmiönä - eräänlaisena sosiaalisena dysfunktiona 

- niiden määrä halutaan pitää absoluuttisessa minimissä. Kuvaavaa on, että 

varsinaisten riita-asioiden lukumäärän jatkuva lasku on huolestuttanut pel-

kästään yksittäisiä tutkijoita, lähinnä oikeussosiologeja. Oikeuspolitiikasta 

kiinnostuneet tahot tai varsinaiset politiikan tekijät eivät ole nähneet siinä 

huolenaihetta. Oikeudenkäyntien vähäisyyshän on luettavissa hyvällä tah-

dolla todistukseksi siitä, että kansalaiset pääsevät luonnostaan niihin oikeuk-

siin, joita oikeusjärjestys heille suo. 

Todellisuus jää tässä, kuten monessa muussakin asiassa, kauas ideaalista.8 

Mitenkään harvinaista käytännössä ei ole, että kiistelevät osapuolet hakevat 

oikeutta eri aikoina, eri tuomioistuimista ja eri riidanratkaisumenettelyis-

tä. Tästä taas seuraa, että perimmältään samaa erimielisyyttä tai sen osia 

saatetaan käsitellä yhtä aikaa käräjäoikeudessa, hallinto-oikeudessa ja väli-

miesmenettelyssä. Yhtä tavallista on riitakompleksin ajallinen hajautuminen 

toisiaan seuraaviin eli perättäisiin oikeudenkäynteihin. Nämä perättäiset oi-

keudenkäynnit voivat sijoittua samaan tai eri tuomioistuimeen. Näin ne si-

sältävät paljolti samaa problematiikkaa kuin samanaikaiset oikeudenkäynnit. 

Ilmiötä on viime aikoina alettu kutsua moniprosessiongelmaksi. Se on erään-

lainen eskalaatioilmiö: riitapuolten välinen peruskonflikti ei saa lopullista eli 

riitapuolia tyydyttävää kokonaisratkaisuaan. Avoin konflikti tuottaa yhä uusia 

oikeudenkäyntejä, joiden aloittaminen pahentaa kierrettä. 

Oikeudenkäynneillä nimittäin on kaksoisvaikutus: ne yhtäältä provosoi-

vat toista riitapuolta, toisaalta luovat revanssihalukkuutta. Ensimmäisellä 

tarkoitetaan sitä, että riitapuolen aloittama oikeudenkäynti (tai vastaava) 

provosoi toisen riitapuolen samankaltaisiin - eli konfliktinhallinnan teori-

assa tarpeettoman järeisiin - vastatoimiin. Tappio oikeudenkäynnissä taas 

7. Koulu 2007 s. 112.
8. Tässä kohdin tehdään perustavanlaatuinen ero valtiollisen lainkäytön ja vaihtoehtoisen 
riidanratkaisun välillä. Kokonaisvaltaisuutta on pidetty keskeisenä vaihtoehtoisen riidanrat-
kaisun kilpailuetuna. Vaihtoehtoisessa (konsensuaalisessa) riidanratkaisussa kyetään konflik-
tinratkaisuun, kun taas perinteisessä valtiollisessa lainkäytössä ollaan pakotettuja tyytymään 
konfliktin osan eli riidan ratkaisemiseen. Näin konflikti voi tuottaa - ja usein tuottaakin - useita 
riitoja, jotka saattavat vaatia omat oikeudenkäyntinsä. Sen sijaan riita ei voi luoda konflikteja, 
koska riita on aina ilmaus olemassa olevasta konfliktista. Ks. Koulu 2005 s. 19. 
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luo revanssihenkeä: hävinnyt riitapuoli hakee hyvitystä tappiolleen uusilla 

oikeudenkäynneillä. Oikeudenkäyntien pitkittyminen tehostaa provosointi-

vaikutusta. Käynnissä oleva prosessi on kasvualusta uusille liitännäisoikeu-

denkäynneille.9 Näin ollen provosoiva vaikutus periaatteessa lakkaa, kun 

oikeudenkäynti päättyy. Tällä perusteella voidaan väittää, että riidat tulisi 

ratkaista mahdollisimman nopeasti. Revanssivaikutus puolestaan kytkeytyy 

oikeudenkäynnin lopputulokseen. Tästä syystä oikeudenkäynnin ajallinen 

pitkittyminen on - paradoksaalisesti - konfliktille hyväksi. Alkuperäinen kon-

flikti voi luonnostaan purkautua oikeudenkäynnin aikana.10 Konflikti “jääh-

tyy”, ja rationaalinen harkinta palautuu.

Riidan pirstoutuminen eri oikeudenkäynteihin on ikivanha ilmiö. Samoin 

tiedetään, että jotkut rakenteet suosivat pirstoutumista, joskus tekevät sen 

suorastaan väistämättömäksi. Yksi pirstova rakenne on monilinjainen tuo-

mioistuinlaitos, joka on käytössä muun muassa Suomessa. Valtiollisen lain-

käytön järjestelmään kuuluu yleisiä tuomioistuimia, erityisiä tuomioistuimia, 

hallintotuomioistuimia ja lakisääteisiä lautakuntia. Ne kaikki muodostavat 

omat lainkäyttölinjansa. Lainkäytön linjojen toimivaltasuhteet ovat kaukana 

ideaalisista, koska linjat ovat kehittyneet omista lähtökohdistaan. Parhaan-

sakin tekevät osapuolet saattavat joutua hakemalla hakemaan sellaista tuo-

mioistuinta, joka olisi toimivaltainen heidän asiassaan. Perinteisesti lainkäyt-

tölinjat eivät myöskään ole välittäneet siitä, mitä toisella lainkäyttölinjalla 

tapahtuu. Voidaan sanoa, että niin oikeusvoiman kuin vireilläolonkin vaiku-

tus on lähtökohtaisesti ollut lainkäyttölinjan sisäistä. Vaikutus ei ole ylittänyt 

lainkäyttölinjan rajaa. Hallintoprosessi tai sen lopputulos ei ole vaikuttanut 

esimerkiksi riita-asian oikeudenkäyntiin eikä päinvastoin. Enintään on kes-

kusteltu siitä, mikä merkitys toisen lainkäyttölinjan päätöksillä on näyttönä 

“oman” linjan oikeudenkäynnissä. On kuitenkin selvää, että yhden oikeu-

denkäynnin ideaali on yhtä paikallaan lainkäyttölinjojen välillä kuin niiden 

sisälläkin. Joku ehkä sanoisi, että nimenomaan samanaikaiset tai perättäiset 

prosessit eri lainkäyttölinjoilla ovat pahimman laatuista voimavarojen haas-

kaamista, ajateltiin sitten riidan osapuolia tai lainkäytön järjestelmää.

Viime vuosina todennäköisyys pirstoutumiseen on kasvanut. Tämä joh-

9. Ilmaisu on yleiskielinen: juridisesti nämä oikeudenkäynnit (tai vastaavat) eivät välttämättä 
tai edes pääsääntöisesti ole alisteisia pääprosessille. 
10. Väärinkäsitysten välttämiseksi on aihetta korostaa, että tässä kuvataan konfliktiteorian 
osoittamia säännönmukaisuuksia. Esitystä ei saa tulkita pitkittyvien oikeudenkäyntien puo-
lustukseksi tai asianosaisten motiivien kyseenalaistamiseksi.. Oikeudenkäynti tuo aina mu-
kanaan henkistä ja taloudellista rasitusta, eikä siihen automaattisesti liity provosointia tai re-
vanssihenkisyyttä. 
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tuu kahdesta suhteellisen uudesta tekijästä: yhtäältä vaihtoehtoisen riidan-

ratkaisun läpimurrosta, toisaalta oikeudenkäyntien muuttumisesta rajat 

ylittäviksi. Jälkimmäistä kutsutaan monasti joskin epätarkasti riidanratkai-

sun kansainvälistymiseksi. Vaihtoehtoisen riidanratkaisun (ADR) -nimellä 

tunnettu liike on tuonut perinteisen tuomitsemisen rinnalle uusia riidan-

ratkaisuväyliä. Niistä tunnetuin, joskaan ei missään nimessä ainoa on insti- 

tutionaalinen sovittelu. Näitä riidanratkaisun uusia menettelyjä voidaan 

käyttää joko oikeudenkäynnin rinnalla tai oikeudenkäynnin sijaan. Tämän 

tutkimuksen näkökulmasta kiinnostusta herättävät oikeudenkäynnin rinnal-

la käytetyt tai oikeudenkäyntiin suoraan kytketyt vaihtoehtoiset menettelyt. 

Uudet konfliktinhallinnan menettelyt nostavat ensiksikin esiin kysymyksen, 

sovelletaan sovittelun tai muun vaihtoehtoisen riidanratkaisun vireilläoloon 

samoja sääntöjä kuin perinteisen oikeudenkäynnin vireillä olemiseen. Jos 

vastaamme myöntävästi, vireillä oleva sovittelu estää oikeudenkäynnin. Näin 

käy myös päinvastaisessa suunnassa oikeudenkäynti –> sovittelu.11 Oli vas-

taus tähän kysymykseen kumpi tahansa, toiseksi joudutaan kysymään, liit-

tyykö sovittelun lopputulokseen, sovintoon, samanlainen “lopullisuuden” tai 

“pysyvyyden” ominaisuus, mikä on tapana liittää tuomioistuimen antamaan 

tuomioon. Vastauksia näihin perustavanlaatuisiin kysymyksiin on alettu 

miettiä vasta viime vuosina. Ohimennen todettakoon, että vanhin vaihtoeh-

toisen riidanratkaisun muoto, välimieslainkäyttö, on kummassakin suhteessa 

ottanut sääntönsä oikeudenkäynnin periaatteista. Tästä syystä välimiespro-

sessilla pääsääntöisesti on vireilläolovaikutus ja annetulla välitystuomiolla 

puolestaan oikeusvoimavaikutus.12 Tosin jälkimmäisestä tehdään niin paljon 

poikkeuksia, että puhuminen pääsäännöstä on uskaliasta. 

Välimieslainkäytön erikoisuuksia on oikeusvoimaa täydentävä konsump-

tio-oppi. Yhden välimiesprosessin käynnistämällä riitapuoli on “kuluttanut” 

sen oikeuden välimiesmenettelyyn, minkä välityssopimus on hänelle anta-

11. Pääsääntöisesti sovittelun ja oikeudenkäynnin samanaikaista vireilläoloa pidetään jopa 
suotavana, kuten jäljempänä tullaan havaitsemaan. Päällekkäisyyden hyväksyminen johtuu 
siitä, että sovittelu ja oikeudenkäynti rakentuvat erilaisille paradigmoille. Tosin pieni vivahde-
ero on nähtävissä. Oikeudenkäynti ei estä sovittelua, mutta käynnissä oleva sovittelu voi jois-
sakin tapauksissa muodostaa oikeudenkäynnin esteen. Ks. Koulu 2006 s. 235.
12. Epäloogista kylläkin välimieslainkäyttö ei tunnusta valtiollisessa lainkäytössä syntynyttä oi-
keusvoimaa. Tämä tarkoittaa, että valtiollisen tuomioistuimen tuomio ei sido välimiehiä, vaikka 
tuomio periaatteessa olisi oikeusvoimakykyinen toisessa (valtiollisessa) oikeudenkäynnissä. 
Oudolta vaikuttavaa poikkeusta perustellaan sillä, että riitapuolet ovat välityssopimuksella 
järjestäneet välinsä uudelleen. Välityssopimus on toisin sanoen käsitteellisesti niin sanottu 
jälkisattumus (factum superveniens), joka jää oikeusvoiman aikarajan ulkopuolelle. Ks. Män-
nistö 2005 s. 211. Oikeusvoiman aikarajaan eli olosuhteissa tapahtuneiden muutosten ajoitta-
miseen palataan jäljempänä.  
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nut. Samaa riitakysymystä ei toisin sanoen voi tuoda uudelleen välimiesten 

ratkaistavaksi. Konsumptio-oppi vaikuttaa yleispätevältä. Se mainitaan jos-

kus varhaisessa (valtiollisen) lainkäytön oikeusvoimatutkimuksessa. Varhai-

sessa tutkimuksessa konsumptio-oppi kylläkin määritellään ne bis in idem 

-periaatteen synonyymiksi, ja se liitetään pelkästään negatiiviseen oikeusvoi-

maan.13 Konsumptio-oppi tarjoaa tarttuvan kielikuvan, mutta mahdollisuuk-

sia oikeusvoimaa määrittävien sääntöjen kehittelyyn se ei avaa. Ajatus, että 

kansalainen jotenkin kuluttaisi oikeutensa tuoda riitoja tuomioistuimeen, on 

absurdi. Erityisen kestämätön tällainen ajatus on access to justice -opeissa, 

joissa kannetaan huolta tosiasiallisesta oikeuksiin pääsemisestä riippumatta 

siitä, montako oikeudenkäyntiä se vaatii. Sitä paitsi välimieslainkäytössäkin 

konsumptio-oppi tuottaa kyseenalaisiksi leimattuja tuloksia.14 Modernissa 

välimieslainkäytön tutkimuksessa oppia ei käytetä edes tulkintojen selittä-

miseen. 

Vaihtoehtoistumisen ohella kansainvälistyminen pirstoo riitakokonai-

suuksia. Tässä suhteessa ongelmia ei aiheuta niinkään kansainvälisten oi-

keudenkäyntien lisääntyminen. Tällaisia oikeudenkäyntejä on aina ollut. 

Pirstoutuminen aiheutuu siitä, että sääntely-ympäristö on perustavasti 

muuttunut. Ennen kuin Suomi liittyi Luganon yleissopimukseen ja sittemmin 

Brysselin yleissopimukseen (joka taas korvautui samannimisellä EU-ase-

tuksella), ulkomaisen tuomioistuimen antamat tuomiot eivät periaatteessa 

olleet voimassa Suomessa.15 Tästä seurasi, että myöskään ulkomainen oikeu-

denkäynti ei vaikuttanut suomalaiseen oikeudenkäyntiin. Riitapuoli saattoi 

rajoituksetta aloittaa uuden oikeudenkäynnin Suomessa joko ulkomaisen oi-

keudenkäynnin aikana tai sen päätyttyä. Ulkomainen oikeudenkäynti tai ul-

komainen tuomio ei toisin sanoen estänyt kotimaista oikeudenkäyntiä, vaik-

ka asia oli sama. Haitat tällaisesta päällekkäisyydestä olivat niin suuret, että 

eurooppalainen prosessioikeus otti alusta alkaen tavoitteekseen moninker-

taisten oikeudenkäyntien torjumisen rajat ylittävissä riita-asioissa.16Tavoite 

13. Tirkkonen 1933 s. 47.
14. Hassler-Cars 1989 s. 56.
15. Asia erikseen oli - ja on edelleenkin niin sanotun autonomisen prosessioikeuden katta-
malla alueella - että ulkomaiseen tuomioon liittyi vahvuudeltaan vaihteleva todistusvaikutus. 
Vaikutus läheni positiivista oikeusvoimavaikutusta, jos ulkomainen oikeudenkäynti oli ollut 
täysitutkintainen ja kumpikin riitapuoli oli ottanut siihen aktiivisesti osaa. 
16. Tämä ei kylläkään aina näy käytännössä. EY-tuomioistuin on suhtautunut melkoisen välin-
pitämättömästi siihen, että yhtenäistetyt toimivaltasäännökset hajoittavat riitakokonaisuuden 
eri jäsenvaltioiden tuomioistuimiin. Välinpitämättömyys näkyy erityisen selvästi ennakkorat-
kaisussa C-548/12 (Brogsitter). Sen mukaan tietty kansallinen tuomioistuin saattoi olla toimi-
valtainen joissakin saman sopimussuhteen erimielisyyksissä, toisissa taas ei.
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saavutettiin sillä, että ulkomainen oikeudenkäynnin ja ulkomainen tuomio 

rinnastettiin kotimaisiin vastineisiinsa. 

Näin suomalainen tuomioistuin ei enää voi olla välittämättä ulkomaises-

ta oikeudenkäynnistä eikä sen lopputuloksesta eli tuomiosta. Jos käytetään 

prosessilaille perinteisesti asetettuja standardeja, prosessioikeuden tutkija 

moittisi tätä järjestelmää epäjohdonmukaiseksi. Järjestelmän osat on poi-

mittu eri yhteyksistä. Oikeudenkäynnin vireilläolon vaikutus säännellään 

EU-säädöksissä (ja niitä edeltäneissä yleissopimuksissa) tarkasti ja kansalli-

sista prosessilaeista irtaantuen, eli autonomisesti.17 Sen sijaan oikeusvoiman 

ulottuvuus jätetään kansallisten prosessilakien, tarkkaan ottaen tuomion al-

kuperämaan prosessilain varaan. Tunnettu ero aikanaan oli, että Ranskassa 

oikeusvoima on kattanut myös tuomion perustelut. Pohjoismaiset prosessi-

lait taas ovat rajoittaneet oikeusvoiman tuomiolauselmaan.18 Espanjalaisen 

tuomion tuoma käsittelykielto on samoin erilainen kuin esimerkiksi englan-

tilaisen tai saksalaisen tuomion vastaava kielto. Näin sellainen alkuperäval-

tion prosessilaki, joka sallii laajalti uudet oikeudenkäynnit, mahdollistaa ne 

kaikissa muissakin jäsenvaltioissa. Totaalisemman kiellon sisältävä proses-

silaki taas estää uuden oikeudenkäynnin jokaisessa unionin jäsenvaltiossa. 

1.1.2. Käsittelykieltojen käsite, tausta ja logiikka 

Kukaan ei kiistäne, etteikö riitakokonaisuuden pirstoutuminen eri oikeuden-

käynteihin olisi haitallista. Pirstoutuminen työllistää tarpeettomasti tuomio- 

istuimia ja muita lainkäyttöelimiä, se kasvattaa riidan osapuolten kustan-

nuksia, se tuo mukanaan ristiriitaisten tuomioiden riskin sekä mahdollistaa 

vastapuolen uuvuttamisen. Vaikka riitojen pirstoutuminen helposti nähdään 

asianosaisten tietoisen toiminnan - epäreilun käräjöinnin - seuraukseksi, ai-

na riitapuolia ei voi siitä syytää. Kuten edellä havaittiin, rakenteelliset tekijät 

monasti pakottavat riitapuolet vastoin tahtoaankin eri oikeudenkäynteihin. 

Tällainen rakenneselitys on vallitseva lainkäyttöjärjestelmä erillisine lain-

17. Lis pendens -sääntöjä on sittemmin tarkennettu monissa EY-tuomioistuimen ennakko-
ratkaisuissa. Ks. esimerkiksi Pålsson 2002 s. 220. Fundamentaalinen kysymyksensä on, missä 
määrin EY-tuomioistuimen ratkaisuohjeet antavat tukea kansallisen prosessilain tulkintaan. 
Ihannetila tietenkin olisi, että esimerkiksi asian “samuus” määräytyisi samojen perusteiden 
mukaan. Tutkimuksessa kansallinen ja ylikansallinen sääntely on kuitenkin pidetty tiukasti 
erillään. Asia voi olla “sama” eurooppalaisessa kontekstissa mutta “eri” kansallisessa. 
18. Ks. Koulu 1996 s. 126. Sittemmin oikeusvoimavaikutus on Ranskassakin kaventumassa; 
nykytulkinnan mukaan se ei kata kaikkia perusteluja vaan ainoastaan niin sanotut ratkaisu-
perustelut (motifs décisifs), jotka ovat “välttämätön tuki” tuomiolle. Ks. Schmidt 2010 s. 175.
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käyttölinjoineen ja erityistuomioistuimineen. On myös muistettava, että al-

kuperäinen konflikti voi ajan myötä kehittää uusia muunnelmia, jotka kai-

paavat omia ratkaisujaan. Aikaisemman prosessin lopputulos eli annettu 

tuomio on sekin voinut jättää auki sellaisia osakysymyksiä, jotka tarvitsevat 

myöhempää tulkintaa. Joskus taas saman kiistakysymyksen aktualisoitu-

minen muissa yhteyksissä voi johtaa uuteen oikeudenkäyntiin. Esimerkiksi 

institutionaalisella toimijalla saattaa olla sinänsä rationaalinen tarve mini-

moida epäedullisen ennakkotapauksen haittavaikutus perättäisellä oikeu-

denkäynnillä, esimerkiksi tarkentaa sovellettavaa oikeusohjetta. Tällaisissa 

tilanteissa oikeusvoimavaikutus nousee suorastaan haitaksi. Se estää uudet 

oikeudenkäynnit, joilla koko oikeustila saataisiin ennakkotapauksin kartoi-

tetuksi. Tunnettuahan on, että oikeusvoimaa koskevat periaatteet eivät ota 

huomioon ennakkotapausintressiä. 

Oli niin tai näin, perättäisiä oikeudenkäyntejä samasta asiasta on vaike-

ampi hyväksyä. Kielteistä perusasennetta ei muuta se, että tällaisten oikeu-

denkäyntien näkeminen yksinomaan tappiopuolen revanssihenkisyyden 

ilmentymänä yksinkertaistaa sekin liikaa. Asia erikseen on, että perustavan-

laatuisiin kysymyksiin on luettava, annetaanko “liiallisen” oikeudenkäynnin 

aloittaneen tahon motiiveille merkitystä, kun mietitään käsittelykiellon so-

veltamisalaa. Arkijärki nimittäin sanoo, että rakenteellisista tekijöistä aiheu-

tuviin moniprosesseihin tulee suhtautua eri tavalla (esimerkiksi sallivammin) 

kuin epälojaalissa tarkoituksessa käynnistettyihin. Osaksi näin on tehty se-

kä oikeuskäytännössä että tutkimuksessa. Koska riitapuolet ovat dualistisen 

linjajaon armoilla, vireilläolo- ja oikeusvoimaprekluusiota ei, kuten edellä 

havaittiin, pääsääntöisesti uloteta yli lainkäyttölinjan rajaviivan.19 Mitä eri-

koistuneempi valtiollisen lainkäytön järjestelmä on, sitä hankalampi siinä on 

toteuttaa yhden oikeudenkäynnin ihannetta. Koko riitakompleksia ei saada 

kerralla ratkaistuksi, haluttiin sitä tai ei. Sen sijaan subjektiivisten motiivien 

huomioon ottamista vastana puhuvat käytännön syyt. Asianosaisen motii-

veja on ensiksikin hankala selvittää. Asianosainen löytää helposti toimilleen 

järkevältä tai kohtuulliselta kuulostavan syyn. Toiseksi motiivikytkentä tekee 

säännöistä tapauskohtaisia ja näin heikosti ennakoitavia. 

Ihanne tietenkin on, että käsittelykiellot estävät oikeudenkäynti-insti-

tuution väärinkäytön mutta sallivat ne oikeudenkäynnit, joihin on todellista 

19. Tästä niin sanotusta interrelatiivisesta vireilläolosta ja oikeusvoimasta ks. Koulu 2012 s. 308. 
Interprosessuaalisella oikeusvoimalla sen sijaan tarkoitetaan pääsääntöisesti saman prosessi-
lajin oikeudenkäyntien välistä “normaalia” oikeusvoimaa. Ks. Lappalainen 2001 s. 409.
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tarvetta.20 Väärinkäyttäminen ilmenee yhtäältä shikaanina (eli häirintä- tai 

vahingoittamistarkoituksessa käynnistettyinä oikeudenkäynteinä), toisaalta 

taas kollusiivisina oikeudenkäynteinä (eli valeprosesseina). Vaikka jälkim-

mäinen on saanut valtaosan huomiosta21, tämän tutkimuksen kannalta shi-

kaaniprosessi on kiintoisampi. Ohimennen todettakoon, että kummastakaan 

ei vähällä löydy esimerkkejä. Ratkaisu KKO 1992:137 lienee ainoa selvä esi-

merkki kollusiivisesta prosessista viimeisten vuosikymmenien ajalta. Shikaa-

niprosessit puolestaan eivät ole tuottaneet yhtään ennakkoratkaisua. Tämä 

voi tietenkin johtua siitä, että tällaiset asiat eivät etene korkeimpaan oikeu-

teen. Kantaja saavuttaa kiusaamistarkoituksensa jo sitä ennen. Joskus tällai-

sia väitteitä kylläkin esitetään. Vaasan hovioikeuden ratkaisussa 13.7.2015 361 

vastaaja vetosi siihen, että kantajan kanne oli “kokonaisuudessaan” shikaa-

nimainen, koska asia on oikeusvoimaisesti ratkaistu jo aikaisemmin. Kanne 

jätettiin tutkimatta, ja kantaja määrättiin korvaamaan vastaajan oikeuden-

käyntikulut tavalliseen tapaan.22 Shikaaniväitteeseen hovioikeus ei sen sijaan 

kiinnittänyt huomiota. 

Oikeudenkäyntien aloittamista on perinteisesti hallittu kolmen instituuti-

on eli vireilläolovaikutuksen, oikeusvoiman ja (sisäisen) prekluusion avulla.23 

Ensimmäisellä yritetään koota kaikki oikeudenkäyntiin johtavat erimielisyy-

det yhteen tuomioistuimeen; tähän päästään antamalla asian vireille tule-

miselle myöhemmät oikeudenkäynnit estävä vaikutus. Tämä estävä vaikutus 

eli lis pendens tarjoaakin periaatteessa, laajuudestaan riippuen, kohtalaisen 

tehokkaan ratkaisun samanaikaisten prosessien ongelmaan. Toisella insti-

tuutiolla eli oikeusvoimalla taas estetään perättäiset oikeudenkäynnit. Jos-

kus riidan osapuoli ei nimittäin tyydy päättyneen oikeudenkäynnin loppu-

tuloksen vaan yrittää uusilla oikeudenkäynneillä mitätöidä lopputuloksen.24 

Oikeusvoima yhtäältä estää asian tutkimisen uudelleen, toisaalta taas antaa 

perustan uudellekin oikeudenkäynnille. 

Kuten havaitaan, oikeusvoima ja vireilläolo saavat aikaan preklusoitumi-

sen. Tämä prekluusio toteutuu käsittelykiellolla. Tuomioistuin ei saa ryhtyä 

20. “The preclusion rule rests on the simple goal of preventing the abuse of process. Only 
what is abusive enough should be precluded.” Näin Männistö 2013 s. 210. Tässä tutkimuksessa 
kuitenkin katsotaan, että toimivia käsittelykieltoja ei voida rakentaa näin vaikeasti arvioitavan 
perustan varaan. Oikeudenkäynnin “väärinkäytökset” olivat tavallinen teema varhaisessa tut-
kimuksessa. Ks. esimerkiksi Ellilä 1971 s. 20.
21. Ks. Havansi 2004 s. 20.
22. Käräjäoikeus oli sen sijaan määrännyt, että OK 21:3:n perusteella asianosaiset saivat pitää 
oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.
23. Oikeusvoiman määritelmistä ks. esimerkiksi Lager 1975 s. 42.
24. Ks. Andrews 1994 s. 502.
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käsittelemään sellaista kannetta tai vaatimusta, joka on joko lainvoimaisesti 

aikaisemmin ratkaistu25 tai jota koskeva oikeudenkäynti on aikaisemmin 

vireillä. Oikeusvoiman kohdalla käsittelykielto on pysyvä: se on kumottavis-

sa vain ylimääräisellä muutoksenhaulla, tyypillisesti tuomion purkamisella. 

Vireilläolon tuottama käsittelykielto on voimassa toistaiseksi. Se on sidok-

sissa aikaisemman oikeudenkäynnin kohtaloon. Jos oikeudenkäynti johtaa 

lainvoimaiseen tuomioon, kielto lopullistuu. Jos taas aikaisempi oikeuden-

käynti päättyy tuomioon johtamatta, siitä johtuva käsittelykielto raukeaa au-

tomaattisesti. 

Vaikka oikeusvoima ja vireilläolo on tapana pitää erillään, niillä on yllät-

tävän paljon yhteistä. Ensiksikin niiden motiivina on eräänlainen kohtuus-

ajattelu. Ei esimerkiksi ole “kohtuullista”, että riitapuoli joutuu alistumaan 

myöhempiin oikeudenkäynteihin samassa asiassa. Annetun tuomion on 

näin oltava lopullinen ratkaisu kiistaan. Sen on toisin sanoen annettava rii-

tapuolelle varmuus siitä, että hän on vapautunut “oikeudenkäynnin varjosta”. 

Kohtuus vaatii kertaluonteisuutta myös toisessa merkityksessä: riitakomp-

leksi on saatava ratkaistuksi yhdessä ja samassa oikeudenkäynnissä. Hyväk-

syttävää ei ole, että riitapuoli on alttiina samanaikaisille oikeudenkäynneille 

samassa asiassa.26 Yhteistä ovat myös instituutioiden juuret roomalaisessa 

prosessioikeudessa. Siellä tunnettiin maksimi “nemo debet bis vaxari pro una 

et eadem causa”, josta nykyiset vireilläolo- ja oikeusvoimavaikutukset aika-

naan johdettiin. Tämä maksimi ei, toisin kuin nykyinen prosessilaki, tehnyt 

eroa perättäisten ja samanaikaisten oikeudenkäyntien välillä. Kummassakin 

tapauksessa riitapuoli joutui rasitetuksi “kahteen kertaan” oikeudenkäynnil-

lä (‘bis’). Nykytermein voidaan sanoa, että roomalainen prosessioikeus piti 

vireilläolovaikutusta oikeusvoimavaikutuksen ilmentymänä. Tämä perustui 

niin sanottuun konsumptio-oppiin, joka on, kuten edellä todettiin, ajatte-

lukaavana säilynyt välimieslainkäytössä.27 Kun kansalainen oli kerran käyt-

tänyt tai ryhtynyt käyttämään riidassaan tuomioistuinta, hän oli kuluttanut 

oikeutensa.28 Myös modernissa prosessioikeuden tutkimuksessa vireilläolo 

ja oikeusvoima sijoitetaan toisinaan yhteisen nimittäjän eli ne bis in idem 

25. Kuten jäljempänä tullaan havaitsemaat, jotkut oikeusvoimaopit tuovat oikeusvoiman pii-
riin myös sellaiset vaatimukset ja väitteet, joita tosisiasiallisesti ei ole ratkaisu eikä edes mai-
nittu aikaisemmassa oikeudenkäynnissä. Ks. Jäljempänä jakso 2.1.
26. Männistö 2013 s. 48.
27. Konsumptio-opista nykyisessä välimieslainkäytön tutkimuksessa ks. Männistö 2004 s. 197. 
Ks. myös jakso 1.1.
28. Takki 1987 s. 246.
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-periaatteen (‘ei kahdesti samasa asiassa’) ilmentymiksi.29

Kummassakin säännöstössä keskiöön nousee asian samuuden käsite. Ni-

menomaan samasta asiasta ei tule sallia useita oikeudenkäyntejä. Jos uusi 

riita taas katsotaan eri asiaksi, perustuslaki ja ihmisoikeussopimus takaa-

vat kansalaiselle pääsyn tuomioistuimeen. Tuomioistuimeen pääsylle ei saa 

kasata oikeudellisia tai tosiasiallisia esteitä. Tällaiseksi esteeksi muodostuu 

myös suhteeton tai kohtuuton tai yllättävä prekluusio, mikäli sen voidaan 

katsoa ulottuvan jostain näkökulmasta eri asiaksi luokiteltavaan erimielisyy-

teen. Tästä syystä myös ihmisoikeustuomioistuimen omaksuma linja ne bis 

in idem -sovelluksissa nostaa esille asian samuuden. Asioiden samuus eli yh-

teinen identiteetti on kuitenkin vaikeasti tavoitettava käsite. Voidaan esimer-

kiksi kysyä, löydetäänkö sitä muodollisin vai aineellisin kriteerein. Samoin 

jäädään miettimään, haetaanko identiteetin kriteerit (eli samuuden luovat 

seikat) kansallisesta prosessilaista, vai onko olemassa sellainen ylikansalli-

nen eli autonominen samuuden käsite, joka hakee perustansa EY-tuomio-

istuimen tai ihmisoikeustuomioistuimen käytännöistä. Vastausta identiteet-

tiin on perinteisesti haettu kansallisista prosessilaeista tai kehitelty niiden 

pohjalta. Näitä kriteerejä voidaan kutsua vaikkapa “identiteettisäännöiksi”. 

Kuten uudessa tutkimuksessa on osoitettu, näin löydetty “samuus” asioiden 

välillä eli yhteinen identiteetti on altis semanttiselle manipuloinnille.30 Van-

haa sanontaa muuntaen: asioiden samuus tai erilaisuus on katsojan silmässä. 

Jos tämä tunnustetaan, lähellä on päätelmä, jonka mukaan loogisin kri-

teerein “löydetystä” identiteetistä ei ole todellista apua ratkaistaessa oikeus- 

voiman tai vireilläolon oikeusvaikutuksia. Väitteet asioiden “samuudesta” 

ovat vain keino, jolla oikeutetaan muilla perusteilla saavutettu lopputulos. 

Formaaliset kriteerit ovat lisäksi vaarallisia. Pahimmillaan ne antavat näen-

näisobjektiivisen leiman täysin subjektiiviselle arviolle. Kiistely samuudes-

ta myös häivyttää peruskysymyksen siitä, onko tietyssä tilanteessa järkevää, 

kohtuullista tai oikeudenmukaista sallia asian käsittely oikeudenkäynnissä 

joko toistamiseen tai samanaikaisesti toisen oikeudenkäynnin kanssa. Kuten 

jäljempänä nähdään, oikeusvoimatutkimuksen tulokset ovat, tutkimuksen 

volyymin muistaen, suhteellisen vähäisiä. Olisi houkuttelevaa selittää tulos-

ten vähäisyys sillä, että huomio on liiaksi keskittynyt identiteetin hakemiseen. 

Identiteettiongelma on osaksi näennäinen, osaksi taas turha päättelyn vä-

lietappi. Prosessilaki voi sallia uudelleenkäsittelyn samaksi luokitellussa asi-

29. Laukkanen 1995 s. 219. 
30. Männistö 2013 s. 209. 
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assa tai yhtä hyvin kieltää sen asiassa, joka muodollis-loogisesti olisi eri asia.31 

1.1.3. Lainkäytön funktioista käsittelykieltoihin 
Oikeusvoimasta ja vireilläolosta johdetut käsittelykiellot ovat iäkkäitä ja kir-

joittamattomia. Tästä johtuu, että kummankin kiellon tarkka ulottuvuus - eli 

käsittelykiellon soveltamisala - on vahvasti sitoutunut aikansa käsityksiin. 

Toisin sanoen ulottuvuussäännöt (joiksi näitä sääntöjä voidaan niiden funk-

tion perusteella kutsua) ovat vaihdelleet, välillä yllättävänkin rajusti. Osaksi 

vaihtelu selittynee tieteellisillä muotivirtauksilla ja ulkomaisilla vaikutteil-

la, osaksi se tuntuu syvätasolla palautuvan siihen, mikä kulloinkin mielle-

tään oikeudenkäynnin - tai modernimmin oikeudellisen konfliktinhallinnan 

- tarkoitukseksi. Jos havainto on oikea, käsittelykieltojen justifikaatio ja sitä 

kautta myös tulkinta kytkeytyy ajankohtaiseen keskusteluun niin sanotuista 

lainkäytön funktioista. Riita-asioiden lainkäytössä tapana on ollut erottaa 

neljä funktiota: aineellisen totuuden tavoittaminen, oikeussuojan antami-

nen asianosaiselle, kansalaisten käyttäytymisen ohjaaminen sekä oikeuske-

hityksen edistäminen.32 Pohjoismaisessa tutkimuksessa kiista siviiliproses-

sin funktioista on edelleen käynnissä. Vastaukseksi ei tietenkään kelpaa sen 

myöntäminen, että oikeudenkäynneillä on kaikki nämä tehtävät. Myönnytys 

vain johtaa jatkokysymykseen siitä, miten funktiot keskenään painottuvat. 

On selvää yhtäältä, että jotkut funktiot ovat tärkeämpiä kuin toiset, toisaalta 

taas on pakko myöntää, että funktioiden painoarvot vaihtelevat oikeuden-

käynnistä toiseen.33 

Funktiokiistan voittajaa ei toistaiseksi tiedetä. Keskusteluun ei tässä ole 

tarpeen ottaa kantaa muutoin kuin miettimällä, miten funktiotulkinnat vai-

kuttavat käsittelykieltoihin, toisin sanoen miten oikeusvoiman ja vireillä-

olon vaikutukset määritellään eri funktioissa. Tosin pinnallinenkin tarkas-

telu osoittaa, että painotetun funktion ja vireilläoloprekluusion välillä ei ole 

selvää yhteyttä. Vireilläolon tuoma käsittelykielto on siis neutraali. Yhteys 

31. Ks. jakso 2.4.
32. Riikka Koulu 2010 s. 119. Totta on, että tuomioistuimen kykyjä toimia oikeuskehityksen 
moottorina on alusta alkaen epäilty. Lainsäätäjä pystyy tähän toimeen paljon tehokkaam-
min. Ks. von Eyben 1970 s. 244. Oikeudenkäyntien aloittaminen (oikeus)poliittisin tavoittein 
on lisäksi täysin vierasta suomalaiselle ja yleisemminkin pohjoismaiselle oikeuskulttuurille. 
Pienessä maassa oikeustieteen tutkimus voi muuttaa maailmaa, joskaan prosessioikeuden 
tutkimus ei ole loistanut maailmanparantajan roolissa. Se kun on ottanut missiokseen pro-
sessilain säännösten tulkinnan ja systematisoinnin, mistä johtuen sen vaikutus on lähinnä 
säilyttävä eli konservatiivinen. 
33. Ks. KM 2003:3 s. 68.
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funktion ja prekluusion välillä alkaa kuitenkin näkyä, kun siirrytään oikeus-

voimaprekluusioon. Mikäli oikeudenkäynnin funktioksi ymmärretään vas-

taisen käyttäytymisen ohjaaminen, oikeusvoiman ulottuvuuden tulisi olla 

mahdollisimman laaja. Näin lopputulos saa maksimaalisen ohjausvaikutuk-

sensa. Toimijoiden on nimittäin alistuttava siihen, että lopputulosta ei voida 

uudella oikeudenkäynnillä kumota, kiertää tai mitätöidä. Oma kysymyksensä 

toki on, missä määrin tuomioistuimet pystyvät nimenomaan prekluusioso-

vellutuksilla ohjaamaan kansalaisten käyttäytymistä. Ohjaamisen kohtee-

na on tietenkin asianosaisten toiminta oikeudenkäynnissä. Jos ohjaaminen 

onnistuu, asianosaiset saavat erimielisyytensä ratkaistuksi yhden oikeuden-

käynnin ideaalin mukaisesti. 

Julkaistu oikeuskäytäntö (josta enemmän jäljempänä) välittää kuitenkin 

vaikutelman lähes totaalisesta epäonnistumisesta. Riitapuolet eivät osaa tuo-

da koko riitakompleksiaan kerralla tuomioistuimeen. Näin he ovat pakottuja 

nostamaan uusia kanteita, jotka kaatuvat, monasti vasta ylemmissä oike-

usasteissa, käsittelykieltoihin. Oltiin lainkäytöstä käyttäytymisen ohjaajana 

mitä mieltä tahansa34, prekluusiosovelluksillaan tuomioistuimet opettavat 

oikeudellisille toimijoille eli asianosaisille vain sovellusten kaikinpuolisen 

sattumanvaraisuuden ja epäloogisuuden. Asianosainen osaa ehkä jälkikä-

teen sanoa, miten hänen olisi kannattanut toimia. Sen sijaan hän ei oikeus-

käytäntöön perehtyneenäkään kykene suunnittelemaan vastaista toimin-

taansa eli päättämään, mitä hänen tulisi tehdä oikeuksiin päästäkseen. On 

siis pakko myöntää, että tuomioistuimet epäonnistuvat jokseenkin totaali-

sesti asianosaisten prosessikäyttäytymisen ohjaamisessa.

Entäpä jos painotamme oikeussuojan antamista tai aineellista totuutta 

yksittäistapauksessa? Tällöin päädytään suurin piirtein samaan kuin access 

to justice -pohjaisessa tarkastelussa. Oikeussuojaa tai aineellista totuutta ha-

kevan riitapuolen tielle tulisi asettaa mahdollisimman vähän esteitä. Tun-

tuu itsestään selvältä, että “formaaliset” käsittelykiellot eivät saa nousta täl-

laiseksi esteeksi. Ainahan voidaan olettaa, että uusi oikeudenkäynti antaa 

kaivattua oikeussuojaa tai tavoittaa aineellisen totuuden, toisin sanoen se 

päästää asianosaisen oikeuksiinsa, kylläkin viiveellä.35 Pyrkimys aineelliseen 

34. Paradoksaalista on, että prosessioikeuden tutkimuksessa on samaan aikaan korostettu 
lainkäytön merkitystä käyttäytymisen ohjauksessa ja naureskeltu sosialistisille oikeusjärjestyk-
sille, jotka ovat antaneet tuomioistuimille erilaisia kansanvalistustehtäviä. Ks. Ekelöf 1970 s. 275.
35. Ks. Bayles 1987 s. 33. Hän asettaa totuuden saavuttamisen ja riidanratkaisun oikeudenkäyn-
nin kaksoistavoitteeksi. “The purpose of dispute resolution involves process benefits making 
a practical resolution more likely”. Näin päädytään - tosin Bayles ei sitä suoraan sano - siihen, 
että virheratkaisujen mahdollinen väheneminen toistuvien oikeudenkäyntien myötä ei kom-
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totuuteen ei näin kelpaa suppean prekluusion justifikaatioksi. Aineellisen 

totuuden löytäminen on arvostettava ideaali mutta epärealistinen tavoite. 

Aineellinen totuus aina pakenee, hyvällä prosessilla ja onnella siitä saadaan 

likiarvo, huonolla prosessilla ei sitäkään.36 Sama tavoittamattomuus rasittaa 

myös oikeussuojan antamisen funktiota. Muu olisikin yllätys, koska “aito” oi-

keussuoja edellyttää, että oikeudenkäynnissä tavoitetaan aineellinen totuus 

ja siten tiedetään, kuka on oikeussuojan tarpeessa. Aineellisen totuuden pai-

noarvo niin tulkinnan argumenttina kuin lainsäädännön kulmakivenäkin on 

sitä paitsi heikkenemässä. Jos kerran oikeudenkäynnin perimmäisenä tar-

koituksena on antaa asianosaisille reiluuskokemuksia - eli niin sanottu koe-

tun oikeudenmukaisuuden tuntu - keskiöön nousee asian käsittely sinänsä. 

Käsittelyn on oltava jargonin mukaan reilua. Toinen asia on, että mitä näistä 

havainnoista seuraa esimerkiksi oikeusvoimaprekluusiossa. Seuraukset tun-

tuvat pitkälti kumoavan toisensa. Yhtäältä aineellisella totuudella ei voida 

perustella prekluusiosta tehtäviä poikkeuksia. Prekluusion tulisi siis olla laa-

ja-alainen ja poikkeukseton. Toisaalta taas asianosaisen saamat negatiiviset 

reiluuskokemukset ensiprosessissa puoltaisivat sitä, että hänelle annettaisiin 

oikeus uuteen “reilumpaan” oikeudenkäyntiin. Prekluusion tulisi näin ollen 

joustaa tilanteen mukaan. 

Oikeussuojatavoite on viime vuosina ymmärretty aikaisempaa suppeam-

min: tavoitteena ei ole oikeussuojan antaminen vaan riitapuolten välisen 

konfliktin oikeudellinen ratkaiseminen. Käsitys oikeudenkäynnistä konflik-

tinhallintana puoltaa mahdollisimman laaja-alaisia käsittelykieltoja. Kon-

fliktinratkaisufunktion kannalta olennaisempaa on kerran saavutetun loppu-

tuloksen pysyvyys kuin ratkaisun oikeellisuus jonkun ulkopuolisen mittarin 

mukaan. Lopputulos, oli se oikea tai väärä, on ratkaissut konfliktin, palaut-

tanut oikeusrauhan, ja riidan osapuolten odotetaan mukauttavan käyttäy-

tymisensä lopputulokseen. Mitä enemmän mahdollisuuksia lopputuloksen 

riitauttamiseen - eli oikeudelliseen revanssiin - annetaan, sitä kauemmin 

konflikti jatkuu.37 Näin voidaan väittää sosiologisella oikeutuksella, että 

pensoi sitä suorien kustannusten kasvua, jonka toistuvat oikeudenkäynnit joka tapauksessa 
aiheuttavat. 
36. Koulu 2015 s. 244. Prosessioikeuden perinteisiin kiistanaiheisiin kuuluu, joudutaanko oi-
keudenkäynnissä kuitenkin tyytymään niin sanottuun prosessuaaliseen totuuteen ja ovatko 
prosessilajit tässä suhteessa eri asemassa. Ks. lähemmin Ervo 1996 s. 52.
37. Vaihtoehtoisen riidanratkaisun kannattaja huomauttaisi tähän, että eiväthän oikeuden-
käynnit muutoinkaan lopeta konflikteja, ne vain päättävät yksittäisiä riitoja eli konfliktin oi-
keudellistuneita osia. Ks. Koulu 2005 s. 19. Näin ollen on samantekevää, millainen lopullisuus-
ominaisuus tuomioihin liitetään. Oli niin tai näin, kysymykseksi joka tapauksessa jää, kuinka 
pysyvästi oikeudenkäynti ratkaisee sen konfliktin osan, joka on päätynyt oikeudenkäynnin 
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huonokin pysyvä lopputulos on parempi vaihtoehto kuin pitkittyvä riita po-

tentiaalisesti paremman lopputuloksen toivossa. Jos sen sijaan yhdeksi oi-

keudenkäynnin tehtäväksi katsotaan oikeuskehityksen edistäminen, laajat 

prekluusiosovellukset saattavat estää oikeutta kehittävien ratkaisujen saami-

sen. Näin oikeuskehitys pysähtyy käytevoiman vähetessä. Näin oikeuskehitys 

omaksuttuna tavoitteena tukisi prekluusiosta tinkimistä. Vahvaan korrelaati-

oon on kuitenkin vaikea uskoa. Prekluusiota koskeva oikeuskäytäntö ei tunnu 

kehittäneen edes itseään eli se ei ole lisännyt ymmärrystämme prekluusion 

tarkoituksesta.38 

1.2. Kysymyksenasettelu

1.2.1. Identiteettiä vai asiallista hyväksyttävyyttä?

Oppikirjojen tasolla käsittelykielloista vallitsee melkoinen yksimielisyys. 

Myös juristien enemmistö lienee samaa mieltä perusasioista. Ensiksikin 

kaikki samaa asiaa koskevat erimielisyydet on koottava yhteen oikeuden-

käyntiin, jos se vain on mahdollista. Tämä keskittäminen saadaan aikaan 

lis pendens -vaikutuksella. Toiseksi perättäiset prosessit samasta asiasta on 

estettävä. Etenkään ensiprosessin hävinneelle riitapuolelle ei saa antaa mah-

dollisuutta mitätöidä lopputulosta, aikaisempaa tuomiota. Tähän taas pääs-

tään oikeusvoimaan liitetyllä käsittelykiellolla. Perustava kysymys näiden 

rajoituskeinojen käytössä on, mikä katsotaan “samaksi asiaksi”.39 Jos tai kun 

kysymykseen löydetään yleispätevä vastaus, liian monen prosessin ongel-

ma on lähes ratkaistu. Tarvitaan vain menettelytapojen hienosäätöä. Jotta 

samuus kyetään hyväksyttävästi vahvistamaan tai epäämään, on kuitenkin 

tunnettava tässä identiteettikriteereiksi kutsutut seikat. Niiden avulla pysty-

tään toteamaan, milloin yhteinen identiteetti vallitsee, milloin taas ei. Nä-

mä kriteerit voivat olla säädännäisä tai tavanomaisoikeudellisia, kiinteitä tai 

joustavia, ehdottomia tai fakultatiivisia, asianosaislähtöisiä tai tuomioistuin-

keskeisiä ja niin edelleen. Yksi ominaisuus niillä on kuitenkin oltava: niiden 

tulee olla ennalta määrättyjä. Ad hoc -pohjaiset, yksinomaan tuomioistuimen 

harkinnasta riippuvat samuusperusteet ovat ilmeinen oikeuksiin pääsyn este. 

kohteeksi. 
38. Näin oikeusvoimaprekluusion osalta Männistö 2013 s. 2.
39. Tämä on toki määritelty ennenkin oikeusvoiman perimmäiseksi kysymykseksi. “Rätts-
kraftsläran blir enligt denna åskådning väsentligen en lära om hur det skall bestämmas, om 
identitet föreligger eller icke.” Näin Olivecrona 1966 s. 265.
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Jäljempänä tarkastellaan mahdollisuuksia kehittää yleisesti hyväksyttä-

vät identiteetin arvioimisen kriteerit. Kuitenkin jo tässä vaiheessa kannat-

taa huomata se muutos, mikä on tapahtunut tulkinnan lähtökohdissa. Var-

haisessa prosessioikeuden tutkimuksessa asioiden identiteettiä arvioitiin 

formaalisin kriteerein. Auliisti myönnettiin, että käytetyt kriteerit saattoivat 

johtaa yksittäistapauksessa kohtuuttomiin tuloksiin, mutta sitä voitiin puo-

lustaa ennustettavuuden hintana. Uudemmassa tutkimuksessa näistä jär-

jestelmälähtöisistä kriteereistä on irtaannuttu. Vastauksia identiteettiongel-

maan on haettu asiallisesta hyväksyttävyydestä, oikeussuojan tarpeesta ja 

kohtuusnäkökohdista. Tällä on vältetty aikaisempi arvostelu. Uusia samuu-

den kriteerejä ei hevin voida samalla tavalla moittia vaikeaselkoisiksi, ky-

seenalaisiksi ja ristiriitaisiksi.40 Voidaan kuitenkin kysyä, lupaavatko uudet 

säännötkään menestystä. Niissä identiteettikriteerit muuttuivat yhä tilanne-

sidonnaisimmiksi ja tapauskohtaisimmiksi. Tämä taas tekee prekluusioso-

velluksista arvaamattomia. Tosin voidaan tässä kuten monasti muulloinkin 

kysyä, muuttiko oikeuskäytäntö tutkimuksen suhtautumista vai tutkimuksen 

uudet ajatukset oikeuskäytäntöä. Vaikka lähempään aatehistorialliseen ana-

lyysiin ei ryhdytä, käytännön ja tutkimuksen välillä tuntuu tässä vallinneen 

vahva vuorovaikutus. Näyttää myös ilmeiseltä, että access to justice -ajattelu 

ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ideaali ovat näkyvästi muokanneet 

mielipiteitä siitä, mikä kaikki katsotaan vielä tai jo samaksi asiaksi.41 Asian 

samuus 2010-luvulla poikkeaa mitä luultavammin siitä, millaiseksi samuus 

hahmotettiin vaikkapa 1930-luvulla.42 

Kysymyksenasetteluun on samalla tullut sääntelyteoreettisia elementtejä: 

miten pitkälle identiteetin kriteerit ovat jätettävissä avoimiksi ja vasta konk-

reettisessa soveltamistilanteessa sisältönsä saaviksi? Ja vielä fundamentaa-

lisemmin: missä vaiheessa vastausta vireilläolon tai oikeusvoiman prekluu-

sioon ei enää kannata hakea asian samuudesta vaan suoraan prekluusion 

40. Olivecrona kiinnitti 1960-luvulla yhtäältä huomiota samuuden petollisuuteen; sen määrit-
telyyn ei ensi silmäyksellä liittynyt suurempia ongelmia. Toisaalta taas samuuden määrittely 
käytännössä ontui. “De resonemang som föras äro ofta svårbegripliga, och tillämpningen av 
de principer som uppställas vållar ofta tveksamhet.” Ks. Olivecrona 1966 s. 267. 
41. Ihmis- ja perusoikeuslähtöinen ajattelu on nostanut entistä selvemmin näkyviin etenkin 
oikeusvoimaprekluusion jännitteet. “Oikeusvoima rajoittaa näin ollen myös perustuslaissa 
turvattua oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin.” Näin Paso ym. 2015 s. 224. Vireillä-
olovaikutukseen ei sen sijaan sisälly samanlaista jännitettä, mikä jättää tulkitsijalle enemmän 
puhtaasti “prosessioikeudellista” liikkumavaraa. 
42. Tuolloin prosessioikeuden tutkimuksen grand old man Tauno Tirkkonen julkaisi väitöskir-
jansa, jonka aiheena oli juuri oikeusvoima. Totta on, että uusikin tutkimus on, erilaisista lähtö-
kohdistaan huolimatta, yksityiskohdissa useimmiten päätynyt samoihin tuloksiin oikeusvoi-
man ulottuvuuden määrittelyssä. Sama ilmiöhän näkyy myös oikeusvertailevassa tarkastelussa. 
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hyväksyttävyydestä (tai hyväksymiskelvottomuudesta) eri soveltamistilan-

teissa. Ilmeistähän on, että samuuden käsite menettää ongelmanratkaisuky-

kyään sitä enemmän, mitä pitemmälle se menettää reuna-alueitaan. Jossain 

kehityksen vaiheessa päädytään siihen, että yhteinen identiteetti on aino-

astaan fasadiperustelu, joka jälkikäteen liitetään muilla perusteilla saatuun 

lopputulokseen. Tässä tutkimuksessa yritetään ensiksikin selvittää, onko ole-

tettu siirtymä muodollisesta identiteettiopista asialliseen hyväksyttävyyteen 

jo tapahtunut. Toinen tutkimuksen pääkysymyksistä on, missä tilanteissa 

asiallinen hyväksyttävyys vaatii asian uudelleenkäsittelyä perättäisissä pro-

sesseissa tai päällekkäistä käsittelyä samanaikaisissa prosesseissa. 

Oma kysymyksensä on, ratkaisevatko prosessioikeuden perinteiset ohja-

uskeinot - eli oikeusvoima- ja lis pendens-vaikutus - edes tyydyttävästi liian 

monen prosessin ongelman. Toisin sanoen: tarvitaanko nykymuotoisia kä-

sittelykieltoja konfliktinhallinnan ja vaihtoehtoisen riidanratkaisun maail-

massa? Lievään pessimismiin tuntuu olevan aihetta. Kuten edellä todettiin, 

saman asian käsittelyä monessa oikeudenkäynnissä ei voida kokonaan estää. 

Ohjauskeinojen lisäksi tarvitaan välineitä, joilla prosesseja pystytään koordi-

noimaan sekä niiden todistelua ja lopputulosta hyödyntämään muissa pro-

sesseissa. Tämä kehitys on vasta alkamassa, kun moniprosessien haitallisuus 

on alettu tunnustaa. Koordinointi pystytään paljolti hoitamaan kehittämällä 

tutkimuksessa siihen tarvittavia sääntöjä ja muokkaamalla asenteita. Ei kui-

tenkaan voida kieltää, etteikö tehokas koordinointi oikeudenkäyntien välil-

lä vaadi viime kädessä myös lainsäätäjän tukea. Oikeuspolitiikkaa voidaan 

moittia eräänlaisesta rajoittuneisuudesta: oikeudenkäyntejä on liian kauan 

tarkasteltu vain yhden lainkäyttölinjan tai prosessioikeuden jargonin mu-

kaan prosessilajin näkökulmasta.43 

1.2.2. Kenen näkökulma?

Kuten alussa todettiin, tässä tutkimuksessa käytetään yhtäältä käsittelykiel-

tojen yhteistarkastelua, toisaalta asianosaisnäkökulmaa. Käsittelykieltojen 

yhteistarkastelu ei kaipaa laajempia perusteluja; vireilläolo- ja oikeusvoima-

prekluusio on ennenkin käsitteellisesti liitetty yhteen. Näin tehtiin roomalai-

sessa prosessioikeudessa, ja uusimmassa tutkimuksessa molempia pidetään 

ne bis in idem -periaatteen ilmentyminä. Jopa oikeusvoimaa koskevissa eril-

43. Syytä on toki tutkimuksessakin. Kaikkinaisen vertailevan tutkimusotteen puuttumista on 
aikaisemminkin ihmetelty, etenkin yleisten tuomioistuinten ja hallintotuomioistuinten välillä 
tuntuu vallitsevan tutkimuksellinen ei-kenenkään maa. Ks. Koulu 2012 s. 98. 
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listutkimuksissa on epäilty erillistarkastelun mielekkyyttä. On suositeltu, että 

oikeusvoimaa tutkittaisiin osana laajempaa kokonaisuutta eli “tuomioistuin-

ratkaisun merkittävyyttä vireillä olevassa oikeudenkäynnissä”.44 Yhteistarkas-

teluun on haluttu vetää mukaan myös aineellinen oikeus. Oikeusvoimaoppe-

ja kun ei, näin väitetään, voi ymmärtää ilman, että oikeusvoimavaikutuksen 

yhteydet siviilioikeuteen hahmotetaan.45 Tosin on myönnettävä, että lis pen-

dens -instituutiossa ei ole tapana puhua prekluusiosta. Siitä kuitenkin viime 

kädessä on kysymys. Sillä, että oikeusvoimaprekluusio on lopullista, vireil-

läoloprekluusio vain väliaikaista, ei ole ratkaisevaa merkitystä. Tästä syystä 

jäljempänä puhutaan prekluusiosta ja preklusiivisesta vaikutuksesta niin oi-

keusvoiman kuin vireilläolonkin kohdalla.

Sen sijaan asianosaisnäkökulma ei ole vielä vakiintunut prosessioikeuden 

tutkimuksessa. Totta kylläkin on, että tällainen taipumus ja ehkä siirtymäkin 

asianosaisnäkökulmaan on havaittavissa uusimmassa tutkimuksessa. Oike-

usvoimassa ja vireilläolossa muuttuva näkökulma ei kuitenkaan vielä näy; 

niitä hallitsee perinteinen tuomioistuinnäkökulma tai yleisemmin järjes-

telmälähtöisyys.46 Näin on aika katsoa, mihin tuloksiin uusi lähestymistapa 

näiden instituutioiden kohdalla vie. Selvää ei kylläkään ole, mitä väitetty siir-

tyminen asianosaisnäkökulmaan tosiasiallisesti merkitsee. Voidaan väittää, 

että perinteisen tuomioistuinnäkökulman ja uuden asianosaisnäkökulman 

välillä ei, kun puhutaan nimenomaan oikeusvoimasta ja vireilläolosta, ole 

todellista eroa. Molemmissa näkökulmissa on sama tavoite: “turhista” tai 

“aiheettomista” oikeudenkäynneistä halutaan päästä eroon. Enintään on sa-

nottavissa, että oikeusvoimassa oikeudenkäynnin turhuutta arvioidaan ob-

jektiivisesti, vireilläolossa taas subjektiivisesti. Sekin tuntuu johtuvan asian 

luonteesta, asianosaisnäkökulma tuo aina argumentointiin subjektiivisuu-

den elementin. 

Lähempi tarkastelu kuitenkin paljastaa myös näissä instituutioissa ero-

ja näkökulmien välillä. Asianosaisnäkökulma ottaa huomioon sekä usean 

44. Takki 1987 s. 241. Roomalaisessa prosessioikeudessa vireilläolovaikutus oli yksi oikeusvoi-
man ilmentymä. Ks. Hepola 2005 s. 77.
45. Hepola 2005 s. 37. Tosin saatetaan sanoa, että mikä formaalisimmin kriteerein oikeusvoi-
mavaikutus määräytyy, sitä heikommaksi oikeusvoiman yhteys siviilioikeuteen jää. 
46. Asenteellisuus näkyy lausumissa, joiden mukaan pääpaino oikeusvoimasäännösten “oi-
keuspoliittisissa motiiveissa” on pantava yleiselle edulle. Näin Takki 1987 s. 244. Ohimennen 
todettakoon, että uudessa oikeusvoimatutkimuksessa haetaan oikeusvoimalle niin sanottua 
metateoriaa. Tämä teoria yhtäältä selittäisi oikeusvoimailmiön, toisalta osoittaisi sen optimaa-
lisen ulottuvuuden. Ks. Männistö 2013 s. 15 ja 141. Metateoria ei kuitenkaan sinänsä merkitse 
asianosaisnäkökulman käyttöä, vaikka se laajentaakin kysymyksenasettelua ja mahdollistaa 
useampia vastausvaihtoehtoja. 
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oikeudenkäynnin tuoman henkisen taakan että niiden aiheuttaman kus-

tannusrasituksen. Asianosaiselle, etenkin kuluttaja-palkansaajalle, oikeu-

denkäynnin vireilläolo merkitsee huomattavaa henkistä rasitusta.47 Oikeu-

denkäynnin kuluttava voima kohtaa myös institutionaalisia toimijoita kuten 

yrityksiä. Niiden voimavaroja - rahaa, johdon aikaa, strategista suunnittelua 

ja niin edelleen - kulutetaan oikeudenkäynteihin varsinaisen toiminnan kus-

tannuksella.48 Harvan institutionaalisenkaan asianosaisen varsinaisena toi-

mintana nimittäin on olla pysyvänä asianosaisena eri oikeudenkäynneissä, 

eli toimintaan liittyvä käräjöinti. Yritykset haluavat hoitaa liiketoimintojaan, 

viranomainen hallinnonalansa tehtäviä, etujärjestö taas edunvalvontaansa. 

Tätä operatiivista rasitusta (termi tässä) ei kylläkään ole tapana ottaa proses-

sioikeuden tutkimuksessa huomioon, vaikka kukaan ei liene sen olemassa-

oloa sinänsä kiistänytkään. 

Henkinen kuormitus ja taloudellinen rasitus painottuvat eri tavalla. Asi-

anosaisen henkinen kuorma kasvaa, mitä pitempään joko yksittäinen oi-

keudenkäynti tai oikeudenkäyntien sarja kestää. Näin ollen voi sanoa, että 

asianosaisnäkökulmasta nimenomaan perättäisiin oikeudenkäynteihin on 

suhtauduttava tiukasti.49 Tällaiset oikeudenkäynnit pidentävät rasituksen 

ajallista kestoa. Toki yksittäinenkin oikeudenkäynti voi viedä vuosia, ehkä 

vuosikymmeniä, mutta perättäiset oikeudenkäynnit kasvattavat varmuudella 

konfliktin kokonaiskestoa. Sen sijaan asianosaisnäkökulmasta samanaikai-

set oikeudenkäynnit ovat pienempi paha. Henkinen rasitus, jonka oikeu-

denkäynti tuo mukanaan. ei niiden myötä olennaisesti lisäänny. Normaali 

kuluttaja-palkansaaja luultavasti pitää samanaikaisia oikeudenkäyntejä ju-

ridiikan kummallisuutena. Hän ihmettelee enintään, miksi asiat on “laissa” 

järjestetty näin hullusti. Kustannusrasitus ei sen sijaan erottele samanaikaisia 

ja perättäisiä oikeudenkäyntejä. Jokainen erillisprosessi sekä kasvattaa asi-

anosaisen omaa kustannustaakkaa että tuo riskin vastapuolen kustannusten 

47. “Oikeudenkäynnistä seuraavaa kärsimystä ei siis ole mahdollista eikä ehkä tarpeenkaan 
kokonaan eliminoida, mutta sen merkitys on syytä tiedostaa”. Näin Ervo 2005 s. 8. Hän suh-
tautuu kuitenkin varauksella “huomaamattomaan” oikeudenkäyntiin. Huomaamattomuus 
nimittäin joudutaan ostamaan aineellista totuutta heikommin vastaavilla tuomioilla ja oi-
keusturvasta tinkimällä. 
48. Tällä ei suinkaan haluta vähätellä oikeudenkäynnin luonnollisille henkilöille tuomaa kuor-
maa, osaksi henkistä, osaksi taloudellista. Sen sijaan yritetään sanoa, että institutionaalisetkaan 
toimijat eivät ole niin immuuneja kuin joskus oletetaan. Esimerkiksi kartellijuttujen, tuoteva-
hinkojen tai ympäristövastuiden kuormitus (esimerkkinä Volkswagen -konserni) haittaa suur-
yrityksiäkin, joskus jopa ajaa ne vararikkoon.
49. “Toistuva saman asian tutkiminen horjuttaa oikeusvarmuutta ja aiheuttaa kohtuuttoman 
prosessitaakan vastapuolelle”. Näin Linna 2015 s. 355.
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korvaamisesta. Totta on, että kaikkiin oikeudenkäynteihin ei liity kumpaa-

kaan haittaa. Esimerkiksi hallintoprosessissa asianosaiselle ei tule kustan-

nuksia, jos hän hoitaa itse asiaansa. Hän ei myöskään kohtaa siinä todellista 

riskiä vastapuolen kustannusten korvaamisesta. Hallintoprosessi on toisin 

sanoen kustannusrasituksen kannalta vaaraton, siviiliprosessi ja välimies-

menettely taas ovat hyvin vaarallisia. Tappio voi raunioittaa totaalisesti asi-

anosaisen talouden. 

Kun siirrytään tuomioistuimen näkökulmaan, havaitut vivahteet enim-

mäkseen häviävät. Yhtä useammat oikeudenkäynnit samassa asiassa ovat 

järjestelmän rajallisten voimavarojen haaskaamista. Sillä seikalla, ovatko 

nämä oikeudenkäynnit samanaikaisia vai perättäisiä, ei tunnu olevan tässä 

yhteydessä mainittavaa merkitystä. Näin luonteva päätelmä on, että tuomio-

istuimen kannattaisi tulkita oikeusvoiman ja vireilläolon tuottamaa käsitte-

lykieltoa maksimaalisen laajasti. Vapautuuhan tuomioistuin, prekluusion 

seurauksena, periaatteessa vaivalloisemmasta asiakäsittelystä ja asiaratkai-

susta. Käytännössä ero ei ole näin mustavalkoinen. Prekluusiivinen ratkaisu 

saattaa vaatia enemmän vaivannäköä, jos prekluusiivinen tosiseikasto on 

epäselvä ja prekluusion vaikutuspiiri epävarma.50 Julkaistu oikeuskäytäntö 

(johon palataan) osoittaa, että tutkimatta jättämiseen päätyneet oikeuden-

käynnit ovat vaatineet melkoista työpanosta niin asianosaisilta kuin tuomi-

oistuimeltakin. Alioikeudella on toinenkin syy varovaisuuteen, kun se tul-

kitsee ensiprosessin tuomion oikeusvoimaa. Jos se jättää asian tutkimatta 

mutta ylioikeus onkin eri mieltä prekluusiosta, asia palautetaan - mikä johtaa 

asian uusintakäsittelyyn. Uusintakäsittely taas on erityisen epärationaalista 

voimavarojen käyttämistä.51 

Samanaikaisessa vireilläolossa tuomioistuimen suhtautuminen riippuu 

paljon siitä, minkä tuomioistuimen kannalta asiaa tarkastellaan. Tuomiois-

tuin on luultavasti tyytyväinen, jos se voi keskeyttää oman käsittelynsä sil-

lä perusteella, että asiaa käsitellään myös toisessa tuomioistuimessa. Tuo-

mioistuimethan ovat, näin väitetään, aina ylityöllistettyjä.52 Harva tuomari 

50. Toinen asia on, että prekluusiosääntely ei saisi olla vaikeaselkoista ja sen sovellukset näin 
arvaamattomia. Prekluusiota miettivä tuomioistuin ei kuitenkaan saa lohdutusta havainnos-
ta, että lainsäätäjä tai oikeusvoimasääntöjä kehitellyt tutkimus ei ole hoitanut tehtäväänsä 
kunnialla.
51. Asian palauttaminen tuo myös viiveen oikeuksiin pääsylle. Toisaalta taas asian ratkaisemi-
nen välittömästi eli muutoksenhakuasteessa vie asianosaiselta yhden oikeusasteen edun. Näin 
kaikki toimintavaihtoehdot ovat jostain näkökulmasta virheellisiä. 
52. Ajoittain kuullaan valituksia siitä, että kaikki “kiintoisat” liikeriidat päätyvät välimiesme-
nettelyyn. Tämä on toki oikeuspoliittinen ongelma, joka voi ajan mittaan vinouttaa oikeuske-
hitystä. Henkilötasolla tällaisia valitteluja on sen sijaan vaikea ottaa vakavasti. 
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murehtii vakavissaan sitä, että hän ei pääse ratkaisemaan jotain yksittäis-

tä asiaa, etenkään vaikeaa tai suuritöistä. Tästä syystä voidaan väittää, että 

tuomioistuin herkästi ylitulkitsee vireilläolovaikutusta eli katsoo mielellään 

toisen prosessin koskevan samaa asiaa. Toisen oikeudenkäynnin tuomio voi 

lopettaa riitapuolten välisen konfliktin, ja oikeudenkäynti jää sillensä. Vaikka 

näin ei kävisikin, toisen prosessin kerryttämä aineisto ja siinä annettu tuomio 

helpottavat esimerkiksi keskeytetyn oikeudenkäynnin jatkamista. On selvää, 

että oikeudenkäyntiä jatkettaessa riitapuolet tulevat vetoamaan “ulkopuoli-

seen” oikeudenkäyntiin ja sen tulokseen. Lisäksi “ulkopuolinen” tuomio si-

sältää yhteenvedon ja jonkinlaisen analyysin kertyneestä aineistosta. Samoin 

vieraan tuomioistuimen juridinen argumentointi auttaa monasti oikeusky-

symyksen ratkaisussa. 

Taipumusta vireilläolovaikutuksen alitulkintaan - asiaa ei katsota samak-

si ja käsittelyä omassa tuomioistuimessa jatketaan - näyttää syntyvän vain 

poikkeuksellisesti. Tällainen tilanne syntyy lähinnä silloin, kun tuomiois-

tuin kärsii juttupulasta. Vaikka yksikään tuomioistuin ei liene historiallise-

na aikana julkisesti tuonut esiin asioiden vähäisyyttä, se tuskin on ilmiönä 

tuntematon. Juttupulan uhriksi ovat joutuneet luultavimmin kapea-alaiset 

erityistuomioistuimet, joskus harvaan asuttujen alueiden käräjäoikeudetkin. 

Sen sijaan miettiessään sitä, millaisen vireilläolovaikutuksen hänen oikeu-

denkäyntinsä saa toisessa tuomioistuimessa, tuomari on todennäköisesti 

välipitämätön. Hänelle on normaalisti yhdentekevää, keskeyttääkö toinen 

tuomioistuin prosessin “hänen” oikeudenkäyntinsä takia. Sitä paitsi tuoma-

rilla ei ole mitään institutionaalisia keinoja vaikuttaa toisen tuomioistuimen 

päätöksentekoon. Toki tuomarit voivat olla keskenään epävirallisesti yhtey-

dessä ja tehdä herrasmiessopimuksia siitä, kumpi oikeudenkäynti keskeyte-

tään, kumpaa jatketaan. Prosessilaki ei tällaista järjestelyä tunne, mutta yhtey- 

denpitoa käytännössä esiintynee. Legalistikaan ei voi sitä aidosti paheksua, 

koska yhteydenpito estää harkitsemattomat erillisratkaisut.53 Eri asia on, että 

sopimukset eivät saisi jäädä tuomareiden välisiksi. Myös riitapuolet tulisi kut-

sua mukaan koordinoivaan neuvonpitoon. Yleensäkin lähdetään siitä, että 

asianosaisilla on oltava sananvaltaa heidän oikeudenkäyntiään koskevissa 

case management -ratkaisuissa. Selvää on, että asian käsittelyn keskeyttäväs-

53. Pulmana on tietenkin tällaisten sopimusten heikko sitovuus. Sopimuksesta poikkeava 
tuomari ei kohtaa muuta sanktiota kuin virkaveljiensä paheksumisen. Asia erikseen on, että 
maineenmenetys vertaisten silmissä on melkoinen sanktio sinänsä. Riitapuolten asemaan 
tuomioistuinten välisellä sopimuksella ei periaatteessa ole merkitystä. Toki on myönnettävä, 
että sopimus voi heijastua siinä, miten tuomioistuimet tulkitsevat lakisääteisiä käsittelykieltoja. 
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sä tuomioistuimessa asianosaisia on itse oikeudenkäynnissä kuultava siitä, 

mikä on vireilläolovaikutuksen laajuus ja miten asiassa edetään. 

1.2.3. Tutkimustehtäviä ja tutkimusmenetelmiä

Tutkittavaksi kelpuutettavat kysymykset ovat edellä esitetyn valossa melko 

selvät. Kysymykset tosin kannattaa jakaa perustavanlaatuisiin (primäärei-

hin) ja erilliskysymyksiin. Perustavan laatuisia kysymyksiä on ensinnäkin, 

miten prosessilakimme (laajassa merkityksessä) käyttää vireilläolo- ja oike-

usvoimaprekluusiota ohjauskeinoina, kun se hakee ratkaisua liian monen 

prosessin ongelmaan eli toisin ilmaistuna toteuttaa yhden oikeudenkäynnin 

ideaalia. Samalla on tarkasteltava, kuten edellä vihjattiin, myös sitä, onko 

oikeudellisessa ajattelussa tapahtunut tai tapahtumassa merkittävä siirty-

mä. Tässä on mahdollista asettaa eräänlainen hypoteesi. Alustavan arvion 

mukaan olemme siirtymässä pääsääntö/poikkeus -konstruktioon. Pääsään-

tö rakentuu muodollisin kriteerein määräytyvään yhteiseen identiteettiin. 

Pääsäännöstä tehtävissä poikkeuksissa taas otetaan huomioon yksilöllisen 

tarveharkinnan ja lopputuloksen asiallisen hyväksyttävyyden kaltaisia, väis-

tämättä tapauskohtaisia tekijöitä. 

Pääsääntö/poikkeus -rakenne sallii pitkälle menevät joustot sovelluksissa, 

kun taas yhteiselle identiteetille eli asian samuudelle rakentuva järjestelmä 

sen sijaan pystyy “joustamaan” vain identiteettiarvioissaan. Muodollinen 

identiteettiarvio nimittäin piilottaa ne tekijät, jotka tosiasiallisesti määräävät 

lopputuloksen. Nykytilan tarkastelu avaa samalla kaksi jatkokysymystä: teho-

aako nykyinen, oikeuskäytännön linjauksiin tukeutuva ohjaus ongelmaan ja 

miten vahvaa oikeudenkäyntien määrän ohjaamista voidaan vielä pitää mo-

dernin konfliktinhallinnan näkökulmasta hyväksyttävänä? Jälkimmäinen ky-

symys kääntyy samalla kysymykseksi siitä, millainen käsittelykieltojen ulottu-

vuuden ja/tai ehdottomuuden tulisi olla. Laaja oikeuskäytäntö ja vallitseviin 

tulkintoihin kohdistettu arvostelu oikeuttaa pikapäätelmään, jonka mukaan 

nykyinen ohjaus ei toimi funktionaalisesti ihanteellisella tavalla. Siitä ei kyl-

läkään voida vielä päätellä, etteikö oikeudenkäyntien ohjaaminen käsittely-

kielloilla olisi periaatteessa toteutettavissa nykyistä paremmin. 

Tästä tutkimuksessa pitäydytään periaatteiden ja yleisten linjausten tasol-

la. Tässä suhteessa se poikkeaa etenkin perinteisestä oikeusvoimatutkimuk-

sesta. Oikeusvoimatutkimuksen tunnettu heikkous on ollut sen kasuistisuus: 
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tutkija hukuttaa lukijansa loputtomien yksityiskohtien suohon. Joskus myös 

metsä hukkuu puilta. Yleisestä problematiikasta nousee kuitenkin esiin joi-

takin yksittäiskysymyksiä, jotka kaipaavat vastauksia. Kaikkia kysymyksiä ai-

kaisempi tutkimus ei ole pitänyt niitä miettimisen arvoisina. Ensimmäinen 

tällainen erilliskysymys kuuluu, millaista käsittelykieltoja koskevan sääntelyn 

- oli se lainsäätäjän tuottamaa tai tutkimuksen kehittämää - on oltava, toisin 

sanoen mitä sääntelyteoreettisia ja prosessilain ympäristön huomioivia vaa-

timuksia säännöille on asetettava. Jos tämä ensimmäinen erilliskysymys ei 

yllätä, toinen sen ehkä tekee. Traditionaalisesti on ajateltu, että oikeusvoima 

ja vireilläolo ovat virallisperiaatteen ytimessä. Niitä koskevat säännöt, olivat 

ne kirjoitettuja tai kirjoittamattomia, ovat ehdottomia ja pakottavia. Tuo-

mioistuimella ei ole lähtökohtaisesti harkinnanvaraa, vaan sen on otettava 

huomioon prekluusio, jos sen tunnusmerkistö toteutuu. 

Yhtä järkkymättömältä vaikuttaa perinteinen tulkinta, jonka mukaan yk-

simielisetkään asianosaiset eivät voi määrätä prekluusiosta. Riitapuolet eivät 

voi esimerkiksi sopia, että ensiprosessin tuomiolla ei ole oikeusvoimaa (KKO 

2013:83) tai että vireilläolo saa tietynlaisen vaikutuksen tai ei saa sellaista vai-

kutusta, minkä laki määrää. Asianosaisella on vain oikeus tulla kuulluksi, kun 

tuomioistuin päättää prekluusion toteutumisesta ja vaikutuspiiristä. Hyvä-

laatuisessa oikeudenkäynnissä heille varataan vähintään tilaisuus kirjallisiin 

lausumiin yksilöidystä kysymyksestä (eli aikaisemman tuomion tai vireillä 

olevan oikeudenkäynnin vaikutuksesta). Jos päätöksenteko sitä vaatii, mah-

dollinen käsittelykielto voidaan ottaa erillisen valmistelun ja pääkäsittelyn 

kohteeksi. Totta kylläkin on, että julkaistu oikeuskäytäntö ei tunnu osoitta-

van, että näin olisi menetelty. Toki vaikutelma voi olla väärä, selostuksessa 

ratkaisua on ehkä typistetty niin, että käsittelyn yksityiskohdat eivät siitä käy 

ilmi. Oli niin tai näin, tulkinta asianosaisten olemattomasta määräämisval-

lasta kaipaa analysointia. Sitä paitsi traditionaalisen kannanoton perusteita 

ei ole mietitty, vaan lopputulos esitetään aksioomana. Kaiken määräämis-

vallan epääminen suoralta kädeltä ei kuitenkaan tunnu johdonmukaiselta 

maailmassa, jossa riitapuolen valtaa vaikuttaa heidän riitansa käsittelyyn on 

pikemminkin pyritty laajentamaan.

Tämä kirja koostuu yleisestä osasta ja soveltavasta osasta. Tutkimusme-

netelmät vaihtelevat, mistä syystä tätä tutkimusta voidaan moittia menetel-

miltään fragmentaariseksi. Tämän teoksen yleinen osa on voittopuolisesti 

konfliktinhallinnan tutkimusta, sen soveltavaa osaa hallitsee traditionaali-
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nen prosessioikeudellinen dogmatiikka. Koska säädännäistä prosessilakia ei 

ole, tutkijan liikkumavara on tavanomaista suurempi. Tämän kirjan yleisessä 

osassa pääpaino on oikeuspoliittisella ja säädettävää lakia palvelevalla tut-

kimuksella: eroa näiden kahden ja de sententia ferenda -tarkastelun välillä 

ei tehdä. Kaikki lähestymistavat tähtäävät viime kädessä samaan eli tulevai-

suuden muuttamiseen. Kyynikko luultavasti toteaisi muutoinkin, ettei sillä, 

saadaanko toivottu muutos aikaan lakia vai oikeuskäytäntöä muuttamalla, 

ole niin väliä. Kuten edellä jo todettiin, näkökulman omaksumista voidaan 

sitäkin pitää metodisena valintana. Tässä tutkimuksessa näkökulmana ovat 

riitapuolet, etenkin heidän oikeuksiin pääsynsä ja - oikeusvoimaa ajatellen 

- myös niissä pysyminen (access to justice).54 Näkökulma vaikuttaa vahvim-

min tutkimuksen yleiseen osaan. Valinnasta seuraa, että tuomioistuinkes-

keiset argumentit - esimerkiksi niukan “tuomariajan” (jugde-time) huk-

kaantuminen55 - eivät saa perusteluina mainittavaa painoarvoa. Sen sijaan 

ehdotuksissa turvataan yhtäältä oikeudenkäynnin merkitystä “uskottavana” 

riidanratkaisukeinona, toisaalta taas sen niitä oikeutettuja odotuksia, joita 

lopputulos asianosaisissa luo. Oikeudenkäynnin uskottavuus vertailussa so-

vittelutyyppiseen riidanratkaisuun kärsii, mitä vähemmän oikeudenkäynnin 

lopputuloksen pysyvyyteen voidaan luottaa. 

Sovinnon pysyvyys nimittäin on lähtökohtaisesti korkea. Tämä johtuu 

osaksi konfliktiteoriasta: sovinto toteuttaa “aidosti” riitapuolten todelliset 

intressit. Heille ei synny tarvetta, vielä vähemmän halua poiketa sovinnon 

ehdoista. Osaksi sovinnon taas pysyvyys seuraa oikeusjärjestyksestä. Sovinto 

on sopimus ja sellaisena riitautettavissa vain sopimusoikeudellisilla perus-

teilla. Voidaan lisäksi väittää, että sovittelun erityispiirre, sen lopputulos eli 

sovinto on konfliktin päätepiste, antaa sille poikkeuksellisen vahvan pätevyy-

den sopimuksena.56 Tosin oikeuskäytäntö ei täysin tue olettamaa sovinnon 

lopullisuudesta. Vaatimukset vahvistetun sovinnon kohtuullistamisesta tai 

kumoamisesta eivät suinkaan ole tuntemattomia, kuten jäljempänä tullaan 

54. Aikanaan access to justice -liikkeen katsottiin tuovan prosessioikeuden tutkimukseen vain 
“relevantteja lisänäkökohtia”, kokonaista paradigman muutosta se ei sen sijaan merkinnyt. Näin 
Leppänen 1998 s. 60. Toteamus piti esittämisaikanaan jotenkin paikkansa, mutta maailma on 
tässäkin suhteessa muuttunut. Access to justice -liikkeen, ehkä vahvimmin sen niin sanotun 
kolmannen aallon vaikutus on ollut paljon suurempi, mitä aikanaan arveltiin. 
55. Andrews 1994 s. 511.
56. Koulu 2006 s. 360. Prosessioikeudellisessa kirjallisuudessa on yhtäältä tuotu esiin tuomion 
ja sovinnon yhtäläisyys (molemmat “sitovat” riitapuolia), toisaalta sitovuuden erilainen vai-
kutusmekenismi. Tuomio on prosessin este, sovinto taas vain yksi relevantti oikeustosiseikka 
siinä suhteessa, millaiseksi annettavan uuden tuomion sisältö muodostuu. Näin Lappalainen 
2001 s. 406 alaviite 32.
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huomaamaan. Kuinka usein vahvistamattoman sovinnon sisällöstä kiistel-

lään myöhemmin, jää arvailtavaksi.

Soveltavassa osassa tukea tulkintasuosituksille haetaan aikaisempaa va-

paammin ennen kaikkea konfliktinhallinnan teoriasta, jossain määrin myös 

prosessioikeuden yleisistä periaatteista. Jälkimmäisistä etualalle nousevat 

oikeusrauhan periaate57 ja prosessiekonomian periaate. Ensimmäinen saa 

painoa varsinkin oikeusvoimaprekluusiossa, jälkimmäinen taas näkyy vi-

reilläoloprekluusion soveltamisalassa ja siitä tehtävissä poikkeuksissa. To-

sin oikeusrauhan tai, kuten sitä joskus kutsutaan, lopullisuuden periaatetta 

ei ole tapana sisällyttää totuttuun periaatelistaukseen, vaan oikeusvoimaa 

tarkastellaan eräänlaisena erillisilmiönä. Oikeusvertailevasti oikeusrauhan 

periaate kuitenkin tunnustetaan, vaikka siitä käytetään eri nimityksiä. Pro-

sessiekonomia tai modernimmin tehokkuusperiaate sen sijaan kantaa peri-

aatteen nimeä, joskin sen periaateluonteesta voidaan olla montaa mieltä.58 

Vaikka tehokkuudelta ei voida kokonaan evätä oikeuspoliittista ja tul-

kinnallista painoarvoa, se on kummassakin kontekstissa hieman epäilyttä-

vä argumentti. Tehokkuudella (millaista tehokkuutta, kenen tehokkuutta ja 

niin edelleen) kun voidaan perustella melkein mitä tulkintaa tai toiminta-

tapaa tahansa. Tutkimuksessa onkin yleisesti varoteltu siitä, että prekluu-

sion kaltaisia sääntöjä koskevia suosituksia palautetaan “voittopuolisesti 

prosessitaloudellisiin vaikutuksiin tai siviilioikeudellisen ohjausvaikutuk-

sen tehostamiseen.”59 Yhdenvertaisuusperiaate sisältyy sekin prekluusio-

suositusten tavanomaiseen argumenttiarsenaaliin. Yksi prekluusiosääntöjen 

tavoitteista on estää riitapuolen niin sanottu strateginen käyttäytyminen. Se 

voi olla joko vastapuolen voimavarojen kuluttamista useilla samanaikaisil-

la oikeudenkäynneillä tai vastapuolen saavuttaman voiton mitätöintiä uu-

silla oikeudenkäynneillä.60 Tällaiseen käyttäytymiseen on ymmärrettävästi 

57. Se nostetaan selkeimmin esiin common law -oikeudessa. “The principle of repose: a final 
resolution of a dispute should be made”. Ks. Bayles 1987 s. 33. Kompakti vaatimus oikeuden-
käynnille kuuluukin: “- - - there should be some end to litigation”. Näin Andrews 1994 s. 501. 
Suomessa oikeusrauhan turvaamisen katsotaan ilmentävän spesifisesti yhteiskunnan intres-
sejä. Tosin myös yksityisten kansalaisten “tarve saada oikeusriitansa lopullisesti ratkaistuksi” 
edellyttää oikeusvoimaa. Ks. Jokela 2015 s. 572.
58. Teoreettisesti perustelluinta lienee määritellä tehokkuus oikeusvarmuuden vastinpariksi: 

”Tehokkuusperiaate edellyttää prosessin varmuuden ja taloudellisuuden oikeasuhtaista yh-
teensovittamista”. Näin Virolainen-Koulu 2012 s. 124. 
59. Vaitoja 2015 s. 264.
60. Tämä vivahde puuttuu periaatteen oppikirjamääritelmästä. “Prosessuaalinen tasa-arvoi-
suuden periaate tarkoittaa mm. sitä, että jokaisella on oltava tosiasiallisesti tasavertaiset oi-
keudet käyttää lainkäyttöjärjestelmän mahdollisuuksia hyväkseen eli saada oikeuksiaan ja 
velvollisuuksiaan koskeva asia tuomioistuimen ratkaistavaksi.” Ks. Virolainen-Koulu 2012 s. 
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mahdollisuus vain sellaisella osapuolella, jolla on suuremmat taloudelliset ja 

henkiset voimavarat, toisin sanoen institutionaalisilla toimijoilla, eli oikeus- 

sosiologian termein toistuvaisasianosaisilla.

1.2.4. Konteksteja, rajauksia ja kielenkäyttöä
Seuraavaksi on otettava kantaa siihen, mitkä oikeudenkäyntien ohjauksen 

tilanteet otetaan tutkimuksen kohteeksi, mitkä taas rajataan tutkimuksesta. 

Mitä tulee kohteeksi ottamiseen, siinä on erotettavissa suppea ja laaja kon-

teksti. Suppeassa kontekstissa tarkastellaan tietyn lainkäytön linjan sisäistä 

vireilläolo- ja oikeusvoimaprekluusiota. Tunnettua on, että kumpaakin in-

stituutiota on tarkasteltu eniten riita-asian oikeudenkäynnin tarjoamassa 

yhteydessä. Jossain määrin huomioon on otettu samalla kertaa molemmat 

yleisen lainkäytön tyypit - prosessioikeuden jargonin mukaan prosessilajit - 

eli riita- ja rikosasioiden oikeudenkäynnit.61 

Tämä näkökulma on aivan liian suppea. Suomen lainkäyttöjärjestelmä 

on dualistinen. Se erottaa yleiset tuomioistuimet ja hallintotuomioistuimet; 

samalla se jakaa lainkäytön yleiseen lainkäyttöön ja hallintolainkäyttöön. 

Kun lisäksi hallintolainkäytön merkitys on jatkuvasti kasvussa, dualistinen 

lainkäyttö vaatii laajempaa tutkimusotetta. Tutkimuksen on annettava vas-

taus myös siihen, mikä vaikutus yhden lainkäyttölinjan tapahtumilla on toi-

sen lainkäyttölinjan oikeudenkäynnissä. Tätä vaikutusta kutsutaan tässä 

tutkimuksessa “interrelatiiviseksi vaikutukseksi”; siinä voidaan erottaa se-

kä vireilläolovaikutus että oikeusvoimavaikutus. Sääntöjä interrelatiivisel-

le oikeusvoimalle ja vastaavalle vireilläololle ollaan vasta hakemassa. Tällä 

huomautuksella ei pyritä väheksymään aikaisemmin tehtyä tutkimusta sen 

enempää määrän kuin laadunkaan puolesta. Pikemminkin on sanottava, et-

tä varhainen tutkimus vastasi silloista tiedon tarvetta. Hallintolainkäyttö on 

ollut marginaalinen tulokas lainkäyttöjärjestelmässä ja julkisoikeudellisten 

oikeussuhteiden määrä alun perin varsin pieni. Aikana, jolloin “hallinto-

lainkäytöstä” vastasi lääninhallitus, harva tutkija vaivautui hakemaan argu-

mentteja sen todistamiseksi, että lääninhallituksen päätös ei sitonut “oikeaa” 

tuomioistuinta. 

Totta kylläkin on, että myös varhainen kirjallisuus sisältää jonkin verran 

125. Ks. myös Leppänen 1998 s. 58.
61. Kuvaavaa nykytilalle on, että toistaiseksi ei ole päästy yksimielisyyteen edes siitä, onko 
rikosasiassa annettu tuomio sitova myöhemmässä riita-asian oikeudenkäynnissä. Sitovuutta 
on pidetty välillä pääsääntönä, välillä se taas on jyrkästi torjuttu. Ks. Lappalainen 2001 s. 465.
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kannanottoja interrelatiivisista vaikutuksista. Lausumat ovat kuitenkin satun-

naisia, lisäksi lähes poikkeuksetta epäsystemaattisia ja huonosti perusteltuja. 

Erityistuomioistuinten osalta oikeusvoimaan ja vireilläoloon on otettu tätä-

kin vähemmän kantaa, ja vielä harvemmassa ovat mielipiteet lakisääteisten 

lautakuntien harjoittamasta lainkäytöstä. Erityistuomioistuimet ovat yleen-

säkin välttyneet tutkijoiden huomiolta. Ne ovat myös siinä määrin karsiutu-

neet valtiollisen lainkäytön järjestelmästä, että aikaisempi tutkimusohjelma 

on menettänyt merkitystään. Aikanaan nimittäin vaadittiin tutkimusta siitä, 

“mitä tarpeita” nämä tuomioistuimet palvelivat ja miten yleisiin tuomioistui-

miin pystyttäisiin siirtämään se väitetty erityisasiantuntemus, jolla erityistuo-

mioistuinten olemassaoloa perusteltiin.62 

Jos interrelatiiviset vaikutukset ovat uusvanha ongelma, tutkimattomal-

le alueelle astutaan, kun siirrytään tarkastelemaan valtiollisen lainkäytön ja 

vaihtoehtoisen riidanratkaisun suhdetta. On selvää, että niillä on jonkinlai-

nen keskinäinen yhteys, koska kumpikin riidanratkaisun päämuoto operoi 

samalla alueella. Hypoteesiksi voidaan uskaliaasti ottaa jopa se, että nämä 

vaikutukset ovat karkeasti samankaltaisia kuin valtiollisessa lainkäytössä. 

Vaikutukset voidaan toisin sanoen jakaa oikeusvoimaa ja vireilläoloa funk-

tionaalisesti muistuttaviin ja osaksi vastaaviin. Aihepiiri on niin tuore, ettei 

valtiollisen lainkäytön ja vaihtoehtoisen riidanratkaisun menetelmien välisil-

le vaikutuksille ole vielä keksitty edes nimeä. Tässä tutkimuksessa puhutaan 

“transrelatiivisista vaikutuksista”. Yleisesti voidaan sanoa, että vaihtoehtoisen 

riidanratkaisun professionaaliset toimijat eivät ole olleet sidottuja oppiraken-

teisiin. Näin he ovat voineet ratkaista puhtaalta pöydältä sekä vireilläolon että 

oikeusvoiman ongelmat. Yhtäältä konsensuaalinen ja toisaalta lainkäytölli-

nen (vaihtoehtoinen) riidanratkaisu ovat tästä syystä päätyneet eri tuloksiin. 

Sovittelutyyppisessä riidanratkaisussa ei ole juuri kannettu huolta vireillä 

olevasta ensiprosessista tai siinä annetusta tuomiosta. Vireillä oleva oikeu-

denkäynti ei lähtökohtaisesti ole estänyt sovittelua, eikä annettu tuomio mää-

rännyt, millaiseen sovintoon riitapuolet saavat päätyä. Lainkäytöllinen (vaih-

toehtoinen) riidanratkaisu, esimerkkinä lautakunnat, taas on vallinnut toisen 

tien. Useimmat sopimusperusteiset eli yksityiset lautakunnat ovat yhtäältä 

ottaneet käyttöön totaalisen vireilläolosäännön, toisaalta ne taas hylänneet 

kokonaan perinteisen oikeusvoimaprekluusion. Ensimmäisellä tarkoitetaan 

sitä, että asian vireilläolo missä tahansa muussa lainkäyttömenettelyssä es-

tää asian käsittelyn lautakunnassa. Toisella puolestaan tuodaan esiin se, et-

62. Kosonen 1980 s. 5.
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tä lautakunnat eivät ole päätöksenteossaan sidottuja sen enempään omiin 

kuin muidenkaan lainkäyttöelinten päätöksiin.63 Lautakunnat voivat käsitel-

lä samaa asiaa periaatteessa miten monta kertaa tahansa. Vaikka periaatteita 

saatetaan asianosaisen oikeussuojan kannalta arvostella, yksityinen lauta-

kuntajärjestelmä osoittaa, että valtiollisen lainkäytön omaksumat säännöt 

eivät suinkaan ole ainoa vaihtoehto monen prosessin ongelman ratkaisussa. 

Ilman oikeusvoimaprekluusiotakin tullaan nähtävästi hyvin toimeen, toisin 

sanoen lainkäyttöelinten asiamäärät eivät kasva hallitsemattomiksi. Nimen-

omaan sellaiset peräkkäiset lautakuntaprosessit, jotka olisivat ilmauksia re-

vanssihenkisyydestä, ovat jääneet lähes tuntemattomiksi. Samoin totaalinen 

vireilläolovaikutus toteuttaa tehokkaasti ellei muuta niin ainakin prosessi-

ekonomian vaatimuksia. 

Tässä tutkimuksessa käytetään laajinta mahdollista kontekstia. Konteks-

ti sisältää sekä kummankin lainkäyttölinjan että valtiollisen lainkäytön ja 

vaihtoehtoisen riidanratkaisun suhteen. Ensimmäistä laajennusta on helppo 

perustella. Hallintolainkäytön merkityksen lisääntyminen sekä julkisen/yk-

sityisen aineksen kietoutuminen oikeusriidoissa luovat sellaisen tiedontar-

peen, jota vanha tutkimus ei riitä tyydyttämään. Laaja konteksti myös auttaa 

yhtäältä hakemaan kaikelle riidanratkaisulle yhteisiä periaatteita sekä tul-

kintalinjoja, toisaalta arvioimaan, miten spesifiset oikeusvoima- ja vireillä-

olosäännökset toimivat eri osajärjestelmissä. Lainkäyttölinjat ja prosessilajit 

voivat ottaa oppia toisistaan. Tällä hetkellä nimittäin näyttää siltä, että jokai-

nen lainkäyttölinja ja prosessilaji kyllä tunnustaa yhden oikeudenkäynnin 

ideaalin mutta kehittää sääntönsä vain sisäiseen käyttöön, toisin sanoen yrit-

tää toteuttaa ideaalin omalla alueellaan. Yhteistarkastelu murtaa ehkä eni-

ten vanhaa tutkimusperinnettä. Perinteessä on ollut tapana tarkastella vain 

yhtä, kirjoittajaa eniten kiinnostavaa lainkäyttölinjaa tai prosessilajia. Muita 

lainkäyttölinjoja tai prosessilajeja hyödynnetään vain joko taustan antami-

seen tai osoittamaan kirjoittajan laajaa lukeneisuutta. Laajalla kontekstilla on 

tietenkin hintansa. Se esimerkiksi pakottaa karsimaan sellaisia konkreettisia 

tulkintasuosituksia, joista praktinen lainkäyttäjä saisi suurimman hyödyn. 

Unohtaa ei myöskään saa erehtymisen varaa. Kun lähdeaineistoa on vähän 

tai ei ollenkaan, monet tulkinnat joudutaan muodostamaan teoreettisten 

lähtökohtien valossa. Tällöin kirjoittajan tieteellinen maailmankatsomus vai-

kuttaa tuloksiin paljon voimakkaammin kuin liikuttaessa säädännäisen oi-

keuden, aikaisemman tutkimuksen ja oikeuskäytännön rastittamalla alueella. 

63. Ks. Koulu 2011 s. 189.
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Paljon vaikeammin perusteltava laajennus on, miksi tutkittavaksi otet-

tiin myös vaihtoehtoisen riidanratkaisun sateenvarjokäsitteen alle luettavat 

konfliktinhallinnan mekanismit. Niihin lasketaan muun muassa sovittelun 

eri muunnelmat, erilaiset sopimusperusteiset lautakuntamenettelyt, asian-

tuntijatoimeksiannot sekä hivenen epäloogisesti myös välimiesmenettely 

ja lakisääteiset lautakuntaprosessit. Päällekkäisyyttä ja peräkkäisyyttä voi 

syntyä yhden vaihtoehtoisen riidanratkaisukeinon (esim. sovittelun) sisällä, 

kahden vaihtoehtomenettelyn välillä (esim. sovittelu/ asiantuntijatoimeksi-

anto) taikka vaihtoehtomenettelyn ja valtiollisen lainkäytön suhteessa (esim. 

lautakuntamenettely/oikeudenkäynti). Tilanteiden kirjo vaihtoehtoisessa 

riidanratkaisussa on kuitenkin niin suuri, että se pakottaa jonkinlaiseen ra-

jaamiseen. Kokonaiskuvasta on luovuttava ja tyydyttävä kiinnostavimpien 

tilanteiden analyysiin. Yksi tällainen kysymys on tuttu aikaisemmasta so-

vittelututkimuksesta: estääkö institutionaalinen sovittelumenettely samaa 

konfliktia koskevan oikeudenkäynnin tai välimiesmenettelyn?64 Kysymys on 

esitettävissä myös käännettynä. Toinen, samoin aikaisemmin tutkittu eril-

liskysymys syntyy sovintosopimuksen sitovuudesta myöhemmässä oikeu-

denkäynnissä. Voidaan nimittäin kysyä, ylittääkö tämä sitovuus normaalin 

sopimussidonnaisuuden rajat eli saako sovinto oikeusvoimaa lähentelevän 

kvalifioidun pysyvyyden. Kuten edellä todettiin, samat kysymykset aktualisoi-

tuvat myös lainkäytöllisessä (vaihtoehtoisessa) riidanratkaisussa. 

Kontekstit antavat samalla esitykselle sen rakenteen. Tarkastelu aloite-

taan suppeasta kontekstista (eli eräänlaisesta mikrotasosta). Siinä tarkas-

tellaan saman lainkäyttölinjan tai useimmiten saman prosessilajin sisäisiä 

tapahtumia. Tästä kontekstista siirrytään laajaan kontekstiin eli eräänlaiselle 

mesotasolle, joka nostaa tarkasteluun eri lainkäyttölinjojen väliset oikeuden-

käynnit eli interrelatiiviset vaikutukset. Pääsääntöisesti esillä on siviilipro-

sessin ja hallintoprosessin suhde. Viimeksi otetaan tutkittavaksi laajin kon-

teksti (jota voisi kutsua vaikkapa makrotasoksi). Siinä tutkimus kohdistetaan 

lainkäytön ja vaihtoehtoisen riidanratkaisun keskinäisiin, tässä tutkimukses-

sa transrelatiivisiksi kutsuttuihin vaikutuksiin. Lopuksi on syytä tuoda esiin 

tutkimuksen sisällölliset rajaukset. Ensinnäkin: oikeudenkäynnin sisäistä 

prekluusiota ei lainkaan käsitellä. Totta kylläkin on, että sekin osaltaan torjuu 

perättäisiä oikeudenkäyntejä. Riitapuoli, joka on ensiprosessissa joutunut 

sisäisen prekluusion uhriksi, estyy aloittamasta uutta oikeudenkäyntiä. To-

sin kirjallisuudessa on katsottu, että oikeudenkäyntien välinen eli ulkoinen 

64. Koulu 2006 s. 235.
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prekluusiovaikutus yleensä on, ja sen tuleekin olla, paljon laajempi kuin oi-

keudenkäynnin sisäinen.65 Itse asiaa tämä eroavuus ei muuta: sisäinen prek-

luusio rinnastuu funktionaalisesti oikeusvoimaprekluusioon.66 Merkittäviä 

erojakin prekluusion muotojen välille on. Sisäinen prekluusio esimerkiksi 

alkaa vaikuttaa, ennen kuin annettu tuomio saa lainvoiman. Sisäisen prek-

luusion ulkoisvaikutus on kuitenkin vain sen sivutuote; sisäisen prekluusion 

varsinainen tavoite on muualla. Se yhtäältä keskittää käsittelyä, toisaalta tor-

juu vireillä olevien oikeudenkäyntien paisumista. Paisumisella tarkoitetaan 

sitä, että asianosaiset tuovat kerran alkaneeseen prosessiin aina vain uusia 

vaatimuksia ja perusteita. Tätä pidetään monasti hallintoprosessin raken-

teellisena ongelmana, koska siinä ei tunneta prekluusiota. Oikeudenkäynti 

laajenee, pitkittyy ja kasvattaa riitapuolen kulurasitusta. Sisäinen prekluusio 

sen sijaan pakottaa asianosaiset esittämään vaatimuksensa ja perusteensa 

heti oikeudenkäynnin alussa. Tämä keskittäminen nostaa - näin ajatellaan 

- samalla myös lainkäytön laatua, koska oikeudenkäynti säilyttää siinä ajal-

lisen ja temaattisen koherenssinsa. Tosin on syytä muistaa, että empiiristä 

näyttöä tästä vaikutuksesta ei ole, vaikkakin ajattelumme rakentuu tälle kau-

saliteettiolettamalle. 

Toinen rajaus ei epäilytä samassa määrin. Oikeusvoimavaikutuksen toi-

nen puoli, eli niin sanottu positiivinen oikeusvoimavaikutus, jätetään muuta-

man hajahuomautuksen varaan. Positiivinen oikeusvoima ensiksikin ansait-

sisi oman tutkimuksensa. Toiseksi sillä ei ole sijaa oikeudenkäyntien määrän 

ohjauksessa.67 Negatiivisessa oikeusvoimassakin sen subjektiivinen ulottu-

65. Ks. Gomard-Kistrup 2007 s. 771. Ruotsalais-suomalainen prosessi on tässä suhteessa selvä 
poikkeus. On sanottu, että oikeusvoimaprekluusiosta ei jää paljoakaan jäljelle, koska jo sisäinen 
prekluusio kuluttaa loppuun ne uudet vaatimukset ja perusteet, jotka oikeusvoima myöhem-
min joka tapauksessa preklusoisi. Näin Lindell 1993 s. 62.
66. Tämä on tuotu harvemmin esiin, vaikkakaan erimielisyyttä vaikutuksen pysyvyydestä ei 
ole. “Tärkeää on kuitenkin huomattava, että prosessin sisäisen prekluusion vaikutus on pää-
sääntöisesti lopullinen.” Ks. Vaitoja 2014 s. 153. Lopullisuus - eli este oikeuksiin pääsyssä - on 
näin oikeudenkäynnin oletetun prosessitaloudellisen tehostumisen hinta. Miten korkea hinta 
siitä kannattaa maksaa, riippuu lopulta siitä, missä määrin sisäinen prekluusio tosiasiallisesti 
tehostaa oikeudenkäyntiä. Niin kauan kuin tällaisesta tehostumisesta ei ole näyttöä, voidaan 
väittää, että sisäinen prekluusio ei saa olla liian aikainen (asianosaisen on saatava harkin-
ta-aikaa perusteluilleen ja vaatimuksilleen) eikä laueta liian herkästi (olla automaattinen tai 
pääsääntöinen). Ensimmäisesä suhteessa Suomen prosessilaki osuu oikeaan, jälkimmäisessä 
suhteessa se ansaitsee paikoitellen moitteita. 
67. Voidaan jopa sanoa, että positiivista oikeusvoimaa joudutaan pohtimaan vasta, kun mää-
rällinen ohjaaminen on epäonnistunut, toisin sanoen riitaa ei ole saatu kerralla ratkaistuksi 
ja seurauksena on uusi oikeudenkäynti. Positiivinen oikeusvoima ilmenee käytännössä myö-
hemmän oikeudenkäynnin esikysymyksissä. Klassinen esimerkki ovat myöhemmin tehtävät 
sivuvaatimukset, joihin oikeusvoimaisesti ratkaistu päävaatimus antaa aiheen. Ks. Lager 1975 
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vuus - eli kehen oikeusvoima ulottuu - sivuutetaan. Sillä ei tämän tutkimuk-

sen kysymyksenasettelun kannalta ole kiinnostavuutta. Jäljempänä olete-

taan, että samanaikaisten tai perättäisten oikeudenkäyntien asianosaiset ovat 

samoja. Oikeusvertailuun ei myöskään laajemmin ryhdytä. Käsittelykiellot 

kytkeytyvät siinä määrin kansallisten prosessilakien historiallis-teoreettiseen 

taustaan, että kunnollinen vertailu vaatisi sekin oman kirjansa. Joissakin asia-

yhteyksissä ulkomaisiin prosessilakeihin kuitenkin viitataan. Näillä viitta-

uksilla osoitetaan, että prosessilainsäätäjä kohtaa kaikkialla pohjimmiltaan 

samat ongelmat. Samalla niistä havaitaan, että käytännön sovelluksissa on 

yllättävän vähän eroja. Sen sijaan fundamentaalisia eroja löytyy siitä, miten 

näitä käytännön sovelluksia perustellaan. Ulkopuolinen saa vaikutelman, 

että välttämättömäksi katsottu perustelu haetaan milloin mistäkin. Välillä 

perusteluksi kelpaa proosallisesti “käytännön pakko” (Italia), välillä taas tur-

vaudutaan vähän tunnettuihin kanonisen oikeuden aksioomiin (Espanja). 

Tämän tutkimuksen kielenkäyttö on niin perinteistä, ettei se kaipaa pal-

joakaan selittämistä. Ainoa poikkeus on “oikeudenkäynnin” käyttäminen 

normaalia laajemmassa merkityksessä. Tässä tutkimuksessa ilmaisulla tar-

koitetaan kaikkia lakisääteisiä lainkäyttömenettelyjä riippumatta siitä, luo-

kitellaanko ne oikeudenkäynniksi perinteisessä merkityksessä. Esimerkik-

si oikeudenkäynnistä hallintotuomioistuimissa ei ole tapana puhua, vaan 

kyseistä menettelyä kutsutaan “hallintoprosessiksi”. Lyhyyden vuoksi sana 

“oikeudenkäynti” korvataan joskus sanalla “prosessi” etenkin yhdyssanois-

sa. Niinpä esimerkiksi ajallisesti ensimmäistä oikeudenkäyntiä kutsutaan 

säännönmukaisesti “ensiprosessiksi”. Termiä käytetään kirjallisuudessa ylei-

semminkin kuvaamaan kahden oikeudenkäynnin suhdetta.68 Myöhemmäl-

le oikeudenkäynnille, jossa ensiprosessin merkitystä tavallisesti joudutaan 

miettimään, ei ole keksitty yhtä hyvää nimeä. Tosin voidaan puhua “uudes-

ta prosessista” tai “jälkiprosessista”, jos kielenkäyttö vaatii erityistä selkeyttä. 

Normaalisti ilmaus “myöhempi oikeudenkäynti” on paikallaan. Sopimuk-

senvaraista eli konsensuaalista riidanratkaisua (tyyppiesimerkkinä sovittelu) 

ei sen sijaan kutsuta oikeudenkäynniksi tai prosessiksi silloinkaan, kun se 

on laissa säänneltyä ja sijoittuu tuomioistuimeen. Prosessina yleiskielises-

sä merkityksessä institutionaalista sovittelua toki on pidettävä. Yleisnimi-

tyksenä turvaudutaan ilmaukseen “vaihtoehtomenettely”, joka tässä tutki-

s. 103. Ohimennen todettakoon, että koko positiivisen oikeusvoiman käsitettä on välillä pidetty 
arkaistisena. Ks. Lager 1994 s. 224.
68. Sitä käytetään myös vakiintuneesti tuomioistuinten ratkaisuissa. Ks. esimerkiksi Vaasan 
hovioikeuden tuomio 21.8.1998 928.
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muksessa kattaa sekä sovittelun muunnelmineen että lautakuntatyyppisen 

riidanratkaisun..

Käsittelykiellon käsitettä ei sitäkään tarvitse selitellä. Se esiintyy jo varhai-

sessa tutkimuksessa.69 Sen sijaan joku voi vierastaa prekluusio-termin liit-

tämistä vireilläoloon. Prekluusiolla tarkoitetaan tavallisesti lopullista oikeu-

denmenetystä, joko aineellista tai prosessioikeudellista. Vireilläolovaikutus 

voi kuitenkin olla rajoitetumpi. Se toisinaan vain keskeyttää asian käsittelyn 

myöhemmässä oikeudenkäynnissä. Kun ensiprosessin vireilläolovaikutus 

päättyy, käsittely voidaan aloittaa uudelleen tai sitä voidaan jatkaa. Tämä on 

totta, mutta prekluusiotermin alkuperäinen merkitys ei tunne lopullisuuden 

vivahdetta. Ja vaikka tuntisikin, kielenkäyttö vaatii monimutkaisia tilanteita 

kuvatessaan lyhyitä ilmaisuja ja yhteisnimityksiä samantyyppisille ilmiöille, 

suhteille ja vaikutuksille. Kielellistä päänvaivaa aiheuttaa tässä tutkimukses-

sa eniten laajin tarkastelukulma eli lainkäyttö/vaihtoehtoinen riidanratkaisu 

-konteksti. Meillä ei ole sopivia käsitteitä, joilla vaihtoehtoisessa riidanrat-

kaisussa kuvattaisiin niitä ilmiöitä, jotka lainkäytössä kootaan esimerkiksi 

nimikkeiden oikeusvoima ja vireilläolo alle.70 Useimmiten oikeusvoimaprek-

luusion sijasta voidaan tosin puhua pysyvyysvaikutuksesta ja vireilläoloprek-

luusion osalta estävästä vaikutuksesta. Tällainen erottaminen kielenkäytössä 

on välttämätöntä, koska on varauduttava siihen, että transrelatiivinen py-

syvyysvaikutus ja estävä vaikutus poikkeavat paljon prosessioikeudellisista 

vastineistaan. Samastava kielenkäyttö, esimerkiksi puhuminen sovinnon oi-

keusvoimasta, olisi paitsi harhaanjohtavaa myös hilpeyttä herättävää. 

69. Esimerkiksi jo Tirkkonen mietti, ilmeneekö positiivinenkin oikeusvoima käsittelykieltona; 
negatiivisen oikeusvoiman kohdallahan se oli selviö. Hän päätyi myönteiseen vastaukseen. 
Ks. Tirkkonen 1933 s. 61. Joskus positiivinen oikeusvoimavaikutus on käsitteenä haluttu kor-
vata prejudisiaalisella vaikutuksella. Tämä termi ei kuitenkaan ole juurtunut skandinaaviseen 
oikeuskieleen, vaikka se ilmoittaakin informatiivisesti, mistä positiivisessa oikeusvoimassa 
on kysymys. Ks. Lindell 1993 s. 49. Prejudisiaalisesta vaikutuksesta voidaan myös puhua laa-
jemmassa merkityksessä. Ratkaisussa KKO 2015:61 kiinteistötoimituksen purkamista hakenut 
kiinteistönomistaja vetosi selvästi prejudisiaaliseen vaikutukseen. Vaikka itse toimitus ei ollut 
koskenut hänen kiinteistöään, siinä vahvistetut periaatteet saisivat merkitystä myös hänen kiin-
teistöään koskevassa rajankäynnissä, jos sellainen joskus alkaisi. Korkein oikeus ei kuitenkaan 
ottanut kyseiseen purkuperusteeseen kantaa. Sen sijaan hakemus jätettiin tutkimatta sillä for-
maalisella perusteella, että omistaja ei ollut asianosainen kyseisessä kiinteistötoimituksessa.
70. Poikkeuksena ovat lakisääteiset lautakunnat, joihin perinteinen käsitteistö sinänsä sovel-
tuu, olkoonkin että preklusiivista vaikutusta ei yleensä synny. Esimerkiksi sosiaalialan muu-
toksenhakulautakunnissa hyvin tavallinen ilmiö ovat “valituskierteet” eli samaa sosiaalietuutta 
koskevat samanaikaiset tai perättäiset valitukset. Ks. Koulu 2014 s. 304. 
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1.3. Säädöspohja

Laintasoisia säännöksiä on vain oikeudenkäynnin sisäisestä prekluusios-

ta. Oikeusvoimaa ja vireilläoloa ei säännellä kirjoitetussa prosessilaissa. 

Oikeusvoimainstituution olemassaolokin joudutaan päättelemään osaksi 

ylimääräistä muutoksenhakua koskevasta OK 31 luvusta, osaksi taas niistä 

erityissäännöksistä, jotka antavat tuomioistuimelle vallan jo ratkaistun asian 

käsittelemiseen uudelleen. Tällaisia oikeusvoiman kumoavia säännöksiä on 

annettu etenkin perheoikeuden kaltaisissa kesto-oikeussuhteissa.71 Aikai-

semmin lainvoimaisen tuomion lopullisuus eli oikeusvoimavaikutus tuotiin 

selkeämmin esiin myös kirjoitetussa laissa. Lainvoimaisen tuomion rikkomi-

nen oli nimittäin rangaistavaa (OK 28:1). Tämä oikeusvoiman arkaistinen pe-

rusnormi kumottiin vuoden 2003 osittaisuudistuksen yhteydessä. Kirjoitetun 

lain puuttumista on pidetty välillä tavoiteltavana asiantilana. On nimittäin 

väitetty, että oikeusvoima on liian vaikea kattavasti säänneltäväksi.72 Väite on 

leimattava tarkoitushakuiseksi vaikeuksien paisutteluksi. Totta on, että oike-

usvoiman sääntely vaatii melkoista miettimistä niin oikeuspoliittisesti kuin 

lakiteknisestikin. Säännöksen lisäämistä lakiin on äskettäin vaadittu, joskin 

samalla on epäilty, voidaanko säännöksillä lopultakaan ratkaista oikeusvoi-

man lukuisat tulkintaongelmat.73

Myös vireilläolovaikutukselta puuttuu säädännäinen perusta.74 Tällaisen 

vaikutuksen olemassaoloa kuitenkin oletetaan OK 14:4:n säännöksessä. Toi-

nen vireillä oleva oikeudenkäynti mainitaan yhtenä tilanteena, jolloin sään-

nös voi tulla sovellettavaksi, toisin sanoen tuomioistuin saa määrätä, että 

asian käsittelyä jatketaan vasta esteen poistuttua. Mitä tulee oikeusvoima- 

tai vireilläolovaikutuksen ulottuvuuteen, se on kehittynyt oikeuskäytännön 

linjausten ja prosessioikeuden tutkimuksen varassa. Näiden kahden oikeus-

lähteen painoarvo on vaihdellut, mutta vahvasta vuorovaikutuksesta kaikki 

71. Termi on Takilta. Ks. Takki 1987 s. 273.
72. Lappalainen 2001 s. 406.
73. Jokela 2015 s. 572. Sama on todettu Norjassakin, jossa prosessilaki sisältää yleissäännöksen 
negatiivisesta oikeusvoimasta (19:15). Säännös rakentuu samuuden käsitteelle. “Rettskraftsreg-
lene rommer til dels kompliserte detaljspørsmål som ikke blir løst i en forholdvis knapp lovtekst.” 
Ajatus onkin ollut, että säännös saa todellisen sisältönsä vakiintuneesta oikeuskäytännöstä 
(“ulovfestede rettskraftregler utviklet i rettspraksis”). Näin Schei ym. 2007 s. 845.
74. Pohjoismaisesta prosessilakivertailusta ks. Lindblom 1998 s. 534. Aikanaan kiisteltiin kii-
vaasti oikeusvoiman alkuperästä. Kysymys askarrutti vielä Tirkkostakin. Hän päätyi väitös-
kirjamonografiassaan, kuten arvata saattoi, positiivisoikeudelliseen tulokseen: “- - - toisaalta 
voimassaolevaan oikeuteen sisältyvä, asiaa koskeva säännös riittää oikeusvoimainstituution 
positiivisoikeudelliseksi perustaksi, ja toisaalta taas tuollaisen normin olemassaolo on luon-
nollinen ja käytännöllisin oikeusvoimasäännöstön perusta.” Ks. Tirkkonen 1933 s. 38.
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lienevät samaa mieltä. Jos ajatellaan nykyhetkeä, oikeusvoimaoppien kehit-

täminen lepää korkeimman oikeuden harteilla. Kärjistäen saatetaan sanoa, 

että uusin oikeustieteellinen tutkimus on enimmäkseen tyytynyt selittämään 

korkeimman oikeuden ratkaisulinjauksia ja antamaan niille kannatuksensa. 

Ylenpalttisesta innovatiivisuudesta tai radikaalisuudesta ei kotimaista tutki-

musta tällä osa-alueella voida syyttää. 

Nämä instituutiot eivät ole saaneet samassa suhteessa huomiota. Oikeus-

käytännössä oikeusvoima on tuottanut odottamattoman paljon korkeimman 

oikeuden ratkaisuja. Sen sijaan vireilläoloon liittyvistä oikeusvaikutuksista ei 

tosiasiallisesti ole lainkaan oikeuskäytäntöä.75 Ihmisoikeustuomioistuimen 

ratkaisukäytäntö puolestaan on kummallakin osa-alueella vähäistä ellei ole-

matonta. Tosin kansalliset tuomioistuimet ovat omissa ratkaisuissaan joutu-

neet ottamaan kantaa siihen, mikä merkitys ihmisoikeuksilla on prekluusio- 

sovelluksissa. Näin on tehty myös tämän tutkimuksen aihepiirissä; näihin 

korkeimman oikeuden ratkaisuihin palataan asiayhteyksissä. On kuitenkin 

myönnettävä, että ihmisoikeuslähtöiset linjaukset ovat jääneet ratkaisujen 

perusteluihin. Usein ne ovat obiter dicta -pohdiskelua vailla suoraa yhteyttä 

lopputulokseen. Tällaisen pohdiskelun merkitystä ei ole syytä liioitella. Pe-

rustelujen linjaukset jäävät myöhemmässä soveltamiskäytännössä vähälle 

huomiolle, elleivät ne pääse kiteytymään tapauksen ratkaisuohjeeksi. Obi-

ter dicta -mielipiteet on helppo sivuuttaa vetoamalla uuden tapauksen eri-

tyispiirteisiin. Jos ihmisoikeuslinjaus tuottaa tuomioistuimelle lisätyötä, sille 

saattaa jopa - inhimillisesti täysin ymmärrettävästi - syntyä houkutus unoh-

taa “kiusallinen” ihmisoikeusnäkökulma. 

Oikeudenkäynnin sisäinen prekluusio (joka siis jää tämän tutkimuksen 

ulkopuolelle) oli aikanaan huolenaihe myös eurooppaoikeudessa. Jyrkkä 

prekluusio nimittäin saattoi kansallisessa tuomioistuimessa nousta unionin 

oikeusjärjestyksen toteutumisen esteeksi. Selvää on, että myös oikeuden-

käyntien välisellä - eli ulkoisella - prekluusiolla voi olla tällainen vaikutus. 

Tällöin kansallinen prosessilaki periaatteessa on ristiriidassa unionin oikeu-

teen sisältyvän tehokkuusperiaatteen kanssa. Huoli sisäisestä prekluusios-

ta ei ole kuitenkaan johtanut EY-tuomioistuimen käytännössä siihen, että 

prekluusion tavoitteita ja suhteellisuutta olisi ryhdytty kunnolla arvioimaan. 

Analyysi kierrettiin siirtymällä enemmän tai vähemmän epämääräisiin koko-

naisarvioihin. Prekluusio sinänsä ei ole unionin oikeuden vastainen, jos kan-

sallinen prosessilaki kokonaisuutena ottaen toteuttaa riittävän tehokkaasti 

75. Syitä oikeuskäytännön vähäisyyteen pohditaan jäljempänä.



54

1. Johdanto

unionin oikeutta. Aiheesta käyty keskustelu ei ole suoraan soveltamiskelpoi-

nen tässä tutkimuksessa, joskin siitä opitaan jotain. Keskustelu osoittaa laaja-

alaisemman tarkastelun tarpeellisuuden. Prekluusiota, oli se oikeusvoimaa 

tai vireilläoloa, ei saa tarkastella isoloituna erilliskysymyksenä. Tarkastelu 

on liitettävissä sekä oikeuksiin pääsyyn että pyrkimykseen ohjata oikeuden-

käyntien määrää. Näinhän tässä tutkimuksessa tehdään. 

Kun siirrytään prosessioikeuden tutkimukseen, ero kiinnostuksessa nä-

kyy vielä selvemmin. Oikeusvoima on aina 1930-luvulta lähtien kiinnostanut 

kotimaisia tutkijoita. Aihepiiristä on kirjoitettu paljon, nykyhetken lukijan 

apuna on sekä monografioita että artikkeleita.76 Kirjallisuuden runsautta 

hämmästeltiin jo 1970-luvulla.77 Kysymys ei ole ollut muoti-ilmiöstä, sillä 

hiljaisen kuivan kauden jälkeen kiinnostus oikeusvoimaan on elpynyt uu-

delleen. Tämän vuosituhannen tutkimuksessa oikeusvoimapreklusio on ollut 

pääteemana Hepolan (2005) ja Männistön (2013) väitöskirjoissa. Oikeusvoi-

maa on traditionaalisesti tarkasteltu prosessioikeudessa osana niin sanot-

tuja tuomio-oppeja, toisin sanoen niitä periaatteita, jotka ohjaavat tuomion 

laatimista, perustelemista sekä vaikutuksia.78 Mitä tulee tutkimusmenetel-

miin, varhaisempi tutkimus oli perinteistä oikeusdogmatiikkaa. Siinä haettiin 

väliin ääriteoreettisin, väliin de facto täyspraktisin argumentein vastausta 

kysymykseen, mitä oikeusvoima kattaa, mitä taas ei. Oikeustieteen aatehis-

toriassa oikeusvoimaa tutkineet on tavallisesti sijoitettu “käsitelainopillis-

lakipositiivisen tradition” edustajiksi.79 

Varhainen tutkimus onkin tuottanut joukon suhteellisen vakiintuneita, 

joskin kasuistisia sääntöjä, toisaalta jättänyt harmaan alueen, jolla näkemyk-

76. Oikeusvoima on luettu, todistustaakan ja kanneoikeuden ohella, prosessioikeuden “liha-
viin” kysymyksiin. Näin Lindblom 2000 s. 96. Asia erikseen on, mitä tuloksia puolen vuosisa-
dan intensiivinen tutkimus on tuottanut. Tässä suhteessa uusin tutkimus on varsin armoton 
joskaan ei niinkään epäreilu. “Academic texts on the doctrine of res judicata can be criticized 
for inconsistent terminology, vague language, and doctrinal irregulations.” Näin Männistö 
2013 s. 2. Tätä kirjoitettaessa on kulunut yli 80 vuotta siitä, kun Tirkkonen julkaisi uraauurta-
van väitöskirjansa oikeusvoimasta. Suurin piirtein sama aikajänne esiintyy myös Stanislaw 
Lemin kirjassa “Solaris”, joka tällä kohdin muutoinkin panee miettimään samankaltaisuuksia. 

“Tartuin painavaan kirjaan molemmin käsin ja panin sen takaisin hyllyyn miettien samalla it-
sekseni, että kaikki oppineisuutemme ja kirjastoihin varastoitu tietomme oli vain hyödytöntä 
sanasekamelskaa, lausunto- ja oletusmuhennosta, ja ettemme olleet edenneet tuumaakaan 
siitä pitäen, kun tutkimukset 78 vuotta sitten olivat alkaneet”. 
77. Lager 1975 s. 50. Oikeusvoimakirjallisuuden massiivisuudesta on muistuteltu uudessakin 
tutkimuksessa. Ks. Hepola 2005 s. 55. 
78. Ks. esimerkiksi Lager 1975 s. 52. Lainvoimaa taas pidetään osana muutoksenhakuoppeja, 
kun taas vireilläolovaikutus ei ole saanut omaa “oppiaan”. 
79. Näin Laakso 2012 s. 462. Tässä ei ryhdytä käymään läpi sitä, kuinka osuva tai edes reilu 
tämä luonnehdinta on. 
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set ovat kontroversiaalisia. Uudet tutkimukset eli Hepolan ja Männistön väi-

töskirjat eivät, erilaisen viitekehyksen ja tutkimustehtävän takia, kovinkaan 

hyvin vastaa tämän tutkimuksen tiedonintressiin. Männistön tutkimus ei 

sitoudu Suomen oikeuteen. Sen sijaan siinä haetaan sellaista selittävää teo-

riaa, joka yhdistäisi - ja samalla perustelisi - ne oikeusvoimasäännöt, joita 

eri oikeusjärjestyksissä on kehitelty tavallisimpien soveltamistilanteiden va-

ralta.80 Hänen tutkimustuloksensa tarjoavat toki runsaasti aineksia säädet-

tävälle prosessilaille, osaksi myös argumentteja nykyisiin tulkintaongelmiin. 

Hepolan tutkimus puolestaan erittelee oikeudellisen instituution (tässä: oi-

keusvoiman) siirtymistä toiselle oikeudenalalle (tässä: ympäristöoikeuteen). 

Hän luokittelee oman tutkimuksensa “oikeudellisen ajattelun analyysiksi”.81 

Kirja sisältää kuitenkin laajan kuvauksen oikeusvoimaoppien syntymisestä; 

samalla tarkastelu tuo esiin ne muutokset, joita näihin opeihin on sadan vuo-

den kuluessa tehty. Jotta turhalta toistolta vältytään, tästä kirjasta on voitu 

jättää pois vastaava aatehistoriallinen katsaus. Männistön ja Hepolan yhdes-

sä edustama tutkimussuuntaus on luokiteltavissa eräänlaiseksi oikeusvoima-

vaikutusta “ymmärtäväksi” tai ehkä oikeammin “selittäväksi” tarkasteluksi.82 

Ensimmäisessä haetaan, viime kädessä ymmärtämisen kautta, optimaalista 

oikeusvoiman piiriä, toisessa selvitetään, miten oikeudellista instituutiota 

hallitaan erityisesti muutoksissa. 

Vireilläoloprekluusiosta ei ole systemaattista perustutkimusta eikä juuri 

artikkelimuotoisiakaan esityksiä.83 Epäsuhtaa tasoittaa hieman se, että oikeus- 

voiman tutkimuksissa sivutaan monasti myös vireilläoloa ja sen vaikutuksia. 

Totta on, että kannanotot ovat enimmäkseen vertailevia huomautuksia. Huo-

mautukset jättävät avoimeksi esimerkiksi sen, missä määrin vireilläolovaiku-

tuksen ulottuvuus seuraa samoja sääntöjä kuin oikeusvoiman ulottuvuus.84 

Toki vireilläolovaikutuksesta kerrotaan myös prosessioikeuden yleisesityk-

sissä ja vakiintuneesti käytettävissä oppikirjoissa. Kokonaisuutena on kui-

80. Männistö 2013 s. 3.
81. Hepola 2005 s. 35.
82. Hepola huomattaakin, että hänen analyysinsä on “tehty kuunnellen ja ymmärtäen.” 
83. Tätä on ihmetelty. “Litispendensinstitutionen har - trots, eller kanske på grund av, sitt nä-
ra samband med sen komplicerade rättskraftsläran - aldrig varit föremål för någon monogra-
fisk granskning i svensk doktrin.” Näin Lindblom 1998 s. 524. Käsite on hänen mukaansa ollut 
tunnettu vuosisatoja, mutta sen sisältö on ollut epätarkka ja vaihteleva sekä suhde forum- ja 
toimivaltasäännöksiin hämärä (‘diffusa’).
84. Yllättävästi eurooppalaisessa prosessioikeudessa tutkimus sen sijaan on keskittynyt vireil-
läoloon. Ks. esimerkiksi Svartström 2015 s. 296. Tämä johtunee siitä, että EU-säädöksissä an-
netaan yhtenäistettyjä määräyksiä vireilläolovaikutuksesta, kun taas oikeusvoimavaikutus jää 
kansallisten prosessilakien varaan. Ks. Koulu 1996 s. 126. Jäsenvaltiot taas eivät ole ryhtyneet 
yhtenäistämään tässä(kään) suhteessa prosessilakejaan. 
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tenkin sanottava, että kannanotot vireilläolovaikutuksesta ovat melko hyö-

dyttömiä käytännön soveltamistilanteissa. Ne eivät toisin sanoen anna tukea 

riitapuolelle, joka on aloittamassa rinnakkaisoikeudenkäyntiä tai joutumassa 

sellaisen vastaajaksi. Jos oikeusvoimaa ja vireilläoloa koskevista linjauksista 

kirjallisuudessa hakemalla haetaan eroja, se lienee argumentaation tavas-

sa. Oikeusvoimaprekluusiota perustellaan systemaattisilla ja enemmän tai 

vähemmän yleistettävillä argumenteilla. Vähintään tulkinnalla saavutettu 

lopputulos liitetään sen objektisoivaan perusteoriaan, useimmiten asian sa-

muuteen eli identiteettiin. Sen sijaan vireilläoloprekluusio hakee enemmän 

perustelujaan asianosaisen oikeussuojantarpeesta (tai oikeammin sen puut-

teesta). Samalla yksittäistapauksen olosuhteet saavat enemmän merkitystä, 

mistä taas seuraa, että vireilläolosovellukset ovat lähtökohtaisesti tilannesi-

donnaisempia kuin vastaavat oikeusvoimasovellukset.

Oikeusvoiman erikoisuuksiin kuuluu tutkimuksen ja oikeudenkäytännön 

vuorovaikutus. Julkaistua oikeuskäytäntöä on runsaasti, jopa hämmästyttä-

vän paljon. On sanottu, että korkein oikeus on tällä vuosituhannella vuo-

teen 2009 mennessä ottanut oikeusvoimaan kantaa 15 ratkaisussa; sittemmin 

määrä on kasvanut vielä, laskutavasta riippuen, lähes kymmenellä.85 Ratkai-

sut koskevat yleensä negativista oikeusvoimavaikutusta: positiivinen oikeus-

voimavaikutus tuntuu aktualisoituvan suhteellisen harvoin.86 Oikeustieteel-

lisen tutkimuksen merkitystä oikeuskäytännölle on korostettu, ehkä liikaakin. 

Tutkimuksen on katsottu kantaneen ratkaisevan roolin oikeusvoimaoppien 

kehittelyssä.87 On toki myönnettävä, että tutkimuksen ja oikeuskäytännön 

välillä on havaittavissa jonkinlainen ajallinen korrelaatio. Jonkinlaisella oi-

keutuksella voidaan aatehistorian näkökulmasta sanoa, että oikeustiede on 

toiminut katalysaattorina. Tehty tutkimus on toisin sanoen antanut impuls-

85. Oikeusvoima johtaa prosessinedellytyksiä koskevien ratkaisujen tilastoa, koska toinen ha-
kusana “asiavaltuus/puhevalta” sisältää tosiasiallisesti useita asiaryhmiä. Ks. Havansi 2009 s. 
292. Ohimennen todettakoon, että oppi prosessinedellytyksistä on melkoisessa ristiriidassa 
roomalaisen aksiooman “Da mihi factum, dabo tibi ius” kanssa. Tuomioistuinhan ei suinkaan 
anna aksiooman edellyttämää oikeutta (=asiaratkaisua), vaikka sille tarjotaan faktat (=oikeus-
tosiseikat)
86. Monasti vaikutukset kietoutuvat yhteen, mistä Vaasan hovioikeuden päätös 13.7.2015 361 
on esimerkki. Tapauksessa pesänjakaja oli toimittanut osituksen ja määrännyt huoneiston 
omistussuhteet. Toinen entisistä aviopuolisoista nosti kanteen, jolla hän vaati perusteettoman 
edun palautuksena huoneiston tuottoja. Vaatimus jätettiin tutkimatta, koska omistussuhteet 
oli oikeusvoimaisesti ratkaistu pesänjakajan päätöksellä ja tämä ratkaisu oli määrännyt myös 
oikeuden tuottoon. Kiintoisaa on, että toimitusositukseen sovellettiin, sen yksityisestä luon-
teestä huolimatta, samoja sääntöjä kuin oikeudenkäyntiin. Myös tuottoa koskevat vaatimukset 
olisi toisin sanoen tullut esittää puolisoiden välisessä osituksessa.
87. Männistö 2013 s. 13.
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seja oikeuskäytännön linjauksille. On kuitenkin tunnustettava, että oikeus-

käytäntö on konkreettisissa sovelluksissaan valinnut oman tiensä.88 Kuten 

edellä todettiin, viimeisen vuosikymmenen ajan tutkimuksen rooli on ollut 

säestävä ja selittävä. Oli tutkimuksen impakti mikä tahansa, lopputulokses-

ta tuskin syntyy kiistaa. Oikeusvoiman ulottuvuus on merkittävästi kasvanut. 

Ratkaisu KKO 2001:136 (johon palataan jäljempänä useampaankin otteeseen) 

on ollut tässä suhteessa käänteentekevä. Onkin sanottu, että oikeusvoima 

kattaa nykyisin myös sellaisia kysymyksiä, joista ei ole tosiasiallisesti käyty 

lainkaan oikeutta. Res judicata (eli “tuomittu” asia) ei ole enää nimensä ve-

roinen. Ratkaistuna - ja näin oikeusvoimaisena - saatetaan pitää sellaistakin 

asiaa, joka ei ole millään tavoin ollut esillä ensiprosessissa, vielä vähemmän 

ollut tuomitsemisen kohteena. Kokonaisuutena oikeusvoimaa koskevasta 

oikeuskäytännöstä on sanottava, että se keskittyy voimakkaasti tyyppitilan-

teisiin. Useimmat ennakkoratkaisut liittyvät joko kauppasopimuksiin (ylei-

semmin sopimussuhteisiin) tai henkilövahinkojen korvaamiseen. Sen sijaan 

vireilläolovaikutus ei ole tuottanut julkaistua oikeuskäytäntöä

1.4. Mitä tiedämme vireilläolo- ja 
oikeusvoimaprekluusion tosiasiallisesta 
vaikutuksesta?

Oikeussosiologiasta kiinnostunut antaa välittömän vastauksen otsikon kysy-

mykseen: emme tiedä oikeastaan mitään.89 Emme osaa sanoa edes sitä, kuin-

ka usein samat osapuolet käyvät oikeutta keskenään, eli esiintyvät asianosai-

sina useissa keskinäisissä oikeudenkäynneissä. Oikeussosiologinen tutkimus 

on kyllä kiitettävästi selvitellyt muun muassa riita-asian oikeudenkäynnin 

asianosaisten taustoja, esimerkiksi kuinka moni heistä on kerta-asianosaisia 

(eli käytännössä kuluttaja-palkansaajia), kuinka moni taas toistuvaisasian-

osaisia (käytännössä yrityksiä ja vastaavia) ja miten tämä ominaisuus heijas-

tuu menestykseen oikeudenkäynnissä. Tiedonkeruu moninkertaisista oikeu-

88. Homogeenisena oikeuskäytäntöä ei ole pidetty. Pikemminkin kirjallisuudessa on valiteltu, 
että uusin oikeuskäytäntö on vähäistä ja olennaisesti samaa kysymystä koskevaa, toisaalta taas 
oikeuskäytännössä on nähtävissä ajallinen siirtymä. Kun vanhat ennakkopäätökset tukeutuivat 
saksalaiseen traditioon, uusiin taas on vaikuttanut ekelöfimäinen eli pohjoismainen ajattelu. 
Ks. Männistö 2013 s. 13. 
89. Negatiivisesta oikeusvoimavaikutusta on pidetty käytännössä paljon merkittävämpänä 
kuin positiivista. Ks. Takki 1987 s. 249. Julkaistun oikeuskäytännön valossa tämä pitääkin paik-
kansa. Aatehistoriallisesti positiivinen oikeusvoimavaikutus on yllättävän nuori tulokas pro-
sessioikeuden yleisiin oppeihin. Muun muassa Tirkkonen tuo esiin sen, että tämäkin puoli oi-
keusvoimasta oli, kiitos uuden oikeuskäytännön, saatu vakiintumaan. Ks. Tirkkonen 1933 s. 170.
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denkäynneistä on niin hankalaa, että siitä on tässä tutkimuksessa luovuttu.90 

Tämä säästää tietenkin työtä. Työekonomisen säästön hintana kuitenkin on 

se, että vaikuttavuus- ja toiminta-arviot joudutaan perustamaan osaksi teo-

reettisiin lähtökohtiin, osaksi julkaistusta oikeuskäytännöstä tehtyihin yleis-

tyksiin. Analyysi on näin järjestelmän sisäistä, missä suhteessa tämä tutki-

mus poikkeaa modernin prosessioikeustutkimuksen empiirismyönteisestä 

valtavirrrasta.91

Kuten edellä todettiin, korkein oikeus on viime vuosina antanut yllättä-

vän paljon sellaisia ennakkoratkaisuja, joissa oikeusvoimavaikutus on ollut 

pääasia tai ainakin aktualisoitunut. Korkeimman oikeuden vuosikirjoja lu-

keva voi saada näin liioitellun kuvan oikeusvoimaongelmien esiintymisestä. 

Näyttää ikään kuin oikeusvoima nousisi keskeiseksi ongelmaksi joka kolman-

nessa oikeudenkäynnissä. Käytännön käsikirjoissa ja asianajamisen oppaissa 

kiinnitetään kuitenkin niin vähän huomiota oikeusvoimaan, että vaikutelma 

ei voi olla oikea. Yksi harvoja poikkeuksia oikeusvoiman totaalisesta sivuut-

tamisesta on neuvo, jonka mukaan asianajaja voi, oikeusvoimavaikutuksen 

aikaansaamiseksi, hakea tuomioistuimelta asiassa tehdyn sovinnon vahvis-

tamista.92 Sitä paitsi monet ennakkoratkaisut koskevat atyyppisiä soveltamis-

tilanteita. Niissä on otettu kantaa muun muassa kaavoituspäätöksen (KKO 

2008:101), ulosmittauksen (esimerkiksi KKO 2012:77) taikka kiinteistötoimi-

tuksen (esimerkiksi KKO 2007:14) oikeusvoimaan. 

Oikeuskäytännöstä (johon perehdytään lähemmin jäljempänä) pystytään 

päättelemään jotain myös tyyppitilanteista. Kirjallisuudessa on pelätty re-

vanssihenkisiä vastaajia, jotka yrittävät uudella oikeudenkäynnillä mitätöidä 

tappionsa ensiprosessissa.93 Tästä ei oikeustapausaineistossa ole oikeastaan 

mitään jälkiä. Vaikuttaa siltä, että oikeusvoimasäännöstö saavuttaa lähes täy-

sin tämän spesifin tavoitteen. Sen sijaan yllättävän monissa tapauksissa en-

siprosessissa tappiolle jäänyt kantaja hakee revanssia. Toisin sanoen kantaja 

90. Kannattaa muistaa, että samanaikaiset/perättäiset oikeudenkäynnit voivat sijoittua eri tuo-
mioistuimiin (tai laajemmin eri lainkäyttölinjojen tuomioistuimiin) ja asianosaiskonstellaati-
ot niissä vaihtelevat. Aikaisemmassa tutkimuksessa on tuotu esiin, kuinka vaikea on selvittää, 
käyvätkö samat asianosaiset oikeutta yhtäältä yleisissä tuomioistuimissa, toisaalta hallintotuo-
mioistuimissa. Ks. yleisemmin Koulu 2012 s. 92. 
91. Koulu 2013 s. 63.
92. Ks. Ristvedt-Nisja 2008 s. 296. Tämä tuodaan esiin mahdollisuutena, ei suosituksena.
93. Liike-elämää leimaa pikemmin oikeudenkäyntiaversio, yritykset yrittävät päästä mahdol-
lisimman nopeasti eroon oikeudenkäynneistä. Kuvaava on seuraava lausuma: “In this envi-
roment of increasing commercial conflict, today’s general counsel appear to be adopting a 
risk-adverse rather than an aggressive stance and focus their efforts on resolving the issues as 
quickly as possible.” Ks. Triebold-Davenport 2015 s. 26.
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yrittää saada alkuperäisen vaatimuksensa hyväksytyksi hieman eri muodossa 

tai uudeksi vaatimukseksi puettuna. Oikeustapausten määrä viittaa siihen, 

että prekluusiosäännöt eivät ole tässä suhteessa tehonneet. Revanssihalui-

nen kantaja ei myöskään todellisuudessa ole, kuten edellä oletettiin, institu-

tionaalinen toimija (esimerkiksi yritys), joka käyttäisi häikäilemättä hyväksi 

suurempia voimavarojaan. Revanssia uudella oikeudenkäynnillä hakee nor-

maalisti sisukas yksityishenkilö; joskus revanssin tavoitteluun saattaa syyllis-

tyä sellainen julkisyhteisö, joka arvovaltasyistä ei halua antaa periksi. Uuden 

oikeudenkäynnin vastaajaksi joutuu normaalisti joko toinen yksityishenkilö 

tai institutionaalinen toimija, monasti vakuutusyhtiö.

Sen sijaan opit vireilläolovaikutuksesta ovat lähes täysin jääneet oikeus-

tieteellisen tutkimuksen varaan. Vireilläolovaikutusta koskevaa oikeuskäy-

täntöä ei, kuten jo todettiin, yksinkertaisesti ole. Syytä ennakkoratkaisujen 

puuttumiseen ei tarvitse hakea kaukaa. Asianosaiset yrittävät kustannus-

rasituksen takia luontaisesti välttää rinnakkaisia oikeudenkäyntejä. Kanta-

jat eivät yleensä esitä vaatimuksiaan eri oikeudenkäynneissä, koska sillä ei 

saavuteta normaalisti mitään taktisia etuja. Samanaikaisiin oikeudenkäyn-

teihin päädytään vain, kun toimivaltasäännökset estävät koko riitakomplek-

sin tuomisen samaan tuomioistuimeen ja samaan oikeudenkäyntiin. Nor-

maalitapauksissa samasta perusteesta johtuvat vaatimukset kumuloidaan 

“prosessiekonomisista syistä samaan oikeudenkäyntiin”.94 Prosessilaki suo-

siikin tällaista keskittämistä. Vaatimusten kumulointi on sallittua myös oi-

keudenkäynnin aikana, eikä siihen tarvita edes uutta haastetta. Kysymys on 

nimittäin luvallisesta kanteen muutoksesta (OK 14:2). Voidaan jopa väittää, 

että asianosainen syyllistyy oikeudenkäynnin väärinkäyttämiseen, jos hän 

ei käytä hyväkseen prosessilain tarjoamaa mahdollisuutta yhteiskäsittelyyn. 

Vastaavaa tietä oikeusvoimaprekluusion kiertämiseksi ei sen sijaan ole. Asia 

erikseen on, että myös oikeusvoimavaikutuksen ulottuvuus on kytkettävissä 

kanteenmuutoksen sallittavuuteen. Tähän palataan jäljempänä. Kytkennän 

seurauksena kanteenmuutoskiellon tulkinta ensiprosessissa voi - takaperoi-

sesti - aktualisoitua myöhemmässä oikeudenkäynnissä.95 

Toiseksi oikeuskäytännön ohuuteen vireilläoloinstituutiossa vaikuttaa 

myös itse muutoksenhakujärjestelmä. Tilanteet, joissa vireilläolovaikutus 

94. Lappalainen-Frände 2012 s. 512.
95. Kausaliteetti oikeusvoiman ja kanteenmuuttamisen välillä on vanha kiistakysymys, josta 
ei ole päästy yksimielisyyteen. Ankaran loogisesti kun voidaan sanoa, että pikemminkin (tule-
van) oikeusvoimavaikutuksen ulottuvuuden on annettava määrätä sallitun kanteenmuutoksen 
rajat. Keskustelusta ks. Lindell 1993 s. 52. 
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on aktualisoitunut, eivät yksinkertaisesti etene korkeimman oikeuden en-

nakkoratkaisuiksi. Juttu ei pääse korkeimpaan oikeuteen lis pendens -ky-

symyksenasetteluna. Muutoksenhaku kestää, joten tavallisesti ensiprosessi 

ehtii päättymään, ennen kuin ylin oikeusaste antaa ratkaisunsa. Prosessin 

vireilläolovaikutus näin lakkaa, eikä oikeudenkäynnille enää ole sellaista es-

tettä, joka seuraisi toisesta samanaikaisesta prosessista. Toinen asia on, että 

vireilläolo-ongelma muuttuu tavallisesti ongelmaksi oikeusvoiman ulottu-

vuudesta. Julkaistun oikeuskäytännön määrä ei kuitenkaan kerro totuutta 

ilmiön yleisyydestä. Tämä pätee kaikkien käsittelykieltojen kohdalla. Asiat 

suodattuvat ylimpiin oikeusasteisiin sattumanvaraisesti. Kaikkia asioita ei 

edes yritetä saattaa korkeimman oikeuden käsiteltäväksi; lisäksi korkein oi-

keus toteuttaa omaa prejudikaattipolitiikkaansa, toisin sanoen valikoi ne asi-

at, joista se haluaa antaa ennakkopäätöksen. Näin esimerkiksi oikeusvoimaa 

määrittävien ennakkoratkaisujen suhteeton määrä voi selittyä prejudikaat-

tipoliittisilla päätöksillä. Oikeusvoimasta kerta kaikkiaan on haluttu antaa 

kattava ja johdonmukainen sarja ennakkoratkaisuja.96 

Tosin kannattaa pitää mielessä, että oikeusvoima- ja vireilläolonormisto 

vaikuttavat pelkällä olemassaolollaan potentiaalisten asianosaisten käyttäy-

tymiseen. Tällä tarkoitetaan sitä, että riidan osapuolet harkitsevat tarkoin 

ennen oikeudenkäynnin aloittamista, estääkö jommankumman säännöstön 

preklusiivinen vaikutus heidän asiansa käsittelyn. Jos käsittely on vaarassa 

estyä - yhdentekevää on, onko estyminen lopullista (oikeusvoimaprekluu-

sio) vai väliaikaista (vireilläoloprekluusio) - oikeudenkäynnin aloittamisen 

tuoma taloudellinen riski on normaalia suurempi. Asianosainen joutuu tur-

haan uhraamaan kustannuksia ja kantamaan riskin vastapuolen oikeuden-

käyntikuluista. Oikeudenkäynti ei tuo oikeuksiin pääsyä yhtään lähemmäksi. 

Kulutusstrategian perinteistä taktiikkaa onkin, että vastapuoli provosoidaan 

tai harhautetaan oikeudenkäynteihin “väärissä” tuomioistuimissa. On mah-

dollista, että etenkin vireilläolonormistolla on huomattava näkymätön vai-

kutus. Kyynikko sanoisi, että näkymättömyys eli oikeuskäytännön totaalinen 

puuttuminen on merkki prekluusiosäännön hyvästä toimivuudesta. Sääntö 

taas epäonnistuu, jos asia tuodaan tuomioistuimeen ja tuomioistuin joutuu 

- asianosaisten ohella - uhraamaan voimavarojaan mahdollisen prekluusio-

vaikutuksen pohtimiseen. Tällöin oikeudenkäynnistä tulee pahamaineista 

“prosessiprosessia” eli oikeudenkäyntiä, jonka kohteena on prosessioikeu-

dellinen kysymys. Jos ajatellaan näin, massiivinen oikeuskäytäntö oikeus-

96. Linna 2015 s. 356.
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voimasta todistaa ohjauksen epäonnistumisesta. Olematon oikeuskäytäntö 

vireilläolosta taas kertoo, että ohjaus sen kohdalla onnistuu lähes täydellisesti.

Jos ajatellaan asianosaisten käyttäytymistä, hypoteesiksi on otettavissa, 

että rationaalinen riitapuoli pelaa arvioissaan varman päälle, Hän toisin sa-

noen olettaa oikeusvoima- ja vireilläolovaikutuksen laajemmaksi mitä se 

todennäköisesti on. Näin hän välttyy turhilta kustannuksilta. Asia erikseen 

on, kuinka usein varovainenkaan asianosainen ryhtyy arvioimaan tällaisia 

riskejä. Myös kirjallisuudessa negatiivisen oikeusvoiman tosiasiallista mer-

kitystä on pidetty vähäisenä. Tavallinen kansalainen ei, näin väitetään, edes 

harkitse uutta oikeudenkäyntiä, vaikka hän olisikin unohtanut vedota ensip-

rosessissa johonkin vaihtoehtoiseen tosiseikkaan tai vaatimukseen.97 Hän 

tyytyy kohtaloonsa eli tappioon oikeudenkäynnissä. Vireilläolovaikutuksen 

osalta vähätteleviä lausumia ei sen sijaan aineistosta löydy. Jotain on ehkä 

pääteltävissä siitä, että vireilläoloprekluusiolle uhrataan varsin paljon sivuja 

oppi- ja käsikirjoissa. Luotettava mittari käytännön merkityksestä sivumäärä 

ei tietenkään ole; saahan oikeusvoimakin osakseen suhteettomasti palstati-

laa. Syynä huomioon lienee instituution tarjoama älyllinen haaste ja vahva 

tutkimusperinne. 

97. Vaitoja 2014 s. 153. Toteamus pitää varmaan paikkansa, mutta institutionaalinen asianosai-
nen on eri asemassa. Tällaisella riitapuolella yhtäältä riittää resursseja toistuviin oikeuden-
käynteihin, toisaalta uusi oikeudenkäynti voi olla tarpeen siitä syytä, että annetun tuomion 
oikeusvaikutukset ylittävät asianosaissuhteen. Esimerkiksi pilottijuttujen tuomiot ovat tässä 
suhteessa vaaraksi institutionaalisille toimijoille, sillä niiden lopputulos heijastuu suureen 
määrään vastaavia tapauksia.
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2.1. Millaisia käsittelykieltoja?

2.1.1. Mitä konfliktinhallinnan teoria sanoo 
käsittelykielloista?

Oikeudellisen konfliktinhallinnan teoria edustaa prosessioikeuden tutki-

muksen uusinta kerrosta. Tästä syystä tarkastelu on - hieman takaperoisesti 

- aloitettavissa kysymällä, millaiset käsittelykiellot olisivat perusteltuja niin 

sanotun oikeudellisen konfliktinhallinnan näkökulmasta. Tämän jälkeen ny-

kyisiä käsittelykieltoja pystytään vertaamaan näihin optimaalisiin käsittely-

kieltoihin. Oma kysymyksensä on, mitä oikeudellisella konfliktinhallinnalla 

tarkoitetaan. Tutkimussuuntauksena se on helppo kuvata. Oikeudelliseksi 

konfliktinhallinnaksi kutsutaan tutkimusta, joka testaa erilaisten riidanrat-

kaisujärjestelmien ja niihin sisältyvien menettelyjen toimivuutta. Tämä tutki-

mussuuntaus jättää prosessilain pykälien tulkinnan vähemmälle huomiolle.98 

Sen sijaan se nostaa ensisijaisiksi seuraavat järjestelmätason kysymykset: mi-

ten kansalaisille taataan nykyistä tehokkaammin pääsy oikeuksiin, mitä rii-

danratkaisun väyliä yhteiskunnassa tarvitaan tai on syytä sallia, mitkä niistä 

kuuluvat julkisen vallan hoidettaviin ja mitkä taas ovat jätettävissä yksityisten 

toimijoiden organisoitaviksi. Konfliktinhallintajärjestelmän monipuolistues-

sa sen sisäinen toimivuus tulee tärkeäksi: mitkä ovat näiden väylien suhteet, 

ovatko väylät yksinomaisia vai valinnaisia, sulkevatko ne pois toisensa vai 

saako niitä käyttää samanaikaisesti, miten niillä saavutetut tulokset vaikut-

tavat toisiinsa ja niin edelleen. 

Järjestelmäanalyysissä uusi tutkimus hyödyntää sosiologisen konflikti-

teorian käsitteitä, menetelmiä ja etenkin tuloksia. Konfliktiteorian vaikutus 

näkyy etenkin vaihtoehtoista riidanratkaisua käsittelevässä tutkimuksessa.99 

Tosin on sanottava, että tämä tutkimus nostaa - väliin liiankin äänekkäästi 

98. Koulu 2013 s. 78.
99. Ks. Ervasti-Nylund 2014 s. 13. Konfliktiteorialla tarkoitetaan tässä käsityksiä siitä, miten 
konfliktit syntyvät, kehittyvät, transformoituvat ja saavat ratkaisunsa modernissa yhteiskun-
nassa. Vaikka konfliktiteoria ohjaa etenkin asennoitumista vaihtoehtoiseen riidanratkaisuun, 
sen esiin nostama kritiikki otetaan enenevästi huomioon myös valtiollisessa lainkäytössä. Ks. 
esimerkiksi Riikka Koulu 2013 s. 60.
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- esiin valtiollisen lainkäytön heikkoudet. Samalla vaihtoehtoisen riidanrat-

kaisun kirjallisuus syyllistyy, ehkä sitä huomaamatta, valtiollisen lainkäytön 

ja etenkin sen kehittämispotentiaalin vähättelyyn. Joissakin kohdin konflik-

titeoria osuu kylläkin arvostelussaan naulan kantaan. Oikeusjärjestys pirstoo 

konflikteja juridisesti hallittaviin osiin; konfliktit (jotka ovat lähtökohtaisesti 

sosiaalis-psykologinen ilmiö) hajotetaan ja transformoidaan juridisiksi rii-

doiksi. Transformoinnissa konflikteissa hävitetään ei-oikeudellinen aines, 

mistä seuraa, että konfliktia ei hevin saada päättymään oikeudellisin keinoin. 

On ilmeistä, että kapea-alainen prekluusiosäännös edistää pirstoutumista. 

Juridiseksi rajattu riita pystytään edelleen jakamaan erilliskiistoihin, jotka 

saavat ajallisesti ja maantieteellisesti omat ratkaisunsa. Tältä kannalta voi-

daan sanoa, että oikeusvoima- ja vireilläoloprekluusion tulisi olla mahdolli-

simman laaja ja ehdoton.100 Näin sellainen riitapuoli, joka ei halua konflktiin 

kokonaisratkaisua, ei pysty käyttämään hyväkseen lainkäyttöjärjestelmän 

tuomaa rakenteellista disintegraatiota ja transformaatiota. Totta kuitenkin on, 

että prekluusion merkitys tässä suhteessa on tuomittu jäämään marginaali-

seksi. Vireilläolovaikutus ei - toisin miltä ehkä aluksi vaikuttaa näyttää - estä 

tai edes hidasta konfliktien pilkkoutumista riidoiksi. Oikeusvoimavaikutus 

toimii sekin kahteen suuntaan. Yhtäältä oikeusvoimavaikutus laajana hie-

man edistää kokonaisratkaisua, toisaalta tällainen oikeusvoiman ulottuvuus 

eristää yksittäisten riitojen lopputulokset toisistaan. Aikaisempia “vääriä” 

tuomioita kun ei enää pystytä oikaisemaan, vaikka kertynyt uusi tieto sallisi 

harkitumman ja asiallisesti “oikeamman” päätöksenteon. Tämän vastavai-

kutuksen näkökulmasta heikko oikeusvoimavaikutus olisi suotava, koska se 

estäisi konfliktin vanhojen väärien osaratkaisujen jähmettymisen pysyviksi. 

Kuten edellä todettiin, yhden selkeän linjauksen konfliktiteoria antaa. 

Prekluusion, oli se soveltamisalaltaan mikä tahansa, on oltava sellainen, että 

riitapuolet pystyvät ottamaan sen huomioon harkitessaan oikeudenkäyntiin 

ryhtymistä. Riitapuolten on sekä kyettävä välttämään aloitetta turhaksi (eli 

tutkimatta jättämiseen päätyväksi) oikeudenkäynniksi että osattava “keskit-

tää” kaikki mahdolliset kiistakysymyksensä ajallisesti ja paikallisesti samaan 

oikeudenkäyntiin. Kokonaan oikeusvoimaan ja vireilläoloon liittyvät pul-

mat eivät tietenkään häviä onnistuneellakaan keskittämisellä. Keskittämi-

100. Italiassa laajan oikeusvoimaprekluusion perusteluksi on nostettu maan oikeuslaitoksen 
tunnettu tehottomuus. Kun oikeudenkäynnit kestävät muutoinkin kauan, peräkkäiset oikeu-
denkäynnit samasta asiasta veisivät ikuisuuden, jos ne sallittaisiin. Ks. Cristofaro-Trocker 2010 
s. 129. Paradoksaalista kylläkin Italian prosessilaki tosiasiallisesti tekee oikeusvoimasta vielä 
enemmän poikkeuksia kuin Suomen vastaava laki.



64

2. Käsittelykieltojen ulottuvuus

nen johtaa siihen, että asianosaiset yhtäältä esittävät ensisijaisia ja toissijai-

sia vaatimuksia. Toisaalta he taas oikeudenmenetyksen pelossa kiirehtivät 

tekemään vaatimuksia, jotka ovat tosiasiallisesti ennenaikaisia, esimerkiksi 

vaatimaan suorituksia, joiden eräpäivä ei ole vielä koittanut.101 Kantajan vaa-

timuksilleen määräämä järjestys taas johtaa oikeudenkäynnin sisäiseen lis 

pendens -ongelmaan. On esimerkiksi mietittävä, aloitetaanko kantajan tois-

sijaisen vaatimuksen käsittely vasta, kun kantajan ensisijaisen vaatimuksen 

perusteettomuus on selvää. Asioiden muodollisella kumuloinnilla vastausta 

ei saada. Kysymys siitä, mitä oikeudenkäynnissä käsitellään ja missä järjes-

tyksessä käsitellään, tietenkin säilyy kumuloidussa oikeudenkäynnissä. Jos 

vaatimuksia ei kumuloida, soveltamistilanne on selvempi, koska tilanteen 

varalta prosessilaissa on säännös. Kirjallisuudessa nimittäin on lähdetty siitä, 

että vaihtoehtoisia vaatimuksia ja ennakkoluontoisia vaatimuksia koskevat 

asiat on pyrittävä kumuloimaan samaan oikeudenkäyntiin. Jos kuitenkaan 

kumulaatio ei yksittäistapauksessa ole mahdollinen, toissijainen kanne on 

jätettävä lepäämään, kunnes ensisijainen kanne on tuomiolla ratkaistu.102 

Samoin ennenaikaisia vaatimuksia varten on kehitettävä omat sääntönsä. 

Näinhän käytännössä on tapahtunutkin. Niin sanotussa ehdollisessa suori-

tustuomiossa velvoite määrätään riippumaan ehdon tulevaisuudessa tapah-

tuvasta täyttymisestä.103 Päätöksenteko siitä, milloin suoritusvelvollisuuden 

laukaiseva tosiseikka eli ehto on toteutunut, on tavallisesti delegoitu ulosot-

toviranomaiselle. Menettelytapa on valtiosääntöoikeudellisesti epäilyttävä 

- “tuomiovaltaa käyttävät riippumattomat tuomioistuimet - - -“ (PerL 3.3 §)- 

mutta konseptina praktisesti toimiva. Se myös helpottaa vaatimusten keskit-

tämistä eli toteuttaa pitkälle sitä yhden oikeudenkäynnin ideaalia, joka pii-

levänä sisältyy valtiollisen lainkäytön järjestelmään. Totta on ensiksikin, että 

nämä oikeudenkäynnin sisäiset ongelmat ovat helpompia ratkaistavia kuin 

aidot oikeusvoima- tai lis pendens -ongelmat. Toiseksi taas tuomioistuimen 

tekemät virheelliset ratkaisut - asiat esimerkiksi käsitellään epätaloudellises-

sa järjestyksessä - eivät tunnu kovin kohtalokkailla access to justice -näkö-

kulmasta. Asianosainen pääsee, ehkä ylimääräisin kustannuksin ja viiveellä, 

101. Tästä on esimerkkinä KKO 2001:63. Tapauksessa jouduttiin ottamaan kantaa oikeusvoi-
maan, kun ensiprosessissa kantajan vaatimus oli hylätty erääntymättömänä. Korkein oikeus 
katsoi - sinänsä johdonmukaisesti - että hylkäävän tuomion oikeusvoima esti aikaisemman 
erääntymisväitteen tutkimisen uudelleen. Sen sijaan tuomio ei muodostanut estettä sen tut-
kimiselle, oliko haasteen tiedoksianto uudessa oikeudenkäynnissä eräännyttänyt kantajan 
saatavan.
102. Lappalainen-Frände-Koulu 2012 s. 513.
103. Jokela 2015 s. 501.
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kuitenkin oikeuksiinsa, ennenaikainen vaatimus, joka ei ehkä olisi vielä rii-

danalainen, tulee ratkaistuksi ja niin edelleen. 

Jos riitapuoli ei, menetettyään kyvyn rationaaliseen päätöksentekoon, 

kykene oikeaan tilannearvioon, vastuu turhista oikeudenkäynneistä siirtyy 

tuomioistuimelle. Tuomioistuimen on nopeasti ja käsittelyyn minimaalisesti 

voimavarojaan käyttäen kyettävä tekemään päätös siitä, että asiaa ei käsitellä. 

Konfliktiteorian kielellä: prekluusiosta - eli käsittelykiellon soveltamisesta - ei 

saisi tulla oikeudenkäynnin tosiasiallista pääkysymystä. Erimielisyys prek-

luusiosta nimittäin on riita riidassa eli kiista siitä, missä menettelyssä tai millä 

tavalla riitapuolten aineellinen konflikti ratkaistaan. Tällaisia tilanteita tulisi 

mahdollisimman pitkälle välttää. Riidat riidassa ovat yhtäältä oikeuksiin pää-

syn tosiasiallisia esteitä, toisaalta ne haaskaavat voimavaroja aineellisen rii-

danratkaisun kannalta perifeerisiin kysymyksiin. Tavoite asettaa vaatimuksia 

niin prosessilainsäätäjälle, tutkimukselle kuin lainkäyttäjillekin. Lainsäätäjän 

tulisi välttää antamasta kasvualustaa tällaisille sekundääririidoille. Samaa on 

lupa odottaa myös tutkimukselta. Oikeuskäytäntö ei saisi kehitellä sellaisia 

tulkintoja, jotka suosivat tällaista kehitystä. Kuten edellä todettiin, oikeus-

voiman kohdalla tässä on selvästikin epäonnistuttu. 

Prosessiekonomisesti on sitä ihanteellisempaa, mitä aikaisemmassa vai-

heessa pystytään tekemään päätös käsittelykiellosta. Mitä pitemmälle itse 

riitaista asiaa käsitellään, sitä enemmän turhaan oikeudenkäyntiin hukataan 

riitapuolten voimavaroja ja lainkäyttöjärjestelmän kapasiteettia. Jos käsitte-

lykieltoa lopulta sovelletaan, materiaalinen käsittely menee kokonaan huk-

kaan. Voimavarojen käyttäminen ei ole mielekästä silloinkaan, kun kielto 

lopulta havaitaan tapaukseen soveltumattomaksi. Tällöin käsittelykiellon 

käsittelyyn uhrattu aika ja vaiva ovat vuorostaan hukkaan heitettyjä. Itse rii-

dan ratkaisu ei ole yhtään lähempänä. Vasta riita-asian pääkäsittelyn jälkeen 

havaittu oikeusvoimaprekluusio herättää jo vakavan kysymyksen sekä lain-

säätäjän että tuomioistuimen ammattitaidosta. Ja jos päätös asian tutkimatta 

jättämisestä tehdään vasta korkeimmassa oikeudessa, voidaan sanoa koko 

valtiollisen lainkäytön järjestelmän epäonnistuneen. Järjestelmä on tuotta-

nut kalliin ja pitkällisen prosessiprosessin. 

Jotta näin ei kävisi, prekluusiosäännöissä käytettävien kriteerien on olta-

va (1) selkeitä, (2) niiden tulkintojen ennustettavia ja (3) kriteerien muutoin-

kin sellaisia, että ne tukevat nopeaa päätöksentekoa. Kuten edellä todettiin, 

suomalaista lainsäätäjää voidaan tässä kuvainnollisesti syyttää enintään lai-
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minlyönnistä. Prosessilakihan ei säädä mitään sen enempää oikeusvoiman 

kuin vireilläolonkaan preklusiivisesta vaikutuksesta. Sen sijaan konfliktiteo-

reetikko ei näkisi esteitä sanoa, että niin oikeustiede kuin oikeuskäytäntökin 

ovat unohtaneet teorian opetukset - ja toimineet vastuuttomasti prekluu-

siosääntöjä kehitellessään. Avoimeksi jää kylläkin se, onko kaikkein uusin 

kehitys oikeusvoimaoppien alueella vielä vastuuttomampaa tässä mielessä 

kuin aikaisempi. Juristi taas vaatisi konfliktiteoreetikkoa konkreettisesti ker-

tomaan, millaisia kaivatut “vastuulliset” prekluusiosäännöt sitten olisivat. 

Näille säännöille asetetaan niin ristiriitaisia vaatimuksia, että niiden kirjoit-

taminen rinnastuu vaikeusasteeltaan eurokriisin ratkaisun tai fysikaalisen 

yhtenäisteorian keksimiseen.

Vaatimus nopeasta, helposti todennettaviin seikkoihin perustuvasta pää-

töksenteosta ei tietenkään oikeuta pinnalliseen päätöksentekoon. Prosessi-

lain määräys siitä, että tuomioistuimen on valvottava asian tulemista perus-

teellisesti käsitellyksi, ei tee eroa pääasiaratkaisujen ja käsittelyratkaisujen 

välillä (OK 6:2a).104 Molemmissa tapauksissa asianosaisille on varattava tilai-

suus argumentointiin ja todisteluun. Kuten edellä todettiin, tuomioistuimen 

on kerrottava argumentoinnin ja todistelun teemat, toisin sanoen ne seikat, 

joista käsittelykiellon soveltaminen riippuu. Yllättävä lainsoveltaminen ei ole 

käsittelyratkaisuissa sen hyväksyttävämpää kuin asiaratkaisuissakaan. Vaa-

timus nopeasta päätöksenteosta kohdistuu etupäässä prekluusiosääntöjen 

kehittäjään. Sääntöjen on oltava sellaisia, että prekluusion soveltaminen (tai 

soveltamatta jättäminen) on tehtävissä ilman asiaan syvällisesti perehtymis-

tä. Syvällinen perehtyminen kun normaalisti vaatii materiaalisten riitaky-

symysten esille ottamista ja ainakin jonkinlaista käsittelyä. Prekluusiolla ei 

tällöin enää saavuteta prosessitaloudellisia säästöjä. Prekluusion justifikaatio 

jää lepäämään sen varassa, miten hyvin se tukee oikeuksiin pääsemistä tai 

joskus niissä pysymistä. 

2.1.2. Millaista tulkintaa: laajaa, suppeaa vai yhteistä?

Oikeusvoimavaikutus tuo tulkintaan kaksoisongelman. Ensiksikin: miten 

tulkitaan sitä ensiprosessin tuomiota, johon oikeusvoimavaikutus myö-

hemmässä oikeudenkäynnissä liittyisi? Toiseksi joudutaan, kuten edellä jo 

havaittiin, tulkitsemaan niitä sääntöjä, jotka määräävät oikeusvoiman (ob-

104. Asia erikseen on, että tällaisen yleissäännöksen sijoittaminen riita-asian pääkäsittelyä 
sääntelevään 6 lukuun on lakisystemaattisesti virheellistä. Perusteellisen käsittelyn velvoite on 
toki voimassa myös valmistelussa, jos tai kun siellä tehdään oikeudellisia ratkaisuja.
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jektiivisen) ulottuvuuden.105 Tältä osin kysymys on enemmän tai vähemmän 

tavallisesta laintulkinnasta. Tosin on syytä muistaa, että oikeusvoiman ulottu-

vuussäännöt ovat kirjoittamattomia. Myös tuomioiden tulkinnalle on kauan 

sitten kehitetty perussäännöt: tuomioita tulkitaan objektiivisesti, ja tulkinnan 

kohteena on pelkästään tuomiolauselma. Tuomiota tulkitaan näin oikeu-

denkäyntiaineistosta eli kontekstistaan irrotettuna. Tuomio seisoo, osuvan 

sanonnan mukaan, tulkinnassa “omilla jaloillaan”.106 Tämä tulkintasääntö 

merkitsee, että tuomion kieliasu nousee tulkinnassa ratkaisevaksi. Tuomion 

tulkinnan merkitys on sekin muuttunut ulottuvuussääntöjen muuttuessa. 

Sanamuodon tulkinta oli keskiössä, kun oikeusvoimavaikutus rajoittui vain 

tuomiolla de facto ratkaistuihin vaatimuksiin. Laaja oikeusvoimavaikutus on 

vienyt sanamuodolta sen alkuperäistä merkitystä. Laaja oikeusvoimavaiku-

tus perustuu tässä tutkimuksessa fiktiivisen käsittelyn säännöksi nimetylle 

konstruktiolle. Tuomiolla oletetaan ratkaistuksi kaikki (eli ne vaatimukset, 

perusteet ja väitteet), mitkä sillä olisi voitu ratkaista. Tulkinnan kohteena ei 

näin ole enää tuomiolauselma vaan kuvitteellisen ratkaisemisen sfääri.

Fiktiivisen käsittelyn säännön väitetty uutuus on suhteellista. Sen esiaste 

tunnettiin myös varhaisessa oikeusvoimatutkimuksessa. Tutkimukselle ni-

mittäin tuotti vaikeuksia selittää, miksi tuomion oikeusvoima käsitti myös ne 

väitteet, jotka oikeudenkäynnin vastaaja esitti tai - mikä oli vielä hankalampi 

perustella - olisi voinut esittää oikeudenkäynnissä. Selitykseksi (sen keinote-

koisuudesta tuskin kukaan on eri mieltä) tarjottiin metaforaa, jonka mukaan 

“väitekysymys kuului” tuomiolla ratkaistuun asiaan.107 Praktinen perustelu 

kuulostaa hieman paremmalta. Ilman tällaista ulottuvuutta kantajan oikeus-

suojasta tulisi tehoton, koska vastaaja uudella oikeudenkäynnillä voisi saada 

takaisin sen, mitä hänet oli ensiprosessissa velvoitettu maksamaan.  

Ulottuvuussääntöjä tulkittaessa kiistanaiheeksi nousee yhtäältä kysymys 

suppean tulkinnan ensisijaisuudesta, toisaalta taas kysymys siitä, tulkitaanko 

105. Kuten jäljempänä tullaan näkemään, sama kaksoiskysymys aktualisoituu myös vireillä-
olovaikutuksessa. Tosin ensiprosessin tuomion sijasta tulkinnan kohteeksi nousevat ensip-
rosessissa esitetyt vaatimukset ja niiden perusteet. Kirjallisuudessa kuitenkin oikeusvoiman 
tulkinta on ollut keskiössä, mistä syystä esitys aloitetaan siitä.
106. Näin Schei ym. 2007 s. 860.
107. Perustelu ei vakuuta senkään vertaa alkukielellään. “Teoretiskt kan detta motiveras med 
att invändningsfrågan måste anses höra till den avdömda saken - - -“. Näin Hassler 1963 s. 183. 
On myönnettävä, että epäsuoraa tukea näkemykselle olisi ollut saatavissa vanhasta saksalai-
sesta siviiliprosessiopista. Yksi sen aksioomista nimittäin oli, että sitä, mitä asianosaiset eivät 
olleet esittäneet, ei ole relevantilla tavalla olemassa. Ks. Nousiainen 1993 s. 282. Kun väitettä 
jostakin (vasta)perusteesta ei ollut ensiprosessissa tehty, sitä ei ole. Logiikka selittää tietenkin 
yhtä hyvin myös kantajan vaihtoehtoisten perusteiden mitätöitymisen. 
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sääntöjä samalla tavalla oikeusvoiman ja vireilläolon aiheuttamassa prek-

luusiossa. Tosin varoitus ensimmäisessä kohdassa on paikallaan. Suppean 

tulkinnan sääntö on itsessään moniselitteinen, eikä se anna niin yksiselit-

teisiä vastauksia, mitä monasti kuvitellaan.108 Prekluusiossa suppea tulkin-

ta tarkoittaa lähinnä laajentavan tulkinnan kieltoa. Asia erikseen on, että 

“tulkittaessa” korkeimman oikeuden ratkaisuohjeita ja tutkimuksen tulkin-

tasuosituksia ero suppean, normaalin ja laajan tulkinnan välillä jää enim-

mäkseen tulkitsijan silmään. Sovellettua tulkintasääntöä on niin vaikea mää-

ritellä. Vanha aksiooma on ollut, että oikeusvoiman ulottuvuutta tulkitaan 

suppeasti.109 Alun perin tällä lienee tarkoitettu sitä, että oikeuskäytännön ja 

tutkimuksen luomia sääntöjä ei saa laajentaa niiden ydinalueen ulkopuolel-

le, toisin sanoen uusia laajempia ulottuvuussääntöjä ei saa luoda tulkinnan 

kautta. Tämä aksiooma kuitenkin on keskeisiltä osiltaan murtunut viimeis-

tään 2000-luvulla, jolloin laaja oikeusvoimavaikutus tuli pääsäännöksi. 

Vanha tulkintaperiaate näyttää kuitenkin säilyneen joillakin alueilla, 

joista selkein esimerkki on vahingonkorvaus, etenkin “sosiaaliset” korva-

usoikeudenkäynnit. Ne muodostavat ulottuvuusproblematiikan erityisalu-

een, joka on ilmeisessä ristiriidassa oikeusvoimassa tapahtuvan kehityksen 

yleisen trendin kanssa.110 Oma aatehistoriallinen kysymyksensä on, mikä 

selittää tällaisen erityiskohtelun. Syy lienee aineellisen vahingonkorvaus-

oikeuden vaikutuksessa. Yllätys se ei ehkä ole, koska yleisemminkin on kat-

sottu, että oikeusvoiman piiriä tulkittaessa huomioon on otettava “aineelli-

set näkökohdat”.111 Askarruttamaan jää lähinnä se, miksi aineellinen oikeus 

ei ole tuottanut oikeusvoimaan muita erityiskohtelun alueita. Esimerkiksi 

asuntokaupan virheissä normaaleja ulottuvuussääntöjä on sovellettu sellai-

senaan. Näin on tehty, vaikka voidaan väittää, että kuluttaja-palkansaaja on 

asunnonostajana yhtä lailla suojan tarpeessa kuin vahingonkärsijä “sosiaali-

sessa” korvauksessa. Vastaukseksi ei tietenkään kelpaa naiivi toteamus, jon-

ka mukaan oikeusvoimaoppien kehitys ei vain ole lähtenyt tähän suuntaan. 

108. Suppean tulkinnan moniselitteisyydestä ks. Kulla 2015 s. 156. Hänen mukaan tuomioistui-
met - esimerkkinä korkein hallinto-oikeus - käyttävät suppeaa tulkintaa erityisesti käsitteiden 
ja lakien esitöiden tulkinnassa. Havainto (jos se muunnetaan suositukseksi) tuntuu pätevän 
yleisemminkin valtiollisessa lainkäytössä. 
109. “- - - tuomion sitovuus voi merkitä estettä aineellisen totuuden saavuttamiselle. Sen vuok-
si oikeusvoimavaikutusta on pyrittävä tulkitsemaan mieluummin liian rajoittavasti kuin liian 
laajasti.” Näin Lager 1994 s. 225. 
110. Ks. lähemmin jakso 4.2.4. “Sosiaalisella” korvauksella tarkoitetaan tässä luonnollisen hen-
kilön vaatimia korvauksia häntä kohdanneesta henkilövahingoista, tyypillisimmin ruumiin-
vammasta. 
111. Näin Takki 1987 s. 239.
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Laajakaan oikeusvoima ei hävitä laintulkinnan ongelmaa. Aina voidaan 

kysyä, miten laajaa ulottuvuussääntöä (kunhan se on saavuttanut riittävän 

vakiintuneisuuden) tulkitaan. Tällainenkin ulottuvuussääntö jättää harmaan 

alueen, jossa vastaus vaatii punnintaa. Access to justice -ajattelu luonnostaan 

vie siihen, että epäselvyys oikeusvoimavaikutuksessa ratkaistaan oikeuksiaan 

hakevan eduksi, toisin sanoen käsittelyn salliva tulkintavaihtoehto voittaa. 

Access to justice -ajattelu toimii näin kahdella tasolla. Ensiksikin se riitaut-

taa laaja-alaisten sääntöjen olemassaolon oikeutuksen, tällaisia sääntöjä ei 

tulisi kehitellä. Toiseksi vakiintuneita sääntöjä on tulkittava normaalisti kan-

tajan eduksi. Samaan vie myös perinteinen prosessioikeudellinen ajattelu, 

joka näkee oikeusvoimaprekluusion yhtenä prosessinedellytyksenä.112 Näitä 

edellytyksiä tulkitaan muutoinkin mahdollisuuksien mukaan oikeuksiin pää-

syä suosivasti, toisin sanoen niin, että asianosainen saa oikeudenkäyntinsä. 

Ulottuvuussäännöillä ohjataan myös vireilläolovaikutusta. Niitä koskevia 

tulkintaperiaatteita ei kuitenkaan ole paljoakaan kehitelty. Tämä johtunee 

osaksi siitä, että vireilläolovaikutus ei hevin tuota ennakkoratkaisuja. Osasyy-

nä on ehkä lisäksi ollut, että vireilläolovaikutus ei ole samalla tavalla ehdoton 

ja lopullinen kuin oikeusvoimavaikutus. Vallitseva kanta myöntää vireillä-

olovaikutukseen niin paljon poikkeuksia, että vaikutus on enintään heikko 

pääsääntö. Jos tulkintaperiaatteita haettaisiin, esille nousisivat luultavasti 

suppean tulkinnan ensisijaisuus ja asiaratkaisua - eli käytännössä kantajaa - 

suosiva tulkintalinja. Näitä periaatteita on sitäkin helpompi puolustaa, kun 

oikeusrauhan tai oikeudellisen ratkaisun pysyvyyden kaltaista vahvaa vas-

ta-argumenttia ei ole. Oikeusrauhasta kun ei käsitteellisesti voi edes puhua, 

jos riitapuolten välillä on ennestään vireillä oikeudenkäynti. Eri asia on, että 

osapuolilla voi olla odotuksia sen suhteen, että tämä oikeudenkäynti jäisi ai-

noaksi. Tosin kaikista oikeusvoimaa koskevista periaatteista puhuttaessa on 

muistettava niiden rajoitukset. Ne justifioivat sen lopputuloksen, johon on 

muilla perusteilla päädytty. Sen sijaan periaatteet eivät tavallisesti kerro, mi-

ten oikeusvoimavaikutuksen tulisi konkreettisessa tapauksessa määräytyä.113 

Astetta hankalampi ongelma muodostuu siitä, tulkitaanko vaikutuksen 

112. Ks. Havansi 2009 s. 286. “Myönteinen asenne access-to-court/justice perusoikeudelle voi 
toimia yleisemminkin lähtökohtana tuomarille, jos hän joutuu tulkinnalliseen/harkinnanva-
raiseen rajanvetoon vaikeassa prosessinedellytyskysymyksessä, etenkin sellaisessa, jossa pro-
sessinedellytyksen puute on korjaamiskelvoton”. Vaikka Havansi puhuu eksplisiittisesti asial-
lisesta toimivallasta, lausuttu sopii yhtä hyvin kaikkiin ehdottomiin prosessinedellytyksiin tai 
asianosaisnäkökulmasta prosessinesteisiin.
113. Lindell 1993 s. 50. Varoitukseen on helppo yhtyä. Sitä myös kannattaa korostaa, koska se 
herkästi periaatefundalismissa unohtuu. 
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ulottuvuutta samalla tavalla sekä oikeusvoimassa että vireilläolossa. Vastaa-

mista vaikeuttaa tässä se, että yhteistulkinnasta pystytään puhumaan ja on 

puhuttukin kahdessa eri merkityksessä. Ensiksikin sillä on tarkoitettu vireil-

läolo- ja oikeusvoimavaikutuksen määrittelemistä identtisellä tavalla eli käyt-

täen yhteisiä ulottuvuussääntöjä. Esimerkiksi: yhteinen identiteetti (kahden 

asian samuus) syntyy samalla tavalla. Toiseksi yhteistulkinnalla tarkoitetaan 

- tai ainakin voidaan tarkoittaa - sitä, että näiden säännöstöjen alle koottu 

ongelma ratkaistaan samoja periaatteita noudattaen, oli kysymys mistä lain-

käytön linjasta ja menettelymuodosta (eli niin sanotusta prosessilajista) ta-

hansa. Tässä merkityksessä yhteistulkinta antaa ohjausta sääntöjen kehit-

telylle ja säädettävälle prosessilaille. Tavoitteesta sinänsä on vaikea olla eri 

mieltä. Ihanteena on nimittäin pidetty, että samanlaiset ongelmat ratkaistaan 

samanlaisissa tilanteissa yhdenmukaisia periaatteita noudattaen.114 Tämä 

pätee erityisesti prekluusiovaikutuksen ulottuvuutta arvioitaessa. Ulottuvuu-

deltaan vaihtelevista prekluusioista koostuva järjestelmä hahmottuu vaivoin, 

vaikka yksittäinen prekluusiosääntö olisi selkeäkin. 

Totta on, että oikeusvoimaprekluusion ja vireilläoloprekluusion yhteinen 

tavoite, “turhien” oikeudenkäyntien rajoittaminen, puoltaisi yhteistulkintaa 

ensimmäisessä merkityksessä, ehkä jossain määrin toisessakin merkityk-

sessä. Tällä tarkoitetaan, että kummankin vaikutuksen laajuus kannattaisi 

määrätä samanlaiseksi.115 Myös alkuperäinen roomalaisen oikeuden luoma 

maksimi “ne bis in idem” puhuu yhteistulkinnan puolesta.116 Maksimihan ei 

alkujaan tehnyt eroa sen välillä, vaivattiinko henkilöä samassa asiassa perät-

täisillä vai samanaikaisilla oikeudenkäynneillä. Maksimi sulautti siis yhteen 

vireilläolon ja oikeusvoiman. Ne erotettiin selkeästi vasta bülowilaisessa teo-

riassa prosessinedellytyksistä. Kuten tunnettua, prosessinedellytysten käsi-

te jäi eloon, vaikka sen teoreettinen perusta, oppi prosessioikeussuhteesta, 

katosi prosessioikeuden tutkimuksen systematiikasta. Kaukaisempaa tukea 

yhteistulkinnalle saadaan myös määräajoista. Määräajat ovat vaihtoehtoinen 

keino ohjata oikeudenkäyntejä. On todettu, että prekluusiosääntelyn ja mää-

114. Näin Lager 1975 s. 49.
115. Yllättävää kylläkin hakemuslainkäytössä - ja hakemusasioissa - yhteistulkinnasta on ni-
menomaan sanouduttu irti. “I ärendena behöver alltså inte nödvändigtvis rättskraften korres-
pondera med litispendensen på det sätt den gör i tvistemål.” Näin Fitger 1996 s. 111. Syynä tähän 
on pelko siitä, että laaja vireilläolovaikutus voi aiheuttaa oikeudenmenetyksiä, jos hakemuk-
sella on määräaika. Tosin on vaikea uskoa, että oikeudenmenetyksiä kärsittäisiin pelkästään 
hakemuslainkäytön piiriin kuuluvissa asioissa.
116. Ks. jakso 2.1.
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räaikasääntelyn tavoitteet ovat varsin yhdensuuntaiset.117 Näin olisi aihetta 

pohtia “mielekkäästi” muun muassa määräajan palauttamista. Kannanotos-

sa vilahtaa selvästikin ajatus jonkinlaisesta tulkinnallisesta vuorovaikutuk-

sesta tai yhteistulkinnasta kyseisissä säännöstöissä. 

Vireilläoloinstituution nykyisessä kehitysvaiheessa on kuitenkin vaikea 

sanoa, mikä itse asiassa on vallitseva sovellus, toisin sanoen emme tiedä, 

missä määrin laajan oikeusvoiman oppi on siirtynyt vireilläolovaikutuksen 

tulkintoihin. On ilmeistä, että vireilläoloa koskevat näkemykset edustavat 

paljon vanhempaa tulkintakerrosta kuin vallitsevat oikeusvoimaopit. Vaikka 

asian “samuutta” mietittäessä vaikutukset rinnastetaan, tämä rinnastus on 

vain pedagoginen muistisääntö.118 Säännöstä on poikkeuksia kumpaankin 

suuntaan. Siitä, että tuomioistuimen tekemältä päätökseltä puuttuu oikeus-

voima, ei toisin sanoen seuraa, etteikö minkäänlaista vireilläolovaikutusta 

syntyisi kyseisen asiaryhmän asioissa. Esimerkiksi lapsen elatusta ja huol-

toa koskevat päätökset eivät saa oikeusvoimaa perinteisessä merkityksessä. 

Päätöksiä voidaan muuttaa, kun reaalitodellisuus - eli lapsen ympäristö, van-

hempien olosuhteet ja niin edelleen - kokee muutoksia. Siitä huolimatta on 

ratkaistava erikseen, syntyykö esimerkiksi samanaikaisten huoltohakemus-

ten välille (jotka voivat olla vireillä eri tuomioistuimissa) vireilläolovaikutus. 

Olisi yllätys, jos vaikutusten soveltamisalat olisivat täysin identtiset. Ulot-

tuvuussäännöt toteuttavat siinä määrin eri tavoitteita, osaksi myös erilaisia 

arvoja. Kuten edellä todettiin, oikeusvoimavaikutus pitää yllä oikeusrauhaa. 

Jossain vaiheessa tuomiolla saavutetun oikeustilan täytyy jäädä pysyväk-

si, oli tuo tila materiaalisesti oikea tai ei. Vireilläolovaikutus taas palvelee 

ennen kaikkea prosessiekonomiaa tai, kuten toisinaan sanotaan, kohtuut-

ta.119 Rinnakkaiset eli samanaikaiset oikeudenkäynnit aiheuttavat ensik-

117. Havansi 2004b s. 41.
118. Ks. Lappalainen 2001 s. 408. Hänen mukaansa lis pendens -vaikutus tavallisesti muuttuu 
vastaavanlaiseksi res judicata -vaikutukseksi, kun asiassa annettu tuomio saa lainvoiman.Yh-
teistulkinnasta lähtee myös Hepola (2005 s. 282). Hän katsoo, että oikeudenkäynnin vireilläolo 
estää kantajaa samanaikaisesti panemasta vireille samaan seuraamukseen tähtäävää kannetta 
vaihtoehtoisella perusteella. Toisaalta kirjallisuudessa on lähdetty siitä, että identiteetin käsite - 
eli onko kyseessä sama asia vai eri asia - vaihtelee sen mukaan, onko kysymyksessä esimerkiksi 
oikeusvoima vai kanteen muuttaminen. Ks. lähemmin Lindblom 2000 s. 97.
119. Lappalainen-Frände-Koulu 2012 s. 510. Kirjallisuudessa on tosin ihmetelty, mitä konkreet-
tista hyötyä tulkinta saa tällaisista ohjeista. “Det kan ju låta pragmatiskt och klokt att argumen-
tera på det sättet men vilken ledning får man i de enskilda fallen av rekommendationen att gå 
eller vad som är ‘rimelig’”? Näin Lindblom 2000 s. 97. Hänen yleiskriittinen asenteensa on pai-
kallaan. Hyöty on erityisen vähäinen, kun asianosainen tekee päätöksiä, mitä kanteita hän nos-
taa. Vireilläolovaikutusta arvioivan tuomioistuimen tehtävä jo hieman helpompi: tarkoituksen-
mukaisuus ja kohtuullisuus ovat arvioina perustettavissa toteutuneeseen tapahtumakulkuun.
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sikin moninkertaisen kustannusrasituksen asianosaisille. Jos asianosaiset 

ovat tiedollisesti tai taloudellisesti eriarvoiset, rinnakkaiset oikeudenkäynnit 

voivat toimia kulutussodan välineinä: heikomman osapuolen resurssit aje-

taan tarkoituksellisesti loppuun. Toiseksi tällaiset oikeudenkäynnit kulutta-

vat turhaan tuomioistuinten lähtökohtaisesti niukkoja voimavaroja: tuomi-

oistuimella on tavallisesti käsiteltävänään enemmän asioita, mitä se pystyy 

optimaalisesti hoitamaan. Prosessiekonomian logiikasta näyttää näin luon-

nostaan seuraavan, että vireilläolovaikutus voi olla laajempi kuin oikeusvoi-

mavaikutus. Sen sijaan päinvastainen tilanne ei liene mahdollinen. 

Säännöstöjen perustavanlaatuinen erilaisuus näkyy myös yhteistulkin-

nan toisessa merkityksessä eli sen ohjaavassa funktiossa. Oikeusvoiman ulot-

tuvuuden uustulkinnat - esimerkiksi sen nykyinen laajentumistrendi - eivät 

välttämättä ollenkaan siirry lis pendens -sovelluksiin. Toki sama pätee myös 

vastakkaiseen suuntaan. Ne tapauskohtaiset ja tilannesidonnaiset sovelluk-

set, jotka leimaavat vireilläolovaikutusta, eivät automaattisesti muotoa oike-

usvoimasovelluksia. Oikeusvoimasovellukset voivat vastaisuudessakin säilyä, 

perinteisten oppien tapaan, kiinteinä ja ennustettavina. Tosin voi olla, että 

näin ei tule käymään. Oikeusvoimavaikutukseen nimittäin vaaditaan enen-

västi joustavuutta ja “tilanneherkkyyttä”, kuten tullaan jäljempänä havait-

semaan. Vaikka tällaiset vaatimukset ovat vielä yksittäisiä, ne voivat nousta 

valtavirraksi. 

Viimeistään tähän ajatus yhteistulkinnasta toistaiseksi kaatuu. Vireilläolo 

ja oikeusvoima ovat instituutioina ajautuneet erilleen, vaikka niillä on yhtei-

set juuret ja pääosin yhteinen tavoitekin. Yhteistulkinta on kuitenkin osaksi 

vallitseva. Identiteetin määräytymisessä ei ole eroja; ainakaan eroja ei ole 

tuotu tutkimuksessa esiin. Kriteerit, joiden perusteella asian samuus ratkais-

taan, ovat näin vireilläoloprekluusiossa lähtökohtaisesti samat kuin oikeus-

voimaprekluusiosta. Prekluusio vältetään kuitenkin tekemällä jälkikäteinen 

access to justice -henkinen poikkeus. Esimerkiksi: kantaja saa esittää samaan 

asiaan liittyviä vaatimuksia toisessakin oikeudenkäynnissä, kunhan hänellä 

on sellainen oikeussuojan tarve, jota ensiprosessi ei tyydytä.120 Sen sijaan 

120. Mahdollisuus konstruoida yhä uusia pokkeuksia selittää myös sitä vähäistä huomiota, 
minkä identiteetti on vireilläolovaikutuksen kohdalla saanut. Vrt. kuitenkin Lindblom 1998 s. 
535. Identiteettisovelluksia ei tarvitse räätälöidä tilanteen mukaan, koska asiaa päästään käsit-
telemään poikkeussäännön perusteella, toisin sanoen esimerkiksi katsomalla, että kantajalla 
on ollut hyväksyttävä syy rinnakkaisiin oikeudenkäynteihinsä. Oikeusvoiman kohdalla tar-
koitushakuiset identiteettisovellukset taas ovat ainoa keino määrätä ulottuvuus toivotuksi, eli 
asiaratkaisun joko sallivaksi tai estäväksi. Jos yleiseen tieteenteoriaan uskotaan, poikkeusten 
jatkuva kasvu johtaa aluksi instituution degeneroitumiseen ja lopulta sen katoamiseen. Näin 
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oikeusvoimaprekluusio on - ainakin toistaiseksi - periaatteessa poikkeuk-

seton. Kuten edellä todettiin, se joustaa vain siinä, mikä katsotaan samaksi 

asiaksi. Pitkällä tähtäimellä asetelma ehkä muuttuu. Jos myös oikeusvoiman 

ulottuvuussäännöt sallivat joustamista ja tilanneherkkyyttä, yhteistulkinnalle 

avautuu uutta tilaa. Vahvaan optimismiin ei kuitenkaan tunnu olevan aihet-

ta. On epätodennäköistä, että näin erilaisissa instituutioissa joustaminen ja 

tilanneherkkyys tarkoittaisivat samaa. 

2.2. Teoriankehittelyn kimallus

2.2.1. Teorioita oikeusvoimasta 

Prosessioikeuden systematiikassa vireilläolo- ja oikeusvoimavaikutus sijoit-

tuvat asiaa koskeviin prosessinedellytyksiin: ryhmään kuuluivat lisäksi hy-

väksytty oikeussuojaintressi sekä hieman oudosti kanteenmuutoskielto.121 

Nämä edellytykset ovat ehdottomia eli absoluuttisia: ne otetaan huomioon 

viran puolesta, mistä aiheutuu, etteivät ne voi preklusoitua. Asianosaisten 

kannalta voidaan sanoa, ettei heillä ole niiden suhteen yhtäältä minkään-

laista toimimisvelvollisuutta, toisaalta taas heillä ei lähtökohtaisesti ole mah-

dollisuutta vaikuttaa prosessinedellytysten soveltamiseen. Asianosainen ei 

esimerkiksi voi luopua siitä “suojasta”, minkä negatiivinen oikeusvoimavai-

kutus hänelle antaa. Tässä tutkimuksessa ei avata keskustelua kielenkäytös-

tä eli siitä, kannattaako puhua prosessinedellytyksistä tai prosessinesteistä. 

Suomessa ensimmäinen käsite on ollut hallitseva, kun taas ruotsalaisessa 

tutkimuksessa voitolle on päässyt jälkimmäinen. 

Yleisesti ottaen on sanottava, että tarkoituksenmukainen kielenkäyttö 

riippuu pitkälti siitä, kenen kannalta säännöstöjä tarkastellaan.122 Kun näkö-

kulmana ovat tuomioistuimet, puhuminen prosessinedellytyksistä on erin-

omaisen luontevaa. Tiettyjen formaalisten edellytysten olemassaolo on ehto 

oikeudenkäynnin aloittamiselle tai jatkamiselle. Asianosaisten, selvimmin 

kantajatahon, näkökulmasta kysymys on pikemminkin oikeudenkäynnille 

asetetuista esteistä, hän ei niiden takia saa konfliktissaan tuomioistuimelta 

parissa tutkijasukupolvessa vireilläoloinstituutio katoaa prosessioikeuden yleisistä opeista. 
121. Ks. kokoavasti Havansi 2009 s. 281. Prosessinedellytyksen käsitteen välttämättömyydestä 
ks. Nousiainen 1993 s. 511. Kuten edellä huomattiin, käsitteen eloonjääminen on pienoinen yl-
lättätys, koska sen pohjalla ollut pääteoria eli oppi prosessioikeussuhteesta tuli Suomessakin 
torjutuksi. 
122. Lappalainen 2001 s. 2. Hän puolestaan kytkee kielenkäytön prosessioikeuden tutkimuk-
sen aatehistoriaan.
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aineellista ratkaisua. Koska tämä tutkimus on, access to justice -tutkimuksen 

tapaan, asianosaislähtöinen, esimerkiksi oikeusvoima- ja vireilläolovaikutus 

periaatteessa ansaitsisivat tulla kutsutuiksi prosessinesteiksi. Termi “proses-

sineste” on kuitenkin sisäisesti epälooginen: sehän ei estä prosessia sinänsä 

vaan pelkästään riitakysymyksen materiaalisen käsittelyn ja ratkaisemisen. 

Päinvastoin “prosessinesteen” olemassaolo voi olla hyvinkin perusteellisen 

käsittelyn kohteena prosessissa. Käsite “käsittelykielto” ei sekään poista tätä 

ristiriitaa: käsittelykiellon soveltaminen vaatii sekin käsittelyä. Käsittelykielto 

on pelkästään kielto käsitellä asianosaisten välistä alkuperäistä riitaa.

Oikeusvoimaan ja vireilläoloon liitetyillä prekluusioilla on selkeä tavoite: 

saman asian useampikertainen käsittely estetään. Näin prekluusion ulot-

tuvuus kummassakin suhteessa määräytyy luontaisesti sen mukaan, mikä 

katsotaan samaksi asiaksi.123 Vastauksien hakeminen saman asian määrit-

telystä kieltämättä houkuttelee. Lupaahan tämä tie onnistuessaan prekluu-

siolle ennustettavia ja objektiivisia sovelluksia. Teoriankehittelyyn eli sen 

määrittelyyn, mikä katsotaan jo tai vielä samaksi asiaksi, onkin uhrattu poik-

keuksellisen paljon ajatustyötä. Erityisesti oikeusvoimaprekluusio on tarjon-

nut kasvualustan identiteettipohdinnoille. Sen sijaan vireilläolo-opit ovat 

tässäkin suhteessa jääneet lapsipuolen asemaan. Yksinkertaisten voidaan 

sanoa, että oikeusvoimaopeissa erottuu kolme kehitysvaihetta: aineellisen 

oikeusvoimaopin, muodollisen eli prosessioikeudellisen oikeusvoimaopin 

sekä tässä tutkimuksessa moderniksi ja laajaksi kutsutun oikeusvoimaopin 

kaudet. Aineellinen oikeusvoimaoppi hallitsi viime vuosisadan alkupuolta, 

muodollinen oikeusvoimaoppi alkoi muovata ajattelua sotien jälkeen, kun-

nes se korvautui tämän vuosisadan vaihteessa modernilla oikeusvoimaopilla. 

Sen valtakausi edelleen jatkuu, vaikka reuna-alueilla on havaittavissa mur-

tumia. Moderni oikeusvoimaoppi tukeutuu pitkälti ruotsalaisiin esikuviin: 

opin juuret on paikannettu skandinaaviseen oikeusrealismiin. Läpimurtonsa 

moderni oikeusvoimaoppi teki yllättävän myöhään. Uraauurtavana on pidet-

ty ratkaisua KKO 2001:136. Totta kuitenkin on, että tutkimuksessa moderni 

oikeusvoimanäkemys sai kannatusta jo vuosikymmenen sitä ennen.

Oikeusvoimaopit eroavat siinä, minkä ne määrittävät oikeusvoiman koh-

teeksi, miten identiteettiä arvioidaan sekä millaiseksi oikeusvoiman objektii-

vinen ulottuvuus näin muodostuu. Aineellisessa oikeusvoimaopissa tuomi-

123. Näin Olivecrona 1966 s. 265: “Rättskraftsläran blir enligt denna åskådning väsentligen en 
lära om hur det skall bestämmas, om identitet föreligger eller inte”. Tässä suhteessa puoli vuo-
sisataa ei ole tuonut muutosta. Ks. Männistö 2013 s. 17 : “The breadth of the preclusive effects 
of judgments has thus depended on the scope of the concept of ‘identity’.”
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olla vahvistettiin itse oikeussuhde. Aineellinen oikeus puolestaan määritteli 

ja osoitti, mikä katsottiin oikeussuhteeksi yksittäistapauksessa. Aineellisessa 

opissa oikeusvoiman ulottuvuudesta tuli laaja mutta kiinteä. Oikeussuhde 

tavallaan “lukitsi” oikeusvoiman sisäänsä. Oikeusvoiman ulottuvuus ei tästä 

syystä voinut vaihdella tilanteittain tai tapauksittain. Sen sijaan muodollisis-

sa oikeusvoimaopeissa oikeusvoima haki identiteettiä syntyperusteistaan 

eli niistä oikeusperusteista, jotka oli ilmoitettu oikeudenkäynnissä esitetyn 

vaatimuksen perustaksi. Aineellisen oikeuden merkitys säilyi, sillä tässäkin 

tapauksessa aineellinen oikeus viime kädessä ratkaisi, mitkä seikat katsottiin 

eri oikeusperusteiksi. Oikeusvoiman tuottama ongelma vaikeutui. Identiteet-

tiarviosta nimittäin tuli jossain määrin hankalampi kuin aineellisissa opissa. 

Oikeussuhde on käsitteenä selkeämpi kuin oikeusperuste. Eniten muuttui 

kuitenkin oikeusvoiman ulottuvuus: oikeusvoimavaikutus supistui merkit-

tävästi. Sen sijaan oikeusvoimavaikutuksen piiri ei edelleenkään vaihdellut. 

Oikeusvoimavaikutus määräytyi kiinteästi, eikä tilannekohtaista arviointia 

ollut tarpeen tehdä. 

Sen sijaan moderni oikeusvoimaoppi oli vallankumous pienoiskoossa. 

Siinä ensiksikin paino siirtyi oikeusseuraamuksiin ja oikeusseuraamuksia 

luoviin tosiseikkoihin. Oppi myös tuotti nimensä mukaisesti laajan oikeus-

voiman ainakin verrattuna välittömään edeltäjäänsä. Jos ajatellaan lopputu-

losta, voidaan sanoa, että oikeusvoiman ulottuvuus palautui samalle tasol-

le kuin aineellisissa oikeusvoimaopeissa. Oikeusvoiman piirin ratkaisee se, 

mitä kaikkea olisi voitu käsitellä ja ratkaista ensiprosessissa - ei se, mitä tosi-

asiallisesti oli käsitelty ja ratkaistu.124 Tällaista tapaa määrittää oikeusvoima-

vaikutuksen ulottuvuus kutsutaan tässä tutkimuksessa fiktiivisen käsittelyn 

säännöksi. Näin moderni oppi ulottaa oikeusvoiman myös niihin vaatimuk-

siin ja väitteisiin, joita ei tosiasiallisesti ole ratkaistu tai edes käsitelty, välttä-

mättä edes mainittu, aikaisemmassa oikeudenkäynnissä. Modernissa opissa 

res judicata on illusiivinen käsite eli keinotekoinen konstruktio. Sen avulla 

oikeusvoima ulotetaan kaikkeen, mikä olisi voitu ratkaista ensiprosessissa.125 

124. “In a proceeding, the potential subjects for preclusion are: (1) all issues that were formally 
litigated, actually litigated, or should have been formally litigated - - -“. Näin Männistö 2013 s. 210.
125. Rehellisyyden nimessä on todettava, että fiktiivisen käsittelyn sääntö ei ole suomalainen 
kummajainen. Se on pikemminkin standardivastaus objektiivisen oikeusvoiman ulottuvuuteen. 
Tavallista myös on, että kantajan (tai muun asianosaisen) vilpitöntä tarkoitusta, prosessioikeu- 
dellista bona fidestä, ei mitenkään noteerata. Ks. esimerkiksi Esplugues-Mota - Barona-Vilar 
2009 s. 190. Espanjan oikeudessa sääntö on suhteellisen uusi. Sen ottamista prosessilakiin ai-
kanaan vastustettiin. Uusi ulottuvuussääntö nimittäin kumosi traditionaalisen kannan, jonka 
mukaan oikeusvoima kattoi vain tosiasiallisesti ratkaistuiksi tulleet seikat. Traditionaalinen 
kanta Espanjassa vastasi toisin sanoen meikäläistä muodollista oikeusvoimaoppia.
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Fiktiivisen käsittelyn säännön sovellukset muodostuvat laajoiksi. Jos 

oikeussuhteessa ollaan erimielisiä, periaatteessa kaikki riidanaiheet olisi-

vat otettavissa esille ensimmäisessä oikeudenkäynnissä, jossa oikeussuh-

detta käsitellään. Näin tosiasiallisesti (mutta ei käsitteellisesti) keskeiseksi 

identiteettikriteeriksi palaa oikeussuhde. Näin käy helpoimmin silloin, kun 

kysymys on sopimussuhteesta. Vaikka tässä suhteessa tavallaan palataan 

vanhaan, jotain aineellisen oikeusvoimaopin hyvistä puolista menetetään 

peruuttamattomasti. Modernissa oikeusvoimaopissa oikeusvoimavaikutus 

jää määräytymään tapauskohtaisesti. Tästä seuraa väistämättä, että oikeus-

voimavaikutus yksittäistapauksessa on vaikeasti ennustettavissa. Samalla 

oikeusvoimasovellutukset vaikeutuvat merkittävästi siitä, millaisia ne olivat 

muodollisen oikeusvoimaopin valtakaudella. Moderni oikeusvoimaoppi on-

kin omiaan tuottamaan sellaisia oikeudenkäyntejä, joiden keskeinen “asia” 

on oikeusvoimavaikutuksen ulottuvuus. 2000-luvun runsas ratkaisufloora 

on tästä vastaansanomaton todistus.

Jos ajatellaan oikeusvoimaoppien pitkää sykliä, aineellinen oikeusvoima-

oppi oli ja moderni oikeusvoimaoppi on kaukana ne bis in idem -säännön pe-

rinteisestä alueesta. Sen sijaan muodollinen oikeusvoimaoppi toteutti - näin 

uskalletaan sanoa - oikeastaan ihanteellisesti säännön perusajatuksen. Oike-

usvoima käsitti vain oikeudenkäynnissä tosiasiallisesti ratkaistut vaatimukset 

tai väitteet. Muodollisessa oikeusvoimaopissa res judicata oli nimensä mu-

kaisesti vain res judicata sääntö. Sen sijaan aineellinen oikeusvoimaoppi ja 

moderni oikeusvoimaoppi ovat lähellä toisiaan. Ne eivät aseta oikeusvoiman 

ehdoksi tosiasiallista käsittelemistä tai ratkaisemista. Kumpikin ulottaa oikeus- 

voiman kuvitteellisesti käsiteltyihin seikkoihin. 
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Kaavio 1: yleiskuva oikeusvoimaopeista

KOHDE IDENTITEETTI LAAJUUS

aineellinen 

oikeusvoimaoppi

oikeussuhde siviilioikeus,  

helppo arvio

laaja, kiinteä

muodollinen 

oikeusvoimaoppi

ilmoitettu 

oikeusperuste

prosessioikeus, 

keskivaikea arvio

kohtalainen,  

kiinteä, 

asiallisesti  

hyväksytty

moderni 

oikeusvoimaoppi

tosiseikat, 

oikeusseuraamus

tapauskohtainen, 

ei peruskriteeriä, 

vaikeasti ennustet- 

tava

laaja, tilanne- 

kohtainen, 

osaksi sattuman- 

varainen

Hepola tiivistää oikeusvoiman objektiivisen ulottuvuuden seuraaviin sään-

töihin.126 Ensinnäkin kumulatiivinen uusi vaatimus ei ole oikeusvoiman pii-

rissä. Toiseksi kanteen hyväksyvä tuomio estää vastaajaa saamasta tutkituk-

si kannetta vastaan suunnattuja väitteitä, ja kolmanneksi kanteen hylkäävä 

tuomio estää kantajaa vetoamasta sellaisiin tosiseikkoihin, joihin hän olisi 

voinut vedota kyseisessä oikeudenkäynnissä. Neljäs sääntö kuuluu, että en-

siprosessin oikeusvoimavaikutus ei estä vetoamasta sellaisiin tosiseikkoi-

hin, jotka sattuvat vasta oikeudenkäynnin jälkeen. Viides sääntö on uusi. Sen 

mukaan myös tulevien olosuhteiden ennakkoarviointiin perustuva ratkaisu 

saa oikeusvoiman, joten asian tutkiminen uudelleen edellyttää tällöin eri-

tyissäännöstä. Vaikka kuvaus on kymmenen vuoden takaa, se vastaa edel-

leenkin oikeustieteen tutkimuksen näkemystä. Tämä johtunee pääosin sii-

tä, että Suomen prosessilakiin sitoutuvaa uudempaa perustutkimusta tästä 

aiheesti on niin vähän. Uusin oikeuskäytäntö on tuonut sääntöihin joita-

kin täsmennyksiä; sisällöllisesti ne eivät ole muuttuneet. Kun oikeusvoiman 

ulottuvuutta määrittävät säännöt on saatu listatuiksi, sääntelyteoreettinen 

ihanne vaikuttaa saavutetulta. Oikeusvoiman sovellukset näyttävät selkeiltä 

126. Hepola 2005 s. 283.
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ja suhteellisen ennustettavilta. 

Tämä ensivaikutelma kuitenkin pettää. Moderni oikeusvoimaoppi ei ole 

hävittänyt vanhaa ongelmaa siitä, mikä on samaa, mikä taas eri asiaa. Päin-

vastoin se on tehnyt identiteetin määrittely entistä vaikeammaksi. Arvioin-

tiin on tuotu sellaisia elementtejä, joita siihen ei aikaisemmin sisältynyt, esi-

merkiksi se, mihin kantaja olisi voinut ensiprosessissa vedota. Sääntö tuntuu 

kytkevän luonnostaan oikeusvoiman ulottuvuuden sallittuun kanteenmuu-

tokseen. Muita uusia kysymyksiä on esimerkiksi, miten jokin tosiseikka eli 

oikeusperuste ajoittuu. Oikeusvoimahan ei laajanakaan estä vetoamasta to-

siseikkoihin, jotka “sattuvat” vasta ensiprosessin jälkeen. 

Uusi kysymys on myös, milloin myöhemmässä oikeudenkäynnissä esitet-

ty vaatimus on kumulatiivinen, milloin taas vaihtoehtoinen. Erottelu kumu-

latiivinen/vaihtoehtoinen on peräisin ruotsalaisesta tutkimuksesta. Tuossa 

tutkimuksessa oikeusvoiman ulottumista vaihtoehtoisiin vaatimuksiin pe-

rusteltiin sillä, että oikeudenkäynnissä tutkituksi tuli itse asiassa taustalla 

vaikuttava oikeussuhde, esimerkkinä velkasuhde tai kaupan luoma oikeus-

suhde. Näin oikeusvoimakin kohdistui viime kädessä kyseiseen oikeussuh-

teeseen, mikä taas muodosti esteen vaihtoehtoisille vaatimuksille.127 Oltiin 

tästä reseptiosta mitä mieltä tahansa, yksi ero on syytä panna merkille. Ne 

esimerkit, joita ruotsalaisessa kirjallisuudessa käytetään, ovat paljon kape-

ampia ja konkreettisempia kuin suomalaisessa tutkimuksessa käytetyt.128 

Ruotsalaiset esimerkit ovat lähinnä faktuaalisia asiantiloja. Suomessa taas 

erottelu siirretään enemmittä perusteluitta oikeudellisten instituutioiden 

tasolle. Näin esimerkiksi kaikki vahingonkorvaus -instituutioon perustuvat 

vaatimukset ovat ymmärrettävissä vaihtoehdoksi perusteettoman edun pa-

lautus -instituutioon tukeutuville.

2.2.2. Teorioita vireilläolosta 

Vireilläoloprekluusio on jäänyt oikeusvoimaprekluusion varjoon. Instituutio 

ei, kuten edellä todettiin, ole saanut tuekseen samanlaista teorianmuodos-

tusta kuin oikeusvoima. Yleensä teorianmuodostus on korvattu olettamuk-

sella siitä, että vireilläolovaikutuksen ulottuvuus seuraa samoja sääntöjä kuin 

127. Hassler 1963 s. 182. Hän tuntuu kuitenkin tekevän eron velkasuhteen ja muun oikeussuh-
teen välillä. Velkasuhteessa maksutuomion oikeusvoima liittyi hänen mukaansa itse saatavaan, 
ei sen sijaan tuomiossa määrättyyn rahamäärään. 
128. Esimerkkien konkretia on hyvin näkyvissä muun muassa Lindell’illä. Ks. Lindell 1993 s. 50.
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oikeusvoiman vastaava ulottuvuus.129 Kun oikeudenkäynti päättyy, vireillä-

olovaikutus korvautuu “asianmukaisella” oikeusvoimavaikutuksella. Uudes-

sa kirjallisuudessa kantajan valtaa uusien oikeudenkäyntien aloittamiseen 

on kuitenkin haluttu rajoittaa vielä siitä, mikä se muutoin eli vanhan tulkin-

nan mukaan olisi. Edeltävästä virelläolovaikutuksesta tulisi tehdä laajempi 

kuin myöhemmästä oikeusvoimavaikutuksesta. Tämä johtuu siitä, että vi-

reilläolovaikutuksessa “keskeisellä sijalla on kysymys siitä, onko kantajalla 

hyväksyttävää tarvetta uuteen samanaikaiseen oikeudenkäyntiin”.130 Vaikka-

kaan sitä ei suoraan sanota, tulkinta lienee ajateltu symmetriseksi. “Hyväksyt-

tävä tarve” oikeuttaa uuteen kanteeseen, vaikka perinteisen oikeusvoimavai-

kutuksen analogia ulottaisi vireilläolovaikutuksen myös tähän tilanteeseen 

ja estäisi käsittelyn. 

Vaikka ajatukseen tilannekohtaisesta vireilläolovaikutuksesta sinänsä on 

helppo yhtyä - sehän vastaa nykyisiä ajatuksia oikeudenkäynnin tarkoituk-

sesta - sen mukanaan tuomat ongelmat on tunnustettava. Tilannekohtaisuus 

tuo uuteen oikeudenkäyntiin erillisen harkintavaiheen, joka jo sinänsä on 

ristiriidassa access to justice -näkemyksen kanssa. Tällaista harkintaa kun 

on pakko pitää (uudelle) oikeudenkäynnille asetettuna oikeudellisena es-

teenä. Tällaisia esteitähän ei periaatteessa saisi esiintyä. Samalla harkinta 

muodostuu sellaiseksi riidaksi riidassa, joita moderni oikeudellinen kon-

fliktinhallinta yrittää viimeiseen saakka välttää. Tällaisen sekundääririidan 

ratkaiseminen vaatii välillä enemmän aikaa ja vaivaa kuin mitä päätöksente-

ko varsinaisessa riidassa veisi. Muodostumista riidaksi riidassa edistää vielä 

syntyvän harkinnan sisältö. Tuomioistuimen “harkinta” näyttää jäävän ää-

rimmäisen hahmottomaksi ja tilannesidonnaiseksi kokonaisarvioksi. Tällai-

nen harkinta on nykyajattelussa huonossa huudossa.131 Tilannekohtaisuus ja 

129. Tämä on hyvin luontevaa niissä maissa (esimerkkinä Ranska), joissa vireilläolovaikutus ei 
enää käsitteellisesti vallitse muutoksenhakuvaiheessa, vaan se korvautuu ei-lainvoimaisen rat-
kaisun väliaikaisella oikeusvoimavaikutuksella (‘force de chose jugée). Ks. Schmidt 2010 s. 173.
130. Lappalainen-Frände-Koulu 2012 s. 512. Ks. myös mt. s. 513, jossa puhutaan ‘oikeudellisis-
ta intresseistä’. Hyväksyttävä tarve on ainakin yleiskielisesti laajempi käsite kuin oikeudellinen 
intressi. Tosin kumpikin käsite on niin epämääräinen, että erojen tekeminen on enimmäkseen  
hyödytöntä hiustenhalkomista. 
131. On toki tunnustettava oikeustilan kehittymättömyys. Kirjallisuudessa ei ole tarkemmin 
määritelty, mitä seikkoja - ‘säikeitä’ - kokonaisharkinnassa otetaan huomioon ja mikä näiden 
säikeiden keskinäinen painoarvo on. On siis ajateltavissa, että vastainen prosessioikeuden 
tutkimus pystyy kehittämään ennustettavia sovellutuksia ja näin kumoamaan tässä esitetyn 
kritiikin. Kokonaisharkinta kieltämättä houkuttelee. Yhtäältä siihen turvautumalla vältytään 
älylliseltä pohdiskelulta, toisaalta taas se tuntuu tarjoavan “käytännöllisiä” vastauksia. Tämä 
ja käytännönläheisyyden varjopuoli, tapaussidonnaisuus, on huomattu muillakin oikeuden-
aloilla. “Kokonaisharkintaan perustuva ratkaisu korostaa työoikeuden läheistä yhteyttä käy-
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kokonaisharkinta yhtyneenä yleiseen epämääräisyyteen nimittäin tuhoavat 

prosessilain sovellutusten ennustettavuuden. Vastaväitteeksi voidaan kyllä-

kin sanoa, että “hyväksyttävän tarpeen” hakeminen on joka tapauksessa ac-

cess to justice -opinkin kannalta pienempi paha. Muutoin seurauksena olisi-

vat ääriformaaliset lis pendens-sovellukset, jotka johtaisivat uuden kanteen 

tutkimatta jättämiseen. Näin päädytään siihen, että hyväksyttävän tarpeen tai 

intressin asettaminen myöhemmän kanteen prosessinedellytykseksi ei ole 

sinänsä kiellettyä. “Hyväksyttävän tarpeen” määrittelylle on kuitenkin pys-

tyttävä antamaan tarkentavat säännöt. Kynnys ei myöskään saa muodostua 

liian korkeaksi, eikä sen käsittely saa nousta suhteettomasti aikaa ja kustan-

nuksia vieväksi. 

Ajatus siitä, että kantajalla on oltava “hyväksyttävä” tai ehkä paremmin 

“järkevä” intressi uuteen kanteeseen, sisältää samalla vaatimuksen siitä, että 

myös vastapuolen intressi on jossain määrin muistettava. Muutoin voitai-

siin sanoa, että kantajalla on aina tällainen intressi, kun hän kerran on vai-

vautunut nostamaan uuden kanteen. Turhaanhan kukaan ei pane alulle oi-

keudenkäyntiä, johon aina liittyy taloudellinen riski. Kantajan toivomus tai 

edes tarve saada laajempaa tai tehokkaampaa oikeussuojaa ei voi kokonaan 

syrjäyttää esimerkiksi prosessiekonomiaa. Samalla vaatimus tarpeen “järke-

vyydestä” tuntuu edellyttävän, että parempaan, laajempaan tai tehokkaam-

paan oikeussuojaan ei päästä muuta kautta eli ilman uutta oikeudenkäyn-

tiä. Näin tulokseksi saadaan, että kantajan intressi on suhteutettava yhtäältä 

vastapuolen prosessiekonomisiin intresseihin, toisaalta kantajan käytössä 

oleviin vaihtoehtoisiin oikeussuojakeinoihin. Jos näin tehdään, ensimmäi-

sessä kohdassa joudutaan eräänlaiseen intressivertailuun. Kantajan tehos-

tuvaa oikeussuojaa verrataan vastapuolen kasvaneisiin kustannuksiin. Jos 

vastaajan lisäkustannukset ovat merkittävät ja kantajan oikeussuojan paran-

tuminen marginaalista, hyväksyttävä tai järkevä intressi uuteen oikeuden-

käyntiin puuttuu. 

Suhteuttaminen vaihtoehtoisiin keinoihin taas pakottaa miettimään, 

saavuttaisiko kantaja vastaavan oikeussuojatason nousun yksinkertaisem-

min, esimerkiksi esittämällä lisävaatimuksen ensiprosessissa. Jos tämä on 

prosessilain mukaan mahdollista, tuntuu johdonmukaiselta, että kantajalta 

evätään mahdollisuus uuteen täystutkintaiseen oikeudenkäyntiin. Hänen 

järkevä intressinsä kun tyydyttyy lisävaatimuksella ensiprosessissa. Vaikka 

näin jyrkkää tulkintaa ei hyväksyttäisikään, kantajalle joka tapauksessa siir-

tännön tapahtumiin. Sen seurauksena tarkastelutapa on usein varsin kasuistinen - - -“. Näin 
Ylhäinen 2015 s. 77.
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tyy perustelutaakka. Hänen on kerrottava, mitä oikeudellisesti hyväksyttäviä 

etuja hän saavuttaa kokonaan uudella oikeudenkäynnillä.132 Jos ilmoitetut 

edut ovat marginaaliset verrattuna kasvaneeseen kustannusrasitukseen, ris-

tiriitaisten ratkaisujen vaaraan ja tuomioistuinten lisäkuormitukseen, intres-

sin “hyväksyttävyys” ja “järkevyys” on kyseenalainen. Punninnassa on myös 

muistettava lainkäytön laatu. Riidan keskittämisellä yhteen ja samaan tuo-

mioistuimeen lainkäytön laatu paranee, koska asianosaiset eivät erehdy ha-

joittamaan asianajoaan ja todisteluaan eri forumeihin. Asia erikseen on, että 

riidan hajottaminen eri tuomioistuimiin voi joskus olla tietoista taktiikkaakin. 

Tosin puhtaasti taktisia näkökohtia ei voitane koskaan pitää hyväksyttävänä 

intressinä uuteen oikeudenkäyntiin.

Lopuksi on aihetta pariin oikeusvertailevaan huomatukseen. Kansallises-

sa prosessilaissa vireilläolovaikutus on prosessineste. Jos tai kun asia on sama, 

ajallisesti myöhempi kanne on jätettävä tutkimatta. Jos asia ei ole sama mutta 

se on asiayhteydessä aikaisemmin vireille tulleeseen asiaan, oikeudenkäyn-

nit eivät vaikuta toisiinsa.133 Jossain määrin kyseenalaista on, saako tuomio- 

istuin kuitenkin jättää OK 14:4:n perusteella myöhemmän kanteen lepää-

mään. Ilman asianosaisten suostumusta se ei liene mahdollista; lepäämään 

jättäminen nimittäin on periaatteessa oikeuksiin pääsyn este. Kansallisessa 

prosessilaissa asioiden identiteetin määrittely saa näin dramaattisen sävyn. 

Asia on toisin eurooppalaisessa prosessioikeudessa eli täytäntöönpanoase-

tuksen kontekstissa. Jos asia on sama, myöhempi kanne on jätettävä tutki-

matta (TTA 29 art.). Jäsenvaltion tuomioistuimella ei ole periaatteessa ole 

tässä harkinnanvaraa. Jos taas asiat ovat pelkästään asiallisessa yhteydessä 

toisiinsa, kansallisella tuomioistuimella on oikeus (mutta ei velvollisuutta) 

keskeyttää myöhemmin vireille tulleen asian käsittely, yleensä määräämällä 

se lepäämään (TTA 30 art.).134 Eurooppalainen järjestelmä (eri asiat, asiayh-

teydessä olevat asiat, sama asia) on selvästi sofiskoituneempi, koska se jous-

taa kiperissä tilanteissa. Kansallinen järjestelmä taas pakottaa ehdottomaan 

kannanottoon (eri asiat/sama asia). Eurooppalaisessa järjestelmässä harkin-

132. Teoriassa etujen ilmoittaminen ei riitä, vaan kantajan on osoitettava, mitä etuja hän hakee 
ja että ne ovat saavutettavissa vain uudella oikeudenkäynnillä. Varsinaiseen todisteluun eduista 
ja niiden saavutettavuudesta ei kuitenkaan periaatteessa saisi ryhtyä. Näin kantajan perusteltu 
ilmoitus normaalisti riittää, ellei se ole yleisen elämänkokemuksen valossa ilmeisesti väärä.
133. Toinen tarina on, että asiayhteydellä on muunlaisia vaikutuksia oikeudenkäyntiin. Se esi-
merkiksi muodostaa oman toimivaltaperusteen sekä oikeuttaa (joskus pakottaakin) asioiden 
yhteiskäsittelyyn eli kumulaatioon, kun asiat ovat vireillä samassa tuomioistuimessa. 
134. Ks. Svartström 2015 s. 309. Jos etymologia unohdetaan, tilanteita voisi kuvata puhumalla 
vahvasta ja heikosta lis pendens -vaikutuksesta. 
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nanvara jää näkyväksi, ja se sijoittuu asiayhteyden arviointiin, kansallisessa 

järjestelmässä harkinta piiloutuu saman asian identiteetin määrittelyyn. 

2.3. Oikeudenkäyntien identiteettiä 
etsimässä 

2.3.1. Identiteetti suorahaun kohteena

Käsittelykieltojen soveltamisaloja on perinteisesti haettu yhteisestä identi-

teetistä, toisin sanoen siitä, onko kysymys samasta asiasta.135 Tämä on osak-

si johtunut latinankielisestä ne bis in idem -aksioomasta: sen sanamuoto 

näyttää pakottavan soveltajansa sen miettimiseen, milloin kysymys on sa-

man asian ilmentymistä.136 Osaksi selitys identiteetin herättämälle kiinnos-

tukselle on sen tarjoama lupaus. Lähestymistapa tuntuu tarjoavan yhtäältä 

objektiivisia ja tilannekohtaisuudesta irrotettuja sovelluksia, toisaalta taas 

antavan mahdollisuuden niihin ennustettaviin tulkintoihin, joihin prosessi-

lain tulisi ihannemaailmassa perustua. Varhaiset yritykset löytää identiteetti 

oikeussuhteesta eivät tuottaneet hyväksyttäviä tuloksia. Niinpä identiteettiä 

ryhdyttiin hakemaan binaarioppositioista kumulatiivinen/vaihtoehtoinen 

sekä uusi/vanha. Kuten edellä todettiin, kumulatiivinen vaatimus eli lisä-

vaatimus jätettiin jokseenkin yksimielisesti käsittelykiellon soveltamisalan 

ulkopuolelle. Tuomion oikeusvoima ei näin estä kantajaa “saattamasta tut-

kittavaksi uutta kannetta, jossa esitetään entisin perustein uusia kumulatii-

visia vaatimuksia”.137 

Sen sijaan vaihtoehtoisen eli alternatiivisen vaatimuksen sallittavuus vaa-

ti pitkän työstämisen. Lopulta avuksi otettiin luokittelu eli taksonominen 

tulkinta. Vaatimuksen sallittavuus riippui siitä, onko vaadittu uusi oikeus-

seuraamus laadullisesti erilajinen vai samanlajinen. Ensimmäiset jäivät en-

siprosessin oikeusvoimavaikutuksen ulkopuolelle, jälkimmäiset taas kuului-

vat ensiprosessin oikeusvoiman alaisuuteen. Luokittelu osoittautui erityisen 

hankalaksi rahamääräisissä vaatimuksissa, koska kantaja saattoi aina muu-

tella niiden summaa. Umpikuja avattiin drakonisella luokittelusäännöllä: 

kaikki rahamääräiset vaatimukset katsotaan samanlaatuisiksi. Esimerkiksi 

135. Ks. esimerkiksi Olivecrona 1966 s. 267. Niin sanottu individualisoimisteoria lienee paras 
esimerkki tästä ajattelusta.
136. Tarkkaan ottaen aksioomassa ei puhuta samasta asiasta vaan “samasta”, mikä on käsit-
teellisesti eri asia. Saman asian käsite nimittäin edellyttää jo oikeudellista konstruointia, kun 
taas latinankielinen alkuperäisilmaus on pikemminkin yleiskielinen. 
137. Lappalainen-Frände-Koulu 2012 s. 745 ja 748.
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vahingonkorvaus ja perusteettoman edun palautus ovat toisensa “poissulke-

vina vaihtoehtoina” samanlajisia. Esimerkki osoittaa, että moderniin oikeus-

voimaoppiin sisältyvä kytkentä oikeusseuraamukseen johtaa sofiskoitunee-

seen kysymyksenasetteluun. Kytkentä korvaa ongelman asian identiteetistä 

uudella kysymyksellä vaatimusten identiteetistä. Kysymyksen vaihtaminen 

toiseen taas ei tunnu vievän eteenpäin negatiivisen oikeusvoimavaikutuksen 

ulottuvuuden määrittelyssä. Uusi kysymys ei ensiksikään ole aikaisempaa 

helpompi. Toiseksi lopputulos ei ole sen paremmin ennustettavissa. 

Jonkinlainen yksimielisyys on saavutettu negaatioissa.138 Yksimielisiä ol-

laan esimerkiksi siitä, että oikeudenkäyntiaineistossa tapahtuneet muutok-

set, tyyppiesimerkkinä esiintuodut uudet todisteet, eivät tee asiasta uutta. 

Muutoinhan oikeusvoima menettäisi kaiken merkityksensä. Hävinnyt asi-

anosainen kun kykenisi aina löytämään uusia “todisteita” asiassaan. Selvänä 

pidetään myös sitä, että pääsääntöisesti juridinen uuskonstruointi - kantajan 

asialleen löytämä uusi oikeudellinen näkökulma - ei tee asiasta uutta käsit-

telykieltojen näkökulmasta. Samalla ajatuksella on toinen sovellus. Ensipro-

sessissa sovelletun säännöksen tulkinnan muuttuminen ei luo uutta iden-

titeettiä. Käsittelykielto ei toisin sanoen väisty. Yhdentekevää on, seuraako 

muuttunut tulkinta uudesta tutkimuksesta, oikeuskäytännön linjanmuutok-

sesta vai ylikansallisen tuomioistuimen ennakkoratkaisusta. Hieman epäloo-

gisesti katsotaan kuitenkin, että uusi lainsäädäntö voi toisinaan luoda uuden 

asian.139 Esimerkiksi: uusi laki antaa oikeudellisen merkityksen sellaiselle 

seikalle, jolta tällainen merkitys siihen saakka puuttui. Myös moderni eli laaja 

oikeusvoimaoppi sinänsä sallii tämän poikkeuksen. Asianosainenhan ei ole 

edes fiktiivisesti voinut ensiprosessissa vedota sellaiseen tosiseikkaan, jolla 

ei ole ollut siihen aikaan oikeudellisesti asiaan vaikuttava. Tässäkin sanan-

laskun mukainen paholainen piilee yksityiskohdissa. Monasti uusi lainsää-

däntö pelkästään legalisoi jo tapahtuneen oikeuskehityksen. Toisin sanoen 

uusi tosiseikka oli jo aikaisemmin oikeudellisesti merkittävä - ja siihen olisi 

voinut ja tullut vedota ensiprosessissa.

Joissakin tilanteissa kuluva aika tuntuu näennäisen yksiselitteisesti sekä 

luovan että myös hävittävän identiteettejä. Aikaraja jakaa oikeustosiseikat 

kahteen ryhmään: oikeudenkäyntejä edeltäviin (vanhoihin) ja oikeuden-

käynnin jälkeisiin (uusiin). Tunnettua on, että muun muassa olosuhteiden 

138. Ks. esimerkiksi Gomard-Kistrup 2007 s. 770.
139. Näin Norjan oikeudessa Schei ym 2007 s. 874. Toinen asia on, että uusi kanne voi tällöin 
kaatua aineellisoikeudelliseen esteeseen kuten vanhentumisaikaan tai takautuvan lainsovel-
tamisen kieltoon.
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muutoksiksi nimetyt tilanteet luovat erillisen identiteetin niihin tukeutuvil-

le vaatimuksille. Tällaisia muutoksia kutsutaan “jälkisattumuksiksi”.140 Esi-

merkki tästä on ratkaisu KKO 2009:20. Tapauksessa vuokranantajan kanne 

vuokran korottamisesta oli vuonna 2000 hylätty. Vuonna 2006 vuokranantaja 

nosti uuden kanteen vedoten siihen, että yleinen kustannustaso oli vuosina 

2000-2005 huomattavasti noussut. Uusi kanne tutkittiin, koska uudessa kan-

teessa oli korkeimman oikeuden perustelujen mukaan “kysymys aikaisem-

paan kanteeseen nähden eri asiasta”.141 Tapaus on moniselitteinen, ja siihen 

palataan. Traditionaalinen esimerkki uusista vaatimuksista ovat ensiproses-

sin jälkeen vuokrasuhteessa erääntyvät vuokraerät tai velkasuhteessa luoton 

lyhennykset. Tosin voidaan kysyä, mikä on tällaisten yliselvien esimerkkien 

arvo. Kukaan ei liene vakavissaan väittänyt, että ensiprosessin oikeusvoima 

ulottuu sellaisiin erääntymättömiin suorituksiin, joita ensiprosessissa ei pe-

riaatteessa edes tulisi käsitellä. Vuokralainen ja velallinen voi tehdä suori-

tuksen aikanaan ilman oikeudenkäyntiäkin.  

Kummallekin binaariparille yhteistä on halukkuus ratkaista identiteetti-

ongelma yhdellä säännöllä. Ainoastaan se, mikä muodostaa rajan, vaihtelee. 

Ensimmäisessä binaariparissa ratkaisee vaatimuksen luokittelu (kumula-

tiivinen/alternatiivinen vaatimus), toisessa taas aikaraja (oikeudenkäyntiä 

edeltävä/oikeudenkäynnin jälkeinen). Kumpikin binaarioppositio kuitenkin 

kätkee sisäänsä avoimeksi jätetyn rajanvedon: mikä katsotaan käsittelykiel-

lon ulkopuolelle jääväksi kumulatiiviseksi tai oikeudenkäynnin jälkeen synty-

neeksi vaatimukseksi? Kysymys siitä, onko tehty vaatimus kumulatiivinen vai 

vaihtoehtoinen, vaatii selvästikin tapauskohtaisen ratkaisun. Lisäksi tarvit-

tava kannanotto edellyttää ainakin jonkinlaista perehtymistä asianosaisten 

välisiin suhteisiin. Aikatekijäkin on kaukana yksiselitteisyydestä. Peruson-

gelma on, mikä katsotaan uudeksi, mikä vanhaksi tosiseikaksi, toisin sanoen 

mikä luetaan oikeudellisesti merkittäväksi olosuhdemuutokseksi. Selväähän 

on, että kaikissa oikeussuhteissa tapahtuu muutoksia, “kaikki virtaa”. Vastaus, 

jonka mukaan muutoksen on oltava esimerkiksi olennainen tai täysin ennal-

ta arvaamaton, ei asiaa juuri selvennä. Se pelkästään johtaa kysymään, mikä 

140. Tarkkaan ottaen jälkisattumus on sellainen olosuhteiden muutos, jota pidetään tässä 
suhteessa oikeudellisesti relevanttina. Sitä ennen kysymyksessä on enintään “potentiaalinen” 
jälkisattumus.
141. Ratkaisun kommenteissa on arvailtu, että ratkaisu selittyy kustannustason nousun ennalta- 
arvaamattomuudella. Ks. Tuomisto 2009 s. 172. Näin “normaali” nousu ei vielä olisi uusi seikka 
eli niin sanottu jälkisattumus. On myönnettävä, että aikaisemmin jälkisattumus ymmärrettiin 
nähtävästi laajemmin. Sen sijasta nimittäin puhuttiin “muuttuneista olosuhteista”, mikä sallii 
vapaamman tulkinnan. Ks. esimerkiksi Tirkkonen 1937 s. 179.
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sitten luetaan huomattavaksi ja arvaamattomaksi.

Oikeuskäytännön tarkastelu havainnollistaa sanottua. Esimerkiksi rat-

kaisussa KKO 2009:20 ei ollut suinkaan selvää, että kustannustason nou-

su ylipäätään oli käsitteellisesti jälkisattumus. Alemmat oikeusasteet olivat 

päinvastoin sitä mieltä, että siitä ei ollut kysymys - ja jättivät uuden kanteen 

tutkimatta.142 Vaikka tähän jälkisattumukseksi luokitteluun keksittäisiinkin 

sääntö, päädytään vielä kysymään, miten tällaisiksi kelpuutetut tosiseikat - 

eli oikeudellisesti vaatimusten syntyperusteet - ajoitetaan. Ratkaisussa KKO 

2001:63 ajoittamisen ongelmalta vältyttiin: uusi tosiseikka oli uuden haas-

teen tiedoksiantaminen eli sen eräännyttävä vaikutus kantajan saatavaan. 

Sen sijaan ratkaisussa KKO 2009:20 aktualisoitui muun ohella olosuhteissa 

tapahtuneen muutoksen eli jälkisattumukseksi kelpuutetun tosiseikan ajoit-

taminen. Kuten todettiin, tapaus koski kustannusnousun vaikutusta vuok-

ran määrän. Epäselväksi lopulta jäi, oliko jälkisattumus eli käsittelykiellolta 

välttynyt uusi tosiseikka kustannusnousu vuosina 2000-2005 (kuten edellä 

oletettiin) vai kustannusnousu koko siihenastiselta vuokra-ajalta eli vuosilta 

1988-2005, jolloin se sisälsi myös vanhoja tosiseikkoja.143 

Tarkastelu tuo esiin kaksi havaintoa. Ensiksikin: jälkisattumusten ajoit-

taminen on osaksi laintulkinnallinen, osaksi tosiasiallinen ongelma. Näin 

tämäkään binaarioppositio ei riitä antamaan vastausta, vaan käsittelykiel-

lon soveltamisalan määräämiseen tarvitaan joukko alemmanasteisia ajoit-

tamissääntöjä. Toiseksi tässäkin huomataan, että kysymys käsittelykiellon 

soveltamisalasta muotoillaan uudelleen, mutta siihen vastaaminen ei hel-

potu. Pikemminkin käy päinvastoin, koska uudistetut kysymykset vaativat 

uudistettuja vastauksia. Oikeusvertailevassa aineistossa potentiaalisten jäl-

kisattumusten ajoittaminen on otettu paljon selkeämmin esille. Ajoittamisen 

mielivaltaisuus on havaittu. Joku seikka voi olla oikeudellisesti jälkisattumus, 

vaikka se ajoittuu tuomiota edeltävään aikaan. Joku seikka taas katsotaan 

oikeudenkäynnin aikaiseksi, vaikka se tosiasiallisesti tapahtui vasta oikeu-

142. Vanha kiistakysymys on, tuottaako toinen juridinen näkökulma sellaisia uusia vaatimuksia, 
jotka jäisivät automaattisesti oikeusvoimaprekluusion ulkopuolelle. Ks. Lappalainen-Frände-
Koulu 2012 s. 748. Periaatteessa näin ei, kuten edellä todettiin, käy. Säännöstä on kuitenkin 
poikkeuksia. Uusi juridinen konstruointi uudistaa säännönmukaisesti sitä faktaperustaa, jol-
le vaatimukset perustetaan. Esiin nousevat tosiseikat ovat osaksi ennen tutkimattomia, osak-
si ehkä ajallisestikin uusia. Näin näkökulman vaihdoksen merkityksettömyys jää ainoastaan 
pääsäännöksi ja antaa vastauksen vain muutoinkin selviin tilanteisiin. Olivecrona (1966 s. 274) 
käyttää vastaavia tilanteita osoittamaan, että suoran määrittelyn teoriat - lähinnä individuali-
sointiteoria - eivat anna vastausta.
143. Korkeimman oikeuden perusteluissa puhutaan epätarkasti “vuoteen 2005 mennessä ta-
pahtuneesta elinkustannusindeksin noususta” (5-k). Muotoilu toistetaan ratkaisun otsikossa. 
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denkäynnin päättymisen jälkeen. Sen, mitä ajoittamisen sääntöä mihinkin 

jälkisattumukseen sovelletaan, määrää traditio, toisin sanoen vakiintunut 

käytäntö. Tämä käytäntö asianosaisten on tunnettava; he eivät “pärjää” pel-

kän binaariopposition tuntemisella.

Tutkimuksen nykytila voitaneen tiivistää seuraavaan. On päästy yksimie-

lisyyteen siitä, että ei ole löydettävissä sellaisia “yleispäteviä tai eksakteja” kri-

teerejä sille, milloin vaatimuksilla on oma identiteetti, milloin taas kysymys 

on samasta asiasta.144 Identiteetti on suoraan määriteltävissä vain kaikkein 

yksinkertaisimmissa tapauksissa, joita käytännössä ei esiinny.145 Esimerkiksi: 

kantaja panee vireille täsmälleen saman kanteen, joka on jo tullut hylätyksi. 

Toki mitään estettä ei ole puhua asioiden tai vaatimusten yhteisestä identi-

teetistä. Tällainen kielenkäyttö ei kuitenkin osoita käsittelykiellon sovelta-

misalaa vaan oikeusseuraamuksen; uutta asiaa tai vaatimusta ei käsitellä 

tuomioistuimessa. Puhuminen samasta asiasta sisältää myös epäsuoraa jus-

tifiointia. Kun asia on kerran käsitelty tai sitä käsitellään, toistettu tai päällek-

käinen käsittely on voimavarojen haaskaamista. Samaa mieltä ollaan myös 

oikeusvoiman ajallisesta rajasta: se ei kata oikeudenkäynnin jälkeen synty-

neitä vaatimuksia ja/tai oikeusperusteita. Oikeusvoima seuraa, kuten joskus 

sanotaan, rebus sic stantibus -periaatetta. Oikeusvoima ei kumoudu, mutta 

kysymys on identiteetiltään eri asioista.146 Se, milloin olosuhteet muuttuvat 

riittävästi, ratkaistaan tapauskohtaisesti. Mitä laajemmaksi jälkisattumusten 

piiri ulotetaan, sitä enemmän oikeusvoimavaikutus murenee. Oikeuskäytän-

tö luokittelee varsin helposti olosuhteiden muuttumisen jälkisattumukseksi, 

mikä voi olla vastareaktio liian laajaksi koetulle oikeusvoimalle. Esimerkiksi 

ratkaisussa Helsingin hovioikeus 31.12.2010 3562 jälkisattumukseksi katsottiin 

ulosmittaus, vanhemmassa ratkaisussa Turun hovioikeus 15.2.1985 TU/1117 

velkakirjan ehtoja kohtuullistettiin, kun ensiprosessin aikana vallinneet “olo-

144. Lappalainen 2001 s. 431. Tosin voidaan kysyä, eikö Lappalaisen taajaan hyödyntämä bi-
naarioppositio kumulatiivinen/vaihtoehtoinen -vaatimus oikeastaan ole yleispätevän säännön 
kehittelyä. Toki Lappalainen myöntää, ratkaisuun KKO 1990:111 viitaten, itsekin sen tulkinnan-
varaisuuden.
145. Bayles 1987 s. 72. Selvyyden vuoksi todettakoon, että common law -oikeus erottaa kan-
neprekluusion (claim preclusion) ja teemaprekluusion (issue preclusion). Tulkintaongelmia 
aiheuttavat hänen mukaansa nimenomaan viimeisen ryhmän tilanteet, koska ensimmäisen 
ryhmän tilanteita ei käytännössä nähdä. “As the names suggest, claim preclusion prohibits 
relitigating the same claim, while issue preclusion relitigating the same isssue”. Bayles itse ja-
kaa identiteettikriteerit kolmeen ryhmään: identiteetti syntyy saman subjektiivisen oikeuden 
loukkauksesta, identiteetti perustuu samaan tapahtumaan (same occurrence) tai identiteetin 
luo yhteinen todistelu (same evidence).
146. Näin Espanjan prosessilaki asian ilmaisee. Ks. Esplugues-Mota - Silvia Barona-Vilar 2009 
s. 191.
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suhteet” olivat myöhemmin muuttuneet. 

Vertailevan prosessioikeuden harrastaja toisi tässä vaiheessa esiin, että 

yksi tie identiteetin määrittelyyn on unohdettu. Common law -oikeudessa 

on saanut kannatusta näkemys, jonka mukaan oikeudenkäynnissä esitetty 

tai esitetyksi tuleva todistelu ratkaisee, mitä katsotaan samaksi asiaksi. Jos 

todistelu on tai tulee olemaan samaa, kysymys on samasta asiasta, esitettiin 

vaatimukset sitten eri oikeudenkäynneissä tai eri aikoina. Jos taas todistelu 

on erilaista, kysymys on eri asioista, eivätkä käsittelykiellot tule sovellettavik-

si.147 Aatehistoriallisesti kiintoisaa olisi miettiä, miksi tälle tielle ei ole lähdet-

ty skandinaavisissa oikeusvoimaopeissa. Syy vastahakoisuuteen voi olla sen 

määrittelyssä, milloin todistelu on riittävästi yhteistä. Todisteluun tukeutuva 

identiteettisääntö on myös altis manipuloinnille: identiteetin muuttamisek-

si (luomiseksi tai murtamiseksi) asianosainen lisää tai poistaa todisteluaan, 

jolloin todistelu ei enää olekaan yhteistä. Yksi syy torjuntaan voi olla tällai-

sen identiteettikriteerin jälkikäteisyys. Todistelun yhteisyydestä pystytään 

sanomaan jotain varmaa vasta, kun todistelu on esitetty ja otettu vastaan 

uudessa oikeudenkäynnissä.148 Tällöin päätös asian tutkimatta jättämisestä 

on jo myöhässä. 

Todistelukriteerin lähtökohtainen heikkous tässä suhteessa korostuu 

vertailussa kilpaileviin identeettisääntöihin. Nopeimman päätöksenteon 

mahdollistaa oikeussuhteen käyttäminen identiteettisäännön pohjana. Ta-

pahtumakulun samuuden nostaminen säännöksi ei sekään aiheuta päätök-

sentekoon suurta viivettä. Toki on muistettava liian hätäisen päätöksenteon 

hinta eli erehtymisen riski ja käsitteistä päättely. Jälkimmäisessä konkreetti 

tilanne sijoitetaan intuitiivisesti jompaankumpaan kategoriaan, jotta vaati-

mus joko saadaan jättää tutkimatta tai sen tutkimiselle löydetään justifikaatio. 

147. Bayles 1987 s. 73. Epäselvää esityksessä on, onko yhteisen todistelun teoria jo voimassaole-
vaa oikeutta vaiko pelkästään teoreettinen mahdollisuus. Sen sijaan epäselväksi ei jää, etteikö 
yhteinen todistelu olisi hänen mielestään paras identiteettikriteeri. ”- - - the obvious basis for 
issue preclusion is same evidence”.
148. Toki voidaan sanoa, että asianosaiset joutuvat jo riita-asian valmistelussa ilmoittamaan 
todistusteemansa ja todisteensa. Arvio siitä, onko todistelu käsittelykieltoon johtavalla taval-
la samaa, pystytään näin tekemään ennen pääkäsittelyä. Itse asiassa tilanne on jopa parempi. 
Asianosaiset nimittäin joutuvat, harkitessaan oikeudenkäynnin aloittamista, kartoittamaan 
todisteet ja arvioimaan niiden perusteella oikeudenkäynnin lopputulosta. Ks. Ristvedjt-Nisja 
2008 s. 377. Tätä niin sanottua konfliktidiagnoosia pidetään nykyisin välttämättömänä osana 
oikeudenkäyntiin valmistautumista. Ks. Triebold-Davenport 215 s. 29. Näin rationaalisesti toi-
mivat riitapuolet huomaavat jo tässä vaiheessa todistelun samuuden aikaisemman ja suun-
nittelemansa uuden oikeudenkäynnin välillä - ja luopuvat uudesta oikeudenkäynnistä. Ja kun 
käsittelykiellon soveltamisalan määrittely etukäteen on näin helppoa, on kohtuullista, että 
laiminlyödystä tai huolimattomasta arvioinnista “rangaistaan” prekluusiolla.
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Jonkinasteinen manipuloinnin vaara on tietenkin olemassa kaikissa identi-

teettisäännöissä. Asianosainen voi vaatimustensa ja perusteidensa muotoi-

lulla hämärtää sitä, onko kysymys samasta oikeussuhteesta tai tapahtuma-

ketjusta. Tosin ammattitaitoinen tuomari havaitsee nopeasti ainakin kaikkein 

räikeimmät yritykset. 

2.3.2. Identiteettitulokseen epäsuoralla päättelyllä

Pettymys epäonnistumiseen (identiteetin) suorahaussa on purkaantunut 

kahteen suuntaan. Yhtäältä asioiden yhteistä tai erillistä identiteettiä on 

ryhdytty hakemaan kiertoteitse. Se on tehty joko muiden prosessioikeuden 

instituutioiden tai aineellisen oikeuden kautta. Toisaalta taas identiteetin 

jäljittäminen on korvattu tai ainakin haluttu korvata tapauskohtaisella tai 

“tilanneherkällä” harkinnalla. Harkinnassa oikeussuojan tarpeen tai kohtuu-

den kaltaiset, korostetusti tilannesidonnaiset seikat saavat ratkaista, milloin 

käsittelykielto vallitsee, milloin ei. Mitä tulee identiteetin hakemiseen en-

simmäistä tietä eli muiden prosessioikeuden instituutioiden kautta, oikeus-

voimavaikutuksen soveltamisalaa on etsitty ennen kaikkea kanteen muutta-

mista koskevista periaatteista. Tätä tietä päästään siihen, että oikeusvoiman 

ulottuvuus viime kädessä määräytyy kanteenmuutoskiellon sisällön kautta. 

Oikeusvoimavaikutus kattaa tällöin ne vaatimukset, jotka olisi voitu luvallisi-

na kanteenmuutoksina käsitellä aikaisemmassa oikeudenkäynnissä.149 Avoi-

meksi jää, missä määrin lopputuloksesta - käsittelykielto lähtökohtaisesti on 

voimassa - voitaisiin poiketa yksittäistapauksen erityispiirteiden takia. Poik-

keussääntöjen kehittely ei tunnu kovin tarpeelliselta, sillä lähestymistapaan 

jää riittävästi piilevää harkinnanvaraa. On myös korostettava, että tulkinnal-

linen vuorovaikutus ei ole luonnonlaki vaan tietoinen ja valittu tulkintape-

riaate. Oikeusvoiman ja kanteen muuttamisen yhteydelle voidaan kehittää 

monia vaihtoehtoisia tulkintaskeemoja.150 

Vastaväitteitä tälle ensimmäiselle ratkaisumallille on helppo esittää. Loo-

149. Linna 2015 s. 356. Linna tuo esiin aiheellisesti myös sen, että korkein oikeus näyttää olet-
taneen kantajan oikeuden kanteen muuttamiseen yleiseksi ja ehdottomaksi. Tuomioistuimella 
on kuitenkin tässä suhteessa laaja harkintavalta: se voi “prosessuaalis-tarkoituksenmukaisuus-
syistä” jättää kanteen muutoksena esitetyt vaatimukset tutkimatta. Tämä pulma on toki hänen 
mukaansa poistettavissa tekemällä kantajan oikeudesta kanteen muuttamiseen rajoitukseton. 
Minkä ratkaisun prekluusio-ongelmaan (joka siis on tässä vastausta odottava primääriongel-
ma) tämä uudistus toisi, jää kylläkin arvailtavaksi. Sehän poistaa vain yhden kontra-argumen-
tin. Sitä paitsi sellaisia lainsäädäntöhankkeita, jossa puututtaisiin kanteen muuttamiseen, ei 
tiettävästi ole edes suunnitteilla. 
150. Lindell 1993 s. 51.
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gikko näkee oikeusvoiman kytkennässä fiktiiviseen kanteenmuutokseen 

klassisen muna vai kana -muunnelman: seuraako oikeusvoiman ulottuvuus 

luvallisten joskin fiktiivisten kanteenmuutosten alaa vai sidotaanko kanteen-

muutoksen sallittavuus oikeusvoimavaikutuksen hypoteettiseen laajuuteen 

kyseisessä yksittäistapauksessa? Oli kausaaliyhteys kumpi tahansa, tulkin-

tatuen hakeminen fiktiivisistä kanteenmuutoksista (tarkkaan ottaen niiden 

sallittavuudesta) vie joka tapauksessa ojasta allikkoon. Ensiksikään alkupe-

räinen perusongelma eli mikä katsotaan samaksi, mikä eri asiaksi ei katoa mi-

hinkään. Sen lisäksi saadaan uusi väliongelma: milloin ja millainen kanteen 

muuttaminen ensiprosessissa olisi sitten ollut sallittua? Toiseksi kytkentä 

kanteen muuttamiseen ei anna merkitystä reaaliaikaiselle tilannearviolle, eli 

sille, mitä kantajan puolesta päätökset tekevä asianajaja piti oikeana toimin-

tatapana. Fiktiivisen kanteenmuutoksen kautta kulkeva päättely pohjautuu 

kontrafaktuaalisten tapahtumakulkujen konstruointiin ja suosii näin jälki-

viisautta.151 Rawlsilaisittain sanottuna on selvää, että tietämättömyyden ver-

ho hämärtää päättelyä. Myöhemmässä oikeudenkäynnissä tuomarin ei ole 

helppo muistaa, että ensiprosessin asianajajalla ei ole ollut käytettävissään 

kaikkea sitä tietoa, mitä hänellä itsellään on. On myös pidettävä mielessä, että 

kanteenmuutokseen pohjautuva sääntö ratkaisee parhaassakin tapauksessa 

vain yhden oikeusvoimaprekluusion tyyppitapauksen eli hylkäävän tuomion 

negatiivisen oikeusvoiman. Vaarana on lisäksi, että kanteenmuutosta koske-

via sääntöjä käytetään samaan pseudoloogiseen päättelyyn, mistä identitee-

tin hakemista objektiivisista kriteereistä on syytetty. Tulkinnallisen vuorovai-

kutuksen riski on suuri. Tällöin kanteenmuutoskiellolle annetaan sellainen 

tulkinta, joka tuottaa halutun laajuuden oikeusvoimavaikutukselle. Näin tie 

asian käsittelyyn avataan tai sille löydetään näennäisen objektiivinen este. 

Totta on, että kytkentä kanteenmuutoksen sallittavuuteen auttaa - kaikes-

ta epäilystä huolimatta - yllättävän hyvin määrittämään oikeusvoimavaiku-

tuksen soveltamisalaa. Tämä ei johdu lähestymistavan sisäisestä johdonmu-

kaisuudesta vaan sen rakenteellisesta niveltymisestä oikeuksiin pääsyyn.152 

151. Lähestymistapa käyttää hyväksi ei-todellisia eli kuviteltuja kanteenmuutoksia. Uusi kysy-
myskerros syntyy, jos tai kun kantaja faktuaalisesti muuttaa kannettaan. Voidaan esimerkiksi 
kysyä, mikä on “sisäisen” oikeusvoiman laajuus. Esimerkiksi: kantaja on ensiprosessissa de fac-
to muuttanut kannettaan. Muutosta ei kuitenkaan ole hyväksytty, vaan muutetut vaatimukset 
on jätetty tutkimatta. Onko tuomioistuin, joka jälkiprosessissa miettii ensiprosessin tuomion 
oikeusvoiman ulottuvuutta, sidottu tähän tuomioon? Jos se on, oikeusvoima ei ulotu muutet-
tuihin vaatimuksiin, vaikka jälkiprosessin tuomioistuin pitäisi ensiprosessin tulosta ilmeisen 
virheellisenä. 
152. Edellä jaksossa 1.4. kytkentää kanteenmuutoskieltoon on pidetty tavallaan epäloogisena. 
Kanteenmuutoksen luvallisuutta kun joudutaan miettimään myöhemmässä oikeudenkäyn-
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Jos kanteen muuttaminen ensiprosessissa ei ole ollut luvallista, uusi oikeu-

denkäynti on tietenkin sallittava. Muutoinhan oikeuksiin pääsy uusien vaa-

timusten osalta estyisi kokonaan. Avoimeksi kylläkin jää, sallitaanko uusi 

oikeudenkäynti silloin, kun kanteen muuttaminen olisi sinänsä mahdollista 

mutta syystä tai toisesta kantaja ei ole siihen turvautunut. Syynä voi olla joko 

väärä tilannearvio ensiprosessissa tai tietoinen taktiikka. Taktisena motiivina 

voi esimerkiksi olla kantajan halu välttää kiistely luvallisen kanteen muut-

tamisen rajoista. Tällainen halu on ymmärrettävä esimerkiksi silloin, kun 

tuomioistuin viestittää etukäteen, että se ei ole valmis hyväksymään asias-

sa kanteenmuutoksia. Jotta oikeudenmenetystä ei tapahtuisi, rationaalisen 

kantajan kannattaa aina tehdä kanteenmuutos, johti se ensiprosessissa tulok-

seen eli muutettujen vaatimusten tutkimiseen tai ei. Muutoksen tekemisellä 

kantaja saa osoitetuksi, että kanteen muuttaminen ei todellakaan ollut en-

siprosessissa mahdollista eikä oikeusvoimavaikutusta näin pääse syntymään 

uusien vaatimusten osalta.153 Prosessitalouden näkökulmasta tällainen “ra-

tionaalinen” toiminta on kaikkea muuta kuin rationaalista. 

Fiktiivisen kanteenmuutoksen teoria (nimitys tässä) tuntuu olevan vielä 

paremmin paikallaan, kun haetaan vireilläoloprekluusion soveltamisalaa.154 

Jos kanteen laajentaminen uusiin vaatimuksiin olisi sallittua, rinnakkainen 

oikeudenkäynti on pääsääntöisesti voimavarojen väärinkäyttämistä. Asian-

osaisten kustannustaakka ja tuomioistuinten yhteenlaskettu työmäärä kas-

vavat ilman vastaavaa hyötyä. Voidaan myös sanoa, että kannetta laajenta-

malla mahdollisuudet saavuttaa aineellisesti oikea ratkaisu paranevat. Kaikki 

riitaiset vaatimukset kun tulevat näin keskitetyksi samaan tuomioistuimeen 

ja samaan oikeudenkäyntiin. Varteen otettavia pulmia kytkennästä syntyy 

oikeastaan vain silloin, kun ensiprosessin ja myöhemmän oikeudenkäynnin 

nissä, vaikka kysymys ei ole kanteen muuttamisesta siinä vaan ensiprosessissa. Soveltamis-
konteksti on näin kokonaan toinen kuin mitä lainsäätäjä tarkoitti. Käsittelykieltojen “käsittely” 
myöhemmässä oikeudnekäynnissä on teemana luvussa 7. Tässä vaiheessa kuitenkin on syytä 
todeta, että kytkentä kanteen muuttamisen sallittavuuteen ei tätä käsittelyä ainakaan kevennä. 
Pikemminkin siihen tulee uusi kerros: onko asia sama, olisiko uudet vaatimukset voitu esittää 
jo ensiprosessissa, onko kysymys jälkisattumuksesta ja niin edelleen. 
153. Tosin tällaisessa ennalta tuhoon tuomitussa kanteenmuutoksessa on taloudelliset riskin-
sä. Kantaja häviää asian siltä osin kuin uudet vaatimukset jätetään tutkimatta (OK 21:7.1). Kun 
asianosaiset näin oikeudenkäynnissä osaksi voittavat, osaksi häviävät, he pääsäännön mukaan 
saavat pitää oikeudenkäyntikulut vahinkonaan (OK 21:3.1). Näin kantaja ei välttämättä saa kor-
vausta oikeudenkäyntikuluistaan, vaikka hän voittaisikin alkuperäiset vaatimuksensa. Tilan-
teesta voi sanoa, että teki kantaja mitä tahansa, hän toimii jälkiviisauden valossa aina väärin. 
Hän joko esittää ensiprosessissa “turhia” vaatimuksia tai ei esitä “oikeita” vaatimuksia ajoissa 
vaan joutuu oikeusvoimaprekluusion uhriksi.
154. Lappalainen-Frände 2012 s. 408.
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tuomioistuinten tulkinnat kanteenmuutoksen sallittavuudesta poikkeavat. 

Esimerkiksi: ensiprosessin tuomioistuin x ei hyväksy kanteenmuutosta ky-

seisessä tapauksessa, toisen prosessin tuomioistuin y taas katsoo, että se olisi 

luvallinen. Modernissa lainkäytössä umpikuja pitäisi avata koordinoinnilla 

eli ensivaiheessa tuomioistuinten epävirallisella yhteydenpidolla. 

Jos taas lähdetään itsenäisesti toimivien tuomioistuinten ideaalista, kan-

tajan on tehtävä yritys kanteen muuttamiseksi tuomioistuimessa x. Osatuo-

miota näistä vaatimuksista ei käsitteellisesti anneta, mutta kantaja voi saada 

niistä käsittelyratkaisun, ennen kuin pääasiassa annetaan tuomio.155 Tämän 

“prosessuaalisen” ratkaisun esittämällä kantaja osoittaa tuomioistuimessa y, 

ettei kanteenmuutos ollut hänen tapauksessaan mahdollinen. Näin myö-

hemmän kanteen käsittely pystytään aloittamaan. Kuten esimerkki osoittaa, 

pulmaksi myös vireilläolosovelluksissa jää se, että käsittelykiellon sovelta-

misala jää haettavaksi epäsuoralla päättelyllä. Vireilläolovaikutuksen alan 

määrittely vaatii ensin kannanottoa kanteenmuutoskieltoon. Vaarana on 

jälleen tämän esitulkinnan tarkoitushakuisuus: kanteenmuutoskiellon alaa 

tulkitaan niin, että vireilläolovaikutus saadaan halutuksi.156

Tukeutuminen aineelliseen oikeuteen näyttää astetta lupaavammalta. 

Tässä lähestymistavassa aineellisen oikeuden - eli käytännössä siviililain - 

annetaan määrätä, mikä on lainkäytössä samaa, mikä eri asiaa. Tulkinnal-

lisen vuorovaikutuksen riski pienenee, koska tuki haetaan kuvainnollisesti 

kaukaisemmasta lähteestä. Ihannetapauksessa vastaukset identiteettiin saa-

daan valmiina ilman erillistä ajatusoperaatiota. Näin myös prosessisäännön 

ennustettavan soveltamisen vaatimus toteutuu. Ja jos siviilioikeudelta laina-

tut säännöt ovat selkeitä, myös erilliseltä sekundääririidalta käsittelykiellon 

soveltamisalasta - eli niin sanotulta riidalta riidassa - oikeudenkäynnissä 

vältytään. Esimerkkejä materiaalisen kytkennän toimivuudesta saadaan oi-

keuskäytännöstä. Aineelliseen oikeuteen perustuva identiteettiarvio toimii 

kohtalaisesti, kun kysymys on vahingonkorvauksesta. Menestys johtuu pal-

jolti siitä, että korvausoikeuden tutkimus on eritellyt eri vahinkoja ja vahin-

kolajeja. 

155. Ks. esimerkiksi Lappalainen-Frände-Koulu 2012 s. 719. Ihannetapauksessa tuomioistuin 
ottaa kanteenmuutoksen erilliseen valmisteluun (OK 5:123) ja pääkäsittelyyn (OK 5:30). Näin 
ratkaisu saadaan ainakin teoriassa nopeasti ja - mikä tärkeintä - ennen kuin pääasian käsitte-
lyyn tarvitsee uhrata aikaa ja kustannuksia.
156. Jos käytetään modernin konfliktinhallinnan näkökulmaa, kiistely oikeudenkäynnissä 
kanteenmuutoksen sallittavuudesta ajat sitten päättyneessä oikeudenkäynnissä on pahim-
manlaatuinen riita riidassa. Huomio keskitetään kaivatun asiaratkaisun kannalta totaaliseen 
sivuseikkaan.
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Vakiintuneet jaottelut ovat sellaisenaan siirrettävissä identiteetin mää-

rittelyihin oikeudenkäynnissä. Lopputuloksena on, että jokainen vahinko 

perustaa itselleen prosessioikeudellisen identiteetin, toisin sanoen se muo-

dostaa oman asiansa. Näin asianosainen ei voi saada käsittelyyn useampia 

vaatimuksia samasta vahinkolajista. Sen sijaan estettä ei ole sille, että va-

hingonkärsijä hakee joko samaan aikaan tai perätysten korvauksia eri va-

hinkolajeihin sijoittuvista tappioistaan.157 Joissakin suhteissa vahingonkor-

vausoikeudesta lainattu identiteettioppi toimii soveltamisalueellaan jopa 

hämmästyttävän hyvin. Oppi antaa ennustettavia ja osaksi objektiivisilta 

näyttäviä vastauksia. Lähempi tarkastelu kuitenkin osoittaa, että menestys 

ei johdu materiaalisen kytkennän sisäisestä paremmuudesta vaan siitä, että 

kytkentä on, korkeimman oikeuden ennakkoratkaisujen kautta, tuottanut 

vakiintuneita sääntöjä. Näin oikeudenkäynnin potentiaaliset tai todelliset 

toimijat tietävät, milloin käsittelykielto tulee sovellettavaksi - eli mitkä kor-

vausvaatimukset on esitettävä ensiprosessissa, mitkä taas ovat jätettävissä 

myöhemmän oikeudenkäynnin varaan. Jälleen päädytään siihen, että kyt-

kennän oma ongelmanratkaisukyky on vähäinen. Sen sijaan kytkennän kyky 

tuottaa täsmällisiä sekundäärisääntöjä on kiistaton. 

Ennakkoratkaisujen määrä on tällä kapealla alueellakin niin suuri, että 

materiaalisten kytkentöjen antama tuki ydinalueen ulkopuolella jää uskon-

asiaksi. Tunnettua on, että asianosaisten ja tuomioistuinten sääntönälkä on 

loputon. Ennakkopäätösten ratkaisuohjeet pelkästään tuovat esiin uusia so-

veltamistilanteita, jotka vaativat omat ennakkoratkaisunsa. Mahdollista toki 

on, että ennakkoratkaisut lopulta kattavat kaikki tilanteet, joissa ensiprosessin 

oikeusvoima voi tosiasiallisesti aktualisoitua myöhemmässä korvausoikeu-

denkäynnissä. Tästä ihannemaailmasta ollaan kuitenkin vielä hyvin kaukana. 

Kokonaisuutena on sanottava, että ne bis in idem -ajattelun kannalta mate-

riaalinen kytkentä ei ole onnistunut sen enempää periaateratkaisuna kuin 

käytännön sovellutuksissaan. Jos tarkastellaan ideaalitapausta eli korvaus- 

oikeudenkäyntejä, identiteetin perustaminen vahingon määrittelyihin on 

sitä pseudoloogista päättelyä, josta oikeusvoimaoppeja on aiheellisesti moi-

tittu. Jos haetaan asia-argumentteja sille, miten korvausoikeudenkäynneissä 

annetut tuomiot saavat oikeusvoiman, nämä argumentit puhuvat päinvas-

taiseen suuntaan. Toisin sanoen oikeusvoimavaikutuksen tulisi olla merkit-

tävästi laajempi, mitä vallitseva kanta katsoo. 

157. “Lähtökohdaksi voitaneen ottaa sääntö, että vahingonkorvausoikeudessa “eri vahingoiksi” 
luokiteltavia tappioita koskevia kanteita saman vahinkotapahtuman johdosta voidaan ajaa oi-
keusvoiman estämättä eri kantein”. Ks. Lappalainen-Frände-Koulu 2012 s. 746. 
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On myönnettävä, että korvausoikeudessa vakiintuneet oikeusvoimasään-

nöt suosivat vahingonkärsijää. Tämä on usein (joskaan ei automaattisesti) 

oikeudenkäynnin heikompi osapuoli.158 Säännöt ovat näin ilmauksia sosi-

aalista prosessioikeutta lähentelevästä ajattelusta. Samaan hengenvetoon 

on kuitenkin pakko sanoa, että tällaiset identiteettisäännöt pirstovat liiaksi 

korvausoikeudenkäyntejä. Perättäiset ja rinnakkaiset (joita niitäkin esiintyy) 

oikeudenkäynnit rasittavat korvausvelvollista vastapuolta sellaisella tavalla, 

mikä ne bis in idem -periaatteella on ollut alun perin tarkoitus estää. Rajattu 

oikeusvoima sallii erillisvaatimukset, ja tietoisuus niiden mahdollisuudesta 

suosii näin kantajan heikkoa valmistautumista. Samaan vie tuomioistuinnä-

kökulma. Kun oikeudenkäyntimateriaali on enimmäkseen yhteistä (esimer-

kiksi todistelu vahinkotapahtumasta ja syy-yhteydestä) ja sen arviointi pääl-

lekkäistä, kertaantuvat oikeudenkäynnit ovat pääsääntöisesti voimavarojen 

hukkakäyttöä. Tosin positiivinen oikeusvoimavaikutus osaksi poistaa tarpeen 

tutkia tuomioistuimessa kertaalleen vahvistettuja tosiseikkoja. Positiivisen 

oikeusvoimavaikutuksen kohdentaminen kuitenkin vähentää tästä saata-

vaa tutkinnallista hyötyä. Yleisemmin lienee lupa sanoa, että voimavarojen 

järkiperäisen käyttämisen näkökulmasta yhteisidentiteetin pohjaaminen yh-

teiseen todisteluun olisi tässä kohdin erinomaisen perusteltua. Oikeuden-

käyntikulujen rakennetta ei ole empiirisesti tutkittu, mutta on syytä uskoa, 

että asianosaiselle lankeavat kustannukset koostuvat pääosin todisteluun 

valmistautumisesta, itse todistelusta sekä vastapuolen todisteluun kohdis-

tetusta argumentoinnista (johon tässä on syytä lukea vastatodistelu).159 Sitä 

paitsi on sanottava, että aineellisen oikeuden systematiikkaa ei ole kehitetty 

käytettäväksi asioiden identiteetin määrittelyyn oikeudenkäynneissä. Sys-

tematiikka jäsentää oikeudellista substanssia kyseisen oikeudenalan omaa 

tiedonintressiä ajatellen. Kyky määritellä identiteettiä on parhaimmillaankin 

vain tämän systematisoinnin sivutuote. 

On selvää, että identiteettisääntöjen lainaaminen siviilioikeudesta - eli 

tämän tutkimuksen kielenkäytön mukaan materiaalinen kytkentä - on tie-

toinen ja samalla subjektiivinen valinta. Mikään käsitteellinen välttämättö-

myys tai luonnonlaki ei sido identiteettiä aineelliseen oikeuteen. Kytkennästä 

voidaan poiketa tai sitä seurata sen mukaan, mikä katsotaan kulloinkin tar-

158. Julkaistu oikeuskäytäntö painottaa ehkä liiaksi eriarvoisuutta. Siinä vastakkain ovat sään-
nönmukaisesti yksityishenkilö ja vakuutusyhtiö tai vastaava institutionaalinen toimija. Epäsuh-
ta onkin kiistämätön. Vahingonkärsijän vastapuolena voi kuitenkin olla myös toinen yksityis-
henkilö; lisäksi vahingonkärsijäkin voi olla institutionaalinen toimija. Tällöin vahingonkärsijän 
suosiminen ei ole suinkaan itsestään selvää. 
159. Yhteisestä todistelusta identiteettikriteerinä ks. Bayles 1987 s. 73. Ks. edellä jakso 2.3.1.
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koituksenmukaiseksi. Subjektiivisen valinnan vapaus avaa tässäkin tapauk-

sessa vaikuttamisen lopputuloksiin. Tällä tarkoitetaan sitä, että aineelliselle 

oikeudelle - esimerkiksi vahingonkorvausoikeudelle - annetaan haluttu si-

sältö. Identiteettejä voidaan siis luoda ja hävittää tarkoitushakuisella siviili-

oikeuden konstruktioiden lainaamisella. 

Myöskään vakaaseen ennustettavuuteen ei tätä kautta päästä. Prosessioi-

keuden identiteettiopit nimittäin joutuvat elämään vahingonkorvausoikeu-

den (aineellisen) kehityksen mukana. Tämä vie osan siltä ennustettavuudelta, 

joka saavutetaan aineelliseen oikeuteen tukeutumalla. Vahingonkorvausoi-

keuden on sitä paitsi katsottu olevan muutospaineessa, koska siihen vaikut-

taa siviilioikeuden muiden osa-alueiden nopea kehitys.160 Lopuksi on vielä 

todettava, että paraskin materiaalinen kytkentä ratkaisee vain osia oikeus-

voiman ongelmasta; ratkaisunsa saavat itse asiassa vain kantajalähtöiset kor-

vausoikeudenkäynnit. Niissä tilanteissa, joissa aineellinen oikeus ei tarjoa 

lainattavaksi kelpaavaa identiteettisääntöä, lähestymistapa vie tyhjiöön. Li-

säksi aineellisen oikeuden uudistuessa voi käydä niin, että oikeudenkäyntiä 

aloitettaessa vallinnut kanteen oma identiteetti katoaa oikeudenkäynnin ai-

kana. Kanne jätetään näin tutkimatta. Identiteettisäännöt ovat prosessisään-

töjä, joten tuomioistuin soveltaa kulloinkin voimassa olevia sääntöjä (tai oi-

keammin niitä sääntöjä, joiden tuomioistuin katsoo vastaavan sen hetkistä 

ajattelua).161 Toki voidaan luottaa siihen, että yleisten oppien uudistuminen 

tapahtuu hitaasti. Tällaisilta oikeudenmenetyksiltä siis tosiasiallisesti välty-

tään. Näin voi ollakin, sillä oikeustapausaineistossa ei ole identiteetin me-

netykseen viittaavia tapauksia. Tapausten puuttuminen ei tietenkään todis-

ta, etteikö oikeudenmenetys olisi mahdollinen. Vaihtoehtoinen ratkaisu on 

sitoa identiteettisäännöt johonkin aineellisen oikeuden kehitysvaiheeseen. 

Tosin tuloksena voi olla, että prosessioikeuden identiteettisäännöistä tulee 

siviilioikeuden aatehistoriallinen museo. 

2.4. Uusia vastauksia: väärinkäyttämisen 
kielto ja oikeussuojan tarve

Uusimmassa tutkimuksessa on petytty aikaisempiin tuloksiin. Yritykset mää-

160. Nuotio 2002 s. 7.
161. Tästä on poikkeuksensa, joista tunnetuin on jatkuvuus- eli preventioperiaate. Se on tapa-
na yhdistää toimivaltaan. Oikeudenkäynnin alkaessa toimivaltainen tuomioistuin ei menetä 
toimivaltaansa, vaikka olosuhteet muuttuvat. Periaate on yleistettävissä myös ydinalueensa 
ulkopuolelle, esimerkiksi juuri oikeusvoimavaikutuksen arviointiin.
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ritellä asioiden identiteetti joko suoraan tai muiden (prosessi- tai aineellis-

oikeudellisten) instituutioiden kautta eivät ole vakuuttaneet. Identiteettiä 

määrittävät opit on katsottu sisäisesti ristiriitaisiksi, teorioita joudutaan ra-

sittamaan yhä uusilla poikkeuksilla, ja identiteettisäännöt tosiasiallisesti la-

tistuvat ainoastaan näennäisloogisiksi fasadiargumenteiksi. Umpikujasta 

päästään vasta, kun käsittelykieltojen soveltamisala määrätään ilman iden-

titeettikartoitusta, toisin sanoen välittömästi yksittäistapauksen olosuhteiden 

perusteella. Näin saadut prekluusiosovellukset muuttuvat jargonin mukaan 

formaalisista “tilanneherkiksi”.162 Tilanneherkkyys taas nostaa esiin seura-

usharkinnan, jolla ei ollut alun perin paljoakaan merkitystä identiteettien 

määrittelyssä. Arvailtavaksi tosin jää, kuinka usein eri tulkintavaihtoehtojen 

seuraukset ovat piilevästi vaikuttaneet identiteettiarvioiden lopputuloksissa. 

Seurausharkinnan totaaliseen merkityksettömyyteen kun on vaikea uskoa. 

Oli kummin tahansa, läpinäkyvä seurausharkinta on merkittävä edistysaskel. 

Tosin siirtyminen julkilausuttuun seurausharkintaan herättää kysymyksen 

siitä, mitä seurauksia harkitaan eli otetaan mukaan punnintaan. Kehitys tässä 

suhteessa on vasta alussa, mutta näyttää siltä, että keskeiseksi nousee joko 

oikeussuojan tarve tai oletus oikeudenkäynnin väärinkäyttämisestä. 

Ensimmäisessä painottuu asian uusinta- tai päällekkäiskäsittelyä halua-

van riitapuolen oikeussuojan tarve. Jälkimmäisessä taas katsotaan, käyttääkö 

aloitteen “ylimääräiseen” oikeudenkäyntiin tehnyt riitapuoli väärin pääsy-

ään tuomioistuimeen.163 Jälkimmäinen painotus linkittää näin prosessioi-

keuden prekluusiot oikeuksien väärinkäyttämisen kieltoon, joka kattaa koko 

oikeusjärjestyksen. Ihmisoikeussopimuskin sisältää oman väärinkäyttämi-

sen kieltonsa (17 art.). Sopimuksesta ei saa johtaa oikeutta ryhtyä sellaiseen 

toimintaan, jonka tarkoituksena on tehdä tyhjäksi jokin sopimuksessa tun-

nustettu oikeus tai vapaus.164 Uusi kanne, jolla ensiprosessin tappiolle jäänyt 

asianosainen (käytännössä vastaaja) yrittää mitätöidä vastapuolensa voiton, 

on tuotavissa tämän spesifin kiellon alaisuuteen. Revanssioikeudenkäyntiä 

voidaan siis pääsääntöisesti pitää väärinkäyttämisenä. Sen sijaan on pakko 

kyseenalaistaa, onko tappiolle jääneen kantajan yritykset päästä toista kautta 

- toisilla perusteilla, uudella juridisella konstruktiolla ja niin edelleen - ollen-

kaan luokiteltavissa näin kategorisesti. 

Vaikka punnintavaihtoehdot ovat käsitteellisesti erillisiä, ne ovat käytän-

162. Binaarioppositio formaalinen/tilanneherkkä on Linnalta. Ks. Linna 2015 s. 339. Se vastaa 
pitkälti tässä tutkimuksessa käytettyä binaariparia kiinteä/joustava.
163. Männistö 2013 s. 17. 
164. Pellonpää 2005 s. 664.
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nön sovelluksissa lähellä toisiaan. Niillä on esimerkiksi rakenteellinen vuo-

rovaikutus. Vuorovaikutus näkyy siinä, että punninnassa nämä tekijät ovat 

toistensa peilikuvia. Oikeudenkäyntiä instituutiona ei käytetä väärin, kun 

“aito” oikeussuojan tarve vallitsee. Väärinkäyttäminen (mitä se onkin) käy kri-

teeriksi ainoastaan, jos lähtökohtana on laaja, fiktiivisen käsittelyn säännöllä 

terästetty oikeusvoima. Jos oikeusvoima rajoitetaan vain de facto ratkaistui-

hin vaatimuksiin ja niiden perusteisiin, revanssihenkinen asianosainen ei 

oikeastaan koskaan voi syyllistyä oikeudenkäynti-instituution väärinkäyttä-

miseen. Jokainen yksittäinen kannehan on oikeutettu ja tarpeen oikeuksiin 

pääsemiseksi. Varhaisessa oikeusvoimatutkimuksessa, jossa lähdettiin muo-

dollisesta oikeusvoiman ulottuvuudesta, oikeudenkäynnin väärinkäyttämi-

nen oli harvinainen ilmiö. Sillä ei ollut sen enempää argumentoivaa voimaa 

kuin ongelmanratkaisukykyäkään.

Kummassakin tulkintalinjassa on sama pulma, eli heikko käytännön so-

vellettavuus. Keskittyminen oikeussuojan tarpeeseen fokusoi liiaksi harkin-

taa. Vastapuoli jää taustalle, ja äärimmillään vastapuolen intressi ylläpitää 

saavutettua oikeustilaa unohtuu kokonaan. Oikeudenkäynnin väärinkäyttä-

minen taas vaatisi aloitteen tehneen riitapuolen motiivien selvittämistä. Ih-

misen todellisia motiiveja on kokemusperäisesti lähes mahdotonta selvittää. 

Motiivit jouduttaisiin päättelemään olosuhteista, ennen kaikkea riitapuolen 

tekemisistä tai tekemättä jättämisistä. Lisäksi väärinkäyttäminen sinänsä on 

semanttisesti epäselvä käsite. Se edellyttää subjektiivista arviota, johon taas 

vaikuttaa arvion tekijän maailmankatsomus. Mikä on yhdelle moitittavaa 

oikeudenkäynnin väärinkäyttämistä, on toiselle tarmokasta oikeuksien ha-

kemista ja access to justice -prinsiipin aitoa toteutumista. Ennakkoasenne, 

oikeuksiin pääsyn maailmankuva, heijastuu näin ihmisoikeussopimuksen 

17 artiklan suppeana tulkintana. 

Arvioihin vaikuttaa myös se oikeuskulttuuri, jossa arviointeja tehdään. 

Tämä yhteys näkyy jo perusbinaareissa sovintokulttuuri/oikeudenkäynti-

kulttuuri. Sovinto- eli konsensuskulttuurissa oikeudenkäyntejä ylipäätään 

paheksutaan, toistuvia oikeudenkäyntejä samassa asiassa vielä erityisesti. 

Oikeudenkäynti- eli litigaatiokulttuurissa taas oikeudenkäynteihin kannus-

tetaan, eikä toistuviinkaan oikeudenkäynteihin liity stigmaation leimaa.165 

165. On houkuttelevaa ajatella, että sovintokulttuurissa ajaudutaan laaja-alaisiin ja ehdotto-
miin käsittelykieltoihin, litigaatiokulttuurissa taas kapea-alaisiin ja joustaviin. Tämän hypotee-
sin selvittäminen edellyttäisi oikeusvertailevaa tutkimusta, johon tässä ei ryhdytä. Suomea on 
pidetty yleensä sovintokulttuurina, joten voisi olettaa, että toistuvat oikeudenkäynnit herkästi 
luokiteltaisiin instituution väärinkäyttämiseksi. 



97

2. Käsittelykieltojen ulottuvuus

Pohjoismaiden määrittely sovintokulttuureiksi kuitenkin yksinkertaistaa lii-

kaa. Pohjoismaissakin oikeudenkäyntejä käytetään paheksuttavaan tarkoi-

tukseen kuten kilpailevan yrityksen häiritsemiseen. Viimeisin esimerkki täs-

tä on norjalainen ratkaisu Rt. 2015 s. 385. Siinä kantajan omaksumaa linjaa 

pidettiin “selvästi kohtuuttomana” (‘klart urimelig’). Kantaja määrättiin täl-

lä perusteella sekä korvaamaan vastaajan oikeudenkäyntikulut että maksa-

maan tälle korvausta siitä vahingosta, jonka oikeudenkäynti oli aiheuttanut 

vastaajan yritystoiminnalle. 

Oma lukunsa on, kenelle tilanneherkissä sovelluksissa sälytetään perus-

telu- ja todistustaakka. Tuntuu luonnolliselta, että uuden aloitteen alkupe-

räisessä konfliktissa tehnyt riitapuoli joutuisi osoittamaan oikeussuojan tar-

peensa eli sen, että aikaisempi tai rinnakkainen oikeudenkäynti ei riittänyt tai 

tule riittämään tätä tarvetta tyydyttämään. Väärinkäyttämiseen tukeutuvassa 

säännössä taas vastaava taakka asetettaisiin sille vastapuolelle, joka väittää 

aloitteentekijän käyttävän väärin valtaansa oikeudenkäyntien aloittamiseen. 

Ajatuskokeena (näitä toistaiseksi fiktiivisiä) sääntöjä kannattaa soveltaa sii-

hen 2000-luvun oikeuskäytäntöön, jota analysoidaan lähemmin jäljempänä 

luvuissa 4 ja 5.166 Tämän tutkimuksen aineistossa ei ole yhtään tapausta, jos-

sa olisi herännyt tai edes myöhemmässä tarkastelussa heräisi konkreettisia 

epäilyksiä oikeudenkäynnin väärinkäyttämisestä. Väärinkäyttämissäännöstä 

ei näin tuntuisi olevan apua käytännön tapauksien ratkaisemisessa. Oikeus-

suojasääntö sen sijaan näyttäisi toimivan ja samalla vaikuttavan. Oikeussuo-

jan tarpeen nostaminen ratkaisevaksi muuttaisi joissakin tapauksissa lop-

putulosta; näin nähtävästi kävisi muun muassa ratkaisuissa KKO 2013:83 ja 

KKO 2013:23. Toisin sanoen kanne olisi tutkittu, kun se nyt jätettiin tutkimatta. 

Näin ollen voidaan sanoa, että väärinkäyttämissääntö merkitsisi käytännös-

sä käsittelykielloista luopumista, oikeussuojasääntö puolestaan tarkoittaisi 

nykyisten soveltamisalojen hienosäätöä.

Näistä praktisista epäilyistä huolimatta tapauskohtaisilla säännöillä on 

puolellaan avoimuuden ja samalla myös älyllisen rehellisyyden etu. Tapaus-

kohtainen tulkinta paljastaa avoimesti sen punninnan, jota käsittelykiellon 

soveltaminen vaatii. Kiinteissä säännöissä tosiasiallinen punninta jää piile-

väksi, tavallisesti mukaloogiseksi pohdiskeluksi, onko asia sama vai ei. Kun 

tapauskohtainen punninta tunnustetaan, esiin pääsevät ne seikat, jotka vai-

166. On myönnettävä, että korkeimman oikeuden ratkaisuissa on yksittäisiä tapauksia, joissa 
epäily oikeudenkäynnin väärinkäyttämisestä jossain mielessä ei tunnu aivan tuulesta temma-
tulta (esim. KKO 2008:30). Eri asia on, että “väärinkäytetyt” oikeudenkäynnit ovat tavallisesti 
simuloituja. Ne taas olivat tutkimuksen huolenaihe jo 1940-luvulla. 
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kuttavat yksittäistapauksessa käsittelykiellon tulkintaan. Tämä tekee käsitte-

lykieltojen soveltamisen läpinäkyväksi ja reiluksi. Asianosaiset saavat aidon 

mahdollisuuden argumentoida oikeudellisesti ja esittää vaikuttavista teki-

jöistä selvitystä. Jos sen sijaan käsittelykiellon soveltamisala jää näennäisloo-

gisen päättelyn ja fasadiperustelujen varaan, asianosaiset joutuvat arvaile-

maan, mitä seikkoja tuomioistuin lopulta pitää ratkaisevina soveltaessaan 

käsittelykieltoa tai jättäessään sen soveltamatta. 

Sen sijaan varsinaisia poikkeuksia oikeusvoimasta tuskin kannattaa ke-

hitellä, jos tai kun yhtenäissäännöistä luovutaan. Onkin sangen sarkastisesti 

huomauteltu, että monen kirjoittajan esiin tuomat “poikkeukset” oikeus-

voimasta ovat tapauksia, joissa oikeusvoimavaikutusta ei muutoinkaan oli-

si. Tällainen poikkeus siis kirjaimellisesti vahvistaa säännön, koska se ei ole 

oikeastaan lainkaan poikkeus.167 Epäsuoraa tukea joustavat tai tapauskoh-

taiset säännöt saavat siitä, että samanlaisia poikkeuksia on ehdotettu myös 

määräaikasäännöksiin. Kuten edellä todettiin, määräajoilla ja prekluusiolla 

on sekä toiminnallinen että käsitteellinen yhteys.168 Tutkimuksessa on pi-

detty “suhteettomana”, jos vähäiset määräaikojen ylitykset johtavat totaali-

seen oikeudenmenetykseen. Oikeudenmenetyksestä hyötyvän tahon odo-

tukset oikeusrauhasta eivät tämän näkemyksen mukaan ansaitse suojaa, jos 

määräajan ylitys on ollut vähäpätöinen ja etenkin, jos ylitys ei ole tullut edes 

hyötyvän tahon tietoon.169 Ja jos varsinaiset määräajat tällä joustavat, sitä 

kohtuuttomammalta tuntuu drakoninen prosessioikeudellinen prekluusio 

oikeudenkäynnissä. Totta kylläkin on, että joustavat prekluusiosovellukset 

tavallaan syövät oman logiikkansa. Kun prekluusion ulottuvuudesta tai lo-

pullisuudesta ei ole takeita, vastapuolelle ei voi syntyä sellaisia “oikeusrau-

haodotuksia”, joita pitäisi suojata. Vastapuolen kun täytyy joka tapauksessa 

varautua siihen, että häntä rasitetaan uudella oikeudenkäynnillä. Näin ollen 

se luottamuksensuoja, jolla prekluusiota voidaan perustella, riippuu täysin 

siitä, millainen prekluusio olisi. Luottamuksensuojaa ei näin ollen voida loo-

gisesti käyttää argumenttina laajalle tai kiinteälle prekluusiolle.170

Voidaan kysyä, onko viimeinenkin askel mahdollinen. Tällä tarkoitetaan, 

että prekluusiosovelluksissa annetaan puhtaan prosessitaloudellisen tarkoi-

167. Lindblom 2000 s. 100. Vaikka hänen kritiikkinsä kohdistuukin nimeltä mainittuun nor-
jalaiseen tutkijaan (jonka nimeä ei tässä mainita), houkutus sen yleistämiseen on melkoinen.
168. Ks. edellä jakso .2.1.2.
169. Tästä vähäisten virheiden vaikutuksettomuuden periaatteesta (oikeastaan periaate-eh-
dokkaasta) ks. Havansi 2004b s. 352.
170. Tämä koskee tulkintaa. Luottamuksensuojan vahventaminen laajalla ja poikkeuksetto-
malla prekluusiolla on toki täysin johdonmukainen oikeuspoliittisena tavoitteena.
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tuksenmukaisuuden ratkaista. Enää ei etsitä sen enempää yhteistä identi-

teettiä, mitata oikeussuojan spesifistä tarvetta tai arvioida oikeudenkäynnin 

väärinkäyttämisen mahdollisuutta. Kaiken eli käsittelykiellon soveltamisalan 

määrää yksinkertaisesti se, mitä kannattaa käsitellä samassa oikeudenkäyn-

nissä, mitä eri oikeudenkäynneissä. Vastaväitteitä tälle näennäiselle nihilis-

tiselle logiikalle on helppo löytää. Totta on, että logiikka välittömästi törmää 

ensin legaliteettiperiaatteeseen ja sen vaivoin läpäistyään vaatimuksiin pro-

sessilain säännösten ennustettavuudesta. Legaliteettiperiaate (jota on tuet-

tavissa myös oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimuksilla) edellyttää, 

että menettelynkulku, mukaan luettuna tuomioistuimen toimivaltuudet, on 

ainakin pääpiirteissään säänneltävä kirjoitetuilla, laintasoisilla määräyksillä. 

Toinen asia on, että nykyisessäkin prosessilaissa menettelynkulku saa todel-

lisen sisältönsä vakiintuneista menettelyrutiineista, pehmeästä sääntelystä ja 

sisäisistä ohjeista. Sitä paitsi oikeusvoiman ja vireilläolon kohdalla säädän-

näistä oikeutta ei ole lainkaan. 

Praktinen lainkäyttäjä vaatisi kysymyksenasetteluun tarkennuksia: mi-

tä tarkoituksenmukaisuudella tässä yhteydessä tarkoitetaan ja kenen kan-

nalta tarkoituksenmukaisuutta tulisi arvioida? On ilmeistä, että tarkoituk-

senmukaisuus merkitsee eri asiaa kantajalle ja vastaajalle. Oikeusvoimaa 

mietittäessä erotettavissa on myös ensiprosessissa voittaneen ja hävinneen 

osapuolen tarkoituksenmukaisuus. Jos tarkoituksenmukaisuus asianosaisen 

näkökulmasta määritellään yleisemmin, se merkitsee oikeuksiin pääsyä tai 

niissä pysymistä nopeasti ja minimikustannuksin. Kustannukset ovat osaksi 

taloudellisia tappioita (oikeudenkäyntikulut), osaksi aineettomia menetyksiä 

kuten ajanhukka ja oikeudenkäynnin pitkittymisen tuoma henkinen rasitus. 

Tuomioistuimelle tarkoituksenmukaisuus taas on voimavarojen optimaalista 

käyttämistä. Tuomioistuimen voimavaroja ei saisi uhrata sen enempää prek-

luusion soveltamisalan miettimiseen kuin saman materiaalisen riitakomp-

leksin toistuvaan käsittelyyn. 

On houkuttelevaa miettiä, missä määrin vakiintuneet - eli oikeuskäytän-

nössä kehittyneet - prekluusiosäännöt ovat tosiasiallisesti palautettavissa puh-

taaseen tarkoituksenmukaisuusharkintaan. Esimerkiksi vahingonkorvaus- 

oikeudellinen oikeusvoimaprekluusio on vakuuttavasti selitettävissä myös 

tällä tavalla. Kun oikeusvoima on vahinko- ja vahinkolajikohtaista, käsittely 

saadaan keskitetyksi niihin vahinkoihin, jotka tunnetaan ja joista maksetta-

van korvauksen määrä ainakin periaatteessa tiedetään. Ellei näin olisi, va-
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hingonkärsijä olisi oikeudenmenetykseltä välttyäkseen pakotettu tekemään 

vaatimuksia varmuuden vuoksi. Hän vaatisi ensiprosessissa korvausta tule-

vaisuudessa lähemmin ilmenevistä ja määrältään avoimista vahingoista. Toki 

nykyisiä suopeita sääntöjä voidaan perustella myös vahingonkärsijän erityi-

sellä oikeussuojan tarpeella, oikeudenkäynnin heikomman osapuolen suosi-

misella ja muilla arvoväritteisillä argumenteilla. Sen sijaan tarkoituksenmu-

kaisuus ei kunnolla selitä sitä prekluusiota, joka kohdistuu vaihtoehtoisiin 

vaatimuksiin ja perusteisiin. Tarkoituksenmukaisuuden logiikka nimittäin 

vaatisi voimavarojen keskittämistä niiden vaatimuksiin, jotka ensiprosessissa 

de facto on esitetty. Kuten edellä havaittiin, laaja prekluusiovaikutus pakot-

taa kantajan vetoamaan jo ensiprosessissa lopputuloksen kannalta kaikkiin 

mahdollisiin ja näin osaksi “turhiin” perusteisiin.171 Prekluusio ei olekaan 

enää puhtaan tarkoituksenmukaisuuden ilmaus, vaan se selittyy jos selittyy 

asianosaisten yhdenvertaisuudella, välttämättömyydellä varmistaa oikeus-

rauha ja ehkä osaksi sellaisella moraalissävytteiseillä paheksunnalla, joka 

kohdistuu asiaansa huonosti ensiprosessissa ajaneeseen kantajaan. 

Jos tarkoituksenmukaisuus vietäisiin äärisovelluksiinsa, vireilläoloinsti-

tuutio kokisi kaikkein perustavimman muutoksen. Kuten nimi itsessään ker-

too, vireilläolovaikutus estää myöhemmän oikeudenkäynnin, joko pysyvästi 

(kanne jätetään tutkimatta) tai väliaikaisesti (oikeudenkäynti jää lepäämään). 

Ajatus, jonka mukaan ensiprosessi kokisi tämän kohtalon, on instituution 

perusteiden vastainen. Jos sen sijaan tarkoituksenmukaisuus ratkaisee, asia 

muuttuu. Myöhempi oikeudenkäynti voi olla laaja-alaisempi, prosessitalou-

dellisesti tehokkaampi ja niin edelleen. Ensiprosessi tulisi näin keskeyttää 

joko pysyvästi tai väliaikaisesti. Totta on, että tällainen järjestely on toteutet-

tavissa nykyisinkin lepäämään jättämissäännöstön suopealla tulkinnalla. Sitä 

koskeva prosessilain säännös (eli OK 14:4) ei tee eroa aikaisemman ja myö-

hemmän oikeudenkäynnin välillä. On myönnettävä, että tarkoituksenmu-

kaisuus voitaisiin ottaa enemmän huomioon myös oikeusvoimasäännöissä.  

Ensiprosessissa voitaisiin määrätä, että siellä esitetyt vaatimukset otetaan 

käsiteltäviksi erillisessä oikeudenkäynnissä ja että ensiprosessin oikeusvoi-

ma ei sitä tule estämään. 

Väärinkäsitysten välttämiseksi todettakoon, että nykyinen prosessilaki - 

171. Väittämistaakan ja prekluusion kytkentä johtaa vaikeuksiin muun maussa silloin, kun 
tosiseikat tutkitaan viran puolesta, toisin sanoen asianosaisen ei tarvitse niihin vedota. Lähtö-
kohtahan nimittäin on, että “oikeustosiseikka voi prekludoitua vain silloin, kun siihen nähden 
on voimassa väittämistaakka”. Näin ratkaisun KKO 2007:14 tapauksessa maaoikeuden tuomio 
ei estänyt lunastuskorvauksen käsittelyä uudessa oikeudenkäynnissä, koska tätä kysymystä ei 
ollut ratkaistu eikä nähtävästi olisi voitukaan ratkaista maaoikeudessa. 
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tarkkaan ottaen sen vakiintuneet tulkinnat - ei anna tähän mahdollisuutta. 

Kuten jäljempänä tullaan toteamaan, asianosaiset eivät voi sopia oikeusvoi-

mavaikutuksesta.172 Tuomiossaan tuomioistuin ei myöskään saa ottaa kantaa 

siihen, millainen oikeusvoimavaikutus sen antamalla ratkaisulla tulee vastai-

suudessa olemaan. Asianosaisten “epävirallinen” informointi oikeusvoima-

prekluusiosta sekin on riskialtista. Se voi johtaa oikeudenmenetyksiin, koska 

prekluusiosäännöt ovat monessa yksityiskohdassa epäselvät. Myöhemmän 

oikeudenkäynnin tuomioistuin voi olla prekluusion soveltamisalasta eri 

mieltä kuin ensiprosessin tuomioistuin.

2.5. Vastauksia laajemmista konteksteista 

2.5.1. Prosessioikeuden periaatteita

Prosessilain vaietessa vastauksia käsittelykieltoihin on totuttu hakemaan 

yhtäältä prosessioikeuden oikeusperiaatteista, toisaalta oikeudenmukai-

sen oikeudenkäynnin ideaalista, eli käytännössä Euroopan ihmisoikeusso-

pimuksesta. Kirjaimellisesti luettuna ihmisoikeussopimuksen antama tuki 

käsittelykieltojen kansallisille sovelluksille on ohut. Ainoa nimenomainen 

määräys on 7. lisäpöytäkirjan maininta kaksoisrangaistavuudesta (4 art.). Ar-

tikla kieltää syyttämästä tai tuomitsemasta ketään sellaisesta rikoksesta, jos-

ta hänet on jo lopullisesti tuomittu tai josta hänet on lopullisesti vapautettu. 

Vireilläolovaikutuksesta lisäpöytäkirjakaan ei sano mitään. Tosin pöytäkirja 

sanamuotonsa mukaisesti kieltää uuden syytteen tai kanteen nostamisen, 

mikä käytännössä vie samaan tulokseen.173 Kun syytettä eikä kannetta ei 

saa nostaa, asia ei voi tulla vireillekään. Ihmisoikeussopimus näyttäisi näin 

tosiasiallisesti jättävän jäsenvaltioille lähes vapaat kädet. Jäsenvaltiot saisivat 

määrätä prosessilaeissaan käsittelykieltonsa laajoiksi tai suppeiksi, kiinteiksi 

tai joustaviksi. Vain yleiset edellytykset ihmisoikeuksien rajoittamiselle oli-

sivat voimassa.174 Ensiksikin oikeudenkäynnin esteet - joihin käsittelykiellot 

luetaan - eivät saa olla niin laaja-alaisia tai drakonisia, että ne olennaisesti 

vaikeuttavat (aineellisiin) oikeuksiin pääsyä. Toiseksi näiden esteiden tulee 

olla oikeasuhteisia ja eräässä mielessä tarkoitussidonnaisia. Jos tavoitteena 

172. Ks. jakso 3.5.
173. Artiklaa onkin vakiintuneesti tulkittu siten, että rinnakkaiset “seuraamusmenettelyt” kuu-
luvat sen soveltamisalaan (esim. KKO 2014:93). Lisäpöytäkirja on tullut oikeuskäytännössä kii-
tettävästi huomioon otetuksi ne bis in idem -kiellon perustana (esim. KKO 2012:106). 
174. Ks. lähemmin Viljanen 2011 s. 139. Hän ei kylläkään ota esimerkkejään prosessioikeuden 
piiristä. 
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on estää oikeudenkäynnin väärinkäyttäminen, esteet eivät saa ulottua erot-

telematta kaikkiin oikeudenkäynteihin eli niihinkin, joissa tällaista tarkoi-

tusta ei ole.

Oikeusvoiman prekluusiovaikutus on perinteisesti yhdistetty ajatukseen 

lainkäyttöratkaisun lopullisuudesta tai pysyvyydestä. Lähempi analyysi on 

kuitenkin osoittanut, että kysymys on käsitteellisesti eri asioista. Lopullisuus 

(tai pysyvyys) on lähtökohtaisesti tuomion ominaisuus, oikeusvoima taas sen 

vaikutus.175 Oikeusvoimaprekluusio kattaa ne tuomion osat, joissa on “tuo-

mittu asia”. Latinankielinen ilmaisu res judicata tuo hyvin tämän vivahteen 

esiin. Käsitteiden erillisyydestä seuraa, että tuomio voi olla lopullinen saa-

matta oikeusvoimaa; se voi myös saada oikeusvoiman, vaikka se ei ole vielä 

sanan täydessä merkityksessä lopullinen. Tuomio on lopullinen lähtökoh-

taisesti silloin, kun se on lainvoimainen, toisin sanoen siihen ei saa hakea 

muutosta varsinaisin muutoksenhakukeinoin. Samalla kannattaa muistaa, 

että edes lainvoimainen tuomio ei ole yleiskielisesti lopullinen. Tuomion lo-

pullisuus tässä suhteessa on murrettavissa ylimääräisellä muutoksenhaulla 

(OK 31 luku). Kun aikaisempi tuomio on purettu, sen vaikutukset, käsittely-

kielto mukaan luettuna, raukeaa.176 Tätä kiertotietä ei läheskään aina tarvi-

ta. Oikeusvoimavaikutus nimittäin murretaan katsomalla myöhemmässä 

oikeudenkäynnissä, että asia ei ollutkaan sama - jolloin uusi oikeudenkäynti 

on mahdollinen. Ylimääräistä muutoksenhakua tarvitaan toisin sanoen vain 

silloin, kun tulkinnallista liikkumavaraa ei ole tai sitä ei haluta käyttää. Täs-

sä mielessä käsittelykieltojen ei-säädännäinen status nousee eräänlaiseksi 

vahvuudeksi. Ei-säädännäinen kielto on normaalisti epätäsmällinen: edes 

korkeimman oikeuden ennakkoratkaisut eivät kata koko aluetta. Vaikka kiel-

to poikkeuksellisesti olisikin täsmällinen, se on silti helposti kierrettävissä 

muuttamalla oikeuskäytäntöä. 

Oikeusrauhan periaatetta ei ole pohjoismaissa juuri kehitelty. Ilmeistä 

kuitenkin on, että prosessilain antamat puitteet on otettava huomioon. Ei 

esimerkiksi ole kohtuullista altistaa asianosaista prekluusiolle, jos riitapuo-

lilta samalla kertaa edellytetään keskittymistä riidan “ytimeen” ja paheksu-

taan oikeudenkäyntien suhteetonta paisumista. Tai kääntäen: asianosaisella 

on oltava reaalinen mahdollisuus keskittää kaikki riitaisen oikeussuhteen 

175. Männistö 2013 s. 16.
176. Tämä on yleistys. Tosin se on sääntönä perinteisten oikeusvaikutusten kohdalla. Kuten 
ratkaisusta KKO 2011:109 käy ilmi, esimerkiksi reformatio in pejus -kielto seuraa tätä sääntöä. 
Sen sijaan esimerkiksi todistusvaikutus voi hyvinkin säilyä. Todistusvaikutushan ei ole sidok-
sissa tuomion lainvoimaan. Ks. jäljempänä jakso 3.1.1.
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kiistanaiheet yhteen ja ainoaan oikeudenkäyntiin. Oikeusvoimavaikutus ja 

vireilläolovaikutus eivät ole pelkästään arvoperiaatteen ilmentymiä. Vaiku-

tuksilla on myös vahva instrumentaalinen tarkoitus. Samalla ne muodosta-

vat eräänlaisen sillan tuomitsemisen ja vaihtoehtoisen riidanratkaisun vä-

lille. Vaihtoehtoparadigman vahvuudeksi kun on nähty, että sillä päästään 

kokonaisvaltaiseen konfliktinratkaisuun. Tuomitsemisparadigmassa taas 

tyydytään ratkaisemaan konfliktista irtaantuneita “oikeudellistuneita” osia. 

Tähän transformoitumiseen käsittelykiellot eivät tietenkään auta. Sen sijaan 

voidaan väittää, että ne tukevat, keskittämällä riidanaiheet ja riitojen aihiot 

yhteen oikeudenkäyntiin, kokonaisvaltaista riidanratkaisua. Toisaalta juuri 

tämä keskityspyrkimys vie ristiriitaan access to justice -ajattelun kanssa.177 

Tässä ajattelussa kokonaisvaltaisuutta ei oteta huomioon. Yhdentekevää sen 

kannalta on, pääseekö oikeuttaan hakeva oikeuksiinsa kertayrityksellä vai 

useiden oikeudenkäyntien kautta.178 

Myös oikeusperiaatteiden sisällä oikeusrauhan periaate on jännitteinen. 

Mitä pysyvämpi annettu tuomio on, sitä tärkeämpää on taata sen oikeellisuus, 

toisin sanoen todennäköisyys siitä, että oikeudenkäynnissä on saavutettu oi-

kea lopputulos, eli tarujen aineellinen totuus. Oikeellisuus taas edellyttää pe-

rusteellista ja samalla suhteellisesti paljon aikaa käyttävää käsittelyä. Tämän 

seurauksena oikeudenkäynnit pitkittyvät. Oikeudenkäyntien pitkittyminen 

on puolestaan vastoin sekä prosessioikeuden perinteistä joutuisuuden vaati-

musta että ihmisoikeussopimuksen 6 artiklasta johdettua tehokasta oikeuk-

siin pääsyä. Tehokkuuteen kun sisältyy käsitteellisesti nopeus tai ainakin vii-

vytyksen välttäminen. Mitä enemmän poikkeuksia tuomioiden pysyvyydestä 

tehdään, sitä enemmän käsittelyn tasosta puolestaan voidaan tinkiä. Koko-

naan käsittelemättä jääneet tai vähälle huomiolle jätetyt riitakompleksin osat 

- esimerkiksi asianosaisten keskustelussa esiin nousevat uudet perusteet ja 

vaihtoehtoiset vaatimukset - pystytään ratkaisemaan uudessa oikeudenkäyn-

nissä sikäli kuin ne loppujen lopuksi ratkaisua vaativat. Ensiprosessihan voi 

onnistuneesti lopettaa koko konfliktin. 

177. Männistö 2013 s. 210.
178. Lausuttu hieman yksinkertaistaa. Toki kokonaisvaltainen riidanratkaisu on useimmiten 
tehokkain tapa päästä oikeuksiin. Joskus kuitenkin nopea erillisprosessi ja nopea osittainen 
oikeuksiin pääsy voi olla riitapuolelle tärkeämpää kuin kokonaisvaltainen oikeuksien toteutu-
minen, joka vie paljon aikaa ja kustannuksia.
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2.5.2. Käsittelykiellot ihmisoikeuskontekstissa
Oikeusvoimaopit ja niiden perustan muodostavat identiteettisäännöt on ke-

hitetty ennen ihmis- ja perusoikeusajattelun tuomaa paradigmanmuutos-

ta. Tästä syystä on aihetta kysyä, pystytäänkö ihmisoikeussopimuksesta - ja 

ennen kaikkea sen 6 artiklasta - päättelyllä johtamaan sellaisia reunaehtoja, 

joista on apua yhtäältä prosessilakia säädettäessä, toisaalta siihen sisältyviä 

kieltoja tulkittaessa. Lupaavalta vaikuttaa ennen kaikkea se pääsy oikeuksiin, 

joka seuraa 6 artiklasta. Uudelta näkökulmalta ei saa odottaa liikoja: kehitel-

täessä oikeusvoimaoppeja esille prosessioikeudellisessa kirjallisuudessa ovat 

nousseet paljolti samat argumentit, jotka ihmisoikeusdoktriini sittemmin toi 

esiin. Jos muutosta arvioidaan yleisemmällä tasolla, se näkyy yhtäältä “mo-

dernimpana” kielenkäyttönä, toisaalta argumenttien keskinäisen painoarvon 

muuttumisena. Uusi kielenkäyttö sinänsä ei tuo parannusta, jos se ei lupaa 

onnistuneempia sovelluksia. Sen sijaan painoarvojen muuttuminen muut-

taa maailmaakin. Systeemiargumentit ovat menettäneet merkitystään, asi-

anosaisargumentit taas saaneet sitä lisää. Missä määrin uusi painotus johtuu 

ihmisoikeusdoktriinista, missä määrin se taas on heijastusta siitä, että asian-

osaisnäkökulma yleensäkin on vahvistunut prosessioikeuden tutkimuksessa, 

lienee makuasia.179

Aihetta on yleisempäänkin varoitukseen. Kaikkia prosessilain tulkinnan 

ongelmia ei voi redusoida ihmis- tai perusoikeuksien soveltamisen ongel-

miksi.180 Väite, jonka mukaan access to justice -logiikka suoralta kädeltä an-

taa joko/tai vastauksia kaikkeen, ei tästä syystä vakuuta. Tutkimussuuntaus 

kärsii myös rakenteellisesta vinoutumasta. Access to justice -tutkimus latis-

tuu helposti kasuistiseksi tarkasteluksi: siinä arvioidaan, estääkö tekijä x tai 

tekijä y liiaksi oikeuksiin pääsyä. Tällöin unohtuu monasti konstruktiivinen 

näkökulma: mitä sääntöjä, menettelytapoja tai tukijärjestelyjä tarvittaisiin, 

jotta kansalaiset pääsisivät niihin oikeuksiin, joita laki heille takaa. Access to 

justice -tutkimus ei toisin sanoen ole aina sellaista järjestelmäanalyysiä, jota 

oikeussuojajärjestelmät tarvitsivat. Vähäisempänä riskinä on, että kasuisti-

179. Prosessioikeuden tutkimuksessa asianosaisnäkökulmaa ei ole suoraan kytketty ihmisoi-
keuksiin vaan muuttuneeseen tiedonintressiin. Ks. Koulu 2013 s. 72. 
180. Myös prekluusioon soveltuu seuraava varoitus: “Oikeuden yhteiskunnalliset funktiot 
edellyttävät siinä määrin monipuolista lainoppia ja käytännön lainsoveltamista, ettei näiden 
asetelmien palauttaminen yksinkertaisiksi perusoikeusasetelmiksi ole aina mielekästä.” Näin 
Nuotio 2002 s. 17. Ohimennen todettakoon, että sen enempää oikeusvoima- kuin vireilläolovai-
kutuskaan eivät ole päässeet siihen luetteloon, jossa arvioidaan perus- ja ihmisoikeusajattelun 
vaikutusta perinteisiin prosessinedellytyksiin. Painoalueita ovat päinvastoin olleet tuomarin 
esteellisyys, haastesäännöstö sekä oikeussuojaintressi. Ks. Havansi 2009 s. 285.
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sessa tarkastelussa tekijöiden yhteisvaikutus unohtuu. Vaikka tekijät x ja y si-

nänsä jäävät alle haitallisuusrajan, niiden yhteisvaikutus voi luoda todellisen 

oikeuksiin pääsyn esteen. Esimerkkinä tällaisesta on pidetty niin sanottujen 

sosiaaliturva-asioiden käsittelyä muutoksenhakulautakunnissa. Sosiaalitur-

van muutoksenhaussa lakimiesapua ei de facto ole saatavissa, sosiaalilain-

säädäntö on vaikeaselkoinen ja lautakuntamenettely edellyttää kansalaiselta 

tosiasiallisesti melkoista omatoimisuutta.181 

Vaikka ihmisoikeusajattelun läpäisyvoima tunnustettaisiinkin, on kaikkea 

muuta kuin selvää, mihin se tässä kontektissa johtaa - viekö se laajoihin vai 

suppeisiin käsittelykieltoihin? Lähtökohdaksi ei automaattisesti voida ottaa 

näkemystä, jonka mukaan oikeuksiin pääsy vaatii suppeita käsittelykieltoja. 

Vastaamisen vaikeus johtuu ainakin osaksi oikeuksiin pääsyn näkökulman 

kerroksista. Siinä on tapana erottaa kaksi osiota, jotka englanninkielinen kä-

sitteistö tuo suomalaista selkeämmin esiin.182 Yhtäältä puhutaan pääsystä 

tuomioistuimeen (access to court) eli oikeudellisesta ja tosiasiallisesta mah-

dollisuudesta saada kiista tuomioistuimen - tai laajemmin muun riidanrat-

kaisuelimen - käsiteltäväksi. Ilmaisu “oikeuden saavutettavuus” kuvaa hyvin 

tätä mahdollisuutta. Oikeuksiin pääsyllä (access to justice) tarkoitetaan sitä, 

että oikeudenkäynnin avulla aineelliset oikeudet pystytään toteuttamaan. 

Oikeuksiin pääsy edellyttää samanaikaisesti oikeuden muodollista ja tosi-

asiallista saavutettavuutta, laadukkaita menettelytapoja asian käsittelyssä, 

tehokkaita täytäntöönpanojärjestelyjä sekä monasti myös toteuttamiskel-

poista aineellista lainsäädäntöä. 

Uusimmassa tutkimuksessa pääsyllä oikeuksiin viitataan oikeuksien 

toteutumiseen eli access to justice -näkökulmaan. Normaalisti pääsy tuo-

mioistuimeen ei muodosta suurta pulmaa, Tosin oikeudenkäyntikynnystä 

riita-asioissa pidetään Suomessa liian korkeana, mistä johtuen esimerkiksi 

kuluttaja-palkansaajan tosiasialliset mahdollisuudet tuoda riitansa tuomiois-

tuimeen ovat kyseenalaistettavissa. Sen sijaan esimerkiksi hallintoprosessia 

pidetään tässä suhteessa suorastaan ihanteellisena. Suomessa oikeuden-

käyntikynnystä nostavat erityisesti oikeudenkäyntikustannukset ja erityisesti 

pelko joutua korvaamaan vastapuolen oikeudenkäyntikustannukset. Asi-

anosainenhan voi melkoisesti vaikuttaa omiin kustannuksiinsa; sen sijaan 

hänen mahdollisuutensa kontrolloida vastapuolen kustannuksia ovat mel-

ko vähäiset. Varsinaiset oikeudenkäyntimaksut eli tuomioistuimen perimät 

maksut ovat Suomessa pienet, joten ne eivät nosta oikeudenkäyntikynnystä. 

181. Koulu 2015 s. 61.
182. Ervo 2005 s. 117.
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Oikeusvertailevasti asia ei ole aina näin onnellisesti. Esimerkiksi Englannis-

sa maksut ovat nousseet niin korkeiksi, että niiden on väitetty siirtäneen oi-

keuksiin pääsyn useimpien ihmisten ulottumattomiin.183

Prekluusio kuitenkin nousee nimenomaan tuomioistuimeen pääsyn es-

teeksi.184 Pääsyn esteeksi on nimittäin luettu myös se, kun tuomioistuin ei 

asiallisesti ratkaise sille tehtyä vaatimusta.185 Prekluusiohan johtaa oikeu-

denkäynnissä esitettyjen vaatimusten tutkimatta jättämiseen. Väite, jonka 

mukaan tällöinkin asia on saatu oikeuden käsiteltäväksi, ei ymmärrettävästi 

vakuuta oikeuksiaan hakevaa asianosaista. Oikeuskäytännössä 6 artiklan kir-

jaimen on katsottu tällöinkin täyttyneen. Esimerkiksi ratkaisussa KKO 2015:35 

korkein oikeus nimenomaan totesi, että kansalaisen oikeutta saada asia tuo-

mioistuimen käsiteltäväksi ei ollut loukattu, vaikka asia jäi lopulta tutkimatta. 

Ulosmitatut varat oli nimittäin ehditty tilittämään velkojalle. Perusteluista 

näkyy kuitenkin tuomioistuimen moraalinen epävarmuus ellei suorastaan 

huono omatunto. 186 Onkin selvää, että suhteettoman laaja ja etenkin enna-

koimaton prekluusio on tuomioistuimeen pääsyn oikeudellinen este. Ris-

ki siitä, että tuomioistuin jättää asian tutkimatta, taas on tuomioistuimeen 

pääsyn tosiasiallinen este. Asianosaisen nimittäin on pakko ottaa turhasta 

oikeudenkäynnistä seuraava kustannusvastuu tai koituva ajanhukka huomi-

oon omassa päätöksenteossaan. Tosiasialliseksi esteeksi nousee etenkin sel-

lainen preklusiivinen vaikutus, josta ei ole kirjoitetun lain säännöksiä. Tällöin 

taloudellinen riski on suurimmillaan. Oikeuskäytäntö, vakiintunutkaan, ei 

tavallisesti kata muita kuin tavallisimpia tilanteita. Mitä tulee oikeusvoimaan, 

oikeuskäytännön ratkaisuohjeet peittävät kunnolla vain henkilövahinkoja 

koskevat korvaukset. Muilta osin asianosainen on yleisten periaatteitten ja 

tutkimuksen kannanottojen varassa. 

183. Ylisuuret maksut myös panevat “a core principle of Magna Carta at risk, the lord chief 
justice has warned.” Näin The Guardian 9.10.2015: Court fees are against Magna Carta, says 
lord chief justice. 
184. “Oikeusvoima rajoittaa näin ollen myös perustuslaissa turvattua oikeutta oikeudenmukai-
seen oikeudenkäyntiin”. Näin Paso ym. 2015 s. 224. Ohimennen todettakoon, että sanottu koskee 
tietenkin myös positiivista oikeusvoimaa. Siitä nimittäin seuraa, että aikaisempi ratkaisu on, 
kyseistä asiantilaa enää uudelleen tutkimatta, asetettava annettavan uuden tuomion perustaksi.
185. Näin Ervo 2005 s. 118. Tässä on kaksi muunnelmaa, ensimmäisessä tuomioistuin lykkää 
asian ratkaisemista, toisessa se kieltäytyy asian tutkimisesta. 
186. Ratkaisussa nimittäin selitellään huomiota herättävän yksityiskohtaisesti, mitä asianosai-
nen olisi voinut tehdä oikeutensa säilyttämiseksi ja miten ulosottomiehen/käräjäoikeuden olisi 
tullut menetellä, jotta puhevalta olisi säilynyt. Perusteluketju ei tunnu kestävältä. Ulosottoa 
ajatellen erityisen kyseenalaista on, että ulosottomies pystyy yksipuolisesti - eli tilittämällä 
ulosmitatut varat mahdollisimman nopeasti velkojalle - estämään ulosottoa koskevan muu-
toksenhaun tutkimisen.
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Oikeuskäytäntö on myös taipuvainen äkillisiin ja näin ennustamatto-

miin muutoksiin. Korkein oikeus voi milloin tahansa ja siitä varoittamatta 

muuttaa tulkintojaan siitä, miten pitkälle oikeusvoima ulottuu esimerkiksi 

henkilövahingoissa. Toki on myönnettävä, että korkeimman oikeuden tul-

kintalinja tässä asiaryhmässä on ollut suhteellisen vakaa. Itse ongelmaa, tul-

kinnan yhtäkkisen ja varoittamattoman muuttumisen vaaraa, myönnytys ei 

tietenkään kumoa. Tämän tutkimuksen ennakkoratkaisuissa lopputulos oli 

jotenkin ennakoitavuuden rajoissa esimerkiksi ratkaisussa KKO 2013:23. Sen 

sijaan ratkaisussa KKO 2013:83 lopputuloksen on täytynyt olla kaikesta pää-

tellen odottamaton. Samoin ratkaisussa KKO 2013:54 tuomion purkamista 

hakeneella asianosaisella oli ilmeisen väärä käsitys oikeusvoiman objektii-

visesti ulottuvuudesta. Asia erikseen on, että tapauksessa lopputulos oli lo-

pulta asianosaiselle edullinen. Aikaisempaa tuomiota kun ei tarvinnutkaan 

purkaa ennen uutta oikeudenkäyntiä. 

Viime aikojen keskusteluteemaksi on noussut niin sanottu koettu oikeu-

denmukaisuus eli asianosaisten oikeudenkäynnistä saama kokemus.187 Oi-

keudenmukaisuuden tuntu puolestaan on yhtäältä yksittäistapauksessa an-

netun tuomion justifikaation perusta, toisaalta hyvän lainkäytön ominaisuus. 

Access to justice -tutkimussuuntaus panee erityistä painoa myönteisille oi-

keudenmukaisuuskokemuksille. Tämä johtuu siitä, että tutkimussuuntaus 

periaatteessa kiistää lopputuloksen oikeellisuuteen perustuvan arvioinnin 

mahdollisuuden. Tuomion oikeellisuudesta on mahdotonta saada varmuut-

ta; aineellista totuutta ei koskaan saavuteta tai ainakaan emme tiedä, onko 

se yksittäisessä oikeudenkäynnissä saavutettu. Koettu oikeudenmukaisuus 

on näin lopputuloksesta irrotettua kokemustietoa. Voidaan kysyä, onko tyy-

tyväisyystekijöiden ja prosessioikeudellisen prekluusion välillä havaittavis-

sa korrelaatiota tai jopa kausaalisuutta. Vastaus on pääsääntöisesti kieltävä. 

Tutkimuksessa nimittäin on pystytty varsin tarkasti kartoitettu ne oikeuden-

käynnin ominaisuudet, jotka ovat omiaan luomaan koettua oikeudenmukai-

suutta. Vastaavasti kun nämä tyytyväisyystekijöiksi kutsutut ominaisuudet 

puuttuvat, tällaista mielikuvaa ei hevin muodostu alunperin luottavaiselle-

kaan asianosaiselle. Tämän tutkimuksen aihepiirin ominaisuudet, oikeus-

voimavaikutus ja vireilläolovaikutus, jäävät mainitsematta tyytyväisyysteki-

jöiden luetteloissa.188 

Tästä päätellen oikeusvoimavaikutus ja vireilläolovaikutus eivät saa mer-

kitystä oikeudenmukaisuuden kokemuksissa. Vielä vähemmän niiden ulot-

187. Koulu 2014 s. 223. 
188. Tyler 1988 s. 685.
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tuvuuden yksityiskohdat merkitsevät. Aivan yksiselitteinen tämä kieltävä vas-

taus ei ole. Tyytyväisyystekijöihin nimittäin luetaan mahdollisuus oikaista 

virheellinen tuomio.189 Sosiologisia tutkimustuloksia pystytään tulkitsemaan 

myös siten, että koettu oikeudenmukaisuus argumenttina jossain määrin 

puoltaa näkemystä suppeahkosta oikeusvoimavaikutuksesta. Sen sijaan tut-

kimustuloksia venyttävänkin on pakko myöntää, että vireilläolovaikutus jää 

joka suhteessa yhdentekeväksi. Tämän vaikutuksen marginaalisuutta tukee 

myös havainto, että prekluusiosta käyty keskustelu on ammattimaisten toi-

mijoiden välistä. Minkäänlaista kansalaiskeskustelua aihepiiristä ei ole löy-

dettävissä.190 

Totta on, että oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ihanne ulottaa vai-

kutuksensa kaikkeen prosessioikeudelliseen sääntelyyn ja säännösten tul-

kintaan. Ihanne sisältää yhtäältä pääsyn tuomioistuimeen eli oikeuden saa-

tavuuden, toisaalta taas reilun oikeudenkäynnin eli menettelyn reiluuden. 

Perus- ja ihmisoikeuksien voimaa tässä suhteessa ei sovi vähätellä.191 Nämä 

oikeudet voivat syrjäyttää prosessilain nimenomaisenkin säännöksen. Esi-

merkiksi uudessa ratkaisussa KKO 2015:14 korkein oikeus jätti soveltamatta 

säännöksen niin sanotusta poissaolofiktiosta (OK 12:29). Säännöksen katsot-

tiin olevan vastoin niitä puolustautumismahdollisuuksia, jotka perustuslain 

21 § ja ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan (3) d -kohta takaavat rikosasian 

vastaajalle. Asiaa ei muuta se, että tällaisen perusoikeusharkinnan kynnys on 

tarkoitettu korkeaksi. Prosessilain säännös voidaan sivuuttaa vain yksittäis-

tapauksessa ja ilmeisessä ristiriidassa. Myös kirjoittamaton oikeusohje voi-

daan sivuuttaa, se on toisin sanoen lain säännös tässä merkityksessä. Tosin 

kannattaa muistaa, että vakiintunutkaan tulkintalinja ei ole vielä oikeusohje. 

Tulkintalinjaa ei tarvitse syrjäyttää; riittää, että tulkintaa muutetaan uusissa 

tapauksissa. Oikeusvoima- ja vireilläoloprekluusiosta ei, kuten edellä havait-

tiin, ole nimenomaisia säännöksiä, jotka olisi tarpeen jättää soveltamatta. 

Prekluusion kohdalla keskeiseksi nousee näin se, millainen tulkintavaikutus 

ihmis- tai perusoikeuksille annetaan.

189. Se kylläkin tarkoittaa lähinnä vastaajan tietämystä siitä, että tuomioon voi hakea muu-
tosta. Ks. Tyler 1988 s. 695. 
190. Tähän on luontainen syynsä. Jokseenkin jokainen oikeudenkäyntiin osallistunut maallik-
ko pystyy muodostamaan mielipiteen - esimerkiksi - tuomarista ja hänen käyttäytymisestään. 
Sen sijaan prekluusio aktualisoituu oikeudenkäynnissä harvoin, ja silloinkin sen merkitys huk-
kuu vaikeaselkoisten ja maallikolle käsittämättömien menettelydetaljien joukkoon. 
191. Vaikka perus- ja ihmisoikeudet usein niputetaan yhteen etenkin prosessioikeudessa, niillä 
on tavallaan perustava ero. Ihmisoikeudet ovat minimivaatimuksia, perusoikeudet taas opti-
mointikäskyjä. Näin perusoikeusnäkökulma voi johtaa toiseen tulokseen kuin ihmisoikeusnä-
kökulma. Teoriassa ensimmäinen “tuottaa” vahvempaa oikeussuojaa.
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Pohdinnassa on muistettava, että sopimuksen kansainvälisesti takaamat 

ihmisoikeudet ovat vähimmäisvaatimuksia. Prosessioikeuden tutkimusta on 

aihetta moittia siitä, että se on jossain tapauksissa unohtanut tämän lähtö-

kohdan. Keskeiseksi tutkimuskysymykseksi on välillä otettu, täyttääkö tietty 

säännös, menettely tai käytänne tämän minimin vaatimukset. Kun vastaus 

on myöntävä, tiedontarve tulee tyydytetyksi ja kansallisen oikeuden tasok-

kuus vahvistetuksi. Ihmisoikeussopimus itsessään edellyttää, että jäsenvaltiot 

kehittävät - tarkkaan ottaen lupautuvat kehittämään - sopimuksen takaa-

mien oikeuksien sisältöä ja toteuttamista.192 Luottavaisesti uskotaan, että 

kansalliset lait kuten paikallinen perusoikeusjärjestelmä jossain kehitysvai-

heessa turvaavat oikeuksia pitemmälle kuin ihmisoikeussopimus.193 Oikeu-

det toisin sanoen toteutuvat vahvempina tai laajempina kuin sopimus edel-

lyttää. Ihmisoikeussopimushan tehtiin toisen maailmansodan kokemusten 

vaikuttaessa. Kun tämä perustavanlaatuinen lähtökohta unohtuu, pitäytymi-

nen ihmisoikeussopimukseen nousee uudistusten jarruksi. Tätä vaaraa dy-

naamisen tulkinnan periaate ei pysty kokonaan eliminoimaan. Periaatteella 

kylläkin tarkoitetaan, että ihmisoikeussopimuksen tulkinnan on seurattava 

sopimusvaltioiden oikeudellista ja yhteiskunnallista kehitystä.194 Tässä on 

kuitenkin ajateltu lähinnä yleiseurooppalaista valtavirtaa eikä niinkään yk-

sittäisen jäsenvaltion ehkä valitsemaa erityistietä. 

Näin ollen sopimuksen vähimmäisvaatimusten täyttymisestä ei seuraa, 

että tietty kansallisen prosessilain säännös tai kotimainen prosessikäytäntö 

olisi ihanteellinen. Ihanteellinen säännös takaa parhaalla mahdollisella ta-

valla oikeuksiin pääsyn. Oikeastaan olisi melkoinen yllätys, jos näin tapah-

tuisi. Jos jäsenvaltion välttymistä ihmisoikeustuomioistuimen langettavalta 

ratkaisulta ei voi käyttää perustelemaan sen soveltaman “prosessin” hyvää 

laatua, vielä vähemmän tällaiseksi perusteluksi kelpaa ihmisoikeustuomiois-

tuimen ratkaisujen puuttuminen tietyltä alueelta. Sattuma pitkälle määrää, 

mikä kansallisen lain säännös tai jäsenvaltion oikeustapaus pääsee tuomio-

istuimen arvioitavaksi. Prekluusion kaltaiset, helposti teknisiksi luokiteltavat 

säännöstöt eivät useinkaan päädy ihmisoikeustuomioistuimeen. Arvailta-

vaksi jää, johtuuko tämä siitä, että prekluusiot aktualisoituvat niin harvoin 

192. Viljanen 1996 s. 797. Ohimennen todettakoon, että sopimuksessa kielletään siihen tukeu-
tuminen siinä tarkoituksessa, että vahvempaa tai parempaa kansallista oikeusssuojaa heiken-
netään. Tämä pätee toki silloinkin, kun heikentäminen tapahtuu tulkintojen kautta. Ks. myös 
Ervo 2005 s. 47. 
193. Toisaalta edistyksellisen kansallisen lainsäädännön oletetaan hieman epäloogisesti hei-
jastuvan siihen, miten ihmisoikeussopimusta tulkitaan.
194. Ks. Spolander 2007 s. 100.



110

2. Käsittelykieltojen ulottuvuus

vai mielikuvituksen puutteesta. Toisin sanoen kansalainen ei osaa hahmottaa 

kohtaamaansa prekluusiosovellusta ihmisoikeusongelmaksi.

Lopuksi on syytä muistuttaa, että ihmisoikeussopimukseen sitoutuneilla 

valtioilla on varsin laaja valta säännöstellä oikeuksiin pääsyä. Sopimusvaltiot 

voivat prosessilaeissaan rajoittaa sekä kanneoikeutta että tuomioistuinten 

toimivaltaa. Tätä harkintamarginaalia ei kuitenkaan saa venyttää liikaa. Oi-

keuksiin pääsyn “olennaista sisältöä” ei saa vaarantaa. Kuten edellä todettiin, 

oikeuksiin pääsyä rajoitettaessa on muistettava yleiset rajoittamisen edelly-

tykset. Rajoittamisella on oltava ensiksikin hyväksyttävä tarkoitus, toiseksi 

rajoittamisen on oltava suhteessa tavoitteeseen.195 Edellytyksiä on helppo 

soveltaa prekluusion muodostamaan erityistapaukseen. Oikeusvoimaan ja 

vireilläoloon liitetyn prekluusion tarkoitus on sinänsä hyväksyttävä: asian-

osaisiahan suojataan näin toistuvilta oikeudenkäynneiltä samassa riidassa. 

Sen sijaan kiistanalaista on, missä määrin prekluusiosääntely on perustel-

tavissa tuomioistuinten työtaakalla tai tuomareiden säästämisellä “turhis-

ta” oikeudenkäynneistä. Prekluusiossa kysymys vallasta rajoittaa oikeuksiin 

pääsyä jopa kääntyy. Sopimusvaltiolla on ehkä velvollisuus kohtuulliseen 

prekluusiosääntelyyn, jotta oikeuksissa pysyminen tulee turvatuksi. Tästä 

seuraa, että ainakin niin sanottua hyökkäävää eli revanssihenkistä oikeuk-

siin pääsyä on rajoitettava.196

2.5.3. Ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytäntö: 
käsittelykiellot ja pääsy oikeuksiin

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin kokosi Kemp-tapaukseensa (24.4.2008) 

onnistuneesti ne yleiset edellytykset, joilla pääsyä tuomioistuimeen voitiin 

rajoittaa. Ihmisoikeussopimuksen 6 artikla sallii “hiljaisesti” tällaisen rajoit-

tamisen. Kuten edellä todettiin, pääsyä tuomioistuimeen ei kuitenkaan saa 

estää siinä määrin, että sillä puututaan tuon oikeuden olennaiseen sisältöön. 

Rajoituksilla oli lisäksi oltava hyväksyttävät tavoitteet ja käytettyjen keino-

jen oli oltava oikeassa suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Rajoituksista on 

myös säädettävä lailla. Artiklaa rikotaan, jos kansallinen sääntely ei edistänyt 

195. Pellonpää 2005 s. 334. Tuomioistuimeen pääsyn “legitiimeistä” rajoituksista ks. myös 
Warnling-Nerep 2008 s. 75. Standardilistaan on lisättävissä myös asian ei-oikeudellinen luon-
ne. Osa riidoista katsotaan sellaisiksi, että ne eivät muodosta tuomioistuinasioita. Esimerkiksi 
intressiriidat eivät periaatteessa ole tällaisia. Ks. Koulu-Turunen 2012 s. 118. Asian pitää siis 
olla prosessikelpoinen, mihin liitetään monasti vaatimus riidan vakavuudesta. “Saksøkerens 
påstand må videre bygge et ‘arguable grounds’: sen må være prosedabel”. Näin Aall 2004 s. 319. 
196. Puolustavan ja hyökkäävän prekluusion erottelusta ks. Bayles 1987 s. 74.
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oikeusvarmuutta eikä asianmukaista oikeudenhoitoa vaan pelkästään esti 

asianosaisia saamasta asiaratkaisua riidassaan. Tapaus sinänsä oli varsin 

huono rajoitusedellytysten yleisiin linjauksiin. Se nimittäin on poikkeuksel-

lisen kasuistinen. Tapauksessa aktualisoitui kysymys siitä, oliko luxemburgi-

lainen kassaatiotuomioistuin asettanut liiallisia muotovaatimuksia valituk-

selle, jonka se sittemmin jätti puutteellisena tutkimatta. Valituksen tehnyt 

asianosainen menestyi ihmisoikeustuomioistuimessa. Se nimittäin katsoi, 

että kassaatiotuomioistuin oli loukannut 6 artiklaa, kun se sovelsi kansallisen 

prosessilain yksilöintivaatimusta liian muodollisesti. Ratkaisun opetuksesta 

voidaan keskustella. Tuomioistuimen normaali opastusvelvollisuus ja tukeva 

prosessinjohto olisivat antaneet saman lopputuloksen kuin keinotekoinen 

ja venytetty ihmisoikeusperustelu. 

Esertas -tapauksessa (31.6.2012) otettiin kantaa nimenomaan oikeusvoi-

maan, mistä syystä sen merkitys tässä tutkimuksessa on suuri. Tapauksessa 

liettualainen lämpöyhtiö oli ensiprosessissa vaatinut maksua lämpötoimi-

tuksistaan vastaajalle vuosilta 2002-2003. Liettualainen tuomioistuin hylkä-

si kanteen, koska sopimussuhdetta ei ollut syntynyt eikä lämpöäkään ollut 

noina vuosina toimitettu vastaajan asuntoon. Myöhemmin lämpöyhtiö nos-

ti uuden kanteen, jossa se vaati maksua vuosilta 2004 ja 2005. Tämä kanne 

puolestaan hyväksyttiin. Ihmisoikeustuomioistuin totesi 6 artiklaa rikotun, 

joskaan sen perustelut eivät ole kaikkein selkeimpiä. Ihmisoikeustuomiois-

tuin oli kiistatta oikeassa katsoessaan, että asiat eli kannevaatimukset eivät 

olleet identtisiä. Molemmat oikeudenkäynnit olivat kuitenkin koskeneet sa-

maa oikeussuhdetta ja samoja “riidan ratkaisun kannalta olennaisia seik-

koja”. Uudessa oikeudenkäynnissä oli kuitenkin tehty sopimussuhteesta ja 

lämmön toimittamisesta toisenlainen päätös kuin ensiprosessissa. Aikai-

sempi päätös oli näin syrjäytetty yhtäältä kansallisen lain uustulkinnalla ja 

uudella soveltamisella, toisaalta sillä muodollisella seikalla, että myöhempi 

kanne koski toista ajanjaksoa kuin ensiprosessin kanne. Suomalaisesta nä-

kökulmasta kysymyksessä oli ilmeinen oikeudellinen uuskonstruointi, jolla 

oikeusvoima murrettiin. Ihmisoikeustuomioistuin jatkoi päättelyään melko 

erikoisesti rinnastamalla asian uudelleen käsittelyn aikaisemman tuomion 

poistamiseen. Tuomion poistamisessa taas oikeusvarmuuden periaatteesta 

voitiin poiketa ainoastaan, kun poikkeamista ei perustettu pelkkään juridi-

seen puhdasoppisuuteen vaan sille oli “pakottavaa yhteiskunnallista tarvetta”.

Vaikka ratkaisu on vaikeaselkoinen, jotkut päätelmät siitä näyttävät oikeu-
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tetuilta. Ensiksikin ihmisoikeustuomioistuin selvästi paheksui tapauksen lii-

an suppeaa oikeusvoimasovellusta. Tosin on samalla muistettava, että yhden 

ratkaisun perusteella ei vielä voi sanoa ihmisoikeustuomioistuimen asettu-

neen laajan oikeusvoimavaikutuksen puolestapuhujaksi. Toiseksi ihmisoi-

keustuomioistuimen mielestä oikeusvarmuutta ei saa syrjäyttää juridisella 

uuskonstruktiolla eli soveltamalla toista aineellisen lain säännöstä. Samalla 

kannalla on myös Suomen oikeus. Kolmas päätelmä ihmisoikeustuomiois-

tuimen ratkaisusta on kiistanalaisempi. Ratkaisu nimittäin tuntuu antavan 

epäsuoraa tukea tilanneherkälle oikeusvoimaopille. Oikeusvarmuudesta-

han saa ratkaisun perustelujen mukaan poiketa “pakottavan yhteiskunnal-

lisen tarpeen” takia. Tällainen tarve voi teoriassa olla ensiprosessin tuomion 

ilmeinen virheellisyys ainakin, kun se heikentää luottamusta valtiolliseen 

lainkäyttöön. Sen sijaan avoimeksi jää, missä määrin oikeusvarmuudesta 

poikkeamista - eli käytännössä suppeaa oikeusvoimavaikutusta - voidaan 

perustella abstraktisti lainkäyttön tehokkuudella taikka Kemp-tapauksen ta-

paan oikeusvarmuuden edistämisellä tai asianmukaisella oikeudenhoidolla. 

Nämä perusteet ovat niin epämääräisiä, että mikä tahansa tapaus on tuota-

vissa niiden piiriin. Tosin samalla niiden ongelmanratkaisukyky on olematon.  

Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimuksen vaikutus prekluusio-

sääntelyyn tai sen tulkintaan sisältää toisenkin ristiriidan. Ristiriita on hei-

jastumaa siitä jännitteestä, joka vallitsee oikeuden saatavuuden ja oikeuden 

laadun välillä. Esimerkki jännitteestä eurooppalaisessa prosessioikeudessa 

on ennakkoratkaisu C-112/13, jossa EY-tuomioistuin poikkeuksellisesti tulkit-

si ihmisoikeussopimusta. Tapauksessa haaste oikeudenkäyntiin oli lopulta, 

useiden turhien yritysten jälkeen, annettu tiedoksi uskotulle miehelle, joka 

oli määrätty vastaajalle oikeudenkäyntiä varten. Vastaaja vetosi siihen, että 

hänelle ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan mukaan kuuluvia oikeuksia oli 

loukattu, koska uskottu mies ei ollut oikeudenkäynnissä tehnyt tapaukses-

sa ilmeisen aiheellisia forumväitteitä. Kantaja taas perusteli lopputulosta 

sillä, että hänellä oli oltava käytössään sellainen tehokas oikeussuojakeino, 

jolla hän pääsisi oikeuksiinsa. EY-tuomioistuin asettui ennakkoratkaisus-

saan enemmän tai vähemmän suoraviivaisesti vastaajan taakse. Uskottuun 

mieheen turvautuminen ei ollut “kohtuulliseksi tasapainossa” kantajan oi-

keuksiin pääsyn ja vastaajan puolustautumisoikeuden suhteen. Tapaus ei 

ole suoraan rinnastettavissa edellä käsiteltyihin ihmisoikeustuomioistuimen 

ratkaisuihin. EY-tuomioistuimen ennakkoratkaisussa alkuperäisen kantajan 
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intressit eivät selvästikään ole olleet ratkaisevia. Pikemminkin EY-tuomiois-

tuinta voisi ehkä moittia siitä, että se väheksyi kantajan ilmeistä oikeussuo-

jan tarvetta. 

Jos korostetaan pääsyä tuomioistuimeen, oikeudenmukaisen oikeuden-

käynnin ideaali kyseenalaistaa sen preklusiivisen vaikutuksen, joka liittyy 

oikeusvoimaan. Prekluusio nimittäin estää pääsyn tuomioistuimeen, oikeus- 

voimassa totaalisesti eli mihinkään tuomioistuimeen, vireilläolon kohdalla 

toiseen tuomioistuimeen. Ristiriitaa ei voida kiertää juristerisella väitteellä, 

jonka mukaan asianosainen saa toki asiansa tuomioistuimeen ja oikeuden-

mukaisen oikeudenkäynnin vaatimus tätä kautta täyttyy. Lopputulos kun on, 

että kansalaisen materiaalinen asema jää tuomioistuimessa joka tapauksessa 

tutkimatta prekluusion takia. Käsittely tuomioistuimessa rajoittuu vain sen 

selvittämiseen, vallitseeko preklusoiva tosiseikka. 

Tässä vaiheessa pro et contra -argumentit on tiivistettävä yhtenäisnäke-

mykseksi. Kohtalainen yksimielisyys tuntuu vallitsevan siitä, että oikeusvoi-

mavaikutuksen ulottuvuuden määrää punninta. Siinä vastakkain ovat yhtääl-

tä pääsy tuomioistuimeen (access to court), toisaalta lainkäytön ratkaisujen 

lopullisuuden tai osapuolten näkökulmasta oikeusrauhan periaate. Jos pai-

noa annetaan koetulle oikeudenmukaisuudelle, pääsy tuomioistuimeen pai-

nottuu hieman punninnassa. Toisin sanoen oikeusvoiman alaa tulkitaan oi-

keuksia peräävän riitapuolen eduksi. Prosessiekonomialla on jonkun verran 

painoarvoa, mutta ratkaisevaa roolia oikeusvoiman ulottuvuuden määrit-

täjänä se ei saa. Mitä tulee vireilläolovaikutukseen, yhtenäiskuva on selke-

ämpi. Oikeusrauhan periaate ei, nykytulkinnan mukaan, kata lis pendens 

-tilanteita; aikanaan asia toki oli toinen, mutta kahdentuhannen vuoden ta-

kainen roomalainen oikeus ei tietenkään muodosta kummoista argumenttia. 

Lainkäyttöjärjestelmän rakenne sinänsä hajottaa konflikteja, toisin sanoen 

pakottaa riitapuolen rinnakkaismenettelyihin. Välistä tämä on jopa tarkoitus, 

jotta päätöksentekoon tarvittava asiantuntemus pystytään takaamaan. Tämä-

hän selittää kahden lainkäyttölinjan ja erityistuomioistuinten olemassaolon. 

Pääsy tuomioistuimeen on näin vahva pääsääntö, jolloin vireilläolovaikutus 

jää heikoksi. Toisaalta prosessiekonomia nousee rajoittamattoman tuomiois-

tuimeen pääsyn vastapainoksi. 

Edellä on päädytty siihen, että access to justice -ajattelu puhuu oikeusvoi-

maa vastaan, oikeusrauhan periaate taas sen puolesta. Tämä kuva on sekin 

liian mustavalkoinen. Access to justice -opeista saadaan argumentteja myös 
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laajahkolle oikeusvoimavaikutukselle. Tuntuu oikeudenmukaiselta, että hä-

vinneelle osapuolelle ei saa antaa rajoittamattomia mahdollisuuksia mitä-

töidä sitä lopputulosta, minkä ensiprosessi on tuottanut. Tätä vaatii muun 

muassa yhdenvertaisuusperiaate. Uudet oikeudenkäynnit on estettävä siitä-

kin syystä, että vahva vastapuoli kuluttaa muutoin uusilla oikeudenkäynneil-

lä loppuun voittaneen riitapuolen voimavarat. Asianosainen on näin sekä 

päästävä tuomioistuimen avulla oikeuksiin että “pidettävä” oikeuksissaan. 

Tätä oikeuksiin pääsyn pysyvyyttä painotettaessa oikeusvoimaprekluusion 

alan tulisi myös access to justice - ajattelun mukaan olla laaja. Kun siirry-

tään vireilläolovaikutukseen, access to justice -ajattelu ei tarjoa kovinkaan 

vakuuttavia pro-argumentteja laajalle prekluusiolle. Tuntuu pikemminkin 

oikeudenmukaiselta, että kansalaisella on oltava mahdollisuus hyödyntää 

kaikkia niitä oikeussuojateitä, jotka lainkäyttöjärjestelmä tarjoaa. Eri teitä 

saatava oikeussuoja voi olla erilaista. Näin ollen samanaikaiset oikeuden-

käynnit etenisivät omaa tahtiaan, eikä vireilläololla olisi asiakäsittelyä estä-

vää tai pysäyttävä vaikutusta. Tai kääntäen: aloitteen tehneelle vastapuolelle 

ei anneta mahdollisuutta lukita riitapuolia valitsemaansa tuomioistuimeen 

ja menettelyyn. Tällainen yhteen menettelyyn lukitseminen nimittäin es-

tää tai voi estää pääsyn tehokkaan riidanratkaisun piiriin. Vaara on yleisesti 

tunnettu eurooppalaisessa prosessioikeudessa (niin sanottu torpedoefekti).

Totta on, että heikko vireilläolovaikutus toimii joskus oikeuksiin pääsyä 

vastaan. Kun vireillä on samanaikaisesti lukuisia ja erityisesti vastapuolen 

käynnistämiä oikeudenkäyntejä, oikeuksiaan peräävä riitapuoli ei pysty aja-

maan kunnolla asiaansa niistä yhdessäkään. Lukuisat samanaikaiset oikeu-

denkäynnit nousevat näin tosiasialliseksi esteeksi oikeuksiin pääsylle. Edellä 

esitetystä havaitaan samalla, että heikko prekluusio, oli kysymys oikeusvoi-

masta tai vireilläolosta, muodostuu ongelmaksi ennen kaikkea silloin, kun 

riitapuolet ovat voimavaroiltaan kovin erilaisia. Kuten edellä havaittiin, heik-

ko prekluusio suosii taloudellisesti ja tiedollisesti vahvempaa osapuolta. Vain 

vahvalla toimijalla on lähtökohtaisesti resursseja käynnistää joko samanai-

kaisesti tai peräkkäin uusia oikeudenkäyntejä. Näin avautuu seuraava pää-

telmä. Jos silmällä pidetään access to justice -ajattelun tyyppiosapuolta, talo-

udellisesti tai tiedollisesti heikompaa asianosaista, ihanteellinen yhdistelmä 

on loppujen lopuksi riidan maksimaalinen keskitys yhteen oikeudenkäyntiin 

(eli laaja vireilläoloprekluusio) sekä siinä annetun ratkaisun maksimaalinen 

pysyvyys (eli laaja oikeusvoimaprekluusio).
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Tämän jakson ihmisoikeuslähtöinen tarkastelu tuottaa näin pettymyksen. 

Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimuksesta ei hevin pystytä johta-

maan sellaisia sääntöjä, jotka auttaisivat hahmottamaan sen enempää oike-

usvoiman kuin vireilläolonkaan vaikutuspiiriä. Tulokset ovat pikemminkin 

ristiriitaisia. Saatetaan yhtäältä sanoa, että prekluusion on oltava kummas-

sakin muodossaan mahdollisimman kapea. Näin kansalainen pystyy uudella 

oikeudenkäynnillä korjaamaan sen virheen, minkä hän on ensiprosessissa 

tehnyt joko asiaansa ajaessaan tai tuomioistuinta valitessaan. Toisaalta yh-

tä vakuuttavalta kuulostaa väite, että voittaneen riitapuolen on “pysyttävä” 

oikeuksissaan tai että päällekkäiset oikeudenkäynnit voivat nekin nousta 

oikeuksiin pääsyn tosiasialliseksi esteeksi. Oikeudenmukaisen oikeuden-

käynnin vaatimuksen tyhjyys oikeusvoiman osalta ei ole yllätys. Ihmisoi-

keussopimus (tai oikeammin sen tulkintakäytäntö) kiinnittää varsin vähän 

huomiota siihen oikeudelliseen ratkaisuun, johon oikeudenkäynti päättyy. 

Vaikkakaan oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimuksia ei tässä tut-

kimuksessa onnistuta yhdistämään oikeusvoiman ja vireilläolon tuomaan 

prekluusioon, jonkinlainen välillinen tulkintavaikutus näyttää kuitenkin val-

litsevan. Tavallaan prekluusion perusidean vastaisesti uudessa tutkimukses-

sa prekluusiosäännöiltä (eli prekluusion piirin määrittäviltä oikeusohjeilta) 

odotetaan myös sisällöllistä hyväksyttävyyttä. Kuten jäljempänä tullaan ha-

vaitsemaan, esimerkiksi oikeusvoimaprekluusio ei saa johtaa yksittäistapa-

uksissa kohtuuttomiin tai epäoikeudenmukaisiin tuloksiin (KKO 2014:101). 

2.6. Oikeusvoima Euroopan unionin 
oikeusjärjestyksessä

EY-tuomioistuin on ottanut useita kertoja kantaa kansallisten lainkäyttörat-

kaisujen pysyvyyteen. Tavallisesti kysymys on ollut siitä, estääkö kansallinen 

oikeusvoimasääntely sellaisen jäsenvaltioon kohdistetun korvauskanteen, 

joka perustuu unionin oikeuden loukkaukseen. Oikeusvoiman merkitys ja 

ulottuvuus on tällöin ollut ratkaisussa eräänlaisena fundamentaalisena esi-

kysymyksenä. Peruslinjauksena on pidetty ennakkoratkaisua C-224/01 (Köb-

ler), joka kylläkin koskee hallintolainkäyttöä. Unionin oikeusjärjestystä sivua-

vat riidat päättyvät enimmäkseen tälle lainkäyttölinjalle. Ennakkoratkaisu on 

pantu merkille myös Suomessa. Sitä esimerkiksi siteerataan seikkaperäisesti 

ratkaisussa KHO 2013:199, jota käsitellään jäljempänä monessa asiayhteydes-



116

2. Käsittelykieltojen ulottuvuus

sä. Ennakkoratkaisu herättää tosin primäärikysymyksen, ovatko sen suunta-

viivat yleisiä vai rajoittuvatko ne hallintolainkäyttöön. Tässä tutkimuksessa 

on katsottu enemmittä perusteluitta, että hallintotuomioistuimen ratkaisu 

rinnastuu pysyvyysproblematiikassa yleisen tuomioistuimen ratkaisuun. Toi-

nen asia on, että ulottuvuussäännöt voivat yksityiskohdissaan vaihdella, ku-

ten tullaan näkemään. 

EY-tuomioistuin korostaa - ehkä hieman yllättäen - ennakkoratkaisus-

saan oikeusvoiman tärkeyttä. Oikeusrauha, oikeussuhteiden pysyvyys ja hy-

vän lainkäytön takaaminen vaativat, että lopulliseksi tulleita lainkäyttöpää-

töksiä ei enää saa asettaa kyseenalaisiksi. EY-tuomioistuin kuitenkin saman 

tien osoittaa tavan, jolla ohjelmanjulistusta tuomioiden pysyvyydestä pysty-

tään kiertämään. Asianosaisella, joka on kärsinyt unionin oikeusjärjestyksen 

loukkaamisesta vahinkoa, on nimittäin oikeus ajaa korvauskannetta kyseistä 

jäsenvaltiota vastaan. Perustelut tulkinnalle ovat puhdasta juristeriaa. Tällai-

sella kanteella nimittäin ei EY-tuomioistuimen mukaan ole identtinen kohde 

eikä aina samat asianosaisetkaan kuin ensiprosessissa. Näin ollen kysymyk-

sessa ei käsitteellisesti ole sellainen sama asia, johon kansallisen tuomioistui-

men päätösten oikeusvoima voisi ylipäätään ulottua. Näin EY-tuomioistuin 

tavoittaa sananlaskun mukaiset kaksi jänistä kerralla. Yhtäältä lainkäyttö-

ratkaisujen pysyvyyden periaatetta ei järkytetä, toisaalta väärän kansallisen 

ratkaisun aiheuttama oikeudenmenetys hyvitetään asianosaiselle. Kun asi-

anosainen on saanut korvauksensa, hänelle on normaalisti yhdentekevää, 

jääkö virheellisen ratkaisun oikeusvoimavaikutus ennalleen. Samalla katoaa 

tarve ylimääräiseen muutoksenhakuun eli väärän ratkaisun purkamiseen. 

Tälläkin on etunsa. Se ensiksikin vähentää tuomioistuinten työmäärää, toi-

seksi pelastaa tuomioistuinten kasvot. Väärää lainsoveltamista ei tarvitse jul-

kisesti tunnustaa. 

Jotta väärinkäsityksiä ei syntyisi, on syytä tuoda esiin, että korvauskanne 

ei tietenkään ole kokonaisratkaisu pysyvyysongelmaan. Se ei esimerkiksi tee 

ylimääräistä muutoksenhakua suinkaan tarpeettomaksi. Kansallisten tuo-

mioistuinten lainvoimaisia päätöksiä puretaan tavan takaa unionin oikeuden 

vastaisina (esimerkiksi KKO 2007:34). Uudeksi ongelmaksi onkin noussut, 

missä määrin EY-tuomioistuimen antamat ennakkoratkaisut saavat takau-

tuvaa vaikutusta, toisin sanoen oikeuttavat “vanhojen” tuomioiden purka-

miseen (esimerkiksi KKO 2007:35). Tosin viivästyneet hakemukset tuomi-

on purkamisesta kaatuvat tavallisesti lakisääteiseen vuoden määräaikaan 
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(OK 31:10.1), mikä tapahtui myös ratkaisussa KKO 2007:35. Lyhyet määräajat 

- vuotta lienee pidettävä tässä suhteessa lyhyenä - luonnollisesti takaavat koh-

talaisesti tuomioiden pysyvyyden ja sen kautta oikeusrauhan. 

Kansallisissa prosessilaeissa EY-tuomioistuimen kehittämä malli, py-

syvyyden kiertäminen, ei ole saanut käyttäjiä. Tämä ei ole ihme. Korvaus-

velvollista valtiota ei hevin löydetä, eikä ole olemassa sellaista ylikansallista 

elintä, joka toteaisi valtion lainkäytön syyllistyneen virheeseen. Oikeusvoi-

man keinotekoinen pysyttäminen ei sitä paitsi olisi oikeuskehitykselle eduksi. 

“Väärät” lainkäyttöratkaisut, joita ei ole muodollisesti kumottu, saavat tavan-

omaisen ennakkopäätösvaikutuksen, mikäli ne ovat peräisin prejudikaatti-

tuomioistuimilta. Lisäksi ratkaisuilla saattaa olla niin sanottuja tosiasiallisia 

vaikutuksia asianosaisten välillä. Niitä taas mahdollisesti tuomittava korva-

us ei riitä peittämään. Syytä on myös muistaa, että korvauskanteella valtiota 

vastaan on oma oikeudenkäyntikynnyksensä, joka luultavasti valtaosassa 

tapauksista estää oikeudenkäynnin. Harvalla asianosaiselle on voimavaroja 

ja rohkeutta tällaiseen oikeudenkäyntiin. Varovaisuuskin kanteen nostami-

sessa on paikallaan, koska tuomioistuin voi soveltaa OK 21 luvun pääsääntöä 

sellaisenaan. Tällöin hävinnyt asianosainen joutuu korvaaman täysimääräi-

sesti valtion oikeudenkäyntikulut.197

197. Ratkaisussa KKO 2013:58 asianosainen (joka oli osakeyhtiö) voitti juttunsa. Se sai käräjä-
oikeudessa 2 500 euron korvauksen. Ratkaisuselostus ei kerro, mitä oikeudenkäyntikustan-
nuksista määrättiin. Oli miten oli, rationaalinen konfliktidiagnoosi olisi päätynyt siihen, että 
kanteen nostaminen moisesta vahingosta on liian riskialtista. Ohimennen todettakoon, että 
ratkaisua koskevissa kommenteissa asianosaisnäkökulma tai asianosaisen oikeuksiin pääsy ei 
saa osakseen huomiota. Ks. Havu 2014 s. 47.
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KOSKETUSPINTOJA

3.1. Prekluusion vaihtoehdot 1: 
todistusvaikutus

3.1.1. Täydennys vai korvike oikeusvoimalle?

Prekluusiodiskurssia käydään niin innokkaasti, että se saa prekluusion näyt-

tämään kohtalonkysymykseltä valtiollisessa lainkäytössä. Kuulija saa kuvan, 

että ilman prekluusiota oikeudenkäyntien määrä olisi hallitsematon. Tuo-

mioistuimet hukkuisivat turhiin tai aiheettomiin oikeudenkäynteihin, jotka 

lisäksi paisuisivat suhteettomiksi riitaintressiin ja asianosaisten voimavaroi-

hin nähden. Prosessioikeuden piilevään mentaliteettihistoriaan sisältyykin 

kuvitelma “raunioittavasta” oikeudenkäynnistä tai oikeudenkäyntien sarjasta. 

Ne vievät perikatoon henkilöitä ja sukuja, nykyaikana myös yrityksiä. Kauno-

kirjallisuus on aika ajoin lietsonut tätä uhkakuvaa. Kuvitelman jakava lukija 

päätyy vahvan prekluusion kannattajaksi. Vaikka prekluusio vaikuttaisikin 

huonolta ratkaisulta - se esimerkiksi tuottaa yksittäistapauksissa selvästi epä-

oikeudenmukaisia tuloksia - surkeakin ratkaisu on parempi kuin ei mitään. 

Tässä ajattelussa metsä hukkuu puiden sekaan. Prekluusio ei ole ainoa eikä 

missään nimessä a priori tehokkain keino, jolla lainsäätäjä voi ohjailla oi-

keudenkäyntien määrää ja laajuutta. Kilpailevista vaihtoehdoista esillä ovat 

olleet eniten todistusvaikutus ja preklusiiviset määräajat.198 Niiden rinnalla 

on muistettava myös oikeudenkäynnin sisäiset sanktiot. Ne ovat osaksi ta-

loudellisia kuten vastuu oikeudenkäyntikuluista, osaksi taas ammattieetti-

siä. Ensimmäiset kohdistuvat asianosaiseen itseensä, jälkimmäiset hänen 

lakimiesavustajaansa. 

Todistusvaikutuksella pystytään varsin pitkälle korvaamaan ne tehtävät, 

joista oikeusvoima positiivisessa tai negatiivisessa muodossaan huolehtii.199 

198. Ks. esimerkiksi Bayles 1987 s. 72. Tosin hän nostaa esiin tässä yhteydessä vain määräajat.
199. Vrt. ehkä Takki 1987 s. 249. Hänen mukaansa todistusvaikutuksella ei voida korvata edes 
positiivista oikeusvoimavaikutusta. Toista ääripäätä edustaa Norjan uudehko prosessilaki. Siinä 
negatiivinenkin oikeusvoima (joka periaatteessa on edelleen pääsääntö) väistyy, jos kantajal-
la on oikeussuojaintressi (tvisteloven 19:15.3). Kantajan tulee kuitenkin osoittaa, että hänellä 
on todellinen tarve saada ratkaisu asiassa: se taas päätellään vaatimuksen aktualisuudesta ja 
kantajan kytkennästä siihen (tvisteloven 1:3). Ks. lähemmin Schei ym 2007 s. 34 ja 865. Kun 
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Positiivinen oikeusvoimavaikutus on käsitteellisesti helppo erottaa tuomion 

todistusvaikutuksesta. Todistusvaikutuksessa aikaisempi tuomio toimii pel-

kästään todisteena uudessa oikeudenkäynnissä. Tuomio on toisin sanoen to-

distustosiseikka, eikä se näin määrää sitovasti annettavan asiaratkaisun sisäl-

töä.200 Tosiasiallisesti ero ei ole kovin selvä. Jos tuomion todistusvaikutus on 

vahva, sen erottaminen (periaatteessa sitovasta) oikeusvoimavaikutuksesta 

vaikeutuu. Vaikka todistusvaikutusta ei ole tapana liittää oikeusvoiman nega-

tiiviseen funktioon, se saa merkitystä myös tällä alueella. Vahva negatiivinen 

todistusvaikutus johtaa siihen, että uusi kanne hylätään nopean käsittelyn 

jälkeen. Kovin todennäköistähän ei ole, että asiassa kyettäisiin esittämään 

uutta, käänteentekevää näyttöä. Jos sellaista näyttöä ylipäätään olisi saatavil-

la, näyttö olisi tuotu esiin jo ensiprosessissa. Kun samalla päätös tutkimatta 

jättämisestä, johon oikeusvoima johtaa, vaatii sekin oman edeltävän käsit-

telynsä, ero vaihtoehdoissa ei asianosaisten silmissä vaikuta merkittävältä. 

Tyytyminen “vain” todistusvaikutukseen on joskus prosessiekonomisesti 

parempi vaihtoehto: myöhempi oikeudenkäynti kevenee. Vanha tuomari-

viisauskin kuuluu, että ‘mitään asiaa ei tarvitse tutkia niin tarkasti kuin niitä 

asioita, jotka jätetään tutkimatta’.

Aineellisoikeudellinen vanhentuminen taas on nimenomaan negatiivi-

sen oikeusvoimavaikutuksen korvike. Vanhentuminen lienee tehtävässään 

eli oikeudenkäyntien määrällisessä ohjauksessa tehokkaampi kuin negatii-

vinen oikeusvoima. Se nimittäin ei tarvitse ensiprosessia pohjaksi. Aineellis-

oikeudellisiin vanhentumisaikoihin ovat rinnastettavissa myös kannemää-

räajat. Myös kannemääräajat ovat tehokkaita. Tosin ne saattavat herättää 

kysymyksen siitä, rajoittavatko määräajat liiaksi ihmis- ja perusoikeuksilla 

taattua pääsyä tuomioistuimeen. Tästä esimerkin tarjoavat isyyslainsäädän-

nön aikanaan ehdottomiksi tarkoitetut, sinänsä varsin pitkät kannemäärä-

ajat. Vaihtoehdot huomaava tutkija alkaakin miettiä, tarvitaanko näiden te-

hokkaiden rajoitus- ja ohjauskeinojen lisäksi ollenkaan prosessioikeudellista 

prekluusiota. Vaikka vastaus olisi, kuten tässä tutkimuksessa, myöntävä, jat-

ajatuksenkulku viedään loppuun, oikeusvoimavaikutus sulautuu kokonaisharkintaan, jossa 
taas keskiöön nousee oikeussuojan tarpeen (‘søksmålinteresse’) määrittely.
200. Näin Lappalainen 2001 s. 403. Varhaisessa tutkimuksessa mietittiin spesifisesti sitä, mikä 
vaikutus ensiprosessissa annetulla tunnustuksella oli. Tunnustuksella oli todistusarvoa, jos-
kaan sen vahvuutta ei lähemmin analysoitu. Muutoinkin suositeltiin, että tuomioistuimen 
aikaisempaa ajatustyötä tuli hyödyntää myöhemmissä oikeudenkäynneissä, koska se joudut-
taisi asian käsittelyä ja parantaisi oikeuskäytännön yhtenäisyyttä. Erikseen varoitettiin siitä, 
että ajatustyön hyväksikäyttö ei saanut tapahtua aineellisen totuuden kustannuksella. Näin 
Halila 1950 s. 294.
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kokysymys kuuluu, missä määrin muut ohjausmekanismit pelkällä voimas-

saolollaan vaikuttavat joko prekluusio-ohjaukseen tai yksittäisen prekluusi-

osäännöksen tulkintaan. Kysymys on sitäkin aiheellisempi, kun muistamme, 

että suomalaisissa tuomioistuimissa ei suinkaan kärsitä riita-asioiden juttu-

ruuhkista. Päinvastoin nimenomaan oikeudenkäynnin perustyypiksi kuvitel-

lut kahden tasavertaisen riitapuolen väliset, taloudellisesti sävyttyneet riita-

asiat ovat katoamassa. Oikeudenkäyntien vähenemisen tahti herättää huolta 

oikeussosiologeissa, vaikka tuomioistuimet itse saattavat kokea pienenevät 

asiamäärät myönteisenä ilmiönä ja valtiontalous suorastaan toivottavana. 

Todistusvaikutukseen turvautumisella on oikeusvoiman vaihtoehtona 

etuja. Ensiksikin todistusvaikutuksen määrittelystä ei tule oikeudenkäyntiin 

samanlaista hankalaa esikysymystä, eli riitaa riidassa, minkä kiperä oikeus-

voimasovellus aiheuttaa. Päätöksenteko oikeusvoimavaikutuksesta johtaa 

pahimmillaan erilliseen valmisteluun ja pääkäsittelyyn. Vaikka näin ei kävi-

sikään, asianosaisille on joka tapauksessa varattava tilaisuus argumentointiin 

ja tarvittaessa todisteluun. Jos oikeusvoimavaikutuksen todetaan puuttuvan, 

käsittelykiellon käsittelyyn uhrattu aika on hukkaan heitettyä materiaalisen 

riidanratkaisun näkökulmasta.201 Sen sijaan todistusvaikutus sulautuu oikeu-

denkäynnissä esitetyn näytön yleiseen (ja samalla muuhun) arviointiin. Joku 

voi kylläkin sanoa, että näytön arvioinnin osana todistusvaikutus ei kunnolla 

jäsenny vaan muuttuu intuitiiviseksi kokonaisharkinnaksi. Näin ei teorias-

sa kuitenkaan pitäisi käydä, sillä tuomioistuimen tulisi soveltaa normaalia 

perusteluvelvollisuuttaan myös todistusvaikutukseen, toisin sanoen kertoa, 

mikä vaikutuksen intensiteetti on, mikä on sen suhde uuteen näyttöön ja 

mikä sen painoarvo tässä suhteessa on. 

Asia erikseen on, että oikeuskäytäntö antaa aiheen hieman pessimistisiin 

päätelmiin. Tuomioistuimet eivät, kylläkin harvalukuisissa ratkaisuissaan, 

ole lähemmin eritelleet tai perustelleet todistusvaikutusta. Osasyynä tähän 

voi olla, että aikaisempi tuomio ei sijoitu luontevasti todistusoikeuden syste-

matiikkaan. Ulkonaisesti tuomio muistuttaa kirjallista todistetta, joten siihen 

tulisi soveltaa tätä todistuskeinoa koskevia sääntöjä. Ohimennen todetta-

koon, että juuri uudistettu OK 17 luku ei kunnolla sääntele kirjallisia todis-

teita. Ainoa vartavastinen säännös on määräys siitä, että todisteena jätettävä 

201. Toki samaa voidaan sanoa kaikista prosessinedellytyksistä. Tässä tutkimuksessa ei suin-
kaan vaadita prosessinedellytyksistä luopumista vaan pelkästään sitä, että niistä on kyettävä 
päättämään mahdollisimman keveän ja nopean käsittelyn perusteella. Jos prosessinedellytyk-
sestä muodostuu oikeudenkäynnin pääasia, konfliktiteorian kannalta valtiollinen lainkäyttö 
epäonnistuu perustehtävässään. 
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asiakirja on annettava tuomioistuimelle alkuperäisenä, ellei tuomioistuin 

salli jäljennöksen käyttämistä (uusi OK 17:39). Valmistelussa keskityttiin it-

sestäänselvyyksiin. Perusteluissa huomautettiin esimerkiksi, että kirjallisen 

todisteen näyttöarvo liittyy “siihen sisältyvään viestiin eli kirjoituksen sisäl-

töön”. Näin ollen käytetyllä kielellä tai kirjoitusalustalla ei ollut ole merki-

tystä.202 Kukaan ei liene prosessioikeuden historiassa esittänyt vastakkaista 

mielipidettä. 

Todistusvaikutusta ei myöskään ole tarpeen kytkeä lainvoimaisuuteen. 

Näin esimerkiksi aikaisemmalla tuomiolla voi olla “täysi” todistusvaikutus, 

vaikka asia on palautettu alempiin oikeusasteisiin. Todistusvaikutukselle on 

myös helppo antaa prosessilajit ja lainkäyttölinjat ylittävä eli interrelatiivinen 

vaikutus. Lisäksi todistusvaikutuksen vaihtelupotentiaali mahdollistaa eroa-

vuuksien huomioon ottamisen. Selvänä voitaneen pitää esimerkiksi sitä, että 

hallintoprosessissa annettujen ratkaisujen todistusvaikutus ei automaattises-

ti ole sama kuin yleisessä lainkäytössä tehtyjen ratkaisujen. Tämä ei tieten-

kään johdu hallintoprosessin luontaisesta huonommuudesta siviiliproses-

siin tai rikosprosessiin verrattuna vaan hallintoprosessin käsittelymuodoista. 

Yksinomainen kirjallinen käsittely (mikä on hyvin vahva pääsääntö hallinto-

lainkäytössä) ei yksinkertaisesti tuota yhtä korkealaatuista ratkaisuaineistoa 

päätöksenteolle kuin välittömyysperiaatetta soveltava käsittely. Väitteet siitä, 

että “totuus” voidaan paremmin tai objektiivisemmin “selvittää” asiakirjoja 

lukemalla, on lupa jättää omaan arvoonsa.203 Todistusvaikutus ei myöskään 

edellytä samalla tavalla identtisiä asianosaisia kuin oikeusvoima. 

Vielä tärkeämpää on, että todistusvaikutus sallii tapauskohtaisen ja sellai-

seksi avoimesti myönnetyn harkinnan. Kiinteät oikeusvoimaopit sen sijaan 

eivät tällaista harkintaa tunnusta. Tosin joskus näyttää siltä, että moniin so-

velluksiin se piilevänä sisältyy. Uudet oikeusvoimaopit taas mahdollistavat 

harkinnan yksittäistapauksessa, toisin sanoen oikeusvoima vaihtelee. Jos 

tyydytään todistusvaikutukseen, tapauskohtaisuus ei kaipaa tuekseen vaival-

loista teoriankehittelyä selittämään tehtäviä poikkeuksia. Jos taas ajatellaan 

202. Ks. todistelu yleisissä tuomioistuimissa 2012 s. 23. Kirjallisen todisteen käsitteestä ks. Pö-
lönen-Tapanila 2015 s. 443. Ratkaisussa Kouvolan hovioikeus 20.4.2005 422 aikaisempi rikos-
tuomio määriteltiinkin asianmukaisesti kirjalliseksi todisteeksi.
203. Koulu 2015 s. 250. Kirjassa puhutaan “objektivisoidusta” näytön arvioinnista. Asiakirjoihin 
tukeutuminen nimittäin hävittää näennäisesti todisteluun muutoin liittyvän epävarmuuden. 
Näytön arviointi muuttuu asiakirjatekstin tulkinnaksi. Samalla erimielisyydet näytön arvioin-
nista pystytään, jos sitä halutaan, muuntamaan erimielisyyksiksi siitä, miten tuomio kirjoi-
tetaan. Kun siinä päästään kompromissiin, todellinen ongelma - mitkä ovat todistusarvot ja 
yltävätkö ne näyttökynnykseen saakka - pystytään ohittamaan. Kuinka usein niin tehdään, jää 
arvailujen varaan. 
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joustavia oikeusvoimaoppeja, todistusvaikutuksen käyttämisellä vältetään 

joko/tai -ratkaisut. Oikeusvoimahan sallii vain kaksi vaihtoehtoa: joko aikai-

sempi päätös on myöhemmässä oikeudenkäynnissä sitova (eli uutta kannetta 

ei tutkita) tai se ei ole sitova (eli aikaisemmalla tuomiolla ei ole merkitystä). 

Asiaan ei vaikuta se, tehdäänkö päätös oikeusvoimasta kiinteiden vai jousta-

vien sääntöjen perusteella. Sen sijaan todistusvaikutus sallii lukuisat vivah-

teet. On myönnettävä, että joustavuus ja vivahteikkuus on samalla todistus-

vaikutuksen rakenteellinen heikkous. Todistusvaikutus on vielä vaikeammin 

ennustettavissa kuin oikeusvoimavaikutus, vaikka jälkimmäisessäkin epävar-

muutta on riittämiin. Asianosaisen on asiaansa ajaessaan vaikea ennakoida, 

millaisen todistusvaikutuksen tuomioistuin tulee antamaan aikaisemmalle 

tuomiolle. Epäkohta on pitkälti korjattavissa informatiivisella prosessinjoh-

dolla. Vapaa todistusteoriahan ei käsitteellisesti ole ristiriidassa tehokkaan 

prosessinjohdon kanssa: oikeastaan se edellyttää sellaista. 

3.1.2. Todistusvaikutuksen vaihtelu

Voidaan kysyä, missä määrin aikaisemman tuomion todistusvaikutus muoto-

aa todistelua myöhemmässä oikeudenkäynnissä. Välillä todistusvaikutus de 

facto tekee, etenkin jos sovelletaan näyttöenemmyysperiaatetta, muun todis-

telun myöhemmässä oikeudenkäynnissä kokonaan tarpeettomaksi. Vähin-

täänkin todistusvaikutus siirtää näyttötaakkaa sen asianosaisen vahingoksi, 

joka haluaa kiistää aikaisemman tuomion oikeellisuuden.204 Pääsäännöksi 

voidaan näin ottaa, että todistusvaikutuksen kumoutuminen edellyttää suh-

teellisen voimakasta vastanäyttöä. Samalla tuomioistuimen perustelutaakka 

hieman siirtyy: tuomioistuimen tulee perustella, miksi vastanäyttö kysei-

sessä yksittäistapauksessa riittää todistusvaikutuksen kumoamiseen. Jos ai-

kaisemman tuomion todistusvaikutus sivuutetaan ilman perusteluja, herää 

aiheellinen epäilys intuitiivisesta tai suoremmin sanottuna mielivaltaisesta 

todistusharkinnasta. Välillä todistusvaikutus lähenee nollaa. Näin käy esi-

merkiksi silloin, kun todistusvaikutuksella näytettävä seikka ei tosiasiallisesti 

204. Männistö 2009 s. 161. Edellä mainitussa Kouvolan hovioikeuden tuomiossa 20.4.2005 422 
aikaisempi rikostuomio yksin riitti todistamaan myöhemmässä oikeudenkäynnissä (oikeuden-
käynnissä käsiteltiin vakuutusyhtiön takautumisvaatimusta), että auton kuljettajan ajokyky oli 
heikentynyt. Vastaaja ei tapausselostuksen mukaan esittänyt asiassa omaa näyttöään. Vahva 
todistusvaikutus suhteessa rikosprosessi –> siviiliprosessi ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys. 
Hieman samankaltaisessa ratkaisussa Vaasan hovioikeus 20.2.1997 277 rikostuomio ei saanut 
edes todistusvaikutusta myöhemmässä riidassa vakuutuskorvauksesta. Tosin ratkaisuselostus 
on äärimmäisen suppea, joten johtopäätös perustuu olettamukseen. 
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ollut käsittelyn eikä näin todistelun kohteena ensiprosessissa. Todistusvaiku-

tus ei toisin sanoen ulotu siihen, mitä olisi voitu tai pitänyt käsitellä ensipro-

sessissa. Tässä suhteessa todistusvaikutus eroaa perustavasti oikeusvoimasta 

tai tarkkaan ottaen laajan oikeusvoimavaikutuksen luovasta fiktiivisen käsit-

telyn säännöstä.205 Jossain määrin todistusvaikutus tuo mieleen puutteen 

absoluuttisissa prosessinedellytyksissä. Myös se voi samalla tavalla nousta 

esiin vasta oikeudenkäynnin loppuhetkillä. Kirjallisuudessa on aiheellises-

ti ihmetelty, miksi ainoastaan oikeustosiseikkoihin sovelletaan fiktiivisen 

käsittelyn sääntöä. Asianosainen ei voi osuvan sanonnan mukaan pantata 

relevanttia oikeustosiseikkaa. Sen sijaan hän voi viivytellä kuinka kauan ta-

hansa, ennen kuin hän kiinnittää huomion tietämäänsä absoluuttisen pro-

sessinedellytyksen puuttumiseen. Esimerkiksi: asianosainen vetoaa vasta 

muutoksenhaussaan siihen, että samaa asiaa on käsitelty ensiprosessissa ja 

se on siellä saanut oikeusvoimaisen päätöksensä.206 

Pohjoismaisessa kirjallisuudessa ei ole kiinnitetty mainittavaa huomio-

ta siihen, mitkä tekijät saavat aikaan todistusvaikutuksen vaihtelun. Tämä 

yllättää, koska vapaa todistusteoria oikeastaan edellyttäisi tapauskohtais-

ta arviointia. Todistusvaikutus ei voi olla vakio, vaan todistusvaikutuksen 

vahvuus voi ja sen pitääkin vaihdella. Näin tapahtuu sekä kotimaisten et-

tä ulkomaisten tuomioiden kohdalla. Tästä päädytään tietenkin kysymään, 

mitkä tekijät saavat vaihtelun aikaan. Ensimmäinen tekijä on selvästikin 

asianosaisten tosiasiallinen osanotto aikaisempaan oikeudenkäyntiin. Yk-

sipuolisen tuomion todistusvaikutus on vähäinen ellei suorastaan olema-

ton: tällainen tuomiohan on periaatteessa ainoastaan prosessioikeudellisten 

velvollisuuksien laiminlyömisen sanktio.207 Myös summaarisissa asioissa 

todistusvaikutus on heikohko, sillä asianosainen ei niissä aina ehti tai vai-

vaudu valvomaan oikeuksiaan. Vastaavasti todistusvaikutus lähtökohtaisesti 

vahvistuu, kun tuomio annetaan täystutkintaisessa, adversiaalisessa ja kont-

radiktorisessa oikeudenkäynnissä.208 Tällaisessa oikeudenkäynnissä asian-

osaiset ovat esiintyneet aktiivisesti, argumentoineet omien kantojensa puo-

lesta ja ottaneet kantaa vastapuolen vaatimuksiin. Erityisen vahvaksi nousee  

rikosasiassa annetun tuomion todistusvaikutus, koska tuomioistuin soveltaa 

virallisperiaatetta. Tosin on syytä muistaa, että vahva todistusvaikutus koskee 

205. Siitä, että jonkin seikan osalta ei synny todistusvaikutusta, ei tietenkään voi päätellä, että 
sen vastakohta vallitsisi. Näytön arviointiin soveltuu historiantutkimuksesta tuttu sääntö: ai-
neiston puuttumisesta ei voi päätellä mitään muuta kuin sen, että aineistoa ei ole.
206. Näin Havansi 2009 s. 279.
207. Hormia 1988 s. 211.
208. Koulu 2012 s. 768.
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lähtökohtaisesti ainoastaan niin sanottua rangaistusvaatimusta eli käytän-

nössä syytteen tarkoittamaa tapahtumakulkua. Toinen vaihtelua aikaansaava 

tekijä ovat tuomion perustelut siltä osin kuin niissä selostetaan ja analysoi-

daan oikeudenkäynnissä esitettyä todistelua. Mitä analyyttisemmät ja yksi-

tyiskohtaisemmat perustelut ovat, sitä uskottavampi on näytön arvioinnin 

lopputulos. Ja kääntäen: ylimalkaiset näennäisperustelut (‘tuomioistuin kat-

soo asiassa selvitetyn’) jättävät todistusvaikutuksen marginaaliseksi. Tällön 

aikaisemman tuomion vakuuttava voima ei enää johdu asiaperusteista vaan 

erittelemättömästä luottamuksesta toiseen tuomioistuimen auktoriteettiin. 

Oma käytännön kysymyksensä on, voiko uutta asiaa käsittelevä tuomio-

istuin torjua todistelun niistä seikoista, joihin se katsoo aikaisemman tuo-

mion todistusvaikutuksen ulottuvan. Periaatteessa todistelun torjuminen 

on mahdollista. Tuomioistuimellahan on oikeus ja teoriassa myös velvolli-

suus torjua tarpeeton todistelu. Ratkaisussa KKO 2011:58 näin myös tehtiin, 

koska vastaajilla oli ollut aikaisemmassa rikosasiassa mahdollisuus vasta-

ta myös niihin korvausvaatimuksiin, joita todistusvaikutus koski.209 Uuden 

näytön vastaanottaminen olisi korkeimman oikeuden perustelujen mukaan 

edellyttänyt erityisiä syitä. Erityisten syiden arvioiminen on tapauskohtaista 

ja subjektiivista, joten ratkaisuohje tekee todistusvaikutuksen de facto yhtä 

vahvaksi kuin oikeusvoimavaikutuksen. Korkeimman oikeuden vähemmistö 

suhtautui uuteen todisteluun myönteisemmin. Vähemmistön näkemykseen 

uuden todistelun tarpeellisuudesta on syytä yhtyä. Korvauskysymykset kun 

eivät ole rikosasian oikeudenkäynnin keskiössä. 

Myös muissa ennakkoratkaisuissa todistusvaikutuksen vahvuus on ko-

rostunut. Ratkaisussa KKO 2011:58 todettiin, että rikostuomiota “oli pidettävä 

erittäin vahvana näyttönä” myöhemmässä korvausoikeudenkäynnissä. Ta-

pauksessa korvausvaatimus oli erotettu erikseen käsiteltäväksi, mikä saattoi 

nostaa vaikutusta. Ratkaisussa KKO 2005:90 todistusvaikutus oli vähällä aihe-

uttaa tuomarin esteellisyyden, kun tuomari oli ottanut kantaa aikaisemman 

päätöksen vaikutukseen tässä suhteessa. Esteellisyys vältettiin hieman epä-

loogisin perusteluin. Perustelujen mukaan ei ollut pääteltävissä, että tuomari 

ei ottaisi asiassa vastaan uutta näyttöä. Ratkaisusta käy ilmi, että tämä “esteel-

lisyysvaikutus” ylittää myös asianosaisten piirin. Asianosaiset aikaisemmassa 

ja myöhemmässä oikeudenkäynnissä eivät nimittäin olleet identtisiä, mikä 

taas olisi ollut oikeusvoimavaikutuksen syntymisen ehto.

Voidaan kysyä, asettaako todistusvaikutus myös suoranaisia ehtoja en-

209. Pölönen 2012 s. 57.



125

3. vaihtoehtoja ja kosketuspintoja

siprosessille. Common law -oikeudessa etenkin positiivinen oikeusvoima 

on ollut tapana sitoa siihen, että aikaisemmassa oikeudenkäynnissä asian 

käsittely on paitsi kaksiasianosaista myös reilua, toisin sanoen kiista ‘has 

been fully and fairly litigated’.210 Pohjoismaisesta näkökulmasta näin ehdoton 

kytkentä ensiprosessin reiluuteen vaikuttaa ylimitoitellulta.211 Aikaisemman 

oikeudenkäynnin reiluus on, jos sitä on syytä epäillä, otettava huomioon 

arvioitaessa todistusvaikutuksen luotettavuutta. Kuten edellä todettiin, to-

distusvaikutus lähtökohtaisesti edellyttää, että sillä todennettava seikka on 

ollut aidosti esillä ensiprosessissa. Joihinkin täsmennyksiin siinä, milloin 

on seikkaa aidosti käsitelty ensiprosessissa, on ehkä aihetta. Ratkaisevaa on 

oikeudenkäynnin kontradiktorisuus sinänsä, ei niinkään adversiaalisuuden 

vallitseminen todistusvaikutuksen vetoavan ja sen kiistävän tahon välillä. To-

distusvaikutuksen tässä merkityksessä perustaa myös sellainen oikeuden-

käynti, jossa varsinaiset asianosaiset ovat toimineet aktiivisesti, vaikkakaan 

muu taho, esimerkiksi sivuväliintulija tai kuultava, jonka suhteen todistusvai-

kutukseen myöhemmässä oikeudenkäynnissä tukeudutaan, ei ole sitä tehnyt. 

Kotimaisessa oikeuskäytännössä todistusvaikutuksen vahvuuden vaih-

telu on, toisin kuin tutkimuksessa, huomattu. Vaihtelua on viime aikoina 

analysoitu varsin yksityiskohtaisesti korkeimman oikeuden ratkaisuissa. Rat-

kaisussa KKO 2015:35 todistusvaikutuksen olemassaoloa perusteltiin sillä, 

että aikaisemmassa oikeudenkäynnissä (se tapahtui eri asianosaisten välil-

lä, joten oikeusvoimavaikutusta ei periaatteessa päässyt syntymään) asian-

osainen oli esittänyt “samat väitteet, vaatimukset ja perustelut” (29-k) kuin 

myöhemmässäkin oikeudenkäynnissä. Tästä perustelulausumasta saadaan 

tuki yleisemmälle säännölle. Kuten edellä todettiin, todistusvaikutus edel-

lyttää syntyäkseen todellista eikä vain fiktiivistä kiistakysymyksen käsittelyä 

ensiprosessissa. Näihin seikkoihin sidottuna todistusvaikutus lähenee van-

hanaikaista eli muodollista oikeusvoimavaikutusta. Ratkaisussa KKO 2014:68 

ajan kuluminen näkyi todistusvaikutuksessa. Tapauksessa oli kysymys lä-

hestymiskiellosta, ja siinä tuotiin näyttönä esiin aikaisempia tuomioita. Kor-

kein oikeus katsoi, että vanhat tuomiot (ne koskivat väkivaltaisuutta ja lap-

sen kaappauksen uhkaa) olivat yli kymmenen vuoden takaa. Lisäksi tuomiot 

olivat perustuneet asianosaisten omiin kertomuksiin.212 Vaikkakaan sitä ei 

210. Bone 2012 s. 350.
211. Ratkaisussa KKO 2011:58 enemmistön kanta tuntuu ottavan vaikutteita tästä ajattelusta. 
Uuden näytön epäämistä nimittäin perusteltiin muun muassa sillä, ettei ollut aihetta epäillä 
edeltäneen rikosoikeudenkäynnin asianmukaisuutta. Ks. Pölönen 2012 s. 59.
212. Perusteluista on myös tehtävissä varovainen päätelmä, jonka mukaan todistusvaikutus - 
toisin kuin oikeusvoimavaikutus - “vanhenee”, toisin sanoen heikkenee ajan myötä. Toisaalta 
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suoraan perusteluissa sanota, todistusvaikutusta pidettiin näistä syistä vä-

häisenä. Lopputulos oli, että hakemus lähestymiskiellosta hylättiin. Päätte-

lyyn on helppo yhtyä. 

Sen sijaan ratkaisua KKO 1996:129 on syytä arvostella. Siinä asianosaisilta 

evättiin - sinänsä vallitsevaa kantaa seuraten - oikeus hakea muutosta rikos- 

asian tuomion perusteluihin. Lopputulosta perusteltiin sillä, että tuomion 

perusteluilla ei ollut “sitovaa” vaikutusta. Periaatteessa vahvan todistusvai-

kutuksen (jollainen rikosasian tuomiolla on) tulisi kuitenkin antaa tässä 

suhteessa oikeus muutoksenhakuun. Näin asianosainen saisi tilaisuuden 

jo ensiprosessissa puolustautua sitä vastaan, että vastapuoli joskus tulevai-

suudessa vetoaa hänelle epäedulliseen todistusvaikutukseen. Voihan olla, 

että tuossa myöhemmässä oikeudenkäynnissä ei enää ole saatavissa sellais-

ta todistusaineistoa, jolla asianosainen saisi kumotuksi todistusvaikutuksen. 

Aineiston häviämisen riski on sitä suurempi, mitä kauemmas tulevaisuuteen 

ensiprosessin lopputuloksen käyttäminen näyttönä sijoittuu.213 Vaikka tätä 

vaaraa ei olisikaan, todistusaineiston laatu tunnetusti heikkenee ajan kulu-

misen myötä. Esimerkiksi todistajien muistikuvat sekä haalistuvat että altis-

tuvat ulkopuolisille vaikutteille.

Todistusvaikutus koskee aikaisemman tuomion faktatoteamuksia. Sen 

rinnakkaisilmiö oikeuskysymyksissä on ennakkoratkaisu- eli prejudikaat-

tivaikutus. Myös sen ero oikeusvoimavaikutukseen on periaatteessa funda-

mentaalinen: oikeusvoima “sulkee pois” itsenäisen tutkinnan uudessa oikeu-

denkäynnissä, ennakkoratkaisuvaikutus taas ei sitä tee.214 Sosiologin silmissä 

ero on veteen piirretty. Tunnettuahan on, että tuomioistuimet eivät käytän-

nössä hevin poikkea ylimpien tuomioistuinten linjauksista, vaikka niillä pe-

riaatteessa olisi oikeus itsenäiseen tulkintaan. Vähintäänkin vaaditaan, että 

tuomioistuinten on pystyttävä tuomiossaan pätevästi perustelemaan, miksi 

ne eivät ole seuranneet ennakkopäätöksen ratkaisuohjetta. Yhtyneenä vah-

vaan todistusvaikutukseen tosiasiallinen ennakkoratkaisuvaikutus tekee ai-

kaisemmasta tuomiosta pysyvän kummassakin suhteessa. 

taas se, jälleen toisin kuin oikeusvoima, voi ulottua sellaisiin uusiin tosiseikkoihin, joihin oi-
keusvoima ei teoriassakaan voi ulottua.
213. Mitä tulee itse oikeusvoimaan, vallitseva kanta ei osoita rakoilemisen merkkejä. Ratkai-
sun KKO 2015:59 perusteluissa - tapaus koski muutoksenhakuoikeutta - todettiin itsestäänsel-
vyytenä, että “perustelut eivät saa oikeusvoimaa” (11-k). Sen sijaan on ajateltavissa, että tämä 
tulkinta ei vielä ratkaise kysymystä oikeudesta hakea muutosta.
214. Gomard-Kistrup 2007 s. 768. Prejudikaattivaikutuksen on arveltu pohjoismaissa jatkuvasti 
voimistuvan. Väite tosin koskee Ruotsia, mutta se lienee yleistettävissä. Ks. Scheiman 2015 s. 
775. Yhdeksi syyksi on veikattu tuomioistuinten kyllästymistä “saamattomaan” lainsäätäjään. 
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3.1.3. Erityistapaus: ulkomaisen tuomion 
todistusvaikutus
Ulkomaisen tuomion vaikutus Suomessa aktualisoi ensimmäisenä lainvalin-

nan ongelman: minkä lain mukaan vaikutuksia arvioidaan? Vallitseva kan-

ta lienee tiivistettävissä seuraavasti. Ulkomaisen tuomion todistusvaikutus 

ei ensinnäkään edellytä, että ulkomainen tuomio olisi voimassa Suomessa. 

Toiseksi todistusvaikutusta arvioidaan aina Suomen prosessilain eli käytän-

nössä OK 17 luvun mukaan. Uudessa oikeudenkäynnissä paikallinen proses-

silaki määrää todistusvaikutuksen eli sen, mitä voidaan käyttää todisteena, 

mikä näyttöarvo milläkin todisteella on, mitä todistelukieltoja sovelletaan ja 

niin edelleen. Vastaavasti sillä, mitä ulkomainen prosessilaki - eli tuomion 

antaneen tuomioistuimen (niin sanotun alkuperämaan) laki - sanoo, ei ole 

merkitystä. 

Sen sijaan ulkomaisen tuomion oikeusvoimavaikutus on sidoksissa sii-

hen, että tuomio on muodollisesti voimassa Suomessa. Tämänkin määrää 

Suomen laki. Lainsäädäntöperinne pohjoismaissa on ollut, että voimassaolo- 

status annetaan ulkomaiselle tuomiolle vain, kun kansainvälinen sopimus on 

siihen velvoittanut.215 Sittemmin EU-asetukset ovat unionin jäsenvaltioiden 

kesken korvanneet valtiosopimukset. Käytännössä kaikki eurooppalaiset tuo-

miot ovat voimassa Suomessa, joten ne saavat oikeusvoiman. Oikeusvoiman 

ulottuvuus ei kuitenkaan seuraa Suomen prosessilakia vaan alkuperämaan 

prosessilakia. Alkuperämaan lex fori ratkaisee toisin sanoen oikeusvoiman 

subjektiivisen ja objektiivisen ulottuvuuden. Uuden oikeudenkäynnin lex fori 

ei kuitenkaan menetä täysin merkitystään. Kansallinen prosessilaki nimittäin 

määrää, millä tavoin oikeusvoima otetaan huomioon oikeudenkäynnissä. Jos 

valinnanvaraa on ja tuomioistuin haluaa keventää oikeudenkäynnin kulkua, 

se ehkä antaa ulkomaiselle tuomiolle vain todistusvaikutuksen. Vaikka tämä 

on periaatteessa virheellistä, se voi olla asian käsittelylle suorastaan hyväk-

si. Näin vältytään sekä hankalalta lainvalinnalta että työläältä ja tuloksiltaan 

epävarmalta vieraan prosessilain sisällön selvittelyltä. On muistettava, että 

monissa maissa oikeusvoimaa koskevat säännöt ovat vähintään yhtä epä-

määräisiä ja tapausherkkiä kuin vastaavat suomalaiset säännöt. 

Kansallinen tuomioistuin voi kieltäytyä tunnustamasta sinänsä voimassa-

olevaa ulkomaista tuomiota, jos se on vastoin Suomen oikeusjärjestyksen pe-

rusteita. Tämä ordre public -epäämisperuste koskee tietenkin myös kyseisen 

tuomion oikeusvoimavaikutusta.216 Käytännössä peruste tulee sovellettavak-

215. Jokela 2015 s. 577.
216. Ks. esimerkiksi Gomard-Kistrup 2007 s. 772. Perusteen tulkinnasta ks. myös Tapola 2015 
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si vain sellaiseen subjektiiviseen oikeusvoimavaikutukseen, joka verrattuna 

kansalliseen prosessilakiimme ulottuu suhteettoman laajaan henkilöpiiriin. 

Mitä tulee objektiiviseen oikeusvoimaan, on nimittäin vaikea keksiä esimerk-

kiä soveltamistilanteesta. Kotimainen oppi nimittäin ulottaa oikeusvoimavai-

kutuksen niin kauas, että harvan jos yhdenkään vieraan prosessilain oikeus-

voimavaikutus ei enää ole kohtuuttoman laaja kotimaiseen verrattuna. Ordre 

public -peruste ei täyty, vaikka ulkomainen prosessilaki antaa sitovuuden 

myös tuomion perusteluille tai sellaisille ennakkokysymyksille, joihin oike-

usvoima ei Suomen oikeudessa ulotu. Kumpikaan ulottuvuussääntö ei ole 

sinänsä Suomen oikeusjärjestyksen perusteiden vastainen. 

Tutkimuksessa on lähdetty siitä, että ulkomaisen tuomion todistusvai-

kutus on suuri ja pitkälti suomalaisen tuomioon rinnastuva. Uudessa tuo-

miossa nimittäin “noudatetaan tavallisesti aikaisemmassa tuomiossa ja sen 

perusteluissa omaksuttua linjaa, jollei mitään uutta ilmene” Asianosainen 

saa kuitenkin tilaisuuden esittää uutta näyttöä, mikä voi muuttaa kyseistä 

linjaa.217 Esityksen rivien välistä on luettavissa, että ilman uutta todistelua 

omaksutusta linjasta ei periaatteessa saisi poiketa. Tämä tuntuukin perus-

tellulta pääsäännöltä. Sääntö vastaa samalla sitä, mitä edellä sanottiin suo-

malaisen tuomion todistusvaikutuksesta. Perustavan eron tekeminen ul-

komaisten ja kotimaisten tuomioitten välillä ei nimittäin ole hyväksyttävää. 

Euroopan unionissa se on suorastaan yhdenvertaisuusperiaatteen vastaista. 

Vastaavuudesta poikkeaminen antaa liiaksi tilaa mielivaltaiselle näytön ar-

vioinnille. Välittömyysperiaatteen valossa esimerkiksi se, että aikaisempaa 

henkilötodistelua arvioidaan eri tavalla pelkkien asiakirjojen perusteella, 

tuntuu suorastaan epäeettiseltä. 

Jos kysymyksessä on tunnustamiskelvoton ulkomainen tuomio, todistus-

vaikutus joutuu toimimaan oikeusvoimavaikutuksen korvikkeena.218 Näin 

suomalainen tuomioistuin voi antaa - ja enimmäkseen antaakin - ulkomai-

selle tuomiolle vahvan todistusvaikutuksen, vaikka tuomio ei ole voimassa. 

Klassinen tapaus tästä on konkurssin hakemista koskeva KKO 1997:50. To-

distusvaikutus voi myös olla laajempi kuin varsinainen oikeusvoimavaikutus, 

s. 247.
217. Lappalainen 2001 s. 433.
218. Ulkomaisen tuomion merkitys todisteena noteerataan korkealle esimerkiksi autonomis-
ta kansainvälistä oikeusapua koskevassa yleislaissa (426/2015). “- - - vaikka vieraassa valtiossa 
annettu tuomio ei saa positiivista eikä negatiivista oikeusvoimaa Suomessa, sen vaikutus ei 
ole mitätön. Vaikka oikeudenkäynti on täytäntöönpanoperusteen saamiseksi käytävä uudel-
leen Suomessa, on vieraassa valtiossa samassa asiassa samojen asianosaisten välillä annetul-
la tuomiolla yleensä merkittävää painoarvoa näyttöä arvioitaessa.” Näin HE 216/2014 vp s. 40.
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joka rajoittuu asianosaisiin sekä tuomiolauselman (tai vastaavan) sisältöön. 

Todistusvaikutus on esimerkiksi annettavissa tuomion perusteluille ja jopa 

yksittäisille todisteille. Väärinkäsitysten välttämiseksi todettakoon, että oike-

usvoimavaikutus syntyy tietenkin myös silloin, kun kysymyksessä on oikeus-

kysymys tai niin sanottu juridinen luonnehdinta, esimerkiksi tuottamuksen 

olemassaolo tai laatu.219 Sen sijaan todistusvaikutus rajoittuu luonnollises-

ti vain tosiseikkoihin eli tapahtumakulkuun. Joskus sellaisesta ulkomaises-

ta tuomiosta, joka ei ole Suomessa voimassa, voidaan toki tehdä päätelmiä 

myös sen suhteen, mitä ulkomaan laki jostain kysymyksestä säätää. Sitova 

ulkomainen tuomio ei tämän osalta ymmärrettävästi ole. Asianosainen voi 

esittää näyttöä siitä, että ulkomainen tuomioistuin on ymmärtänyt väärin so-

vellettavan lain sisällön. Sikäli kuin ulkomainen tuomioistuin on soveltanut 

omaa lakiaan, tällainen todistelu on normaalisti tuomittu epäonnistumaan. 

3.2. Prekluusion vaihtoehdot 2: määräajat 

Vanhentumisajoilla (joihin luetaan tässä kannemääräajat) ja oikeusvoima-

prekluusiolla on paljon yhteistä. Maallikon mielestä molemmat ovat ristirii-

dassa luontaisen oikeustajun kanssa - eikö oikeuksiin tulisi päästä määrä-

ajoista huolimatta, jos oikeuden olemassa vain kyetään osoittamaan? Sitä 

paitsi niin vanhentumisaikoja kuin prekluusiotakin perustellaan viime kä-

dessä samoilla argumenteilla. Potentiaalisen vastaajan on voitava jossain 

vaiheessa vapautua “oikeudenkäynnin uhan varjosta”.220 Potentiaaliselta kan-

tajalta taas on oikeutettua odottaa, että hän ajoissa ja riittävällä vakavuudella 

on ryhtynyt peräämään oikeuksiaan. Oikeudenmenetys on rangaistus siitä, 

että hän ei ole näin tehnyt. Koska vaihtoehtoisilla ohjauskeinoilla pystytään 

tehokkaasti puuttumaan oikeudenkäyntien määrään, nämä keinot on otetta-

va huomioon prekluusiosovelluksissa. Ensiksikin lainsäätäjän on muistettava 

ne harkitessaan, milloin on syytä määrätä prosessioikeudellinen prekluusio 

ja kuinka ehdottomaksi se on tehtävä. Jos esimerkiksi kannemääräaika on 

219. Oikeusvoiman ulottuvuus laintulkintaan käy hyvin ilmi ratkaisusta KKO 2015:57, joka koski 
korvausvastuun kanavointia. Tapauksessa aineellisesti “väärä” tuomio jäi pysyväksi, kun asian-
osainen ei itse ollut hakenut siihen muutosta. Ylemmät oikeusasteet eivät voineet tätä virhettä 
korjata, vaikka asiassa muutoin haettiin muutosta. 
220. Bayles 1987 s. 75. Tätä perustelua käytetään erityisesti silloin, kun lakisääteinen määräaika 
on tiukka. “- - - on syytä lyhyillä muutoksenhakumääräajoilla pyrkiä nopeaan oikeusrauhaan 
(lainvoima) tai ainakin siihen, että saadaan pian selville, jatkuuko epävarmuustila eli jatkuuko 
oikeudellinen ynnä muu siihen asianosaistahoilla liittyvä epävarmuus ja epätietoisuus.” Näin 
Havansi 2004b s. 11.
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hyvin lyhyt, preklusiivinen oikeusvoimavaikutus on oikeastaan tarpeeton. 

Määräaika päättyy, ennen kuin ensiprosessissa tappiolle jäänyt asianosainen 

ehtii aloittaa sellaisen myöhemmän oikeudenkäynnin, jossa ensiprosessin 

negatiivinen tai positiivinen oikeusvoima voisi aktualisoitua.221 Kuten edel-

lä havaittiin, oikeusvoima- tai vireilläoloprekluusio eivät ole päässeet lain-

säätäjän harkittavaksi. Kummastakaan kun ei ole kirjoitettua lakia. Toiseksi 

vaihtoehtoiset keinot vaikuttavat, kun tutkimus ja oikeuskäytäntö kehittelevät 

sovelluksiaan vireilläolo- ja oikeusvoimaprekluusiosta.222 Mitä tehokkaam-

min vaihtoehtoiset keinot toimivat, sitä vähemmän tarvitaan laajoja sovelluk-

sia. On myönnettävä, että tällaisesta yhteistarkastelusta ei tutkimuksessa ole 

paljoakaan esimerkkejä. Pikemminkin on tyypillistä, että kumpaakin prek-

luusiota tarkastellaan, kuten edellä todettiin, isoloidusti ja puhtaasti proses-

sioikeudellisena instituutiona. 

Ihanteellinen määräaika takaa sekä oikeusrauhan että kokoaa riidanai-

heet samaan oikeudenkäyntiin. Jälkimmäisessä suhteessa se toimii kuten 

oikeusvoimaprekluusio (tai tarkkaan sanottuna sen uhka). Määräajalla on 

myös samoja ei-toivottuja seurannaisvaikutuksia kuin oikeusvoimalla. Mää-

räaika, etenkin lyhyt, paisuttaa aloitettua oikeudenkäyntiä. Asianosainen 

esittää siinä kaikki mahdolliset vaatimuksensa, perusteensa ja väitteensä 

välttyäkseen oikeudenmenetykseltä. Access to justice -näkökulmasta lyhyil-

lä määräajoilla ja jyrkällä prekluusiolla on sama riski: molemmat voidaan 

tulkita oikeuksiin pääsemisen oikeudellisiksi tai tosiasiallisiksi esteiksi. Oi-

keuksiin pääsyn kannalta vaarallisin on niiden yhdistelmä. Lyhyt määräai-

ka ei anna kunnon mahdollisuutta valmistautua oikeudenkäyntiin.223 Näin 

asianosainen pystyy esittämään ainoastaan keskeisimmät vaatimuksensa ja 

perusteensa. Myöhemmin hän huomaa, että hänen olisi kannattanut esittää 

muitakin vaatimuksia tai perusteita. Niihin hänellä ei kuitenkaan ole enää 

prekluusion takia mahdollisuutta. Lainsäädäntöhistoria tarjoaa esimerkkejä 

siitä, miten alkuperäisiä kannemääräaikoja on, osaksi laajentuneen prekluu-

221. Suppea oikeusvoima ja kannemääräaikojen (tai vastaavien lyhyiden aineellisten vanhen-
tumisaikojen) puuttuminen taas ovat tässä suhteessa vaarallinen yhdistelmä. Se tuottaa, kuten 
korkeimman oikeuden ratkaisut osoittavat, herkästi useita samaan tapahtumakulkuun liittyviä 
oikeudenkäyntejä, joissa vaaditaan korvausta eri vahingoista. 
222. Tämä yhteys on toki huomattu ennenkin. “Prekluusiolla prosessi-ilmiönä on tiettyjä yh-
teisiä piirteitä varsinaisen määräaikasääntelyn kanssa, lähinnä joutuisan ja huolellisen pro-
sessaamisen tavoitteen kautta”. Asia erikseen on, että “perustavoitteiltaan ja sääntelymeka-
nismeiltaan” poikkeava prekluusio on tapana jättää määräaikatutkimuksen ulkopuolelle. Ks. 
Havansi 2004b s. 43.
223. Vanha asianajajakonsti on ollut sitoa riitapuoli lupaaviin sovintoneuvotteluihin, jotka 
raukeavat tuloksettomina heti, kun preklusiivinen määräaika on päättynyt. 
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sionkin takia, jouduttu pidentämään. Esimerkiksi määräaika takaisinsaan-

tikanteelle konkurssissa on pidentynyt 30 päivästä vuoteen (KS 46 §, TakSL 

24 §). Yhtä vuotta onkin monessa yhteydessä pidetty ihanteellisena yleisenä 

kannemääräaikana. Siinä ajassa kantaja yhtäältä ehtii riittävästi selvittää asi-

ansa oikeudellisen ja faktuaalisen taustan, käydä sovitteluneuvottelunsa, teh-

dä harkitun päätöksen oikeudenkäynnin aloittamisesta sekä koota oikeuden-

käyntiaineiston valmiiksi.224 Toisaalta potentiaalinen vastaajakaan ei joudu 

kohtuuttoman kauan elämään oikeudenkäynnin varjossa. Hyvä määräaika 

on toisin sanoen kompromissi erisuuntaisten vaatimusten välillä. 

Tulkinnallisesti määräajat eivät ole ongelmattomia, mikä käy ilmi isyys-

kanteen määräaikaa koskevasta ratkaisusta KKO 2012:11. Siinä päädyttiin sa-

manlaiseen punnintaan kuin prekluusiosäännöstä sovellettaessa. Vastakkain 

olivat yhtäältä yleinen oikeusvarmuus ja pitkään vallinnut oikeustila (eli tä-

män tutkimuksen kielenkäytössä oikeusrauha), toisaalta taas lapsen oikeus 

saada statusvahvistus biologisesta isästään. Vaikka määräaikasäännös tapa-

uksessa joutui väistymään, väistyminen oli loppujen lopuksi tapauskohtai-

sen harkinnan tulos. Perustelujen mukaan isyys nimittäin saatettiin jättää 

vahvistamatta, jos “yksittäistapauksessa osoitetaan erittäin painavia tosiasi-

allisia väitetyn isän tai muiden henkilöiden oikeuksiin liittyviä vastasyitä”.225 

Tapausselostus ei kerro, miten vastaaja oikeudenkäynnissä puolustautui. On 

kuitenkin vaikea uskoa, että vastaaja olisi osannut ilman informoivaa proses-

sinjohtoa vedota tällaisiin “vastasyihin”, vielä vähemmän tiennyt, mitä nämä 

vastasyyt sisällöltään olisivat. Ratkaisu osoittaakin, kuinka mahdottomaan 

taktiseen asemaan tapauskohtainen kokonaisharkinta asettaa asianosaisen.

3.3. Prekluusion vaihtoehdot 3: 
Oikeudenkäynnin sisäiset ohjauskeinot

3.3.1. Taloudelliset sanktiot

Prekluusio ja määräajat ovat lähtökohtaisesti keinoja taata oikeusrauha. Ne 

toimivat tavallaan mekaanisesti. Ne eivät erottele “turhia” oikeudenkäyntejä 

ja sellaisia oikeudenkäyntejä, jotka olisivat jonkun mittapuun, esimerkiksi 

224. Havansi 2004b s. 12. Kuten edellä todettiin, konfliktidiagnoosi päättyy normaalisti keinon 
- eli konfliktinratkaisumenetelmän - valintaan. Ks. Ervasti-Nylund 2014 s. 77. Kirjallisuudessa 
on kehitelty varsin tarkkoja neuvoja päätökselle, milloin riita kannattaa viedä nimenomaan 
oikeudenkäyntiin. Ks. Ristvedt-Nisja 2008 s. 78. 
225. Mustasaari 2012 s. 90.
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oikeudenmukaisuuden tai aineellisen oikeuden kannalta mitä aiheellisim-

pia. Tuomarin tehokkaalla prosessinjohdolla prekluusion tarvetta pystytään 

ainakin jossain määrin vähentämään. Tällä tarkoitetaan sitä, että tuomari 

johtaa tarmokkaasti prosessia ja vetää koko konfliktin siinä tehokkaasti kä-

siteltäväksi. Näin reaalista tarvetta turvautua suksessiivisiin ja/tai simultaa-

nisiin oikeudenkäynteihin ei synny. Käytännössä prosessinjohto tapahtuu 

kehotuksin. Tuomari kehottaa kantajaa vetoamaan aiheellisiin perusteisiin 

sekä tekemään kanteeseen siitä seuraavat muutokset. Vastaaja taas saa keho-

tuksen tehdä aiheelliseksi katsotut väitteet. Jos asianosainen ei välitä keho-

tuksesta, drakoninenkin prekluusio tuntuu hyväksyttävämmältä oikeustajun 

kannalta. Onhan prekluusio selvästikin seurausta joko huolimattomasta val-

mistautumisesta tai heikosta professionaalisesta osaamisesta. Kovin pitkälle 

tämä keino, eli eräänlainen “keskittävä prosessinjohto”, ei auta, vaikka sitä 

voidaan pitää jonkinlaisena ensilinjan puolustuksena prekluusiota vastaan. 

Ensiksikin tuomarin on mahdotonta arvioida, mikä kaikki asianosaisten 

välisessä suhteessa vaatii käsittelyä ja ratkaisua. Tuomari voi laajentaa riidan 

sellaisille alueille, joilla alun perin ei ole vallinnut erimielisyyttä. Tuomari 

siis tahtomattaan eskaloi konfliktia. Tuomari voi myös erehtyä eli maanitella 

asianosaisen sellaisiin vaatimuksiin ja väitteisiin, jotka eivät menesty mutta 

joihin uhrataan kustannuksia. Voidaan kysyä, kenen kannettavaksi ylimää-

räiset kustannukset jäävät. Helppo vastaus - vastuu on savolaiseen tapaan 

kuulijalla eli prosessinjohdollisen kehotuksen saaneella asianosaisella - on 

tuomarin eettisen vastuun välttelyä. Toiseksi näin pitkälle viety prosessin-

johto herättää epäilyksiä tuomioistuimen puolueettomuudesta. Asiaa ei auta, 

että tuomari on itse vakuuttunut motiiviensa nuhteettomuudesta. Neuvoja 

saavan asianosaisen vastapuoli kokee herkästi, että tuomioistuin on ryhtynyt 

itse “ajamaan asiaa”. On myös muistettava mahdollisuuksien rajat. Kaikkia 

kiistakysymyksiä ei aina pystytä kokoamaan yhteen ja samaan oikeudenkäyn-

tiin, vaikka riitapuolet sitä kuinka haluaisivat. Esimerkiksi asiallisen toimi-

vallan rajat ja yksinomaiset forumsäännökset pirstovat riitakokonaisuuksia. 

Siitä, kuinka usein näin tosiasiallisesti käy, kiistellään. Nykyjärjestelmää puo-

lustava näkee pirstoutumisen poikkeuksena, sitä arvosteleva vähintäänkin 

huomiota vaativana epäkohtana.

Kuten edellä todettiin, oikeudenkäyntejä voidaan ohjata myös sisäisin 

keinoin eli prosessisanktioin (termi tässä).226 Sanktioissa on tapana erottaa 

yhtäältä lakiperusteiset taloudelliset sanktiot, toisaalta soft law -perusteiset 

226. Ks. edellä jakso 3.1.
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ja näin pehmeät sanktiot.227 Ensimmäiset kohdistuvat lähtökohtaisesti rii-

tapuoliin, jälkimmäisten addressaattina taas ovat päämiestensä asioita am-

mattimaisesti ajavat toimijat eli käytännössä asianajajakunta ja luvan saaneet 

oikeudenkäyntiavustajat. Tehokkain taloudellinen sanktio on tehostettu vas-

tuu oikeudenkäynnin kustannuksista. Sillä on monta sovellusta, jotka ovat 

asetettavissa eräänlaiseen ankaruusjärjestykseen. Tehostetun vastuun lie-

vin sovellus on, että “turhia” oikeudenkäyntejä käynnistävä riitapuoli ei saa 

vastapuolelta korvausta oikeudenkäyntikuluistaan, vaikka hän voittaakin oi-

keudenkäynnin. Vastuun ankarimmassa sovelluksessa riitapuoli sekä kantaa 

omat kustannuksensa että joutuu korvamaan vastapuolensa oikeudenkulut, 

vaikka hän voittaa.228 Ankaroitettu kuluvastuu tehoaa sekä rinnakkaisiin että 

perättäisiin oikeudenkäynteihin. Kuluvastuu ei myöskään samalla tavalla is-

keydy perustaviin arvoihin kuten oikeuteen päästä tuomioistuimeen. Eri asia 

on, että hyvin ankarana ja etenkin rangaistusluonteiseksi tehtynä kuluvastuu 

saatetaan tulkita oikeuksiin pääsyn tosiasialliseksi esteeksi. Kun kvalifioitu 

kuluvastuu yhdistetään tarmokkaaseen prosessinjohtoon, tuloksena on vä-

hintäänkin keskitehokas joskin tapauskohtainen oikeudenkäyntien ohjaus-

keino. Yksi sen vahvuuksista on, että kvalifioitu kuluvastuu sallii, toisin kuin 

prekluusio, vivahteet. Esimerkiksi: revanssihenkiselle riitapuolelle annetaan 

mahdollisuus uuteen oikeudenkäyntiin, kunhan hän on valmis maksamaan 

kaikki sen kustannukset. 

OK 21 lukua ei aikanaan kirjoitettu moniprosesseja ajatellen. Kustannus-

vastuu oikeudenkäynnissä ajateltiin juttukohtaiseksi: se seikka, mitä muita 

asioita asianosaisten välillä on ollut ja miten ne ovat päättyneet, ei periaat-

teessa tule lainkaan huomioon otetuksi. Vuoden 1997 uudistuksessa jopa 

varta vasten sanouduttiin irti ajatuksesta, jonka mukaan OK 21 luvun sään-

nöksillä estettäisiin tarpeettomia oikeudenkäyntejä. Tarpeettomat oikeuden-

käynnit estettäisiin “muulla tavoin”, tosin näitä muita tapoja ei hallituksen 

esityksessä lähemmin yksilöity.229 Hallituksen esityksen yleisperustelujen 

maininta ei kuitenkaan estä käyttämästä luvun säännöksiä tähän(kin) tarkoi-

tukseen. Pulma on pikemminkin siinä, että säännöspohja sallii liiallisen an-

227. Männistö 2013 s. 62.
228. On syytä muistaa, että ilmeisen aiheeton vaatimus, etenkin jos siihen liittyy väärinkäytös- 
epäily, voi johtaa myös oikeudenkäyntikulut ylittävään vahingonkorvaukseen, kuten kävi edellä 
mainitussa ratkaisussa Rt. 2015 s. 385. Norjan korkein oikeus kuitenkin korosti perusteluissaan 
varovaisuutta vastuun soveltamisessa. Jo korvausvastuun uhka nostaa oikeudenkäyntikynnystä 
ja muodostaa näin tosiasiallisen esteen sille oikeuksiin pääsylle, minkä ihmisoikeussopimuk-
sen 6 artikla takaa. 
229. HE 107/1998 vp s. 4.
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karuuden kvalifioidun kuluvastuun soveltamisessa. Henkilö, joka on “tahal-

lisesti tai huolimattomuudesta aiheuttanut tarpeettoman oikeudenkäynnin”, 

on velvollinen korvaamaan vastapuolen oikeudenkäyntikulut (OK 21:4.1).230 

Vastuu ulotetaan laissa myös sellaiseen asianosaiseen, joka on esittänyt väit-

teen, jonka hän tietää tai hänen olisi pitänyt tietää aiheettomaksi (OK 21:5). 

Oikeuspoliittisessa tutkimuksessa on tuotu esiin, että lainvalmistelussa ei ole 

määritelty, mitä “aiheettomalla” oikeudenkäynnillä tarkoitetaan. Vielä vä-

hemmän käsillä on empiiristä tietoa siitä, paljonko määritelmän (tai yleensä 

jonkun aiheettomuuden määritelmän) mukaisia oikeudenkäyntejä ylipää-

tään esiintyy.231 Ja lopuksi vastuuseen voi joutua myös asianosaisen edus-

taja tai avustaja, joka “tahallisesti tai huolimattomuudesta” on aiheuttanut 

vastapuolelle tarpeettomia oikeudenkäyntikuluja (OK 21:6). 

Tehostetun kuluvastuun soveltamiselle on muodostunut joitakin linjauk-

sia, joista näyttää vallitsevan melkoinen yksimielisyys. Ensiksikin aiheetto-

muus voi olla faktuaalista (väitettyjä tosiseikkoja ei vallitse) tai oikeudellista 

(tosiseikoista ei seuraa vaadittua oikeusseuraamusta).232 Toiseksi jälkiviisaut-

ta on vältettävä: säännöksiä soveltavan tuomioistuimen on pystyttävä samas-

tumaan asianosaiseen, joka tekee päätöstä oikeudenkäynnin aloittamisesta 

tai väitteen esittämisestä. Kolmanneksi tietty uhkarohkeus oikeudellisessa 

kontekstissa on sallittava: muutoin oikeuden kehitys pysähtyy. Riittää, että 

vaadittu oikeusseuraamus on oikeudellisten mahdollisuuksien rajoissa; oi-

keusseuraamuksen ei tarvitse olla vallitsevan tai edes aikaisemminkin esiin 

nostetun tulkinnan tuottama.

Näillä varauksillakin varustettuna tehostettu kuluvastuu korvaa paljolti 

laajan oikeusvoimavaikutuksen. Esimerkiksi: hävinnyt kantaja esittää niin sa-

notun vaihtoehtoisen vaatimuksen. Tällä hetkellä vaatimus kuuluu - laajen-

230. Momentin loppuvirke sisältää tehostetun kuluvastuun kolmannenkin kategorian eli lie-
västi tarpeettoman oikeudenkäynnin. Tuomioistuin nimittäin voi määrätä, jos siihen on asiassa 
ilmenneisiin seikkoihin nähden aihetta, että kumpikin asianosainen saa pitää oikeudenkäyn-
tikulunsa vahinkonaan. Pykälän toinen momentti on tarkkaan ottaen turha. Siinä säädetään, 
että tuomioistuin voi määrätä asianosaiset kantamaan omat oikeudenkäyntikulunsa, jos asi-
anosainen ei tiennyt eikä hänen pitänyt tietää seikasta, joka teki oikeudenkäynnistä tarpeet-
toman. Asianosainen ei tietenkään tällöin toimi “huolimattomasti”, mikä olisi kvalifioidun vas-
tuun perusedellytys.
231. Ervasti 1994 s. 35. 
232. Ervasti 1997 s. 85. On selvää, että oikeudellisen “aiheettomuuden” tulee perustua oikeus-
järjestyksen perusteiden karkeaan väärinymmärtämiseen. Tosiasiallinen aiheettomuus taas 
vaatii kannanottoa siihen, missä määrin lakimiesavustaja saa luottaa päämiehensä kertomaan. 
Kun toimeksianto perustuu luottamukseen, päämiehen tietoja ei lähtökohtaisesti epäillä, vielä 
vähemmän niitä ryhdytään laajemmin tarkistamaan. Pikemminkin on syytä uskoa, että äänek-
käät epäilyt ja laajat tarkistukset johtavat toimeksiannon peruuttamiseen.
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tuneen nykytulkinnan mukaisesti - oikeusvoiman piiriin, koska se olisi voitu 

esittää joko kanteenmuutoksena tai alkuperäisenä vaatimuksena ensiproses-

sissa. Perinteinen oikeusvoimaoppi ei sen sijaan asettanut estettä uuden vaa-

timuksen käsittelylle. Kun ohjauskeinona käytetään tehostettua kuluvastuu-

ta, kantaja saa ajaa uutta vaatimustaan. Hän kuitenkin joutuu korvaamaan 

vastapuolensa kustannukset.233 Kvalifioitu kuluvastuu olisi paikallaan myös 

silloin, kun voittanut asianosainen esittää kumulatiivisia lisävaatimuksia. Esi-

merkki tästä on Vaasan hovioikeuden tuomio 17.9.2013 1003. Tapauksessa 

ensiprosessin kantaja teki uudessa oikeudenkäynnissä lisävaatimuksia vii-

västyskorosta. Lisävaatimukset olivat euromääräisesti suhteellisen vähäisiä. 

Kantaja ilmoitti avoimesti, että hän ei ollut “huomannut” esittää niitä ensi- 

prosessissa. Käräjäoikeus jätti lisävaatimukset tutkimatta. Hovioikeus katsoi, 

että vaatimusten kohteena olivat viivästyskorot eri ajalta ja eri perusteella. 

Vaatimukset oli näin eri asioina tutkittava. Asia palautettiin käräjäoikeuteen, 

joten kysymys oikeudenkäyntikuluista jäi avoimeksi.

Prosessiekonomiset hyödyt tehostetun kuluvastuun käyttämisestä ovat 

melkoiset. Tuomioistuin ei esimerkiksi joudu uhraamaan aikaa konfliktin-

ratkaisun kannalta toisarvoiseen prekluusioharkintaan. Kantajan pääsy oi-

keuksiin toteutuu - tosin hinnakkaasti - eikä kantaja saa vaikutelmaa siitä, 

että hänen oikeuksiin pääsynsä evätään formaalisella juristerialla, jota hän ei 

tajua. Ohimennen todettakoon, että oikeudenkäynti ei tule “tarpeettomaksi” 

tai väite “aiheettomaksi” pelkästään sillä, että prekluusio estää asian tutki-

misen.234 Prekluusiosäännöt ovat monin kohdin niin epäselvät, että asian-

tuntijatkin ovat niistä eri mieltä. Jos ajatellaan kustannusvastuun toimivuutta 

oikeudenkäyntien ohjailussa, on sanottava, että OK 21 luvun tarjoama poten-

tiaali jää kokonaan käyttämättä. Hallintolainkäytössä tällaista potentiaalia ei 

edes muodostu. Hallintolainkäyttö tarjoaa periaatteessa loputtomat mahdol-

lisuudet kverulanttisiin ja revanssihenkisiin aloitteisiin. Riitapuoli voi mielin 

määrin panna vireille päällekkäisiä ja rinnakkaisia menettelyjä, jos hän sitä 

haluaa ja hänellä on siihen tarmoa. 

Prosessilakia voidaan moittia siitä, että sääntely ohjaa tuomioistuimen 

käyttämään sanktion ankarinta muotoa. Kvalifioidun kuluvastuun lievin so-

vellus (voittanut asianosainen ei saa korvausta omista kustannuksistaan) jää 

233. Tällaisia ajatuksia on esitetty ennenkin niin sanotun sisäisen prekluusion kohdalla. “ Vasta 
muutoksenhakuasteessa tehtyä vaatimusta, joka olisi voitu esittää jo alioikeudessa, on pidet-
tävä tarpeettomana oikeudenkäyntinä siellä”. Näin Jokela 1995 s. 168.
234. Yllättävää kylläkin korkeimman oikeuden oikeuskäytännössä vastuu oikeudenkäyntiku-
luista jää epäselväksi. Ratkaisuselostuksissa ei mainita edes sitä, kuka joutuu niitä korvaamaan, 
puhumattakaan, että sovellusta perusteltaisiin.
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yleissäännöksen varaan, eikä tämä yleissäännös ole yksiselitteinen. Tuomio-

istuin voi yhtäältä määrätä, että asianosaiset osaksi tai kokonaan vastaavat 

itse oikeudenkäyntikuluista. Tämä kuitenkin edellyttää, että asia on ollut oi-

keudellisesti niin epäselvä, että hävinneellä asianosaisella on ollut perusteltu 

syy oikeudenkäyntiin (OK 21:8a). Tällainen syy voi tietenkin olla epätietoi-

suus siitä, ulottuuko ensiprosessin oikeusvoima tai sitä vastaava muu vai-

kutus toisessa prosessissa aktualisoituneeseen kysymykseen. Yleissäännös 

tulee sovellettavaksi myös oikeusvoimaa koskevissa positiivisissa ja negatii-

visissa vahvistuskanteissa, joihin palataan jäljempänä.235 Tässä vaiheessa on 

jo sanottava, että päätyminen tällaisiin vahvistuskanteisiin on merkki lain-

käyttöjärjestelmän epäonnistumisesta oikeusrauhan takaajana. Oikeusver-

tailu osoittaa, että säädettävässä prosessilaissa kustannussanktiota pystytään 

tehostamaan. Esimerkiksi Norjan oikeudessa uutta asiaa ei saa panna vireil-

le, ellei vastapuolelle aikaisemmin tuomittuja oikeudenkäyntikustannuksia 

ensin makseta (tvisteloven 18.4 §). Maksaminen on spesifi prosessinedelly-

tys. Kirjallisuudessa tosin ei ole lähemmin pohdittu, mikä muodostaa tässä 

merkityksessä “uuden” asian.236 

3.3.2. Ammattieettiset sanktiot

Ammattieettisten sanktioiden kohteena on, kuten edellä todettiin, asianosai-

sen lakimiesavustaja. Näitä sanktioita voidaan kutsua pehmeiksi, koska nii-

den perusta on soft law -pohjaisessa tapakoodistossa. “Pehmeät” sanktiot 

voivat tosiasiallisesti kaikkea muuta pehmeitä. Lievimmillään tällainen sank-

tio on moraalista paheksuntaa ammattikunnan sisällä. Paheksuntaa esittä-

vät tuomarit ja asianajajat. Paheksunnan kohteena on asianajaja tai muu 

lakimies, joka ammattikunnan sisäisen eetoksen vastaisesti virittää turhia 

oikeudenkäyntejä. Turhina pidettäneen ennen kaikkea revanssihenkisiä oi-

keudenkäyntejä, koska professionaaliseen eetokseen kuuluu myös häviölle 

jäämisen ammatillinen vastaanottaminen. Pelkän sosiaalisen paheksumisen 

teho jää arvailtavaksi. Yleisesti kylläkin katsotaan, että vertaisten arvostuksen 

säilyttäminen on korkealla ihmisten arvoasteikossa. Säilyttäminen on sitä 

tärkeämpää, mitä kiinteämpi kollegiaalisuus professiossa vallitsee. Todella 

235. Ks. jakso 7.2.
236. Schei ym 2007 s. 749. Tämä prosessinedellytys ei hevin sijoitu perinteiseen jaotteluun tah-
donvaltaiset/ehdottomat edellytykset. Pelkkä passiivisuus ei auta, vaan käsittelykielto väistyy 
vasta, kun vastapuoli nimenomaisesti suostuu uuden asian käsittelemiseen vaikka hän ei ole 
saanut maksua. 
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purevaksi paheksunta kuitenkin muuttuu vasta, kun sen tukena ovat kodifi-

oitu eettinen säännöstö, sisäinen valvontamekanismi ja sen kautta määrättä-

vät haitalliset seuraamukset. Esimerkiksi suomalaisen asianajajan kohdalla 

nämä puitteet ovat olemassa. Teoreettisesti näyttää siltä, että institutionaa-

listunut paheksunta puree parhaiten suksessiiviongelmaan, eli perättäisiin 

revanssihenkisiin oikeudenkäynteihin. 

Pohjoismaissa asianajajien käyttäytymiseen tässä suhteessa ei yritetä ko-

vin näkyvästi vaikuttaa. Esimerkiksi Suomessa keskeisessä eettisessä koodis-

tossa, eli asianajajan tapaohjeissa asiasta ei sanota mitään. Lievähkö poikkeus 

on Tanska. Tanskalaiset tapaohjeet nimittäin määräävät, että asianajajan on 

“kunnioitettava ja noudatettava” tuomioistuinten ratkaisuja.237 Tästä yleisestä 

määräyksestä on vähällä vaivalla johdettavissa kielto aloittaa sellaisia oikeu-

denkäyntejä, joilla yritetään mitätöidä ensiprosessin tappio. Tosin tanskalai-

sessa kirjallisuudessa määräyksen tulkintaa ei ole viety näin pitkälle. Vielä 

vähemmän professionaaliset sanktiot saavat tukea valvontakäytännöstä. Val-

vontakäytännössä turhat oikeudenkäynnit on mielletty ennen kaikkea pää-

miehen ja hänen asianajajansa väliseksi ongelmaksi. Asianajajan katsotaan 

aiheuttaneen toiminnallaan vahinkoa päämiehelleen. Ongelma pelkistyy 

näin kysymykseksi siitä, onko asianajaja informoinut päämiestään oikeu-

denkäynnin riskeistä, onko hän laskuttanut turhista toimenpiteistä ja niin 

edelleen. Vaikka todellisuus on tällainen, ammatillisten sanktioiden poten-

tiaali oikeudenkäyntien ohjauksessa on selviö. Sanktioiden vahvuus on nii-

den ennaltaestävyydessä. Oikeudenkäyntejä, joissa tuomioistuimen tulisi 

harjoittaa keskittävää prosessinjohtoa, harkita kvalifioitua kuluvastuuta tai 

miettiä oikeusvoimavaikutusta, ei lainkaan aloiteta. 

Kokonaiskuva vaihtoehtoisista keinoista alkaa näin avautua, vaikka yksi-

tyiskohdista voidaan kiistellä. Jos otetaan huomioon vaihtoehtoiset ohjaus- 

keinot, oikeusvoiman tarve suhteellistuu. Laajoihin ja ehdottomiin oikeus-

voimasovelluksiin ei itse asiassa ole tarvetta. Pikemminkin on sanottava, et-

tä määräajoilla ja prosessisanktioilla pystytään kohtalaisen tehokkaasti ja 

ennen kaikkea paljon täsmennetymmin toteuttamaan ne tavoitteet, mitä 

negatiiviselle oikeusvoimalle tavallisesti asetetaan. Samalla vältytään oikeu-

denkäynnin paisumiselta, mihin asianosaisten varautuminen laajaan oikeus-

voimaprekluusioon pakosta johtaa. Paisumisen vaara on selvästikin suurin 

silloin, kun prekluusion ala on epäselvä ja prekluusio on tapauskohtainen. 

Tällöin riitapuoli (tai tarkkaan ottaen hänen lakimiehensä) on pakotettu va-

237. Andersen 2005 s. 589.
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rautumaan pahimpaan vaihtoehtoon. Näin hän esittää kaikki mahdolliset 

vaatimukset ja perusteet. Totta on, että prosessisanktioita ei, ainakaan jul-

kaistusta oikeuskäytännöstä päätellen, juuri hyödynnetä. Määrällinen oh-

jaus palautetaan sen sijaan, usein turhaan, oikeusvoima/ei oikeusvoimaa 

-kaavaan. Vastaavasti todistusvaikutus edistää oikeuksiin pääsyä lähes yhtä 

hyvin kuin positiivinen oikeusvoima. Todistusvaikutus onkin havaittu oike-

usvoimavaikutuksen praktiseksi vaihtoehdoksi. Todistusvaikutuksen toimi-

vuus - tosin vain rajallisesti - negatiivisen oikeusvoiman korvikkeena on sen 

sijaan jäänyt taka-alalle. 

Prosessisanktiot tehoavat jossain määrin myös rinnakkaisten ja päällek-

käisten oikeudenkäyntien ongelmaan. Kun niitä täydennetään aktiivises-

ti sovelletulla lepäämäänjättämissäännöstöllä, voidaan kysyä, mihin vireil-

läoloprekluusiota ainakaan sen jyrkimmässä muodossa - siinä myöhempi 

rinnakkaiskanne jätetään tutkimatta - tarvitaan. Ankara vireilläolovaikutus 

näyttää herkästi nousevan oikeudenkäynnin esteeksi etenkin, kun olosuhteet 

äkkiä muuttuvat ja oikeuksiaan hakeva tarvitsee asiallisesti tai alueellisesti 

erilaista oikeussuojaa, mitä hän alunperin huomasi hakea. Ankara vireillä-

oloprekluusio myös paisuttaa oikeudenkäyntejä laajan oikeusvoimavaiku-

tuksen tapaan. Riitapuolen kun kannattaa esittää kaikki mahdollinen ensi- 

prosessissa, koska hänellä ei ole mahdollisuutta toiseen oikeudenkäyntiin, 

jos siihen ilmenisi myöhemmin aihetta. Asia erikseen on, että oikeuden-

käyntien välisellä todistusvaikutuksella pystytään vähentämään sitä kustan-

nusrasitusta, joka rinnakkaisista oikeudenkäynneistä aiheutuu. Tämä kus-

tannusrasitushan on ollut yksi argumentti vahvalle vireilläolovaikutukselle. 

Todistusvaikutus myös jossain määrin laskee ristiriitaisten tuomioiden ris-

kiä ja hieman pienentää tuomioistuinten työtaakkaakin. Riski ja työtaakan 

lisääntyminen ovat olleet tavanomaisia lisäargumentteja laajalle vireilläolo-

vaikutukselle.

3.4. Tarpeeton vireilläolovaikutus?

Oikeusvoimalle tarjoutuvia vaihtoehtoja on pidetty lähinnä perinteisen oike-

usvoimavaikutuksen täydentäjinä. Ne auttavat hankalissa raja-alueen sovel-

tamistilanteissa.238 Sen sijaan vireilläolovaikutukselle on ehdotettu totaalista 

238. Oikeustieteen aatehistorioitsijoita kiinnostanee se, että varhaisessa pohjoismaisessa tut-
kimuksessa ehdotettiin negatiivisen oikeusvoiman korvaamista oikeussuojaintressillä. Peri-
aatteessa tämä olisikin mahdollista. Tutkimuksessa päädyttiin kuitenkin siihen, että tällainen 
korvaaminen johti sellaisiin “teoreettisiin vaikeuksiin”, että siitä oli syytä luopua. Näin Tirk-
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korvaajaa, yleiskäyttöistä lepäämään jättämistä.239 Näin vireilläolovaikutus 

prosessinedellytyksenä jäisi pois käytöstä ja siirtyisi prosessioikeuden aate-

historiaan muun muassa oikeussuojavaade -konstruktion seuraksi. Kanna-

tusta tämä ehdotus ei kylläkään ole toistaiseksi saanut. Vaikka ehdotus tehtiin 

suomalaisessa aikakauslehdessä, nimenomaan suomalaisessa tutkimukses-

sa se on sivuutettu vähin äänin.240 Prosessilaissa on, kuten edellä havaittiin, 

lepäämään jättämisen salliva yleissäännös. Kun käsiteltävän asian ratkai-

semisen kannalta on tärkeää, että “toisessa oikeudenkäynnissä tai muussa 

menettelyssä käsiteltävänä” oleva kysymys ratkaistaan ensin, tuomioistuin 

voi määrätä, että asian käsittelyä jatketaan vasta esteen poistuttua (OK 14:4). 

On helppo huomata, että säännös jättää avoimeksi, onko muualla käsitel-

tävään kysymykseen saatava lainvoimainen ratkaisu vain riittääkö, että se 

ylipäätään ratkaistaan. 

Ennen kuin ehdotukseen voidaan ottaa kantaa, on hahmotettava, millai-

seen menettelynkulkuun se johtaisi. Nykyinen vireilläolovaikutuksen tulkinta 

- se on tässä pakko esittää pelkistettynä ja yksinkertaistettuna - sallii myöhem-

mässä oikeudenkäynnissä kolme muunnelmaa. Ensimmäisessä muunnel-

massa sovellus on teorian mukainen eli puhdasoppinen. Kun uutta asiaa 

käsittelevä tuomioistuin on havainnut yhteisen identiteetin ensiprosessin 

kanssa, myöhempi kanne jätetään tutkimatta. Toisessa muunnelmassa yhtei-

nen identiteetti kylläkin havaitaan, mutta erityisen syyn (esimerkiksi kantajan 

konkretisoituneen oikeussuojan tarpeen) annetaan syrjäyttää vireilläolovai-

kutus. Tästä seuraa, että asian käsittely myöhemmässäkin oikeudenkäyn-

nissä aloitetaan ja aikanaan siinä annetaan pääasiaratkaisu. Kolmannessa 

muunnelmassa todennetaan yhteinen identiteetti asioiden välillä ja myön-

netään erityisen syyn olemassaolo. Aineellisten kiistakysymysten käsittelyä 

ei kuitenkaan joko ollenkaan aloiteta tai sitä ei ainakaan jatketa. Sen sijaan 

myöhempi oikeudenkäynti määrätään odottamaan, kunnes ensiprosessissa 

on annettu ratkaisu. Prosessikaaviona vaihtoehdot näyttäytyvät seuraavina.

konen 1933 s. 61. Tämä tausta kuitenkin selittää, miksi erityinen oikeussuojan tarve jatkuvasti 
nousee esiin oikeusvoimasta tehtävien poikkeuksien justifikaationa. Kuten edellä havaittiin, 
myös Norjan uusi prosessilaki on tavallaan lähtenyt tälle tielle. Oikeussuojaintressi nimittäin 
voi syrjäyttää lähtökohtaisen käsittelykiellon. Ks. Schei ym. 2007 s. 844.
239. Tämä alajakso tukeutuu Lindblomin artikkeliin. Ks. Lindblom 1998 s. 507.
240. Aatehistorioitsija selittäisi tämän osaksi perinteisiin takertumisella, osaksi ehdotuksen 
tekijän persoonalla. Tekijä on tunnettu ultraradikaaleista (mutta monasti oikeaan osuvista) 
ehdotuksistaan. 
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Kaavio 2: lepäämään jättämisen vaikutus ohjautumiseen

Kaavio osoittaa, että lopputulos on kummallakin linjalla sama. Vireilläolo-

vaikutus ei toisin sanoen sen enempää lisää kuin rajoitakaan niitä vaihto-

ehtoja, joita tuomioistuimella on. Lopputulosten yhtäläisyys ei tietenkään 

vielä ratkaise, kannattaisiko vireilläolovaikutus käsitteenä hylätä. Hylkäämi-

nen kylläkin houkuttelee. Lepäämään jättämisen vaihtoehto keventää tuo-

mioistuimen harkintaa, koska sen pulmallisimmat osat, identiteetin arvi-

ointi ja erityisen syyn hakeminen, jäävät pois.241 Nimenomaan nämä osiot 

vaativat aktualisoituvien aineellisten kysymysten jonkinlaista käsittelyä sekä 

sen lisäksi tuomarilta hyvää juridista osaamista. Tosiasiallisessa käsittelyssä 

jouduttaneen myös avaamaan itse materiaalista riitakysymystä viimeistään 

sen selvittämiseksi, onko kantajalla erityinen tai kiireellinen lisäoikeussuo-

jan tarve. Vastaväitteenä taas voidaan esittää, että lepäämään jättäminenkin 

edellyttää oikeudenkäyntien välisen riippuvuuden arviointia. Laki vaatii, että 

241. Lindblom korostaakin kriittisessä artikkelissaan, kuinka vireilläolovaikutus edellyttää yh-
täältä ajatuskoetta ja hypoteesia, toisaalta perehtymistä aikaisemmin vireille pannun asian ta-
pahtumiin. Tämä taas on vastoin prosessilain logiikkaa, jonka mukaan asia on jätettävä välittö-
mästi tutkimatta. Kun käytettävissä ei ole - toisin kuin oikeusvoimassa - jo annettua tuomiota, 
identiteetin arviointi kahden asian välillä on komplisoidumpaa. Sitä paitsi aikainen ja riskialtis 
identiteettiarvio on hänen mielestään enimmäkseen turha. Kun odotettaisiin hetki, saataisiin 
ensiprosessin tuomio - ja identiteetin arvioinnilla olisi varmempi perusta. Asianosainenkin 
saattaisi tässä vaiheessa peruuttaa vaatimuksensa, jolloin ongelma vireilläolovaikutuksen ulot-
tuvuudesta katoaisi. Ks. Lindblom 1998 s. 535. 
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käsiteltävän kysymyksen ratkaisemisen on oltava “tärkeää” sille oikeuden-

käynnille, jonka lepäämään jättämistä harktaan.

Vastaväite ei vakuuta. Asioiden keskinäinen riippuvuus on harkinnan 

kohteena verrattomasti helpompi kuin identiteetti. Riippuvuus kun on suo-

rastaan oletus, kun samat riitapuolet käyvät oikeutta. Joskus riippuvuus voi 

olla puhtaan juridista, vähintäänkin se on aina taloudellista tai psykologis-

ta.242 Oikeudellisella riippuvuudella tarkoitetaan tavallisesti sitä, että yhdessä 

oikeudenkäynnissä käsiteltävä kysymys on ennakkokysymys toisessa. Asia 

erikseen on, että kirjallisuudessa ei ole lähemmin mietitty, mitä keskinäinen 

riippuvuus tarkoittaa. Mitä enemmän sitä rajataan - riippuvuuden on esimer-

kiksi oltava oikeudellista ja vahvaa - sitä vähemmän lepäämään jättäminen 

pystyy korvaamaan vireilläolovaikutuksen. Riippuvuuden - eli toisesta oikeu-

denkäynnistä saatavan ratkaisun “tärkeyden” - toteaminen ei tietenkään oi-

keuta asianosaisten sivuuttamiseen. Heitä on kuultava siitä, onko odotettava 

ratkaisu pykälässä tarkoitettu ja onko asia syytä määrätä lepäämään. Lepää-

mään jättämistä vastoin yksimielisten asianosaisten kantaa on pääsääntöi-

sesti vältettävä. Oikeudenkäynnin asianosaiset ovat tietenkin asiantuntevin 

taho sanomaan, mikä on tärkeää kyseiselle oikeudenkäynnille.

Lepäämään jättämisellä on yksi vahvuus verrattuna vireilläolovaikutuk-

seen. Lepäämään nimittäin voidaan jättää myös ensiprosessi, kun taas vi-

reilläolovaikutus kohdistuu aina myöhempään oikeudenkäyntiin. Sidottu 

järjestys tuo mukanaan pulman siitä, milloin oikeudenkäyntien katsotaan 

alkaneen ja mikä niiden järjestys näin on.243 Kannattaa myös huomata, että 

lepäämään jättämisen mahdollisuus ylittää lainkäyttölinjojen ja prosessilaji-

en rajat. Oikeudenkäymiskaari puhuukin oikeudenkäynnin ohella “muusta 

menettelystä”. Näin riita-asian oikeudenkäynnissä huomioon voidaan ottaa 

esimerkiksi vireillä oleva hallintoprosessi tai lautakuntamenettely. Vireillä-

olovaikutuksen interrelatiivinen ulottuvuus sen sijaan on avoin kiistakysy-

mys.244 Ja vihdoin lepäämään jättämisessä tuomioistuimella on enemmän 

harkinnanvaraa. Tosin prosessilain ilmauksia (“voi määrätä”) ei saa ymmär-

tää kirjaimellisesti eli vapaan harkinnan salliviksi. Harkinnanvara on kuiten-

242. Riitapuoli voi esimerkiksi saada taloudelliset intressinsä tyydytetyksi osavoitolla. Osa-
voitto voi myös avata tien sovintoon, kun osapuolten neuvottelupositiot tarkentuvat. Sovinnon 
edellytyksistä oikeustaloustieteen näkökulmasta ks. Koulu 1998 s. 183. 
243. Totta on, että ajoituskysymyksiin on kehitetty toimivat säännöt. Pulmat liittyvät lähinnä 
siihen, milloin ensiprosessin vireilläolovaikutus erityistilanteissa päättyy. Asiaa sinänsä tämä 
ei muuta: lis pendens -vaikutus johtaa jatko-ongelmiin, joiden ratkaiseminen edellyttää sofis-
koituneita lisäsääntöjä. 
244. Koulu 2012 s. 308.
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kin merkittävästi laajempi kuin vireilläolovaikutuksessa. Tämän vaikutuksen 

on, oikein tai väärin, sanottu velvoittavan myös tuomioistuinta. Tuomiois-

tuimen on heti jätettävä myöhempi kanne tutkimatta.245

3.5. Ratkaisu tahdonvaltaisesta 
ohjeistuksesta?

3.5.1. Sopimuksellisuus oikeudenkäynnissä

Prosessinedellytysten soveltamiseen on tuotavissa vivahteita myös hylkää-

mällä perinteinen näkemys siitä, että asiaa koskevat prosessinedellytykset 

- eli tämän tutkimuksen kielenkäytön mukaan käsittelykiellot - ovat ehdot-

tomia. Uutuus tämä ehdotus ei toki ole. Prosessilain sääntelyä on aina lei-

mannut määräämisperiaatteen ja virallisperiaatteen välinen vastakkaisaset-

telu. Se pelkistyy kysymykseksi, missä määrin asianosaiset saavat määrätä 

oikeudenkäynnin kulusta, missä määrin taas tuomioistuimella on tässä suh-

teessa monopoli. Historiallisista syistä virallisperiaate on vallinnut vahvana 

myös asioissa, joissa sopiminen sinänsä on sallittu.246 Modernissa tutkimuk-

sessa kannatusta saanut yhteistoimintaperiaatekin247 on vain näennäismo-

derni. Se on, kärjistäen sanottuna, yhteistoimintaa tuomioistuimen ehdoilla. 

Asianosaisille kyllä annetaan tehtäviä ja vastuuta oikeudenkäynnissä, mut-

ta he eivät saa valtaa vaikuttaa tuomioistuimen menettelytapoihin. Tällöin 

unohdetaan, että kysymyksessä on “heidän” oikeudenkäyntinsä. Vaihtoeh-

toisen riidanratkaisun näkökulmasta voidaan sanoa, että tuomioistuin varas-

taa asianosaisilta itse riidan ja myös sen, miten riita käsitellään. 

Etenkin vanhempi kirjallisuus on suorastaan virkavaltaista. Se on halu-

kas kertomaan, missä kaikissa kohdin asianosaisilla ei ainakaan ole mitään 

sanomista. Vähemmälle huomiolle sen sijaan on jäänyt, milloin asianosai-

sille kannattaisi antaa valta päättää myös menettelystä. Asianosaisethan ovat, 

loppujen lopuksi, parhaita asiantuntijoita riidassaan. Tosin voi olla, että oi-

245. Näin Ruotsin osalta Lindblom 1998 s. 527. Näkemys vastaa myös Suomen oikeuden kantaa.
246. Tämä saa jonkinlaisen selityksensä niistä perustavanlaatuisista arvoista, joita periaatteen 
on katsottu ilmentävän. “The state has been seen as entitled to interfere in the disputes of in-
dividuals in order to safeguard the interests of the weaker party and to maintain the basic con-
stitutional rights of equal treatment and rule of law, thus connecting the state’s monopoly and 
responsibility with the material norms created by the state”. Näin Riikka Koulu 2014 s. 135. Ohi-
mennen todettakoon, että läheskään kaikki virallisperiaatteen sovellukset eivät ole palautet-
tavissa perustavanlaatuisiin arvoihin. Valtaosa sovelluksista lienee pikemminkin heijastumaa 
legalistisesta virkavaltaisuudesta, osa todennäköisesti selittyy tuomioistuimen työekonomialla. 
247. Laukkanen 1995 passim.
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keudenkäynti ei ole koskaan ollut käytännössä niin virkavaltaista, mitä perus-

teoria on edellyttänyt. Asianosaisten toivomuksia on varmasti useimmiten 

kuunneltu, monasti ehkä noudatettukin, elleivät ne ole kasvattaneet koh-

tuuttomasti tuomioistuimen työtaakkaa. Uusimmassa tutkimuksessa sopi-

muksellisuus on jo saanut puolestapuhujia. Sopimuksellisuus, ilmeni se en-

nen oikeudenkäyntiä tai oikeudenkäynnin aikana, on saanut enemmän tilaa 

myös perinteisessä oikeudenkäynnissä.248 Se on johtunut osaksi sopimuk-

sellisuuden yleisestä suosimisesta, osaksi se on seurausta siirtymisestä yhä 

enemmän asianosaisnäkökulmaan. Tämä näkökulma muuttaa syvällisesti 

käsityksiä siitä, mikä on tuomioistuinten tehtävä. Jos kerran tuomioistuimet 

ovat vakiintuneen sanonnan mukaan olemassa kansalaisia varten (eikä siis 

päinvastoin), niin oikeudenkäynti on olemassa asianosaisia varten. Oikeu-

denkäynti ei ole tuomarin työllistymisen väline eikä oikeuslaitoksen olemas-

saolon justifikaatio. 

Näin ollen on aihetta riitauttaa vanha tulkinta, jonka mukaan oikeusvoi-

ma- ja vireilläolovaikutus ovat yhtäältä ehdottomia (absoluuttisia), toisaalta 

pakottavia prosessinedellytyksiä.249 Ehdottomuudella tarkoitetaan tässä sitä, 

että tuomioistuin ottaa vaikutuksen huomioon omasta aloitteestaan, eli “vi-

ran puolesta”. Pakottavuudella taas viitataan siihen, että asianosaiset eivät saa 

sopia kummastakaan vaikutuksesta. Vakiintunut tulkinta ei jätä, kun kysy-

myksessä on oikeusvoima, asianosaisille minkäänlaista määräämisvaltaa. He 

eivät voi “tuomioistuinta sitovasti” sopia sen enempää siitä, onko tuomiolla 

oikeusvoimaa kuin syntyvän oikeusvoimavaikutuksen laajuudestakaan.250 

Oikeusvoimavaikutus syntyy, jos se on syntyäkseen. Samalla oikeusvoima 

saa sen ulottuvuuden, minkä se saa täysin riippumatta siitä, mitä asianosai-

set kuvittelevat, tarkoittavat tai tekevät. Oikeusvoima on toisin sanoen im-

248. Koulu 2009 s. 102. Tanskalaisessa tutkimuksessa asianosaisten sopimukselle oikeuden-
käynnin kulusta (eli niin sanotuille prosessisopimuksille) annetaan epäsuoraa merkitystä. Jos 
asianosaiset ovat yhtä mieltä jonkun prosessilain säännöksen tulkinnasta ja tämä yksimielinen 
näkemys on tulkinnan mahdollinen vaihtoehto (‘en bestemt as de mulige fortolkninger’), se 
pannaan tuomioistuimen ratkaisun pohjaksi. Yksinkertaistaen: prosessisäännön soveltami-
sesta ei saa sopia mutta kylläkin sen tulkinnasta. Ks. Gomard-Kistrup 2007 s. 545. Kannanotto 
ei liity kylläkään oikeusvoimaan, mutta sen ratio soveltuu siihen erityisen hyvin. Käytännössä 
asianosaiset saavat, jos lähtökohta hyväksytään, tällä alueella tosiasiallisesti sopimusvapauden. 
Oikeusvoiman ulottuvuutta määrittävät säännöt kun ovat niin epämääräiset, että tuomioistuin 
vain harvoin pystyy sivuuttamaan asianosaisten yhteisen näkemyksen. Kaikki ulottuvuuden 
tulkinnat kun ovat “mahdollisia”.
249. Tirkkonen 1974 s. 477. Hänen mukaansa res judicata- ja lis pendens- vaikutuksen ineksis-
tenssi on ehdoton prosessinedellytys. Sen sijaan oikeudellinen intressi on, tosin vain joissakin 
erityistilanteissa, tahdonvaltainen prosessinedellytys. 
250. Lappalainen 2001 s. 407.
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muuni asianosaisten määräämistoimille. Virallisperiaate täydessä voimas-

saan on ulotettu itsestäänselvyytenä myös positiiviseen oikeusvoimaan.251 

Mikään ei kuitenkaan vaadi oikeusvoiman eri vaikutusten samanlaista koh-

telua. Kynnys soveltaa määräämisperiaatetta positiiviseen oikeusvoimaan 

on selvästi matalampi kuin negatiivisessa oikeusvoimassa. Jos positiivisesta 

oikeusvoimasta hyötyvä asianosainen ilmoittaa “luopuvansa” siihen vetoa-

misesta, lähellä on ajatus, että asianosaiset ovat järjestäneet välinsä uudel-

leen - tässä tapauksessa konkludenttisella sopimuksella. Tuomioistuin, joka 

siitä huolimatta soveltaa positiivista oikeusvoimaa, vaikuttaa auttamattoman 

virkavaltaiselta. Sehän antaa asianosaisille sellaista oikeussuojaa, jota he itse 

eivät halua. 

Tulkinta oikeusvoimavaikutuksen pakottavuudesta on niin vanha, että se 

näyttää legitimoivan itsensä. On kuitenkin syytä jälleen pitää mielessä, että 

tulkinta on dogmaattinen luomus.252 Laki ei säädä siitä kuten ei oikeusvoi-

masta yleensäkään. Tässä suhteessa tulkintaa voidaan muuttaa, jos vanha 

näkemys on menettänyt käyttökelpoisuutensa. Toteutettiinhan paljon fun-

damentaalisempi muutos, siirtyminen suppeasta laajaan oikeusvoimaan, yk-

sittäisillä korkeimman oikeuden ratkaisuilla, laskutavasta riippuen muutos 

on paikallistettavissa kahteen tai kolmeen ratkaisuun. Välimieslainkäyttö 

puolestaan on konkreettinen esimerkki siitä, että perinteisellä tulkinnalla on 

täysin toimiva vaihtoehtonsa. Välimieslainkäytössä ajatus oikeusvoimasta on 

periaatteessa hylätty. Aikaisempi oikeudellinen ratkaisu, oli se välitystuomio 

tai valtiollisen tuomioistuimen tuomio, ei sido välimiehiä myöhemmässä 

välimiesprosessissa.253 Teorian kannalta yllättävä lopputulos selitetään siten, 

että asianosaisten katsotaan välityssopimuksella järjestäneen suhteensa uu-

delleen. He ovat toisin sanoen sopineet sovinnosta - joka tosin on vain sovin-

to uudesta riidanratkaisun tavasta samassa asiassa. Oli perustelu vakuuttava 

tai ei, lopputuloksesta kaikki ovat samaa mieltä. Yksimieliset asianosaiset 

voivat antaa kiistansa joko samojen tai eri välimiesten ratkaistavaksi niin 

monta kertaa kuin haluavat. Välimiesten kierrätystä voidaan jatkaa, kunnes 

251. Lappalainen-Frände-Koulu 2012 s. 737.
252. Tulkinnan kehittymiskaari näkyy varhaisessa oikeusvoimatutkimuksessa. Siinä mietittiin, 
saattoivatko asianosaiset sopimuksella laajentaa (subjektiivista) oikeusvoimaa ei-asianosaisiin. 
Tässä päädyttiin itsestäänselvyytenä kielteiseen vastaukseen. Vastauksesta taas pääteltiin, et-
tei oikeusvoimavaikutusta voida myöskään mitenkään rajoittaa. Jälkimmäinen johtopäätös ei 
kuitenkaan loogisesti seuraa ensimmäisestä, vaikka tätä mieltä sinänsä voi olla. Ks. Tirkkonen 
1933 s. 502. Keskittyminen subjektiiviseen oikeusvoimaan selittyy sillä, että Tirkkosen väitös-
kirjamonografia tarkasteli vain tätä puolta oikeusvoimasta. 
253. Männistö 2004 s. 211.
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asianosaiset saavat mieleisensä välitystuomion. 

Sen sijaan selvää vastausta ei toistaiseksi ole saatu siihen kysymykseen, 

saavatko riitapuolet tuoda välimiesten ratkaiseman asian valtiolliseen tuo-

mioistuimeen. Tosiasiallisestihan tämä onnistuu, koska sekä välityssopi-

muksen voimassaolo että välitystuomion oikeusvoimavaikutus ovat vallit-

sevan käsityksen mukaan väitteenvaraisia. Tuomioistuin ei toisin sanoen ota 

kumpaakaan huomioon viran puolesta. Toki välimieslainkäytössäkin keskus-

tellaan siitä, voivatko asianosaiset etukäteen - joko välityssopimuksessa tai 

muutoin välimiesprosessin aikana - sopia, miltä osin annettava välitystuomio 

saa heidän välillään oikeusvoiman. Oikeusvoimavaikutus on sopimuksin 

poistettavissa kokonaankin. Tällöin kyseinen välimiesmenettely kuitenkin 

jää välimiesmenettelylain soveltamisalan ulkopuolelle. Lakia nimittäin sovel-

letaan vain, kun välimiehet ratkaisevat asian “lopullisesti” (laki välimiesme-

nettelystä 2 §).254 Tällaisessa soveltamisalan ulkopuolisessa välimiesmenet-

telyssä annettava välitystuomio on sitova asianosaisten välisessä suhteessa, 

mutta sitovuus seuraa sopimuskonstruktiosta ei oikeusvoimavaikutuksesta.

Oikeusvoimaa pystytään kiertotietä ohjailemaan myös valtiollisessa lain-

käytössä. Avun tarjoaa sopimuskonstruktio. Riitapuolet saavat vapaasti sopia 

siitä oikeussuhteesta, jonka oikeusvoimainen tuomio on järjestänyt.255 He 

voivat esimerkiksi yhdessä päättää, että tuomio on heidän suhteessaan vail-

la vaikutuksia joko kokonaisuudessaan tai tietyn yksittäiskysymyksen osal-

ta. Tällaisen sopimuksen myötä myös tuomion oikeusvoimavaikutus lakkaa. 

Alkuperäinen kiista on tämän jälkeen tuotavissa uudelleen tuomioistuimen 

käsiteltäväksi. Tässä merkityksessä asianosaisten sopimus “sitoo” tuomio- 

istuintakin. Oikeudenkäynti alkaa tyhjältä pöydältä, eikä alkuperäisellä tuo-

miolla ole oikeusvoimavaikutusta eikä edes todistusvaikutusta. Oikeusvoi-

masta määräämisen ja oikeussuhteesta sopimisen välinen raja on näin keino-

tekoinen. Viime kädessä vaikutukset palautuvat asianosaisten tarkoitukseen, 

kummasta he ovat halunneet sopia. Koska oikeusvoimaa koskevat sopimuk-

254. Lain soveltamisen edellytyksistä ks. Koulu-Turunen 2012 s. 105. Toki saatetaan katsoa, 
että oikeusvoimaa vaille jäävä välitystuomio voi olla jossain merkityksessä myös lopullinen. 
Tutkimuksessa on hyväksytty muun muassa ehdollisen sitovuuden konstruktio. Annettu väli-
tystuomio muuttuu lopulliseksi (eli oikeusvoimaiseksi), ellei riitapuoli määräajassa vie asiaa 
tuomioistuimeen tai toiseen välimiesmenettelyyn. 
255. Tähän viitannee myös Lager todetessaan, että asianosaiset voivat tietenkin sopia “niistä 
kysymyksistä, jotka kuuluvat heidän disponointivaltaansa.” Ks. Lager 1975 s. 46. Samaa tarkoit-
taen voidaan sanoa, että lopullisuuden periaate sitoo vain tuomioistuimia. “The parties are not 
barred from making private agreements concerning the subject matter of a res judicata”. Näin 
Männistö 2013 s. 97. Kuten edellä todettiin, tällaisena yksityisenä sopimuksena pidetään myös 
välityssopimusta, joka tehdään oikeusvoimaisesti ratkaistusta riitakysymyksestä. 
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set oletetaan kielletyiksi, tulkinnan lähtökohta on sopiminen aineellisesta 

oikeussuhteesta. Oma kysymyksensä on perinteisen tulkinnan mielekkyys 

tilanteessa, jossa on käytettävissä näin vaivaton kiertotie. Radikaali uudis-

taja sanoisi viimeistään tässä vaiheessa, että perinteinen tulkinta vaikuttaa 

muodollisjuridiselta dogmilta, jäänteeltä prosessioikeuden varhaiselta ke-

hitysvaiheelta. 

Yhtä kaikki ratkaisussa KKO 2013:83 pitäydyttiin perinteiseen tulkintaan, 

jopa kirjallisuuden kannanottoja sanatarkasti toistellen. Tapauksessa asian-

osaiset olivat halunneet vaikuttaa siihen, minkä laajuuden oikeudenkäyn-

nissä annettavan tuomion oikeusvoima heidän välisessä suhteessaan saisi. 

Epäselväksi kylläkin tapausselostuksen valossa jäi, mitä asianosaiset tark-

kaan ottaen olivat sopineet tai edellyttäneet. Epämääräisyys on saattanut 

vaikuttaa lopputulokseen. On nimittäin syytä edellyttää, että oikeusvoimaa 

koskevan sopimuksen, jos sellainen sallitaan, on oltava yksiselitteinen. Kor-

keimman oikeuden perustelut ovat ällistyttävän epäanalyyttiset. Keskeisenä 

perusteluna todetaan suoraviivaisesti, että asianosaiset eivät voi sopia oike-

usvoimasta miltään osin (9-k). Tästä periaatteesta seuraa, että asianosaiset 

eivät voi yksimielisinä ja ennen oikeudenkäyntiä määrätä oikeusvoimavaiku-

tuksen puuttumisesta eivätkä oikeusvoiman laajuudesta. Perustelu ei lukijaa 

järin vakuuta. Se on näkökulmasta riippuen joko auktoriteettiperustelu tai 

kehäpäätelmä: “koska oikeusvoimasta ei voi sopia, niin sitä koskeva sopi-

mus on vailla oikeusvaikutuksia”. Lainkäytön tehokkuuden ja asianosaisten 

yhdenmukaisen kohtelun todetaan edellyttävän, että samaa asiaa koskeva 

vaatimus saatetaan vain kerran tuomioistuimen ratkaistavaksi. Access to jus-

tice -näkökohdat eivät saa perusteluissa huomiota, ja tältä osin korkeimman 

oikeuden argumentointi voisi olla vuosikymmenten takaa. 

Ratkaisussa korkein oikeus otti kantaa myös asianosaisten oletettuun so-

pimukseen asiassa. Merkitystä ei korkeimman oikeuden mukaan ole sillä, 

mainittiinko asianosaisten tahdonilmaisu - kuten tässä tapauksessa oli asian-

laita - annetun tuomion perusteluissa. Viimeistään tässä vaiheessa korkeim-

man oikeuden tulkinta alkaa tuntua kohtuuttomalta asianosaisten näkökul-

masta. Heidän luottamuksensuojaansa on loukattu, koska he ovat selvästikin 

toimineet sen mukaan, että työansion menetyksen määrä on saatettavissa 

uudelleen tutkittavaksi, toisin sanoen rikosasian tuomio toimii heidän suh-

teessaan eräänlaisena väliaikaisratkaisuna. Tätä uskoa on vielä vahventanut 

asianosaisten näkemyksen (eli sopimuksen) kirjaaminen tuomion peruste-
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luihin. Toki voidaan sanoa, että hyvässä lainkäytössä tuomioistuin välttää 

epäsuoriakin kannanottoja oman ratkaisunsa vastaiseen oikeusvoimavai-

kutukseen. Siitähän päättää toinen lainkäyttöelin, eikä sen päätöksentekoa 

tuomion antava tuomioistuin tietenkään pysty sitomaan. Hyvään proses-

sinjohtoon olisi kylläkin kuulunut asianosaisten informointi siitä, että tule-

vasta oikeusvoimavaikutuksesta sopiminen on sitovuudeltaan vähintäänkin 

kyseenalaista.

3.5.2. Pääsääntö ja asianosaisten informointi 

Totta on, että oikeusvoimavaikutuksen ehdottomuus, eli se, että siitä ei saa 

sopia, on perusteltu pääsääntö. Sitä puoltavat ennen kaikea käytännön näkö-

kohdat. Kun preklusiivisen vaikutuksen ulottuvuus on luontaisesti epäselvä, 

epämääräisyys kertaantuisi, jos asianosaisten tahdonilmaisuilla, varauksil-

la tai ehkä edellytyksilläkin olisi vaikutusta. Tällöin päädyttäisiin siihen, että 

oikeusvoiman ulottuvuuden määrittely vaatisi perehtymistä kaikkiin asian-

osaisten välisiin suhteisiin. Tällainen tutkinta taas on vastoin sitä oikeusrau-

han ideaa, joka on prekluusion taustavoima.256 Jossain määrin asiaa auttaisi 

vaatimus, jonka mukaan oikeusvoimaa koskevien sopimusten on oltava ni-

menomaisia ja yksiselitteisiä. Tämä vaatimus asetetaan säännönmukaisesti 

oikeudenkäyntiin varautuvien ja siihen vaikuttavien sopimusten ehdoksi.257 

Oli niin tai näin, oikeusvoimasta sopimiseen ennen oikeudenkäynnin päät-

tymistä on syytä suhtautua pidättyvästi asianosaisten oikeusturvan näkökul-

masta. Näin varhaisessa vaiheessa asianosaisen ei ole helppo mieltää teh-

tävän sopimuksen pitkän tähtäimen seurauksia. Erityisesti tiedollisesti tai 

taloudellisesti heikompi asianosainen tekee helposti harkitsemattomia so-

pimuksia. Sen sijaan oikeusvoimasta sopiminen sen jälkeen, kun tuomio on 

oikeudenkäynnissä annettu, ei sisällä vastaavaa riskiä. Asianosaisilla tällöin 

on, kuten edellä todettiin, rajoittamaton valta kumota tuomion vaikutukset 

täysin tai osaksi materiaalisella sopimuksella. 

Vaikka kielto sopia suoraan oikeusvoimasta pidettäisiinkin voimassa, yk-

si kysymys kuuluu, kannattaisiko tuomiossa antaa informaatiota siitä, mitä 

sen oikeusvoimavaikutus tulee kattamaan. Periaatteessa tähän ajatukseen, 

256. Näin Koulu 2014b s. 252. Tosin voidaan kysyä, toteutuuko tämä tavoite nykyisinkään. Oi-
keusvoiman sovellukset ovat ennustamattomia ja epäloogisia. Niiden asioiden määrä, joissa 
kanne jää tästä syystä tutkimatta, osoittaa, että kokeneetkin lakimiehet tekevät virhepäätelmiä. 
Niinpä on pikemminkin sanottava, että asianosaisten määräämisvallan tunnustaminen mah-
dollistaisi oikeusvoiman vaikutusten paremman ennakoinnin. 
257. Koulu 2009 s. 113.
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niin houkutteleva kuin se onkin, on suhtauduttava kielteisesti. Yhtäältä ensi- 

prosessin tuomioistuin ei, kuten edellä todettiin, saa tällä tavalla sitoa käsiä 

siltä tuomioistuimelta, joka myöhemmässä oikeudenkäynnissä joutuu otta-

maan kantaa ensiprosessin oikeusvoimaan. Toisaalta taas oikeusvoiman ja 

yleisemmin prekluusion vaikutuspiiriä on etukäteen vaikea määritellä. Mää-

rittelyn vaikeus lienee pääsyy sille, että oikeusvoimasta ei joko ollenkaan 

säädetä kirjoitetussa laissa, tai säännös on lähinnä muistutus instituution 

olemassaolosta.258 Aina tuomioistuin ei kuitenkaan voi välttää pohdintoja, 

mikä sen ratkaisun vaikutus tulee olemaan myöhemmässä lainkäyttömenet-

telyssä. Tästä esimerkkinä ovat saneerausmenettelyä koskevat ratkaisut KKO 

2015:2 ja 3. Tosin niiden tapausselostuksissa puhutaan varovaisesti aikaisem-

pien ratkaisujen “vaikutuksesta”. Asiayhteys kuitenkin osoittaa, että silmällä 

pidettiin nimenomaan oikeusvoimaa. Arvio saneerausohjelmaa koskevan 

päätöksen (oikeusvoima)vaikutuksesta konkurssimenettelyyn määräsi, oliko 

asianosaisella oikeussuojan tarve eli oikeus saada asia käsitellyksi. Sinänsä 

perusteltua oli, että korkeimman oikeuden ratkaisussa “vaikutuksen” laa-

tua tai ulottuvuutta ei lähemmin määritelty. Syynä pidättyvyyteen on ehkä 

osaksi asenteissakin: oikeusvoimaa on totuttu ajattelemaan myöhemmän 

oikeudenkäynnin - eikä siis ensiprosessin - ongelmana.259

Joissakin tilanteissa informaatio vastaisesta oikeusvoimavaikutuksesta - 

konkreettisemmin sen aiheuttamasta prekluusiosta - tuntuisi kuitenkin ole-

van kohtuuden vaatimaa. Jos tuomioistuin esimerkiksi keskittävässä proses-

sinjohdossaan kehottaa kanteen muuttamiseen, sen pitäisi samalla kertoa 

asianosaiselle, että laiminlyönti luultavasti johtaa oikeudenmenetykseen. 

Kirjallisuudessa oikeusvoiman ja kanteenmuutoksen kytkentä on nimittäin 

vallitseva, vaikka tässä tutkimuksessa siitä sanoudutaankin irti.260 Tosin voi 

olla, että tällaisia “varoituksia” käytännössä annetaan. Meillähän ei ylipää-

tään ole systemaattista tietoa siitä, mitä oikeudenkäynneissä tapahtuu, esi-

merkiksi kuinka usein oikeudenkäynnissä puhutaan prosessioikeudellisista 

kysymyksistä, tässä tutkimuksen näkökulmasta siitä, miten laajan vaikutuk-

sen annettava tuomio tulee saamaan. Jos mittapuuna käytetään aiheesta jul-

kaistuja artikkeleita, prekluusio tuntuu kuitenkin olevan siinä määrin niin 

asianajajien kuin tuomareidenkin huolenaihe, että olisi yllättävää, jos siitä 

ei ollenkaan puhuttaisi oikeudenkäynneissä. 

258. Lappalainen 2001 s. 406. Ks. edellä jakso 1.3.
259.  “Oikeusvoimasta ei voi puhua, mikäli kysymys ei ole uudesta oikeudenkäynnistä.” Näin 
Lager 1975 s. 47. 
260. Ks. jakso 2.3.2.
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Aikanaan oikeuskäytäntö loikin eräänlaisen joskin kapea-alaisen infor-

mointikäytänteen. Sitä voidaan kutsua vaikkapa “varaamissäännöstöksi”. 

Kantaja nimittäin varasi oikeudenkäynnissä itselleen oikeuden esittää ky-

seisessä oikeussuhteessa myöhemmin uusia vaatimuksia. Käytänne katosi, 

koska oikeus esittää uusia vaatimuksia ei riippunut siitä, oliko oikeus siihen 

varattu. Varaaminen ei lisännyt näitä mahdollisuuksia eikä sen261 puuttumi-

nen myöskään niitä vähentänyt. Tämä onkin totta, mutta vastapuolen luot-

tamuksensuojan kannalta asia ei ole mustavalkoinen. Vastapuoli nimittäin 

ymmärsi varaamismaininnasta, että saavutettava oikeustila ei ollut toisen asi-

anosaisen (yleensä kantajan) mielestä vielä lopullinen. Vastapuoli pystyi näin 

ottamaan toiminnassaan huomioon uuden oikeudenkäynnin mahdollisuu-

den. Tämän informointitehtävä ratkaisun KKO 2013:83 tuomio kiistatta täytti. 

Tapauksen riitapuolet saattoivat lähteä siitä, että erimielisyys jatkui. Ratkaisu 

osoittaa myös harhaluuloksi sen, että prosessilaki kehittyy aina parempaan 

suuntaan, toisin sanoen uusi oikeudenkäynnin käytänne on automaattisesti 

parempi kuin vanha. Joskus sinänsä järkevä sääntö tulee hylätyksi näennäi-

sesti turhana muodollisuutena tai arkaistisena jäänteenä. 

Mitä tulee vireilläolovaikutukseen, sopimuksenvaraisuus ei ole saanut 

osakseen mainittavaa huomiota. Kielteinen pohjavire lienee kiistaton: to-

sin kielteisyydessä havaitaan pienehkö ero vivahteissa. Vaikutuksen pakot-

tavuutta ei tuoda esiin samalla jyrkkyydellä mitä oikeusvoimassa. Tässäkin 

kannattaa nähdä, että asianosaiset joka tapauksessa pääsevät epäsuorasti 

määräämään vireilläolovaikutuksen ulottuvuuden. He kun voivat lopettaa 

rinnakkaisia oikeudenkäyntejä (jolloin koko kysymystä ei herää), muutella 

niissä esittämiään vaatimuksia (jolloin kysymys ei ole enää samasta asiasta) 

tai pitää rinnakkaiset oikeudenkäynnit salassa asiaa käsittelevältä tuomiois-

tuimelta (jolloin tuomioistuin ei pääse ottamaan vireilläolovaikutusta huo-

mioon). Kun tämä kiertotie on olemassa, ehdottomuuteen ja pakottavuuteen 

pitäytyminen on pelkkä dogmaattinen kannanotto. Jos siitä halutaan luopua, 

sopimuksenvaraisuus on vireilläolovaikutuksessa periaatteessa helpommin 

261. Tietenkin joskus ja ehkä useimmiten kävi niin, että riitapuoli ei koskaan esittänytkään lu-
paamiaan uusia vaatimuksia. Voidaan myös sanoa, että vastapuolta on mahdollista informoida 
mahdollisista uusista prosesseista vähemmän muodollisella tavalla, esimerkiksi epävirallisella 
ilmoituksella. Lisäksi tulevat vaatimukset ovat otettavissa esiin esimerkiksi riita-asian valmis-
telussa sekä mahdollisissa sovintoneuvotteluissa. Ohimennen todettakoon, että ratkaisussa 
KKO 2001:63 tuotiin esiin, että kanteen tullessa hylätyksi ennenaikaisena asianosaisten välistä 
oikeussuhdetta ei vahvistettu “lopullisella tavalla, vaan päinvastoin oli varauduttu uuteen oi-
keudenkäyntiin”. Varautuminen oli argumentti sitä vastaan, että oikeusvoima määräisi, oliko 
uuttakin kannetta pidettävä ennenaikaisena. 
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hyväksyttävissä. Se ei tukeudu sellaiseen oikeusperiaatteeseen, joka - oikein 

tai väärin - pitkälti syrjäyttää tahdonvaltaisuuden. Totta on, että oikeusrau-

han tai tuomioiden lopullisuuden periaate ei lopulta ole sovittamattomassa 

ristiriidassa tahdonvaltaisuuden kanssa. Voidaan nimittäin sanoa, että oi-

keusrauhaakaan ei saa ylläpitää vastoin asianosaisten tahtoa. 

Vireilläolovaikutuksen olemassaolo ja ulottuvuus saa oikeutuksensa pel-

kästään prosessioikeudellisesta tarkoituksenmukaisuudesta.262 Ulottuvuus 

muuttuu, jos tai kun tulkitsijan käsitys tarkoituksenmukaisuudesta muut-

tuu. Asianosaiset toki ovat, kuten edellä jo todettiin, parhaita asiantuntijoita 

kertomaan, mikä heidän riidassaan on tarkoituksenmukaista. Jos he pitävät 

rinnakkaisia oikeudenkäyntejä järkevinä, tuomioistuin ei voi rationaalisesti 

katsoen olla heidän kanssaan eri mieltä. Jos lähdetään, kuten tässä tutki-

muksessa tehdään, asianosaisnäkökulmasta, valta sopia vireilläolovaikutuk-

sesta tuntuu paitsi mahdolliselta myös johdonmukaiselta. Asia erikseen on, 

että tarkoituksenmukaisuutta voidaan arvioida myös yksittäisten tuomiois-

tuinten tai jopa koko lainkäyttöjärjestelmän kannalta. Tästä näkökulmasta 

nousevien argumenttien painoarvo on kuitenkin häviävä. Suomessa tuo-

mioistuimet eivät suinkaan ole hukkumassa riita-asioiden tulvaan. Sitä paitsi 

nykyisissäkin asiamäärissä rinnakkaisten prosessien osuus lienee pienehkö. 

Jälleen on kylläkin myönnettävä, että tuomioistuintilasto ei anna rinnakkais-

oikeudenkäyntien määrästä tietoja.

3.5.3. Prekluusion väitteenvaraisuus: mahdoton ajatus?

Oikeusvoima- ja vireilläoloprekluusion opinkappaleisiin sisältyy myös, että 

tuomioistuin ottaa ne huomioon, vaikka asianosainen ei tee niistä väitettä.263 

Kumpikin prekluusiosovellus on niin sanottu ehdoton prosessinedellytys. 

Tämäkään tulkinta ei seuraa itse laista. Tosin prosessilaki kelpuuttaa yhdeksi 

kanteluperusteeksi sen, että tuomioistuin on ottanut asian tutkittavaksi, vaik-

ka sen olisi tullut “omasta aloitteestaan” jättää asia tutkittavaksi ottamatta 

(OK 31:1.1 1-k). Oikeusvoiman ja vireilläolon sijoittaminen tähän kategoriaan 

on oikeuskäytännön ja tutkimuksen luomus. Totta kyllä on, että prekluusi-

262.  “Då återstår av litispendensregeln existensberättigande endast om de processekonomis-
ka skäl av privat och allmän natur - - -“ Näin Lindblom 1998 s. 533. Prosessiekonomisista syistä 
etualalle on nostettu ristiriitaisten tuomioiden riski, mikä vaikuttaa sähköisen tiedonvälityksen 
aikana liioitellulta huolelta. 
263. Toisaalta varsinkin vanhemmassa kirjallisuudessa puhutaan “vastaajan oikeusvoimaväit-
teestä”. Se heijastanee käsitystä, jonka mukaan asia nousee esille vasta, kun vastapuoli kiinnittää 
asiaan huomiota. Ks. esimerkiksi Tirkkonen 1933 s. 63.
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on ehdottomuus niveltyy hyvin prekluusion pakottavuuteen. Koska oikeus-

voimasta ei voi sopia, on luontevaa, että se otetaan prosessinedellytyksenä 

huomioon eli tutkitaan viran puolesta.264 Periaatteessa seikan tutkiminen ja 

seikan sopimuksenvaraisuus ovat kuitenkin erotettavissa. Erottaminen voisi 

tarkoittaa esimerkiksi, että oikeusvoimavaikutuksesta ei saisi sopia, mutta 

siitä seuraava käsittelykielto otettaisiin huomioon vain, kun jompikumpi asi-

anosaisista vetoaisi siihen. Voidaan myös kysyä, onko väitteenvaraisuus aino-

astaan teoreettinen vaihtoehto tulevaisuuden prosessilaissa vai pelkästään 

vallitsevien realiteettien tunnustamista. Todennäköistähän on, että prekluu-

sio ja etenkin oikeusvoimasta aiheutuva pääsee tuomioistuin tutkintaan asti 

vain, kun jompikumpi asianosainen (yleensä se, jolle prekluusio on eduksi) 

kiinnittää tuomioistuimen huomion siihen. Oma-aloitteisesti eli ilman siitä 

hyötyvän asianosaisen väitettä tuomioistuin tuskin ryhtyy käytännössä miet-

timään oikeusvoimavaikutuksen kaltaista sivuasiaa.265 

Tämän tutkimuksen oikeustapausaineistossa ei ollut yhtään tapausta, 

jossa tuomioistuin olisi oma-aloitteisesti kiinnittänyt huomionsa mahdol-

liseen oikeusvoimaprekluusioon. Tosin muutama ratkaisuselostus kuten 

KKO 2013:83 on niin niukka, että mahdollinen aloitteentekijä ei käy niistä 

ilmi. Samoin on selvää, että asianosainen nostaa kysymyksen oikeusvoimas-

ta esiin oikeudenkäynnissä ainoastaan, kun se hyödyttää häntä. Oikeusta-

pausaineistossa hyötyvät asianosaiset nostivat preklusiivisen vaikutuksen 

esiin kärkkäästi ja välittömästi oikeudenkäynnin alussa. Tavallista oli, että 

asianosainen, yleensä oikeudenkäynnin vastaaja, vetosi samanaikaisesti 

sekä prekluusioon että aineellisiin hylkäämisperusteisiin (esimerkiksi KKO 

2013:23). Kuten edellä todettiin, ratkaisuselostukset eivät kuitenkaan paljas-

ta, kuinka laajalti asiaa tutkittiin materiaalisesti, ennen kuin päätettiin sen 

tutkimatta jättämisestä. 

Aikaisempi tuomio voi toki ilmetä uuden oikeudenkäynnin asiakirjois-

264. Jokela 2015 s. 572. Samaan logiikkaan sopii myös se, että välitystuomion oikeusvoima-
vaikutus otetaan huomioon vain väitteestä. Ks. Jokela 2015 s. 581. Välitystuomion oikeusvoi-
ma on nimittäin myös tahdonvaltainen. Oikeusvoimaprekluusion ottaminen huomioon viran 
puolesta ei ole oikeusvertailevasti itsestäänselvyys. Esimerkiksi Espanjan prosessilaissa siitä 
kiistellään, ja joka tapauksessa myönnetään, että oikeusvoimavaikutuksen “vahvuus” riippuu 
asianosaisten autonomiasta. Ks. Esplugues-Mota - Barona-Vilar 2009 s. 192.
265. Varhaisessa tutkimuksessa oltiin tässä suhteessa optimistisia ja samalla luottavaisia. Kun 

“aihetta ilmeni”, tuomioistuimen tuli käyttää kyselyoikeuttaan. Ellei se tuonut apua, tuomio-
istuimen oli vaadittava “todistusvelvolliselta” asianosaiselta, että tämä esittää tarpeelliseksi 
havaitun selvityksen “aikaisemman lainvoimaisen tuomioistuinratkaisun olemassaoloa kos-
kevista seikoista.” Kuka tämä todistusvelvollinen oli, jäi kylläkin sanomatta. Jos taas vedottiin 
poikkeukseen, siihen vetoavan oli esitettävä vastaava selvitys. Ks. Tirkkonen 1933 s. 501.
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ta tai jompikumpi asianosaisista mainitsee sen tahattomasti. Missään tuo-

mioistuimessa tuskin tarkastetaan rutiininomaisesti diaaritiedostoista, onko 

samojen asianosaisten välillä ollut vireillä tai on parhaillaan vireillä mui-

ta oikeudenkäyntejä ja koskevatko ne samaa asiaa. Nykyisin kuitenkin on 

mahdollista selvittää kaikkien oikeudenkäyntien vireilläolo tietojärjestelmän 

(‘tuomioistuindiaarin’) avulla. Sen sijaan asioiden samuuden selvittäminen 

vaatii yksilöllistä tutkintaa. On mahdotonta uskoa, että tuomioistuin ryhtyisi 

tällaiseen vaivannäköön, jos kumpikin asianosainen vakuuttaa, ettei toisessa 

oikeudenkäynnissä käsitellä tai ole käsitelty samaa riitakysymystä, mikä nyt 

on uuden oikeudenkäynnin kohteena. Tuomioistuin on toisin sanoen asi-

anosaisten armoilla, mitä tulee tiedonsaantiin.266 Siirtyminen vireilläolon 

väitteenvaraisuuteen ei näin muuttaisi tosiasiallista asiantilaa. Toinen asia 

on, mikä vaikutus annetaan vastapuolen vaatimukselle, että asian käsitte-

lyä jatketaan mahdollisesta oikeusvoimaprekluusiosta huolimatta. Joissakin 

pohjoismaissa asianosaisten yksimielinen toivomus - mitä sanaa pitänee 

tässä yhteydessä käyttää - vaikuttaa myös ehdottoman prosessinedellytyksen 

soveltamiseen. Tuomioistuin ei vähällä jätä asiaa tutkimatta vastoin asian-

osaisten tahtoa.267 Suomen oikeudessa taas asianosaisten yhteistahdollakaan 

ei ole suoraa merkitystä. Poissuljettua ei kuitenkaan ole, että tuomioistuin 

luopuu vähin äänin oikeusvoimavaikutuksen laajuuden tutkimisesta ja jat-

kaa asian käsittelyä. 

Jotta ajatus väitteenvaraisesta prekluusiosta ei vaikuttaisi absurdilta, kan-

nattaa muistaa prekluusion sisarilmiö eli preklusiivinen vanhentuminen. Ku-

ten edellä todettiin, myös aineellinen vanhentuminen on keino rajoittaa sel-

laisia oikeudenkäyntejä, joita lainsäätäjä ei pidä suotavana. Vanhentuminen 

on lähtökohtaisesti väitteenvaraista, eikä väitteenvaraisuuden katsota aihe-

uttavan ongelmaa sen enempää tuomioistuimille kuin oikeussuhteen osa-

puolillekaan. Vanhentumissäännöstö toimii hyvin väitteenvaraisena. For-

maalinen ero vanhentumisen ja prekluusion välille on toki tehtävissä, mutta 

asianosaisen kannalta kummankin vaikutus on sama. Asianosainen ei voi 

aloittaa uutta oikeudenkäyntiä oikeuksien hakemiseksi.268 Todellisena erona 

ei myöskään voida pitää sitä, että prekluusio johtaa kanteen tutkimatta jättä-

miseen, vanhentuminen taas sen hylkäämiseen. Tässäkään kohdin epäon-

266. Kirjallisuudessa on kylläkin tuotu esiin, että tuomioistuin voi itsekin hankkia selvitystä, 
kunhan prosessiväite on tehty - toisin sanoen mahdollinen puute prosessinedellytyksissä on 
tullut tuomioistuimen tietoon. Ks. Lager 1994 s. 123. 
267.  “Den nye sag bør dog næppe afvises, hvis ingen af parterne påstår af visning, og et ønske 
om fornyet prøvelse er rimeligt begrundet - - -.” Näin Gomard-Kistrup 2007 s. 810.
268. Ks. Jokela 1995 s. 179.
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ninen kantaja tuskin välittää siitä, kumpi leima hänen oikeutensa epäävään 

lainkäyttöratkaisuun liitetään. Sillä ei esimerkiksi ole vaikutusta oikeuden-

käyntikulujen korvaamiseen. Jos kantajan kanne jätetään tutkimatta, hänen 

katsotaan hävinneen asian OK 21:1:n merkityksessä (OK 21:7).

Väitteenvaraisuudesta olisi myös melkoista hyötyä oikeudenkäynnin 

sujuvuudelle. Jos väitteenvaraisuus on sääntönä, prekluusioon vetoavalle 

asianosaiselle sälytetään niin perustelutaakka kuin todistustaakkakin. Toki 

virankin puolesta prekluusioon puuttuva tuomioistuin voi vaatia selvitystä 

jommaltakummalta asianosaiselta. Asianosaisen vastentahtoisesti esittämäl-

tä selvitykseltä ei kuitenkaan ole lupa odottaa luotettavuutta tai kattavuutta. 

Oli miten oli, prekluusiovaikutuksen ehdottomuudesta ei seuraa, etteikö ky-

symystä vaikutuksen olemassaolosta ja ulottuvuudesta pitäisi asianmukai-

sesti käsitellä. Vaatimus perusteellisesta käsittelystä koskee myös prosessin 

edellytyksiä ja oikeuskysymyksiä.269 Tuomioistuin ei koskaan saa soveltaa 

prekluusiosäännöksiä yllättävästi, toisin sanoen varaamatta asianosaisille 

tilaisuutta sekä oikeudelliseen argumentointiin että todisteluun.270 Etenkin 

oikeusvoimassa käsittelyn perusteellisuus on välttämätön, koska oikeusvoi-

mavaikutuksen ulottuvuus on niin tulkinnanvaraista.

3.6. Ylimääräinen muutoksenhaku ja 
oikeusvoima

3.6.1. Teoria säännöstöjen vuorovaikutuksesta

Se sääntelystrategia, jota käytetään oikeusvoiman ulottuvuuden määritte-

lyssä, vaikuttaa ylimääräisen muutoksenhaun frekvenssiin. Kiinteät oikeus-

voimasäännöt tuottavat suhteessa paljon hakemuksia lainvoiman saaneen 

tuomion purkamisesta. Mitä laaja-alaisempi kiinteä oikeusvoimavaikutus 

on, sitä enemmän hakemuksia tehdään. Joustavassa oikeusvoimasääntelyssä 

taas tuomioiden purkamisen tarve tyydyttyy pitkälti myöhemmässä oikeu-

269. Lappalainen 1993 s. 38. Jos vastapuoli vetoaa johonkin säännökseen tai sen tietynlaiseen 
tulkintaan, asianosaiselle on jo kontradiktorisen periaatteen takia varattava tilaisuus agumen-
tointiin. Prekluusiokysymyksen käsittelylle asetettavia vaatimuksia analysoidaan lähemmin 
luvussa 7.
270.  “Principen jura novit curia får inte leda till, att domstolen under rättegången förhåller 
sig passivt vid handläggning av rättsfrågan och avgör denna fråga på egen hand i all tysthet 
samt meddelar sin uppfattning först i utslaget”. Näin Lappalainen 1993 s. 43. Yllättävä lainso-
veltaminen muodostuu pulmaksi erityisesti täyskirjallisessa menettelyssä. Siinä ei nimittäin 
muodostu luontevaa tilaisuutta asianosaisten informointiin ja oikeudellisen argumentoinnin 
käynnistämiseen. Ks. Koulu 2015 s. 293.
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denkäynnissä omaksutuilla tulkinnoilla. Tuomioistuin voi myöhemmässä 

oikeudenkäynnissä katsoa, että ensiprosessin tuomiolla ei - syystä tai toisesta 

- ollutkaan oikeusvoimaa nyt käsiteltävien vaatimusten tai perusteiden osal-

ta.271 Tuomioistuimen harkintavalta kanavoituu samuuspohdintaan, mikä 

hämärtää sen subjektiivisen luonteen. Selvää tietenkin on, että oikeuksiin 

pääsy kannattaa ensisijaisesti turvata kohtuullisella oikeusvoimasäännös-

töllä. Tämä pätee erityisesti niin sanotuissa asianajollisissa virheissä, joissa 

kantaja ei ole osannut vedota oikeisiin tosiseikkoihin päästäkseen oikeuksiin. 

Ylimääräisen muutoksenhaun ja oikeusvoiman ulottuvuuden välistä yh-

teyttä on aina pidetty selvänä.272 Yhteys näkyy sekä oikeuspolitiikassa et-

tä hieman heikompana myös prosessilain säännösten tulkinnassa. Ensim-

mäisessä lainsäätäjä joutuu miettimään oikeusvoiman merkitystä ja rajoja 

päättäessään, milloin ylimääräinen muutoksenhaku on käytettävissä, toisin 

sanoen mitkä sen edellytykset ja määräajat ovat. Sama pätee tietenkin myös 

päinvastaiseen suuntaan, jos tai kun oikeusvoimasta säädettäisiin lailla. Toi-

sessa kontekstissa eli tulkinnassa taas lainkäyttäjän tulee vähintäänkin varoa 

aukkoja. Tilanteita, joissa oikeusvoima vallitsee mutta purkusäännöstö ei ole 

sovellettavissa, ei saisi syntyä. Tällaista tulkintaa on viimeiseen saakka väl-

tettävä. Toinen kysymys on, saako lainkäyttäjä muutoinkin ottaa säännösten 

yhteyden huomioon. Tällöin nimenomaan oikeusvoiman sovelluksissa liik-

kumavaraa on paljon, mikä johtuu säädännäisen oikeuden puuttumisesta. 

Julkaistu oikeuskäytäntö välittää vaikutelman, jonka mukaan ylimääräisen 

muutoksenhaun potentiaali ei mainittavasti vaikuta tuomioistuimen päätök-

sentekoon, kun se määrittää ensiprosessin tuomion oikeusvoimaa.273 Tässä 

suhteessa säännöstöt nähdään erillisinä ja itsenäisinä. Sen sijaan ylimääräi-

sessä muutoksenhaussa joudutaan vakavissaan miettimään oikeusvoiman 

ulottuvuuden määräävien sääntöjen sisältöä. Tästä jäljempänä analysoitava 

ratkaisu KKO 2013:54 on esimerkki.

271. Tämä lienee käytännössä tavallista, jos tuomio koetaan aineellisesti vääräksi. “Domstole-
ne har i nogle tilfælde søgt at undgå stødende virkninger af dommes retskraft ved at begrænse 
denne virkning, hvor stærke grunde taler derfor”. Näin Gomard-Kistrup 2007 s. 771.
272. Lappalainen 2001 s. 401. Kansainvälinen ilmiö ovat symboliset uusintaoikeudenkäynnit, 
joilla kumotaan vanhoja tuomiota, esimerkiksi noitaoikeudenkäynneissä annettuja. Tarkoi-
tuksen takia vaille merkitystä jää, olisiko vanha tuomio ollut oikeudellisesti purettavissa. Ks. 
The Guardian 17.10.2015: Italian town council backs plan to salvage reputation of widow 300 
years after beheading
273. Poikkeuksena on laajan oikeusvoimaopin kantaratkaisu KKO 2001:136. Siinä korkein oi-
keus perusteli laajaa oikeusvoimaoppia sillä, että OK 31:7 menettäisi osaksi merkityksensä, jos 
asianosainen voisi saavuttaa tuomion purkamista vastaavan lopputuloksen uudella kanteella 

“tuomion purkamista koskevista edellytyksistä riippumatta”. 
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Jos yhteys myönnetään, perustavanlaatuinen kysymys on muotoiltavissa 

esimerkiksi seuraavasti: onko säännöstöillä keskinäinen sitova vaikutus? Tai 

konkreettisemmin: oikeuttaako oikeusvoimavaikutuksen olemassaolo pur-

kusäännöstön soveltamiseen tai purkusäännöstön soveltumattomuus siihen, 

että oikeusvoimavaikutusta ei ole syntynyt? On selvää, että välillä tällainen 

asymmetria on käytännön välttämättömyys. Esimerkki siitä ovat oikeuske-

hityksen aikaansaamat tulkintojen muutokset. Oikeuskehitys muuttaa välil-

lä aikaisempia tulkintoja. Tällöin ensiprosessissa sovellettu ratkaisuohje ei 

enää pädekään myöhemmin.274 Monasti oikeuskehitystä vauhdittaa ja joskus 

siihen suorastaan pakottaa ylikansallinen tuomioistuin kuten ihmisoikeus-

tuomioistuin tai EY-tuomioistuin. Säännöksen myöhemmin saama eli uusi 

tulkinta ei kuitenkaan kumoa oikeusvoimaa, toisin sanoen ensiprosessinsa 

hävinnyt riitapuoli ei, kuten edellä todettiin, voi aloittaa uutta oikeudenkäyn-

tiä vetoamalla myöhempään ja hänelle edullisempaan tulkintaan. Tällainen 

kanne katsotaan oikeudelliseksi uuskonstruktioksi, ja se jätetään vallitsevan 

kannan mukaisesti tutkimatta. On ajateltavissa, että ensiprosessin hävinneel-

lä riitapuolella voisi olla mahdollisuus turvautua ylimääräiseen muutoksen-

hakuun. Onhan aikaisemman oikeudenkäynnin tuomio perustunut väärään 

lain soveltamiseen. Tämä tie on kuitenkin sekin tukittu. Uustulkinta, oli se 

kuinka parempi tahansa, ei kelpaa sen enempää kantelun (KKO 2014:93) kuin 

tuomion purkamisenkaan perusteeksi. Vaikka ensiprosessin ratkaisu on pe-

rustettu jälkiviisaasti arvioiden “väärään” tulkintaan, kysymyksessä ei ole 

sellainen “ilmeisesti väärä lainsoveltaminen” (OK 31:7.1:n 4-k), mitä tuomion 

kumoaminen edellyttäisi.275 Jos sen sijaan uustulkinta oli ollut oikea jo en-

siprosessin aikana, lopputulos saattaa olla toinen. 

Myöskään oikeusvoiman asettaminen ylimääräisen muutoksenhaun eh-

doksi ei seuraa loogisesta välttämättömyydestä. Oikeusvoimaa ei ole - toisin 

kuin tuomion lainvoimaisuutta - prosessilaissa asetettu tuomion purkamisen 

muodolliseksi edellytykseksi. Laki ilmaisee asian yleisemmin. Purkuintres-

274. Tästä “takautuvasta” prejudikaattivaikutuksesta ks. esimerkiksi Scheiman 2015 s. 759. Tosin 
tällainen vaikutus on tavallaan ennakkopäätöksen perusidean vastainen: ennakkopäätöksel-
lähän yritetään vaikuttaa vastaiseen oikeuskäytäntöön.
275. Totta on, että oikeuskehityksen ajoittaminen on harkinnanvaraista, osaksi ehkä mielival-
taistakin: milloin vanha tulkinta korvautui uudella? Oikeuskäytännössä uustulkinta palautuu 
useimmiten ylikansallisen tuomioistuimen ratkaisuun, joten se on ajoitettavissa ratkaisun 
päivään. Oikeuskehityksen tuoma muutos voi kuitenkin tapahtua myös hiljaisesti, esimer-
kiksi tutkimuksen tai tuomarikunnan asenteiden kautta. Käynnissä oleva muutos lähettää ta-
vallisesti ennusmerkkejä, ennen kuin uustulkinta lopullisesti voittaa. Suopea ennakkoasenne 
mahdollistaa näin sen, että uustulkinnan katsotaan olleen lain oikea tulkinta jo ensiprosessin 
päättyessä. Ks. Koulu 2013b s. 480.
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sin muodostaa se, että lainvoimainen tuomio on purkua hakevalle taholle 

“vastainen”.276 Toki tuomion vastaisuuden tyyppitapaus on, että tuomiolla on 

hakijaan ulottuva oikeusvoimavaikutus. Yleisen säännön johtaminen tästä 

tyyppitapauksesta on kuitenkin tietoinen valinta. Valintaa voidaan jopa pitää 

eräänlaisena contra legem -tulkintana, koska siinä lain sanamuoto jätetään 

huomiotta. Oma kysymyksensä on, että “turhakin” purkuhakemus voi olla 

asianosaisen kannalta erinomaisen mielekäs. Hän saa näin ennen kalliin 

uuden oikeudenkäynnin aloittamista todetuksi, että aikaisemman tuomi-

on oikeusvoima ei tuo käsittelykieltoa uuteen oikeudenkäyntiin. Purkuha-

kemukseen ei liity myöskään mainittavaa kustannusriskiä, oli lopputulos 

mikä tahansa. Asianosaisen kannalta on jokseenkin samantekevää, johtaa-

ko hänen hakemuksensa tulokseen (aikaisempi tuomio kumotaan) vai evä-

täänkö se (aikaisemmalla tuomiolla ei ollut kyseisessä yksittäistapauksessa 

oikeusvoimavaikutusta). Taktisesti on viisaampaa hakea tarpeettomastikin 

tuomion purkamista, jos sen vaihtoehtona on asianosaisen yllättävä oikeus-

voimaprekluusio. Ratkaisussa KKO 2014:54 purkuhakemus jätettiin tutkimat-

ta, mutta asianosainen luultavasti oli hyvin tyytyväinen lopputulokseen: tie 

uuteen oikeudenkäyntiin avautui. 

Ylimääräistä muutoksenhakua säännellään preklusiivisilla määräajoilla 

(OK 31.10). Hakemus riita-asiassa annetun tuomion purkamisesta on esimer-

kiksi tehtävä vuoden kuluessa (1 mom.). Hakemuksella on myös maksimiaika, 

viisi vuotta lainvoimaiseksi tulemisesta, jonka jälkeen hakemuksen tueksi on 

esitettävä “erittäin painavia syitä” (2 mom.). Mitä lyhyempi määräaika on ja 

mitä ankarammin sitä tulkitaan, sitä paremmin tuomion pysyvyys taataan. 

Yleisin purkuperuste on “ilmeisesti väärä lain soveltaminen” (OK 31:7.1 4-k). 

Peruste seuraa määräajaltaan yhden vuoden pääsääntöä, laskettuna kuiten-

kin siitä, kun tuomio sai lainvoiman (OK 31:10.1 viimeinen lause). Aikaisem-

min korkeimman oikeuden tulkintalinja olikin varsin ankara: esimerkiksi 

ratkaisuissa KKO 1994:111 ja KKO 2007:35 sovelluksia voidaan pitää suorastaan 

drakonisina. Ratkaisussa KKO 2011:100 riita-asiassa annettu tuomio puret-

tiin ihmisoikeussopimuksen vastaisena, vaikka määräaika oli jo päättynyt. 

Avoimeksi jää, johtuiko hakijamyönteinen tulkinta tapauksen ihmisoikeus-

kytkennästä vai muuttuneesta suhtautumisesta tuomioiden pysyvyyteen.277 

276. Näin Lager 1972 s. 118. Tosin varhaisessa tutkimuksessa oletettiin, että ylimääräisen muu-
toksenhaun kohteena olevat ratkaisut olivat “säännönmukaisesti” oikeusvoimaisia. Näin Tirk-
konen 1937 s. 169.
277. Ratkaisun ihmisoikeushenkistä lopputulosta on pidetty oikeana, vaikkakin korkeimman 
oikeuden katsotaan sillä luoneen uuden, lakiin perustumattoman erityismääräajan. Tällaisia 
määräaikoja tulisi periaatteessa välttää. Ks. Koulu 2012b s. 396.
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3.6.2. Ratkaisu KKO 2013:54: järjestelmäkeskeisyyttä vai 
ymmärtämättömyyttä?
Edellä viitattu ratkaisu KKO 2013:54 liittyy liikennevakuutukseen. Tapauksen 

tausta oli seuraava: Henkilö oli aikanaan loukkaantunut onnettomuudessa. 

Hän vaati ensiprosessissa eli vakuutusyhtiöön kohdistamassaan kanteessa 

korvausta kaula- ja lannerankansa retkahdusvammoista. Korvaus koostui 

työansion menetyksistä ja vammojen hoitokustannuksista. Kanne hylättiin 

lainvoimaisella tuomiolla. Tämän jälkeen henkilö haki korkeimmalta oi-

keudelta kyseisen tuomion purkamista, koska uusi lääketieteellinen selvi-

tys osoitti hänen saaneen onnettomuudessa myös aivovamman. Aivovam-

ma puolestaan oli aiheuttanut työkyvyttömyyden ja oman hoidontarpeensa. 

Purkuperusteeksi hakemuksessa otettiin OK 31:7.1:n 3-kohta. Kohdan perus-

teella lainvoiman saanut tuomio voidaan purkaa, jos vedotaan seikkaan tai 

todisteeseen, jota ei ole aikaisemmin esitetty ja esittäminen todennäköisesti 

olisi johtanut toiseen lopputulokseen. Pykälä kuitenkin kieltää purkamasta 

tuomiota, ellei asianosainen saata todennäköiseksi, ettei hän ole voinut ve-

dota kyseiseen seikkaan tai todisteeseen tai hän on muutoin pätevästä syystä 

jättänyt näin tekemättä. 

Korkein oikeus jätti purkuhakemuksen tutkimatta. Se perusteli päätös-

tään sillä, että aikaisempi tuomio ei estänyt henkilöä vaatimasta korvauksia 

uudella perusteella eli todetun aivovamman perusteella.278 Kytkentä, täl-

lä kertaa subjektiivisen oikeusvoiman osalta, aktualisoitui uudelleen parin 

vuoden kuluttua ratkaisussa KKO 2015:61, johon jo viitattiin. Myös tässä rat-

kaisussa purkuhakemus jätettiin tutkimatta, koska sitä hakenut kiinteistön 

omistaja ei ollut ollut kiinteistötoimituksen asianosainen. Tästä syystä toi-

mituksessa tehtyjen päätösten oikeusvoima ei ulottunut häneen.279 Kuten 

edellä havaittiin, prejudisiaalinen vaikutus ei luonut asianosaisasemaa eikä 

perustanut purkulegitimaatiota.

Mitä tulee tuomion purkamisen edellytyksiin, avoimeksi jää, kuinka eh-

doton ratkaisun luoma oikeusvoimakytkentä on. Pientä joustoa - aikaisem-

278. Tuomion purkamisen edellytyksissä perustelut ovat äärimmäisen minimalistiset. Ne ra-
joittuvat toteamukseen, joiden mukaan asianosaisella ei “näillä perusteilla” ole oikeudellista 
tarvetta saada tuomiota puretuksi (15-k). Perustelu tulee ymmärrettäväksi (joskaan ei riittä-
väksi), jos oikeusvoima ja oikeudellinen tarve katsotaan täydellisiksi synonyymeiksi. Kun ei 
ole oikeusvoimavaikutusta, ei ole myöskään oikeudellista tarvetta. Lukija odottaisi kuitenkin 
jotain perustelua tälle synonyymiluomukselle; yleisen kielenkäytön mukaanhan oikeudelli-
nen tarve on paljon laajempi käsite kuin oikeusvoima. Tietenkin jos mainittu perustelematon 
premissi hyväksytään, käytetty perustelu on paitsi asianmukainen myös vastaansanomaton. 
279. Epämääräinen asianosaisasema ja siitä seuraava tulkinnanvarainen oikeusvoima ovat 
tyypillisiä nimenomaan kiinteistötoimituksille. Ks. Hyvönen 1971 s. 207. 
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man tuomion oikeusvoima ehkä ulottuu uuteenkin oikeudenkäyntiin - joka 

tapauksessa kaivattaisin, jos näkökulmana on asianosaisen pääsy oikeuk-

siinsa. Ratkaisuohje on liian järjestelmälähtöinen. On kohtuutonta vaatia, 

että asianosainen pystyy etukäteen arvioimaan, mihin oikeusvoima ulottuu, 

mihin ei. Mahdollinen eli hypoteettinen oikeusvoimavaikutus tulisi siis hy-

väksyä purkuintressiksi. Sen sijaan on vaikeampaa sanoa, kelpaavatko (lain-

voimaisen) tuomion muut vaikutukset perustamaan purkuun tarvittavan oi-

keudellisen intressin. Jos kysymys on tuomion todistusvaikutuksesta, vastaus 

lienee yksiselitteisen kieltävä. Tätä voidaan todistusvaikutuksen kohdalla pe-

rustella sillä, että todistusvaikutus on muutoinkin mitätöitävissä, kun näyttöä 

arvioidaan uudessa oikeudenkäynnissä. Jonkinlaisesta materiaalisesta sivu-

vaikutuksesta oli kysymys jo ratkaisussa KKO 2003:112, missä purkuhakemus 

jäi samoin tuloksettomaksi. Myös sivuvaikutusten kohdalla tosiasiallista ti-

lannetta ja asianosaisen vaikeuksia ymmärtävä tulkintalinja olisi paikallaan. 

Tuomion purkamisella kun vältettäisiin monimutkaiset palautus- ja ennal-

listamiskanteet, joilla tilannetta yritetään korjata.

Tämän ratkaisun myötä auki jää myös teoreettinen joskaan ei kenties 

praktinen kysymys: sitooko korkeimman oikeuden kielteinen päätös purku-

asiassa myös sitä tuomioistuinta, joka myöhemmässä oikeudenkäynnissä 

ottaa kantaa aikaisemman tuomion oikeusvoimaan?280 Konkreettisemmin: 

voiko tuomioistuin uudessa oikeudenkäynnissä katsoa, että vanha tuomio 

estääkin - toisin kuin korkein oikeus totesi - uuden vaatimuksen esittämi-

sen? On selvää, että kielteinen purkupäätös ei saa oikeusvoimaa ainakaan, 

kun vastapuolelle ei varata tilaisuutta lausua purkuhakemuksesta. Tilaisuu-

den varaaminen on kylläkin lain mukaan pääsääntö. Siitä luovutaan vain, 

kun kuuleminen on “ilmeisen tarpeetonta”. Ilmeisen tarpeetonta kuulemi-

nen tietenkin on silloin, kun purkuhakemus tulee joka tapauksessa hylätyksi. 

Merkitystä kuulemiselle ei sen sijaan näyttäisi olevan sillä, hylätäänkö pur-

kuhakemus vai jätetäänkö hakemus tutkimatta. Eri asia on, että korkeim-

man oikeuden purkuasiassa näkemys oikeusvoiman ulottuvuudesta on syytä 

tulkita sitovaksi. Tosin tämä tulkinta ei ole perinteisten oikeusvoimaoppien 

mukainen, vaikka vastapuolta olisi de facto kuultukin purkuhakemuksesta. 

Luultavaa on, että käytännössä huolta ei aiheudu. Korkeimman oikeuden 

280. Myönteisen kannan tueksi voidaan viitata siihen, että ylemmän oikeusasteen päätös asi-
an palauttamisesta sitoo alempaa tuomioistuinta. Ks. lähemmin Reinikainen 1956 s. 369. Tä-
mä sidonnaisuus voidaan kuitenkin selittää sillä, että kysymyksessä on “yksi ja sama keskey-
tymätön prosessimenettely”. Ongelma on sukua vanhalle kiistakysymykselle siitä, kumoaako 
korkeimman oikeuden päätös purkaa tuomio itse tuomion vai ainoastaan sen oikeusvoiman. 
Ks. Tirkkonen 1937 s. 319.
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tulkinta hyväksytään enempää miettimättä, jolloin vältytään soutamiselta 

ja huopaamiselta oikeusvoiman ulottuvuutta määriteltäessä.

Mitä tulee oikeusvoiman ulottuvuuteen, korkein oikeus analysoi ratkai-

sussaan KKO 2013:54 varsin syvällisesti oikeusvoimavaikutuksen ulottuvuutta. 

Perusteluissaan korkein oikeus asettuu varsin suppean ulottuvuuden kan-

nalle. Hätäinen lukija näkee tässä jo ristiriidan suhteessa normaaleihin oi-

keusvoimaa koskeviin ennakkoratkaisuihin. Kuten edellä todettiin, niissä 

ulottuvuus on ollut laaja. Ristiriita on kuitenkin näennäinen, sillä henkilö-

vahinkojen korvaamiseen liittyvät oikeudenkäynnit ovat aina olleet oma lu-

kunsa. Tällaisissa oikeudenkäynneissä on, kuten jäljempänä tullaan havait-

semaan, pitäydytty perinteiseen eli suppean oikeusvoiman doktriiniin. Sen 

sijaan ratkaisu KKO 1998:112 ei välttämättä ole linjassa vuoden 2013 ratkaisun 

kanssa, niin samanlaisilta kuin ne tosiseikoiltaan näyttävätkin. Vuoden 1998 

tapauksessa seikkaa (eli oikeustosiseikkaa) ei ollut kuvainnollisesti olemassa, 

kun aikaisempi oikeudenkäynti päättyi. Vuoden 2013 tapauksessa taas näyt-

tää pikemminkin olleen kysymys siitä, pystyttiinkö seikasta eli aikaisemmin 

syntyneestä aivovammasta esittämään näyttöä - millä taas ei periaatteessa 

saisi olla merkitystä oikeusvoimalle.
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1634. SOVELTAMISTILANNE 1: 
KÄSITTELYKIELLOT 
SAMALLA 
LAINKÄYTTÖLINJALLA 

4.1. Eriytyvät käsittelykiellot 

Kuten edellä todettiin, prekluusio ja siitä seuraavat käsittelykiellot aktu-

alisoituvat kolmessa yhteydessä, yhden (valtiollisen) lainkäyttölinjan sisällä, 

kahden (valtiollisen) lainkäyttölinjan välillä sekä viimeisenä (valtiollisen) 

lainkäytön ja vaihtoehtoisen riidanratkaisun keskinäisessä suhteessa. Valtiol-

lisessa lainkäytössä on tapana erottaa kaksi peruslinjaa: yleinen lainkäyttö ja 

hallintolainkäyttö. Yleistä lainkäyttöä leimaa välittömyys ja määräämisperi-

aate. Hallintolainkäytölle taas on tunnusomaista menettelyn kirjallinen muo-

to ja virallisperiaate. Äskettäin kolmanneksi valtiollisen lainkäytön muodoksi 

on noussut sosiaaliturvan lainkäyttö.281 Siitä vastaavat tuomioistuinmaiset 

sosiaalialan muutoksenhakulautakunnat. Nämä lautakunnat soveltavat hal-

lintolainkäytölle yhteistä prosessilakia eli vuoden 1994 hallintolainkäyttölakia. 

Omaksi linjakseen sosiaaliturva erottuu osaksi organisatorisesti, osaksi lauta-

kuntaprosessin erityispiirteiden takia. Muutoksenhakulautakunnat ovat sosi-

aali- ja terveysministeriön alaisia; muutoksenhakutie kulkee vakuutusoikeu-

teen, kun hallintolainkäytön linja on normaalisti hallinto-oikeus –> korkein 

hallinto-oikeus. Lautakuntaprosessista on lisäksi annettu erityissäännöksiä, 

joskin se on kokonaisuutena paljolti sisäisen sääntelyn varassa. Lautakuntien 

toimintaa ohjaavat käytännössä niiden valtaisat asiamäärät. Tästä syystä lau-

takuntaprosessi on virtaviivaistettua ja osaksi summaarista.

Ohimennen todettakoon, että binaarinen systematiikka ei ota huomioon 

erityistuomioistuimia. Osa niistä (esimerkkinä maaoikeus) ovat organisa-

torisesti jompaankumpaan päälinjaan kuuluvan tuomioistuimen erityisko-

koonpanoja.282 Käytetty tuomioistuinnimike on vain historiallinen jäänne. 

Tällaiset erityistuomioistuimet samastuvat näin sijaintituomioistuimeensa, 

mikä pätee myös niiden antamiin tuomioihin. Tässä suhteessa ratkaisu KKO 

281.  Koulu 2014 s. 41. 
282.  Ks. KM 2003:3 s. 387.
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2007:14 on epätyypillinen: siinä maaoikeuden aikaisempi tuomio ei sitonut 

myöhemmässä oikeudenkäynnissä yleistä tuomioistuinta. Periaatteessa asian 

olisi pitänyt olla toisin. Maaoikeus nimittäin on pelkkä käräjäoikeuden 

kokoonpano, jota noudatetaan niin sanotuissa kiinteistönmuodostamis-

asioissa.283 Sen sijaan itsenäiset erityistuomioistuimet, vakuutusoikeus, 

markkinaoikeus ja työtuomioistuin, muodostavat oman lainkäyttölinjansa. 

Tutkimuksessa on jäänyt hyvin vähälle huomiolle, miten niissä vireillä ole-

vat asiat tai annetut lainkäyttöratkaisut vaikuttavat muihin tuomioistuimiin. 

Lainkäyttölinjoissa on traditionaalisesti erotettu itsenäisiä menettelyko-

konaisuuksia, joita kutsutaan prosessilajeiksi. Kielenkäyttö kylläkin hieman 

horjuu. Prosessilajilla viitataan välistä myös toiseen lainkäyttölinjaan. Näin 

esimerkiksi hallintolainkäyttö voi olla yleisen lainkäytön näkökulmasta toi-

nen prosessilaji. Kielellisesti sana laji sisältää vivahteen, jonka mukaan ky-

symys on lähi-ilmiöistä. Tällainen läheisyys vallitsee kuitenkin vain lainkäyt-

tölinjojen sisällä. Esimerkiksi siviiliprosessilla ja hallintoprosessilla on, mitä 

tulee tämän tutkimuksen aihepiiriin, vähän yhteistä. Näin sana prosessilaji 

pitäisi varata vain lainkäyttölinjan sisäiseen käyttöön. Jos sille halutaan an-

taa laajempi sisältö, sen sijasta tulisi lainkäyttölinjan sisällä puhua esimer-

kiksi “käsittelylajista”. Yleisen lainkäytön prosessilajit ovat riita-asioiden oi-

keudenkäynti (siviiliprosessi), rikosasioiden oikeudenkäynti (rikosprosessi) 

ja hakemuslainkäyttö.284 Kahdella ensimmäisellä on omat prosessilakinsa. 

Sen sijaan säännökset hakemuslainkäytöstä ovat riita-asioita koskevassa pro-

sessilaissa (OK 8 luku). 

Hallintolainkäytössä taas omina prosessilajeina voidaan pitää hallin-

tovalituksia ja hallintoriitoja koskevia sääntöjä. Joskus erotetaan muitakin 

hallintolainkäyttöasioita, mutta niitä koskevat säännökset ovat liian haja-

naisia muodostaakseen kokonaisuutta ja näin omaa prosessilajiaan.285 Läh-

283.  Ratkaisuun palataan jäljempänä jaksossa 6.1.
284.  Hakemuslainkäyttö on erityistapaus. Siinä on havaittavissa taipumus tinkiä vireilläolo-
vaikutuksesta mutta pitää kiinni “yleisprosessuaalisista” oikeusvoimasäännöistä. Näin pääl-
lekkäisiin hakemusasioihin ei puututa, mutta hakemusasiassa annettu päätös saa saman 
oikeusvoimavaikutuksen kuin riita-asian tuomio. Ks. Fitger 1996 s. 110. Samalla kannalla on 
oikeuskäytäntö ratkaisussa Itä-Suomen hovioikeus 16.9.2014 631. Tapauksessa myöhemmässä 
hakemusasiassa sovellettiin lisäksi tässä tutkimuksessa esillä olevaa fiktiivisen käsittelyn sään-
töä. Vastapuoli ei voinut vedota sellaisiin seikkoihin, joihin hän olisi voinut vedota ensimmäistä 
hakemusasiaa käsiteltäessä. Tässä kirjassa hakemuslainkäytön erityispiirteet jätetään mainin-
tojen varaan. Oikeusvoimasta historiaan kadonneissa suppeatutkintaisissa velkomisproses-
seissa ks. myös Lager 1988 s. 200. Aikanaan tuomioistuimet sovelsivat enemmittä perusteluitta 
esimerkiksi lainhakupäätöksiin samoja oikeusvoiman ulottuvuussääntöjä kuin riita-asioissa 
annettuihin tuomioihin. Ks. esimerkiksi Vaasan hovioikeuden päätös 21.8.1998 928.
285.  Ks. esimerkiksi Hallberg-Ignatius-Kanninen 1997 s. 418.
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tökohtaisesti lainkäyttölinjat eivät tee eroa omien prosessilajiensa suhteen. 

Ne tavallisesti noudattavat samoja käsittelykieltoja riippumatta siitä, missä 

prosessilajissa asia on lainkäyttölinjan sisällä ratkaistu tai missä sitä käsitel-

lään. Näin esimerkiksi rikosasiassa annetun tuomion oikeusvoima ulottuu 

riita-asiaan, ja vireillä oleva rikosoikeudenkäynti estää saman kysymyksen 

käsittelyn riita-asian oikeudenkäynnissä. Samaa logiikkaa seuraten hallinto-

riidassa annettu päätös on sitova hallintovalituksen käsittelyssä. Sen sijaan 

lähtökohta ei päde lainkäyttölinjojen keskinäisessä suhteessa. Kärjistäen on 

oikeutettua sanoa, että lainkäyttölinjat ovat itseriittoisia. Ne eivät periaattees-

sa välitä siitä, mitä muilla lainkäyttölinjoilla tapahtuu. Tästä syystä joudutaan 

aina erikseen ratkaisemaan, mikä vaikutus esimerkiksi hallintolainkäytössä 

annetulla päätöksellä on yleisessä lainkäytössä. Itse asiassa tämä kysymys on 

ollut ja edelleen on oikeusvoimaoppien suuria kiistakysymyksiä.286

Kuten edellä todettiin, käsittelykiellot ovat sekä tulkinnassa että oikeus-

politiikassa vaikeampi ongelma kuin vanhoina hyvinä aikoina. Tämä joh-

tuu konfliktinhallinnan monipuolistumisesta. Perinteisen oikeudenkäynnin 

kilpailijaksi on noussut muita riidanratkaisun muotoja. Ne on tapana koota 

yhteismitattoman nimikkeen “vaihtoehtoinen riidanratkaisu” alle.287 Kan-

nattaa muistaa, että oikeusvoimaa ja vireilläoloa koskevat periaatteet ovat 

kehittyneet ennen tätä konfliktinhallinnan vallankumousta. Periaatteiden 

muotoilussa ei näin ole voitu varautua uusiin riidanratkaisun menetelmiin. 

Lausuttu koskee ensisijaisesti niin sanottua konsensuaalista eli sopimuksen-

varaista (vaihtoehtoista) riidanratkaisua, esimerkkinä sovittelu. Lainkäytölli-

seen (vaihtoehtoiseen) riidanratkaisuun voidaan pitkälti soveltaa samoja pe-

riaatteita kuin valtiolliseen lainkäyttöön. Pulmaksi jää näin sovittelu. Vaikka 

sovinto ja sovittelu on ikivanha konfliktinhallinnan keino, vasta aivan viime 

aikoina on ryhdytty miettimään valtiollisen lainkäytön ja sovittelun suhdet-

ta.288 Sen sijaan yleisen lainkäytön ja hallintolainkäytön yhteensovittamista 

on luultavasti pohdittu niin kauan kuin on ollut hallintotuomioistuimia. On 

toki ennalta selvää, että sovittelussa syntyy samanlaisia käsittelyn päällekkäi-

syyden ja lopputuloksen pysyvyyden ongelmia kuin valtiollisessa lainkäytös-

säkin. Osaksi ne muodostuvat sovittelun sisällä, esimerkiksi rinnakkaisissa 

sovitteluprosesseissa. Osaksi taas ne kiinnittyvät suureen vedenjakajaan eli 

286. Koulu 2012 s. 308 .
287. Ervasti-Nylund 2015 s. 39. 
288. Vaihtoehtoisen riidanratkaisun standarditeoksissa ei yleensä löydy asiasanoja “oikeusvoi-
ma” tai “vireilläolo”, joita käyttämättä kukaan ei pystyisi kirjoittamaan vastaavaa yleisesitystä 
valtiollisesta riidanratkaisusta.
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valtiollisen lainkäytön ja sovittelun traumaattiseen suhteeseen. 

Prekluusion ulottuvuus on alkanut eriytyä myös asiatyypeittäin. Omaksi 

ryhmäkseen ovat nousseet tässä tutkimuksessa sosiaalisiksi kutsutut korva-

ukset. Nämä korvaukset perustuvat tavallisesti erityislakiin kuten tapatur-

mavakuutuslakiin tai liikennevakuutuslakiin, korvausta henkilövahingosta 

vaatii normaalisti kuluttaja-palkansaajan asemassa oleva henkilö, vasta-

puolena on institutionaalinen taho kuten vakuutusyhtiö tai julkinen valta ja 

korvauksella taataan henkilön toimeentulo pitemmäksi ajaksi. Näihin sosi-

aalisiin korvauksiin sovelletaan, kuten tullaan näkemään, merkittävästi lie-

vempää prekluusiota kuin tavallisiksi luokiteltuihin riita-asioihin (esim. KKO 

2013:23 ja 72).289 Tässä korvausten asiaryhmässä perättäiset oikeudenkäynnit 

ovat normaali-ilmiö. Niitä ei leimata revanssihenkisiksi ja näin oikeusrau-

haa järkyttäviksi; vielä vähemmän mietitään keinoja, joilla vähennettäisiin 

“tarpeettomia” korvausoikeudenkäyntejä. Vahingonkärsijälle suopea asen-

ne palautunee enemmän tai vähemmän tiedostettuun sosiaalipoliittiseen 

ajatteluun. Suoranaista tukea lainsäädännöstä erityisasema nimittäin ei saa. 

Näin korvausta vaativan asianosaisen suosiminen joudutaan perustelemaan 

mukaloogisesti, toisin sanoen manipuloimalla saman asian/eri asian käsit-

teitä eli käyttämällä hyväksi prekluusiosäännösten jättämää piilevää harkin-

nanvaraa.290 

Kaikissa suosituimmuusasemissa on sama perusvika: miten suosittujen 

tapausten piiri määritellään? Kokemus osoittaa, että alunperin suppea piiri 

herkästi laajenee, kunnes lopulta kaikki tapaukset ovat etuoikeutettuja. Tois-

taiseksi lempeän prekluusion piiri on oikeuskäytännössä hyvin rajallinen: 

sitä määrittää ennen kaikkea korvauslaji. Prekluusio väistyy vain henkilö-

vahingon korvaamisessa. Jos korvausvaatimus sen sijaan koskee puhdasta 

taloudellista vahinkoa, yksityishenkilöt eivät automaattisesti ole etuoikeu-

tettuja, toisin sanoen he eivät välty normaalilta oikeusvoimaprekluusiolta. 

Lopputuloksen oikeudenmukaisuudesta voidaan keskustella. Myös asun-

tokauppansa virheestä kärsivän ostajan asema saattaa olla yhtä heikko kuin 

henkilövahingostaan korvausta hakevan. Tästä huolimatta on sanottava, että 

myyjän virhevastuuta koskevissa asioissa oikeusvoimaprekluusiota sovelle-

taan pikemminkin poikkeuksellisen ankarasti. Henkilövahingoissa vastaava 

289. Ks. jakso 5.2.2.
290. Monia prekluusiokeskustelussa käytettyjä sanoja voidaankin pitää “maagisina” siinä mie-
lessä, että niitä käytetään “to distract onlookers from what is really going on”. Kiistely asioiden 

“samuudesta” kätkee taakseen proosallis-praktisen keskustelun siitä, onko konfliktin uudel-
leentutkinta aineellisen totuuden nimissä sallittava. Lainkäytön maagisista sanoista ja akteista 
ks. Corcos 2011 s. 153.
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ankaruus nostaisi myrskyn sosiaalisesta epäoikeudenmukaisuudesta ja va-

kuutusyhtiöiden edun ajamisesta. On myönnettävä, että oikeuskäytännön 

luomat lievät prekluusiosäännöt ovat sinänsä eli sääntelyteoreettisesti onnis-

tuneita. Säännöt ovat sekä selkeitä että sovelluksissa ennustettavia. Kumpikin 

asianosaistaho pystyy ennakoimaan, tuleeko käsittelykielto sovellettavaksi 

vai ei. Vakuutusyhtiöiden kaltaisia toistuvaisasianosaisia ei myöskään kan-

nata suojella yllättäviltä oikeudenkäynneiltä. Toistuvaisasianosaiset joutuvat 

joka tapauksessa pitämään yllä jatkuvaa valmiutta oikeudenkäynteihin, kos-

ka niiden liiketoiminta tuottaa tietyn määrän riitoja esimerkiksi vakuutuskan-

taan suhteutettuna. Tällaisilla asianosaisilla ei voi olla huomiota ansaitsevaa 

oikeusrauhan odotusta.291 Sääntelyteoreettinen toimivuus ei tietenkään täs-

sä tai muualla tuo korjausta perustavanlaatuiseen eriarvoisuuteen. 

Oikeuskehitys on kuitenkin niin alussa, että pitkän tähtäimen ennus-

tukset pysyvät intuitiivisena arvailuna. Voi olla, että suopean prekluusion 

asiaryhmä pysyy rajattuna ja se hyväksytään kohtuusajatteluun perustuva-

na poikkeuksena. Yhtä hyvin suositut asiaryhmät voivat paisua, jolloin riita-

puolten eriarvoisuus kasvaa. Kaikki riitapuolet kun eivät osaa tai halua ajaa 

tehokkaasti intressejään. Ehkä todennäköisin lopputulos on kuitenkin oi-

keusvoimaprekluusion etenevä pirstoutuminen. Oikeusvoimavaikutuksen 

ulottuvuus jää yhä useammin ratkaistavaksi tapauskohtaisesti ja jälkikäteen, 

toisin sanoen uuden oikeudenkäynnin esikysymyksenä. Yleisen tieteenteo-

rian näkökulmasta oikeusvoimateoriat ovat näin degeneroituvia.292 Ne kor-

roboroivat yhä heikommin uusia havaintoja, todetut anomaliat lisääntyvät 

ja teorioita joudutaan rasittamaan yhä uusilla poikkeuksilla ja poikkeuksen 

poikkeuksilla. 

291. Toki vakuutusyhtiön lakimiehet voivat joskus toivoa, että kiperä korvausasia saisi joskus 
päätepisteensä. Sen sijaan kukaan heistä ei voi vakavissaan odottaa “riidatonta” tulevaisuutta 
eli korvausoikeudenkäyntien totaalista loppumista. Tällainen maailma olisikin access to jus-
tice -ajattelussa dystopia: sehän osoittaisi, että oikeudenkäyntikynnys on noussut vakuutus-
asioissa ylittämättömäksi. 
292. Tieteellisen tutkimusohjelman degeneroitumisesta ks. Niiniluoto 1983 s. 198. Lohdutuk-
seksi voi sanoa, että hänen mukaansa näin käy kaikille muillekin tutkimusohjelmille, jotka 
eivät edisty eli ole progressiivisia.
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4.2. Oikeusvoimaprekluusio yleisessä 
lainkäytössä

4.2.1. Tavalliset soveltamistilanteet 1: uusien 
ratkaisujen KKO 2013:23 ja KKO 2014:101 analyysi 

Ratkaisuja KKO 2013:23 ja KKO 2014:101 voidaan oikeutetusti pitää pitkällisen 

oikeuskehityksen päätepisteenä. Tästä syystä ratkaisut ansaitsevat mainintaa 

perusteellisemman analyysin, näin sitäkin suuremmalla syyllä, koska ne ovat 

olleet avaus linjanmuutokselle oikeuskäytännössä. Tosin kummankin rat-

kaisun otsikossa lukijan annetaan ymmärtää, että tapaukseen sovellettu rat-

kaisuohje vastaa aikaisempia ratkaisuja. Ratkaisu KKO 2013:23 viittaa aikai-

sempiin ratkaisuihin KKO 2001:136 ja KKO 2008:43. Ratkaisussa KKO 2014:101 

tätä luetteloa täydennetään vielä viittauksella ratkaisuihin KKO 2013:23, KKO 

2013:54, KKO 2013:72 ja KKO 2013:83. Viittaukset huomaava lukija jää miet-

timään, onko linjan jatkuvuus aidosti ollut korkeimman oikeuden (tai aina-

kin otsikon kirjoittajan) käsitys vai onko uudet ratkaisut pelkästään haluttu 

tuoda esiin luonnollisena jatkumona. Syynä jatkuvuuden painottamiseen 

voivat olla korkeimman oikeuden menettelykäytänteet. Jos aikaisemmasta 

kannasta poiketaan, asia on käsiteltävä joko vahvennetussa kokoonpanossa 

tai täysistunnossa (laki korkeimmasta oikeudesta 665/2005 7 §). Halukkuus 

siirtää yksittäinen asia näin ratkaistavaksi ei aina ole selviö. Siirtäminen tuo 

mukanaan sekä jonkinlaista vaivaa että viiveen asian ratkaisemisessa. 

Ratkaisu KKO 2013:23 oli tosiseikoiltaan abstraktimpi, mistä johtuen sen 

ennakkopäätösarvo on periaatteessa suurempi. Tapauksessa kiinteistön os-

taja oli ensiprosessissa vaatinut laatuvirheen perusteella kaupan purkamista. 

Tämä vaatimus oli lainvoimaisesti hylätty, mutta ostaja ei tyytynyt lopputu-

lokseen vaan nosti uuden kanteen. Tässä myöhemmässä oikeudenkäynnissä 

ostaja vaati myyjältä kaikesta päättäen täysin samojen virheiden nojalla hin-

nanalennusta. (Tämä ei kylläkään käy varmuudella ilmi pelkistetystä ratkai-

suselostuksesta, mutta aikaisemman käsittelyn kuvaus antaa tämän vaikutel-

man). Kiinteistössä olleet virheet olivat kuitenkin oikeudenkäyntien välisenä 

aikana täsmentyneet tai niitä oli alettu korjata. Ostaja nimittäin vaatii myö-

hemmässä oikeudenkäynnissä hinnanalennusta “korjauskustannusten pe-

rusteella laskettuna”. Korkein oikeus katsoi aikaisemman tuomion oikeusvoi-

man (res judicata) ulottuvan uuteen oikeudenkäyntiin. Uusi kanne oli näin 
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jätettävä tutkimatta. Tuomarien yksimielisyys oli yllättävää, mikä todistaa 

laajan oikeusvoimateorian saavuttamaa valta-asemaa. Kaikki oikeusasteet 

olivat lopputuloksesta samaa mieltä. Korkeimmassa oikeudessa vähemmis-

tökin (Häyhä) päätyi samaan tulokseen mutta eri perustein.

Ennakkoratkaisun perustelut ovat yksityiskohtaiset joskaan eivät odo-

tetun vakuuttavat. Korkein oikeus aloittaa perustelunsa toistamalla kirjalli-

suudessa vakiintuneen kannan. Samaan perusteeseen nojautuvaa ja samaa 

oikeusseuraamusta tarkoittavaa uutta kannetta ei saa tutkia, jos aikaisempi 

kanne on hylätty (6-k). Tämän avauksen jälkeen analyysi supistuu sen miet-

timiseksi, onko ratkaistavassa tapauksessa kysymys identtisestä tilanteesta. 

Korkein oikeus sitoo tämän identiteettiarvion aikaisempaa linjaansa. Siinä 

ratkaisevaksi on nostettu, perustuuko uusi kanne samaan tapahtumakul-

kuun kuin vanha kanne. Sen sijaan sillä seikalla, miten vaatimus tai perus-

telu uudessa oikeudenkäynnissä muotoillaan, ei ole vastaavaa merkitystä. 

Tähän toteamukseen lopputuloksesta eri mieltäkin olevat lukijat yhtyvät. Ju-

ridiikkaansa osaava kantaja voi aina vaatia muuta - rahasta puheen ollen esi-

merkiksi suurempaa summaa - tai nimetä vaatimuksensa perusteen toisella 

tavalla. Kun tämä lähtökohta otetaan annettuna, vastausta konkreettiseen ta-

paukseen ei tarvitse hakea pitkältä. Kanteessa nimittäin ei esitetty perusteiksi 

muita kuin “vanhoja” tosiseikkoja; erikseen korkeimman oikeuden peruste-

luissa todetaan, että myös todistelu on ollut samaa (12-k). Näin uudet vaaditut 

oikeusseuraamukset, vaikka ne ovat olleet “laadullisesti erilaisia” (hinnan-

alennus/kaupan purku), ovat olleet “asiallisesti” samaa asiaa koskevia. Pe-

rusteluissa näkyy tässä kohdin vahvasti oikeusvoimatutkimuksen jalanjälki.

Tämän tutkimuksen näkökulmasta korkeimman oikeuden argumentoin-

tia ei voi pitää järin modernina. Tehty analyysi pyörii loputtoman tuntuisesti 

“saman”, “asiallisesti saman” ja “olennaisesti saman” käsitteiden ympärillä.293 

Nämä käsitteet ovat siinä määrin lähellä toisiaan, että niiden erilaisuus on 

lähinnä katsojan silmässä. Lukija ei myöskään pysty päättelemään, onko kie-

lenkäytön vivahde-eroilla haluttu tuoda esiin oikeudellisia merkityksiä. Se ei 

ainakaan tunnu mahdottomalta. Ilmaisu “asiallisesti sama” tuntuu liittyvän 

lopputulokseen eli oikeusseuraamuksiin, “olennaisesti sama” taas pikem-

minkin näyttää viittaavan historialliseen tapahtumakulkuun. Sellainen re-

293. Yhteinen identiteetti aktualisoitui myös ratkaisussa KKO 2013:58. Siinä korkeimman oi-
keuden oli helppo työ todeta, että valtion korvausvastuu unionin oikeuden loukkauksesta oli 

- luonnollisesti - eri asia kuin alkuperäinen kiista autoverotuksesta. Kysymys oli nimittäin tullut 
ratkaistuksi EY-tuomioistuimen ennakkopäätöksessä C-224/01 (Köbler). Ks. edellä jakso 2.7. 
Ratkaisuun KKO 2013:58 palataan jäljempänä, koska se kuvastaa laajemminkin sitä interrela-
tiivista vaikutusta, mikä eri lainkäyttölinjoilla annetuilla ratkaisuilla on tai voi olla. Ks. jakso 6.1.
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aalinen argumentointi, joka on tapana liittää nykyaikaiseen prosessioikeu-

den tutkimuksen, perusteluista puuttuu kokonaan. Jotain kouriintuntuvaa 

lukija toki löytää tästäkin ratkaisusta. Todellinen perustelu on muun mu-

assa vetoaminen asianosaisten oikeusasemien väliseen symmetriaan. Kun 

kerran vastaaja ei voi vedota uusiin vastatosiseikkoihin, kantajakaan ei saa 

toistaa hylättyä vaatimustaan uuteen tosiseikkaan tukeutumalla (10-k). Tosin 

kriittinen lukija kysyy, miksi asianosaisasemien yleensä tulisi olla toisten-

sa peilikuvia eli symmetrisiä. Perusteluksi ei selvästikään riitä muodollinen 

yhdenvertaisuus. Oikeusvoiman ulottuvuushan vaihtelee muutoinkin suu-

resti ilman, että se koettaisiin nimenomaan yhdenvertaisuuden puutteeksi. 

Access to justice -logiikkakaan ei pakota symmetrisyyteen: epäsymmetria ei 

estä oikeuksiin pääsyä. Jos taas ajatellaan oikeudenmukaisuuskokemuksia, 

asianosaiset tuskin kokevat oikeudenkäyntiä “epäreiluksi” pelkästään sen 

takia, että oikeusvoimavaikutus on erilainen eri asianosaisasemissa. 

Korkein oikeus täydentää formaalissävyistä perustelustrategiaansa viit-

tauksin oikeudenkäytön tehokkuuteen ja tarkoituksenmukaisuuteen, tosin 

vain kanteenmuutoksen yhteydessä. Kuten edellä todettiin, oikeusvoimavai-

kutuksen ulottuvuus voidaan määrätä myös fiktiivisen kanteenmuutoksen 

kautta. Oikeusvoima kattaa sen alueen, jolla kanteenmuutos olisi ollut yk-

sittäistapauksessa mahdollinen. Edellä tästä epäsuorasta määräytymisestä 

on tosin sanouduttu irti.294 Tästä syystä ei ole helppo sanoa, mikä merkitys 

niillä on oikeusvoiman ulottuvuutta ratkaistaessa. Voidaan kylläkin sanoa, 

että nämä perustelulausumat olisivat, ehkä vastapuolen luottamuksen suo-

jaamisella täydennettynä, sopineet yhtä hyvin tai paremminkin oikeusvoi-

man laajuuspohdiskelun tueksi. Vastapuolen luottamuksella tarkoitetaan 

tässä sitä, että vastapuolella on oikeus lähteä siitä, että asianosaisten riita on 

kerralla ja lopullisesti ratkaistu annetulla tuomiolla. Toisin sanoen ideaalina 

riidanratkaisussa on yksi oikeudenkäynti, kuten edellä todettiin. Kohtuus 

vaatii, että tietty riita ei voi, mytologioiden Hydran tapaan, työntää loputto-

miin uusia päitään esiin. Vähemmistöön jääneen oikeusneuvoksen (Häyhä) 

logiikka on kiinnostavampi kuin enemmistön näkemys. Hän nimittäin katsoi, 

että aikaisemmassa oikeudenkäynnissä oli oikeusvoimaisesti ratkaistu, että 

kiinteistössä ei kaupanteon hetkellä ollut sellaista laatuvirhettä, johon ostaja 

voisi perustaa vaatimuksia. 

Näin sen miettiminen, oliko kysymys samasta vai eri asiasta, muuttuu 

294. Ks. jakso 2.3. Eri asia, että jotkut kytkennästä johdetut sovellukset vaikuttavat sinänsä huo-
miota vaativilta. Voidaan esimerkiksi ajatella, että oikeusvoimaa ei saa ulottaa kanteen muutta-
misen mahdollisuutta kauemmaksi, kuten ratkaisun KKO 2013:72 perusteluissa todetaan (12-k).
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tarpeettomaksi. Vähemmistö toisin sanoen sijoittaa tilanteen positiivisen 

oikeusvoiman piiriin. Positiivisessa oikeusvoimavaikutuksessa aikaisempi 

tuomio asetetaan uuden asiaratkaisun pohjaksi. Traditionaalisen proses-

sioikeuden mukaan eron muodostaa tällöin se, että positiivisen oikeusvoi-

mavaikutuksen vallitessa uusi kanne tutkitaan mutta hylätään. On ilmeistä, 

että kumpaakin kautta päästään samaan lopputulokseen eikä päättelyketju-

jen välillä ole tarkkaa eroa. Haetaanhan kummassakin vastausta identiteet-

tiin, sillä myös positiivinen oikeusvoimavaikutus toimii vain samassa asias-

sa. Identiteettiin kohdistuvissa kannanotoissa ei tavallisesti tehdä eroa sen 

välillä, onko oikeusvoimavaikutus positiivinen vai negatiivinen. Tämä lienee 

tulkittavissa olettamukseksi, että identiteetti määräytyy täysin samalla tavalla. 

Tämä tuntuukin perustellulta. 

Uudempi tapaus eli ratkaisu KKO 2014:101 on kontekstiltaan vaikeasti hah-

mottuva mutta vastapainoksi korkeimman oikeuden argumentaatio on siinä 

vuoden 2013 ratkaisua kehittyneempää. Tosin kommentoivassa kirjallisuu-

dessa ratkaisun tosiseikastoa on pidetty niin epätyypillisenä, että se helposti 

sivuutetaan ja sen ennakkopäätösarvo jää ansaittua vähäisemmäksi.295 Ta-

paus oli pääpiirteissään seuraava. Kommandiittiyhtiö ja sen yhtiömies oli ai-

kanaan lainvoimaisella yksipuolisella tuomiolla määrätty yhteisvastuullisesti 

maksamaan pankille sen saatava. Myöhemmässä rikosasiassa yhtiömiestä 

syytettiin siitä, että hän oli ilman hyväksyttävää syytä luovuttanut komman-

diittiyhtiönsä omaisuutta ja näin saanut aikaan sen maksukyvyttömyyden. 

Tässä rikosasiassa pankki esitti korvausvaatimuksen. Korvausvaatimus oli 

euromääräisesti sama kuin jo tuomittu saatava, mutta sen oikeusperusta oli 

tietenkin toinen, eli rikostunnusmerkistö velaksiannon sijasta. 

Toisin kuin vuoden 2013 ratkaisussa oikeusasteiden ratkaisut vaihtelivat.

Alemmat oikeusasteet jättivät pankin korvausvaatimuksen tutkimatta. Niiden 

mukaan rikoksen perusteella esitetty korvausvaatimus tarkoitti asiallisesti sa-

maa suoritusta, mihin yhtiömies oli lainvoimaisesti jo yksipuolisella tuomiol- 

la velvoitettu.296 Kannanotot tukeutuivat vallitsevaan, niin tutkimuksessa 

kuin oikeuskäytännössäkin hyväksyttyyn laajaan oikeusvoimaoppiin. Pienen 

soraäänen päättelyyn toi hovioikeuden ekskursio ulosottolainsäädäntöön. 

Hovioikeus nimittäin huomautti päätöksessään ulosottoperusteiden erilai-

sesta voimassaoloajasta. Ulosottoperuste on voimassa 20 vuotta, jos saatava 

perustuu rikokseen (UK 2:24.1), kun taas normaali voimassaoloaika on vain 

15 vuotta. Tästä sinänsä innovatiivisesta konneksiteetista ei kuitenkaan seu-

295. Koulu 2015 s. 484.
296. Yksipuolisen tuomion oikeusvoima on periaatteessa sama kuin täystutkintaisen tuomion. 
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rannut tapauksessa mitään. Hovioikeuden mukaan perusteen pitempi voi-

massaoloaika kun ei riittänyt perustamaan pankille riittävää oikeussuojan 

tarvetta. Perustelulausuma on kuitenkin periaatteellisesti kiintoisa. Oikeus-

suojan tarpeen pohtiminen edellyttää periaatteellista kannanottoa, jonka 

mukaan oikeusvoimavaikutus teoriassa voi tästä syystä väistyä. Muutoinhan 

suojantarpeen intensiteetin miettiminen olisi tarpeetonta. 

Korkein oikeus oli eri mieltä alempien oikeusasteiden kanssa. Se katsoi, 

että sen enempää yksipuolisen tuomion oikeusvoima kuin oikeussuojan 

tarpeen puuttuminenkaan ei estänyt korvausvaatimuksen tutkimista. Täs-

tä syystä asia palautettiin käräjäoikeuteen. Korkeimman oikeuden perus-

telut jakaantuvat kahteen osioon, oikeusvoimaa (kohdat 6-11) ja oikeussuo-

jan tarvetta (kohdat 12-19) koskeviin. Oikeusvoimaa koskevat perustelut ovat 

pedagogisesti antoisat, koska korkein oikeus on viimeisen vuosikymmenen 

aikana antanut oikeusvoimasta kokonaisen sarjan ennakkoratkaisuja. Pe-

rusteluissa kuvataan ansiokkaasti tapahtunut oikeuskehitys. Kehityksessä 

päädyttiin perustelujen mukaan lopulta siihen, että oikeusvoima sidotaan 

tapahtumakulkuun. Tästä seuraa, että oikeusvoimavaikutus estää uudet vaa-

timukset silloinkin, kun niiden oikeusperuste on toinen tai vaatimus on eri 

tavalla muotoiltu, jos uusi vaatimus asiallisesti nojaa siihen samaan tapah-

tumakulkuun, mikä on ollut aikaisemman oikeudenkäynnin kohteena (8-k). 

Oikeusvoimavaikutukset ovat näin peilikuvia, tarkasteltiin asiaa kantajan tai 

vastaajan näkökulmasta. Koska oikeusvoima sitoutuu samaan tapahtumakul-

kuun, se ei tässä tapauksessa estänyt pankin korvausvaatimuksen tutkimista. 

Uusi korvausvaatimus kun “suurelta osalta” perustui eri oikeustosiseikkoi-

hin ja tapahtumakulkuun kuin yksipuoliseen tuomioon johtanut oikeuden-

käynti. Korkein oikeus kuitenkaan ei tyytynyt tähän systeemiperusteluun. Se 

toi esiin myös, että lainkäytön taloudellisuus tai muut oikeusvoiman tueksi 

esitetyt perustelut eivät puolla, että pankin olisi tullut yksipuolisen tuomion 

yhteydessä vedota yhtiömiehen rikolliseen menettelyyn. Nämä eräänlaiset 

yliperustelut hämärtävät ratkaisuohjeen selkeyttä. Vastakohtaispäätelmä ni-

mittäin antaa oikeutuksen väitteelle, että joissakin olosuhteissa vastaavassa 

asemassa olevan kantajan tulisi tullut toimia tällä tavalla.

Ratkaisun toinen perusteluosio keskittyy oikeussuojan tarpeeseen. Täs-

säkin korkein oikeus kiitettävästi kartoittaa aluksi vallitsevat käsitykset. To-

dennettu oikeussuojan tarve on vakiintunut oikeudenkäynnin edellytys. 

Ratkaisussa KKO 2014:39 tätä rajoitusta on kuitenkin tulkittu perusoikeus-
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myönteisesti eli suppeasti (13-k). Tämä kuulostaakin johdonmukaiselta. Läh-

tökohtaisesti jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi tuomioistuimes-

sa. Sitä paitsi kantaja on yleensä paras asiantuntija sanomaan, onko hänellä 

aitoa oikeussuojan tarvetta. Tämän yleisperustelun jälkeen korkein oikeus 

siirtyy ratkaistavaan tapaukseen. Pääperusteluiksi nousee hieman odotta-

matta ulosottoperusteen pidennetty voimassaoloaika, jos velkojan saatava 

perustuu rikokseen (16-k). Perustelua vahvennetaan sillä, että ulosottoperus-

teen määräaikaa voidaan muutoinkin jatkaa, jos velallinen toimii moitittavas-

ti, esimerkiksi kätkee omaisuuttaan. Velkoja voi lisäksi saada velkavastuuta 

epäsuorasti jatketuksi vaatimalla vahingonkorvausta, jos velallinen määrä-

aikana vaikeuttaa maksun saamista (18-k). Ulosoton näkökohdat huomioon 

ottaen korkein oikeus katsoi, että pankilla oli oikeussuojan tarve asiassa (17-

k). Jonkinlaisena jälkihavaintona tuodaan perusteluissa lopuksi esiin se, et-

tä maksuvelvollisuuden perustuminen rikokseen estää jossain tilanteissa 

pääsyn yksityishenkilön velkajärjestelyyn (19-k). Tosin on vaikea sanoa, mitä 

tässä yhteydessä merkitsee se, onko saatavasta tuomio vai ei. Ehkä tällaista 

merkitystä on, koska laki puhuu rikoksen perusteella “määrätystä” maksu-

velvollisuudesta. 

On myönnettävä, että ratkaisu KKO 2014:101 ei ole käytännölle tärkeä. 

Harva velkoja edes harkitsee useamman tuomion hankkimista asiallises-

ti samasta saatavasta, vielä vähemmän ryhtyy toimiin sellaisen saamisek-

si uudella oikeudenkäynnillä. Viiden vuoden pidennys ulosottoperusteen 

pääsääntöiseen eli 15 vuoden määräaikaan on hyvin marginaalinen etu vel-

kojalle. Sellaiset tilanteet, joissa yli 10 vuotta vanhoille saataville ylipäätään 

kertyy maksuja, ovat perimiskäytännössä harvinaisia. Vähäisen määräaika-

pidennyksen lukeminen oikeussuojan tarpeen perustaksi osoittaa lähinnä 

moraalista paheksuntaa, joka kohdistuu maksuvelvollisuuttaan välttelevään 

velalliseen. Määräaikaa säädettäessä ei myöskään tultu ajatelleeksi, että mää-

räaikaa pystytään jatkamaan hankkimalla uusia maksutuomioita. Luonnol-

lisen henkilön velkavastuulle päinvastoin haluttiin saada vihonviimeinen 

päätepiste.

Ratkaisu KKO 2014:101 muistuttaa lähtökohdiltaan ratkaisua KKO 2005:140. 

Myös jälkimmäinen ratkaisu samalla tavalla poikkeaa siitä, mihin fiktiivisen 

käsittelyn sääntö johdonmukaisesti sovellettuna olisi vienyt. Vuoden 2005 

ratkaisussa vakuutusyhtiö oli esittänyt rikosasiasiassa takautumisvaatimuk-

sen. Syyte oli hylätty, mutta tuomioistuin ei ollut lausunut mitään korvaus-
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vaatimuksesta. Korkein oikeus salli uuden kanteen nostamisen mitäänsano-

mattomin perusteluin, joiden mukaan syytteen hylkääminen rikosasiassa ei 

tarkoittanut, että myös vakuutusyhtiön korvausvaatimus olisi sitovasti rat-

kaistu. Lopputulosta voidaan puolustaa kohtuusperusteisena poikkeuksena, 

jota on ilmeisen vaikea sovittaa järjestelmään. Ehkä tästä syystä korkeim-

man oikeuden perustelut ovat ratkaisussa epätavallisen lyhyet, vain puoli-

sen palstaa.297 

4.2.2. Tavalliset soveltamistilanteet 2: varhaiset 
ennakkoratkaisut KKO 2001:136 ja KKO 2008:43

Ratkaisun KKO 2013:23 otsikko viittaa kahteen aikaisempaan ratkaisuun KKO 

2001:136 ja KKO 2008:43; ne edustavat otsikon mukaan samaa linjaa. Maini-

tut vanhat ennakkoratkaisut sisältyvät myös ratkaisun KKO 2014:101 listauk-

seen samansuuntaisista ratkaisuista. Viittaukset antavat aiheen olettaa, että 

varhaiset ratkaisut ovat merkittävästi vaikuttaneet korkeimman oikeuden 

kannanmuodostukseen vuosien 2013 ja 2014 ratkaisuissa. Varhaisten ratkai-

sujen analyysi myös auttaa sanomaan, missä määrin vuoden 2013 ja eten-

kin vuoden 2014 ratkaisu ovat seurausta vakiintuneesta linjasta, missä mää-

rin ne taas on pakko ymmärtää kannanmuutokseksi. Ratkaisu KKO 2008:43 

muistuttaa taustaltaan suuresti vuoden 2013 ratkaisua. Tapauksessa kantaja 

vaihtoi korvausperustetta oikeudenkäyntien välillä. Kun hän ensiprosessissa 

vaati sopimusperusteista vahingonkorvausta, myöhemmässä oikeudenkäyn-

nissä hän teki saman vaatimuksen deliktiperusteisena vahingonkorvauksena. 

Korkein oikeus jätti uuden kanteen tutkimatta. Sen mukaan molemmat vaa-

timukset tarkoittivat samaa suoritusta eli kahden vuoden ansiomenetystä, ja 

vaatimukset perustuivat samaan tosiseikastoon. Se seikka, että nyt vaadittu 

summa oli pienempi kuin ensiprosessissa vaadittu, ei merkinnyt poikkeamaa. 

Myös oikeusvoimasovelluksen kytkentä kanteenmuuttamiseen tuotiin kor-

keimman oikeuden perusteluissa näkyviin: kantaja olisi voinut vedota uuden 

vaatimuksensa perusteisiin jo ensiprosessissa. 

Väite samasta tapahtumakulusta tuntuu ensi silmäyksellä virheelliseltä: 

yhtäältä sisällöltään sopimuksen vastainen koulutus, toisaalta väärien tieto-

jen antaminen tulevasta koulutuksesta ovat pikemminkin eri tapahtumakul-

kuja. Ratkaisussa ei myöskään ollenkaan mietitä, olisiko kantajan ollut järke-

vää laajentaa ensiprosessissa oikeudenkäyntiä tällaisilla totaalisesti uusilla 

297. Kommentoivassa kirjallisuudessa ratkaisua on pidetty “käytännöllis-teknisesti suuntau-
tuneena” ja lopputulosta ainoana vaihtoehtona. Ks. Turunen 2006 s. 478.
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perusteilla ja vaatimuksilla.298 Alkuperäisen oikeudenkäynnin laajentamista 

olisi luultavasti paheksuttu asian “turhana” paisuttamisena. Access to justi-

ce -näkökulmasta arveluttavaa on myös se logiikka, jolla asianosaisasetel-

ma saatiin samaksi. (Oikeusvoimavaikutus syntyy vain asianosaisten välille). 

Yhteisen henkilöidentiteetin syntyminen nimittäin vaati ensiprosessin asi-

anosaisasemien kovakätistä uudelleentulkintaa.299 Oppilaitoksen alun pe-

rin kohdistettu ensikanne katsottiin jälkikäteen valtioon kohdistetuksi, joka 

oli myöhemmän oikeudenkäynnin vastaaja. Näin henkilöidentiteetti syntyi. 

Maallikko pitää tällaista päättelyä juristeriana, jolla estetään oikeuksiin pää-

sy. Päättelyn kelpuuttaminen reiluksi ei ole helppoa kaikille juristeillekaan.  

Ratkaisu KKO 2001:136 on uuden eli laajan oikeusvoimavaikutuksen kan-

taratkaisu. Ratkaisua pidettiin alusta alkaen kaivattuna ja sen soveltamaa laa-

jaa negatiivista oikeusvoimaa perusteltuna. Ratkaisun merkityksen huomion 

ottaen sen perustelut ovat yllättävän lyhyet, jopa oman aikansa mittapuun 

mukaan.300 Keskeinen perustelu on asianosaisten yhdenvertaisuus. Kanta-

jalla ei voi olla, näin sanotaan, mahdollisuutta saada tuomiolla hylättyä vaa-

timustaan tutkituksi vetoamalla uuteen perusteeseen, koska tätä mahdolli-

suutta ei ole vastaajallakaan, jos häntä vastaan ajettu kanne on hyväksytty.. 

Samalla huomautetaan hieman haetusti, että riita-asiassa annetun tuomion 

purkamista koskevat säännökset vaativat ratkaisun perustana olevaa tulkin-

taa. Perusteluissa esiintyvät myös tutkimuksesta tutuksi tulleet viittaukset 

samaan tapahtumakulkuun, asiallisesti samaan oikeusseuraamukseen se-

kä kantajan mahdollisuuteen muuttaa ensiprosessissa kannetta. Ratkaisua 

kommentoitaessa on tuotu myös esiin laajan oikeusvoiman prosessiekono-

miset edut. Kantaja ei voi - “ehkä epäasiallisiin motiiveihin perustuen” - sääs-

tellä kanneperusteita uutta oikeudenkäyntiä ajatellen.

Jälkikäteen kriittisempi suhtautuminen ratkaisuun olisi ollut paikallaan. 

Vaara epäasiallisin perustein kanneperusteita “säästelevästä” kantajasta on 

todella kaukaa haettu. Kantajahan haluaa voittaa jo ensiprosessin ja varmasti 

298. Vaatimukset selvästikin olisivat edellyttää erilaista asianajamista ja kumpikin omaa todis-
teluaan eri todistusteemoista. Asianajajaoikeudellisessa tutkimuksessa on pidetty selvänä, että 
resurssien niukkuus pakottaa rajaamaan todistelua ja keskittymään olennaiseen. Kustannusten 
kasvu muodostaa, oikeudenkäynnin pitkittymisen ohella, “selkeän pakon” harkita argument-
tien esittämistä. Ks. Kunnas 2013 s. 15.
299. Ratkaisun puolivirallisessa kommentissa ratkaisun on katsottu edustaneen korkeimman 
oikeuden “vuosituhannen alussa aloittamaa uutta linjaa”. Sen sijaan tapausta on pidetty han-
kalana asianosaiskelpoisuuden määrittelyn kannalta. Se nimittäin vaatii kannanottoa oppilai-
toksen itsehallinnon merkitykseen. Ks. Turunen 2008 s. 349. 
300. Ks. Hepola 2005 s. 77 ja 296. Hän kiinnittää samoin huomiota perustelujen teknisyyteen. 
Sisällöllisesti hän katsoo ratkaisun merkinneen palaamista aineelliseen oikeusvoimaoppiin. 
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esittää siinä kaiken sen, minkä katsoo edistävän voittoaan. Samoin tapahtu-

makulun ja vaatimusten “samuus” on todettu ilman mitään analyysiä. Yh-

täältä vaatimus sitovaksi katsotun sopimuksen perusteella ja toisaalta vaati-

mus pätemättömäksi todetun sopimuksen perusteella vaikuttavat loogisesti 

eri tapahtumilta ja eri vaatimuksilta. On vaikea sanoa, miten kantajan olisi 

tullut ajaa asiaansa. Jos vaatimuksia tehdään samanaikaisesti yhtäältä sito-

van ja toisaalta ei-sitovan sopimuksen perusteella, kanne menettää uskot-

tavuutensa. Sitä paitsi lähtökohtana sopimusoikeudessa kai on, että tehty 

sopimus on pätevä, ellei muuta näytetä. Näin kantajalla on ollut tapauksessa 

täysi syy perustaa vaatimuksensa sopimuksen pätevyyteen. Kun sopimus on 

todettu pätemättömäksi, oikeustila muuttuu. Voidaan sanoa, että uuden oi-

keusvoimaopin avaukseksi kyseinen tapaus oli valintana todella huono. Asia 

erikseen on, että oikeuskäytännön äkillisiä suunnanmuutoksia on yleensä-

kin paheksuttu. Oikeuskehityksen tulisi tapahtua asteittain, “inte genom för 

stora och ingripande steg”.301 Tätä kohtuussääntöä ratkaisu KKO 2001:136 

pahasti rikkoo. Uusi linja on kohtuuton sekä vireillä olevien asioiden asian-

osaisia kohtaan että niitä kohtaan, jotka ovat jättäneet osan vaatimuksistaan 

myöhempien oikeudenkäyntien varaan. Äkillinen linjamuutos on varmasti 

johtanut “prosessioikeudellisiin” oikeudenmenetyksiin. 

Ratkaisu KKO 2009:20 ei sen sijaan sisälly sen enempää ratkaisun KKO 

2013:23 kuin ratkaisun KKO 2014:101 viittauksiin. Kuten edellä todettiin, myös 

tämä ratkaisu ottaa kantaa negatiiviseen oikeusvoimaan. Siinä uusi kanne 

vuokran määrän korottamisesta tutkittiin, vaikka olosuhteiden muutos, jo-

hon perusteena vedottiin, näyttää osaksi ajoittuneen ensiprosessia edeltä-

neeseen aikaan. Selitys vuoden 2009 ratkaisun sivuuttamiseen vuosien 2013 

ja 2014 ratkaisuissa lienee yhteismitattomuudessa. Ratkaisussa KKO 2009:20 

oikeusvoimavaikutus kierrettiin vetoamalla olosuhteiden jälkikäteiseen 

muuttumiseen. Näitä niin sanottuja jälkisattumuksia oikeusvoima ei peri-

aatteessa kata. Korkeimman oikeuden päättely vaikuttaa kuitenkin melko vä-

kinäiseltä. Kun tapauksen vuokrasopimus oli tehty vuonna 1988 ja olosuhteet 

eivät olleet muuttuneet ratkaisevasti vuoteen 2000 mennessä, lukija ei hevin 

usko, että vuodet 2000-2004 olisivat tässä suhteessa olleet ratkaisevia.302 Rat-

kaisun kantajamyönteinen lopputulos selittynee sillä, että omaksuttu laaja 

301. Näin Scheiman 2015 s. 778.
302. Tapausselostuksesta käy ilmi, että elinkustannusindeksi (johon kohtuullistamisvaatimus 
sidottiin) oli vuonna 1988 1 101 pistettä ja vuonna 2005 1 575 pistettä. Erikseen todetaan, että 
vuonna 2006 (jolloin uusi kanne nostettiin) indeksi oli noussut 1 629 pisteeseen. Indeksin nou-
sua vuosina 2000-2004 ei kerrota, mistä päätellen tällä nousulla ei ollut ainakaan ratkaisevaa 
merkitystä harkinnassa.
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oikeusvoimaoppi johtaisi pitkissä maanvuokrasopimuksissa “kantajan kan-

nalta kohtuuttomaan lopputulokseen”.303

Vuoden 2013 ja 2014 ratkaisuille yhteinen piirre on, että molemmat läh-

tevät laajasta oikeusvoimavaikutuksesta. Vaikutuksen ulottuvuus taas mää-

räytyy ennen kaikkea sillä perusteella, onko kysymys samasta historiallisesta 

tapahtumakulusta. Sitä taas arvioidaan ensisijaisesti vertaamalla niitä oi-

keustosiseikkoja, joihin kantaja vetoaa ensiprosessissa ja myöhemmässä 

oikeudenkäynnissä. Tosiseikkojen totaalinen identtisyys osoittaa yhteisen 

identiteetin. Mitä enemmän tosiseikastot poikkeavat, sitä tapauskohtaisem-

maksi arviointi tulee. Sillä, onko todistelu samaa, on jossain määrin merkitys-

tä. Jos kantaja ei pysty osoittamaan uutta näyttöä, sitä suuremmalla varmuu-

della tapahtumakulku on katsottava samaksi. Ratkaisujen ero on siinä, että 

vuoden 2014 ratkaisussa kantajan oikeussuojan tarve nousi keskiöön. Kun 

kantaja osoitti oikeussuojan tarpeen, odotettu lopputulos eli käsittelykiellon 

soveltaminen joutui uuteen valoon. Uusarviointi ei kuitenkaan purkautunut 

suorana argumentointina, vaan se heijastui tapahtumakulkujen konstruoin-

tiin. On myönnettävä, että velaksiannosta aiheutuvaa maksuvelvollisuutta 

ja rikokseen perustuvaa vahingonkorvausta on mahdollista pitää eri asioi-

na. Myöskään niiden konstruointi eri tapahtumakuluiksi ei tuota vaikeuksia. 

Tästä huolimatta on pakko myöntää, että loppujen lopuksi kyseessä on yksi 

ainoa maksuvelvollisuus. 

Voidaan kysyä, miksi ratkaisussa oikeussuojan korostuneen tarpeen ei 

annettu suoraan kumota lähtökohtaista oikeusvoimavaikutusta. Selitys voi 

olla vahvassa henkisessä sitoutumisessa vakiintuneisiin oikeusvoimatulkin-

toihin. Hieman uskottavampi selitys olisi, että kantajan oikeussuojan tar-

ve ei vaikuta mitenkään korostuneelta tai “erityiseltä”. Pikemminkin asia oli 

toisinpäin, joten perustelu vaikuttaa melko väkinäiseltä. Ja jos oikeussuojan 

erityinen tarve hyväksytään oikeusvoimavaikutuksen vasta-argumentiksi, 

joudutaan kysymään, onko se sitä myös positiivisen oikeusvoiman kohdal-

la. Oikeussuojan tarve toisin sanoen syrjäyttäisi myös positiivisen oikeus-

voiman. Korkeimman oikeuden vähemmistön logiikassa se merkitsisi, että 

virheen olemassaolo kaupanteon hetkellä tutkittaisiin uudelleen myöhem-

mässä oikeudenkäynnissä. Oikeastaan muuta mahdollisuutta ei ole. Kanta-

ja ei saa mitään hyötyä siitä, että negatiivinen oikeusvoima väistyy erityisen 

oikeussuojan tarpeen takia, jos hänen kanteensa joka tapauksessa hylätään 

303. Näin ratkaisua kommentoiva Tuomisto 2009 s. 172. Ohimennen todettakoon, että käräjä-
oikeus kohtuullisti ensiprosessissa alkuperäisen 1 682 euron vuokran 2 500 euroon vuodessa. 
Korkein oikeus palautti asian käräjäoikeuteen. 
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pysytetyn positiivisen oikeusvoimavaikutuksen takia. Lopputulos on pahim-

manlaatuista prosessiprosessia. Näin päädytään siihen alustavaan tulokseen, 

että oikeussuojan tarve joko syrjäyttää oikeusvoimavaikutuksen molemmat 

tyypit tai se ei syrjäytä kumpaakaan.

4.2.3. Linjanmuutos vai jatkuvuutta? 

Analyysin jälkeen voidaan palata kysymykseen, onko ratkaisupari KKO 

2013:23 ja KKO 2014:101 linjanmuutos vai pelkästään seurausta aikaisem-

masta linjasta. Jos kysymyksessä on linjanmuutos, seuraavaksi on otettava 

kantaa siihen, tarjoavatko uudet ratkaisuohjeet lopullisen tai edes parem-

man vastauksen oikeusvoiman ulottuvuuden ongelmaan. Mitä tulee ensim-

mäiseen kysymykseen, linjanmuutoksen puolesta puhuu ensiksikin oikeus-

suojatarpeen korostuminen argumentaatiossa. Tämä on kiistatta uusi piirre. 

Aikaisemmassa oikeuskäytännössä perustelua ei esiinny edes ohimennen, 

mikä selittyy oikeusvoimavaikutuksen “systeemikeskeisestä” tarkastelusta.  

Asianosaisnäkökulma (jota tämä tutkimus soveltaa) tuo tietenkin tällaiset 

perustelut automaattisesti päättelyyn, jopa niiden keskiöön. Toiseksi tapah-

tumakulku näyttää saaneen ratkaisuparissa ratkaisevan roolin määriteltäessä 

asioiden yhteistä identiteettiä. Oikeusvertailun näkökulmasta identiteetin 

kytkeytyminen juuri faktuaalisen tapahtumakulun identtisyyteen ei kyllä-

kään yllätä. Sama tapahtumakulku oli yksi vaihtoehdoista, joita Bayles tarjoaa 

identiteetin määrittelyn pohjaksi.304 Vaihtoehdoistaan Bayles asetti etusijalle 

kuitenkin yhteisen todistelun. Yhteinen tapahtumakulkukin oli hänen mie-

lestään parempi vaihtoehto identiteetin määrittelylle kuin identiteetin sito-

minen subjektiivisiin oikeuksiin tai vääryyksiin.305 

On myönnettävä, että todistelu kelpaisi erinomaiseksi identiteettikritee-

riksi. Se on kohtalaisen selkeä ja helposti sovellettavissa heti uuden oikeu-

denkäynnin alussa. Asianosaisethan joutuvat oikeudenkäynnin alkaessa - eli 

kirjallisessa valmistelussa - ilmoittamaan todistusteemansa ja todisteensa. 

Toki tässäkin jää taktiikalle mahdollisuutensa. Jotta todistelun identiteetti 

304. Bayles 1987 s. 73 (“on their involving the same wrong or violation of a single right, the same 
transaction or occurrence, or the same evidence”).
305. Etenkin ratkaisussa KKO 2013:23 näkyy bayleslainen vaikutus. Korkein oikeus korosti siinä, 
että todistelu oli samaa uudessa ja vanhassa oikeudenkäynnissä. Sen sijaan ratkaisussa KKO 
2014:101 asia on päinvastoin: kantajan ei tarvinnut aikaisemmassa oikeudenkäynnissä vedota 
velallisen menettelyyn (11-k) - eikä luonnollisestikaan tarvinnut esittää siitä näyttöä. Loppu-
tulosten valossa on selvää, miksi perustelut eroavat. Yhteinen todistelu tukee oikeusvoimavai-
kutusta; todistelun erilaisuus taas puhuu tätä vaikutusta vastaan. 
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saadaan hämärtymään, asianosainen voi muotoilla todistusteemojaan tai 

nimetä sellaisia todisteita, jotka pääkäsittelyssä havaitaan asiaan vaikutta-

mattomiksi. Korkeimman oikeuden varovaisuus - yhteinen todistelu toimii 

enintään apuperusteena identiteettimäärittelyssä - saattaa olla käytännön 

realismia. Epärealistisuudesta ja epäpraktisuudestahan oikeusvoimaoppien 

kehittelyä voidaan aiheellisesti moittia. Asia erikseen on, pystytäänkö fak-

tuaalisen identiteetin arviointi lopultakaan puhdistamaan oikeudellisesta 

aineksesta. Tämä aines nimittäin määrää sen, mitkä tosiseikat kuvainnolli-

sesti pääsevät mukaan, kun tapahtumakulkujen identiteettiä arvioidaan. Ja 

kääntäen: ei-oikeudelliset tosiseikat eivät sen enempää perusta kuin hajo-

takaan yhteistä identiteettiä. 

Uusi tulkintalinja (jos sellaisen katsotaan ratkaisujen KKO 2013:23 ja KKO 

2014:101 syntyneen) tuntuu yhtäältä helposti sovellettavalta, toisaalta oikeu-

denmukaisuuden vaatimukset täyttävältä. Sen sijaan prosessiekonomia ei 

välttämättä toteudu, mutta sen painoarvo on muutenkin oikeusvoimavai-

kutuksessa vähäinen. Kriitikko kuitenkin sanoisi, että identiteetin kytkentä 

samaan tapahtumakulkuun ei ole todellinen vastaus vaan uusi ongelma. Sen 

määrittely, milloin oikeudenkäynnit kohdistuvat “samaan tapahtumakul-

kuun”, nousee omaksi kysymyksekseen. Uusi tulkintalinja ainoastaan muo-

toilee uudella tavalla vanhan kysymyksen asian yhteisestä identiteetistä. Täs-

sä kuvitteellisessa kritiikissä (sitähän ei ole vielä esitetty) on melko tavalla 

perää. Aina ei ole helppoa määritellä, onko uusi tapahtumakulku aivan sama 

kuin vanha (eli ensiprosessissa esillä ollut). Tapahtumakulun kuvaukseen on 

voitu lisätä jotain uutta tai päinvastoin siitä on ehkä poistettu jotain vanhaa. 

Kantaja pystyy toisin sanoen jossain määrin muotoamaan tapahtumakulkua. 

Tosin tosiseikkojen lisäämiseen vaaditaan joskus oikeudellista uuskonstru-

ointia, jotta uudetkin tosiseikat saadaan oikeudellisesti merkittäviksi. Samal-

la perinteinen näkemys, jonka mukaan “uudet pykälät” eivät tee asiasta uutta, 

murenee. Uudet pykälät nimenomaan tekevät asiasta uuden, kun tai jos ne 

muuttavat oikeudellisesti relevanttia tapahtumakulkua. Havainto ei yllätä 

asiantuntevaa lukijaa. Tunnetustihan oikeustosiseikat eivät tule käyttäjälleen 

“valmiiksi siististi nimettyinä, leimattuina ja laputettuina”.306 Aktiivinen toimi-

ja muuntaa reaalisen tapahtumakulun oikeustosiseikoiksi eli valikoi, leimaa 

ja laputtaa. Kysymys on paljolti siitä, kenelle tämä valta annetaan, tuomarille 

vai asianosaiselle.

306. Tämä lainaus on Klemetiltä, joka vuorostaan siteeraa tässä Hartia. Ks. Klemetti 2014 s. 125. 
Päämiehen narratiivin muokkaaminen oikeudelliseen asuun eli “ammattilaisen kielelle” on 
asianajajan perinteisiä tehtäviä. Ks. Kunnas 2013 s. 6. 
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Oma kysymyksensä on, missä pisteessä syntyy kuvainnollisesti uusi ta-

pahtumakulku. Esimerkiksi: ratkaisun KKO 2013:23 kaltaisessa tapauksessa 

kiinteistössä on ollut virheet z ja t, joihin ostajan vaatimukset perustuvat. 

Ostaja löytää ensiprosessin jälkeen kiinteistöstään uuden virheen x ja nos-

taa uuden kanteen. Myyjää - ja samalla tuomion pysyvyyttä - suosivan tul-

kinnan mukaan tapahtumakulku ei muutu: tapahtumakulku on kiinteistön 

kauppa ja kiinteistössä on ollut virheitä. Ostajaa suosiva konstruktio taas 

myöntää tapahtumakulkujen erilaisuuden: jokainen uusi virhe luo uuden 

tapahtumakulun ja uuden asian. Toinen sekundäärisempi kysymyksensä 

on, voidaanko myös vanhat virheet z ja t ottaa uudessa oikeudenkäynnissä 

tutkittavaksi, jos myöhemmin ilmaantunut virhe x antaa oikeuden myyjän 

vastuun tutkimiseen. 

Merkittävin ratkaisun KKO 2013:23 herättämistä kysymyksistä kuitenkin 

on, jääkö oikeusseuraamusten asiallisen samanlaisuuden pohdinnalle enää 

itsenäistä merkitystä. Jos kerran historiallinen tapahtumasarja ratkaisee oi-

keusvoimaprekluusion ulottuvuuden, mihin enää tarvitaan kumulatiivinen/

vaihtoehtoinen -vaatimus tai sama/asiallisesti sama -oikeusseuraamus -erot-

telua. Kaikkien yhteiseen tapahtumakulkuun kohdistuvien vaatimusten ja 

perusteiden voidaan katsoa yhdellä kertaa preklusoituneen. Totta on, että 

tällä logiikalla prekluusiota laajennettaisiin vielä nykyisestään; se leikkai-

si myös sellaiset lisävaatimukset, jotka laaja oikeusvoimavaikutus on tähän 

saakka sallinut. Havainto pakottaa hankalaan valintaan: joko oikeusvoima 

ulotetaan myös kumulatiivisiin vaatimuksiin tai ne sallitaan poikkeuksena 

pääsäännöstä. Pulmaa ei sovi liioitella. Se ei ole käytännössä yhtä merkittä-

vä kuin teoriassa. Tavallisesti asianosainen esittää kaikki ajateltavissa olevat 

kumulatiiviset vaatimuksensa kerralla. Kannattaa muistaa, että ehdolliset 

suoritustuomiot on hyväksytty oikeuskäytännössä. Näin asianosainen voi 

tehdä ensiprosessissa myös ennenaikaisia vaatimuksia, esimerkiksi vaatia 

erääntymättömiä saatavia. 

Mahdollisuus ennenaikaisiin vaatimuksiin tuo mukanaan periaatteelli-

sen kysymyksen: vaaditaanko asianosaista toimimaan näin - toisin sanoen 

esittämään ennenaikainen vaatimus ensiprosessissa - sen uhalla, että muu-

toin vaatimus preklusoituu? Vallitseva kanta (tosin kysymystä ei ole perus-

teellisemmin analysoitu) lienee, että mitään prekluusiota ei tapahdu.307 

Tämä merkitsee, että asianosainen, tavallisesti kantaja, voi valita kaksi menet-

telyytapaa. Ensiksikin hän voi esittää vaatimuksen ensiprosessissa ja saada 

307. Tämä on poikkeus laajan oikeusvoimavaikutuksen pääsäännöstä, jonka mukaan prekluu-
sio kohtaa niitä vaatimuksia, jotka olisi voitu esittää ensiprosessissa. 
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ehdollisen suoritustuomion. Toiseksi hän saa lykätä vaatimuksen esittämisen 

myöhempään oikeudenkäyntiin ja käyttää hyväksi ensiprosessin positiivista 

oikeusvoimavaikutusta. Jälkimmäinen menettely on lievähköä voimavaro-

jen haaskaamista. Jos halutaan, siihen voidaan puuttua tässä tutkimuksessa 

prosessioikeudellisiksi kutsutuin sanktioin. Uutta oikeudenkäyntiä voidaan 

pitää muun muassa OK 21 luvun merkityksessä aiheettomana, jos kantajalla 

ei ole pätevää syytä vaatimustensa ajalliseen hajottamiseen. Jos prekluusiota 

käytetään kumulatiivisissakin vaatimuksissa, se voitaisiin rajata niihin lisä-

vaatimuksiin, joissa ehdollinen suoritustuomio olisi voitu antaa ensiproses-

sissa. Kriteeri olisi siis puhtaan oikeudellinen ja näin kohtuullisen helposti 

sovellettavissa. Asianosaiselta voitaisiin myös vaatia ensiprosessissa ilmoi-

tusta siitä, että hän tulee esittämään tällaisia lisävaatimuksia. 

Jos vuosien 2013 ja 2014 ratkaisut ovat aito linjanmuutos, niitä voidaan 

pitää sisällöllisesti onnistuneina. Suhteettomasti laajentunut oikeusvoima-

vaikutus on palautumassa normaaliuomiinsa eli siihen laajuuteen, mitä te-

hokkaan lainkäytön ja oikeuksiin pääsyn jännitteinen kompromissi vaatii. 

Oikeuspoliittisesti ja etenkin access to justice -näkökulmasta tällaisia oikeus-

käytännön linjanmuutoksia on pidettävä liian äkkinäisinä. Asianosaisten ja 

varsinkin kantajan asemaan joutuvan riitapuolen on hyvin vaikea päätellä, 

miten hänen tulisi ajaa asiaansa, kokoaako hän kaikki ajateltavissa olevat 

vaatimukset ja perusteet ensiprosessiin - jolloin hän saa moitteita oikeuden-

käynnin tarkoituksellisesta paisuttamisesta308 - vai tyytyykö hän esittämään 

ensiprosessissa vain ensisijaiset vaatimuksensa ja perustelunsa. Vuoden 2001 

linjanmuutos eli siirtyminen laajaan oikeusvoimaan pakotti kantajan asian-

ajajat ensimmäiseen taktiikkaan. Vuosien 2013 ja 2014 ratkaisujen valossa 

hänellä on enemmän valinnanvaraa mutta myös enemmän epätietoisuu-

den aiheuttamaa riskiä. Myöhempi oikeudenkäynti on joissakin tapauksissa 

mahdollinen, joissakin tapauksissa taas sen mahdollisuuteen luottaminen 

tuottaa päämiehelle oikeudenmenetyksen ja asianajajalle korvausvastuun. 

308. Moitteet voivat myös realisoitua taloudellisina sanktioina. Voittanut kantaja ei välttämät-
tä saa korvausta oikeudenkäyntikuluistaan, koska hän helposti häviää osan vaatimuksistaan. 
Pahimmillaan voittanut kantaja voi joutua korvaamaan hävinneen vastaajan oikeudenkäyn-
tikuluja. Ks. edellä jakso 3.3.1.
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4.3. Lievennetty oikeusvoimaprekluusio: 
“sosiaalinen” vahingonkorvaus (KKO 2013:54 
ja KKO 2013:72)

Ratkaisuja KKO 2013:54 ja KKO 2013:72 ei pystytä sijoittamaan siihen vallit-

sevan kannan konstruktioon, joka edellä esiteltiin. Ensimmäisessä ratkai-

sussa kantaja sai esittää samaan tapahtumakulkuun perustuvia uusia vaa-

timuksia, toisessa ratkaisussa hänellä ei ollut siihen oikeutta. Kuten edellä 

todettiin, henkilövahinkoja koskevat oikeudenkäynnit ovat lähtökohtaisesti 

lievennetyn oikeusvoimaprekluusion piirissä. Tuomioistuimet eivät ole näis-

sä oikeudenkäynneissä kyselleet, ovatko tosiseikat varmasti erilaisia, eivät 

aina edes sitä, olisiko asianosainen voinut esittää vaatimuksensa jo ensip-

rosessissa kanteenmuutoksena. Tuomioistuinten perusteluissa ei myöskään 

käytetä kliseiksi nousseita prosessiekonomian ja lainkäytön tehokkuuden 

perusteluja. Henkilövahingoissa perättäiset oikeudenkäynnin näyttäytyvät 

tarkoituksenmukaisena järjestelynä, eräänlaisena itsestäänselvyytenä. Rat-

kaisun KKO 2013:72 perusteluissa todetaan nimenomaan, että korvausvaati-

muksia henkilövahingoista on sallittua esittää myös peräkkäisissä kanteissa, 

jos samasta vahinkotapahtumasta aiheutuneet eri vahingot eivät ole olleet 

tiedossa tai selvitettävissä vielä ensimmäistä kannetta vireille pantaessa (11-

k).309 Normaaleissa soveltamistilanteissahan kantajan tieto tai mahdollisuus 

selvittää saa jotain merkitystä enintään fiktiivisen käsittelyn konstruktion 

hienosäädössä. 

Kuten edellä todettiin, ratkaisu KKO 2013:54 koskee muodollisesti riita-

asiassa annetun tuomion purkamista.310 Koska oikeusvoimaisuus on tuo-

mion purkamisen edellytyksiä, ratkaisussa otetaan kantaa siihen, millaisen 

oikeusvoiman ensiprosessin tuomio oli tapauksessa saanut. Kantaja oli louk-

kaantunut liikenneonnettomuudessa. Tästä syystä hän vaati oikeudenkäyn-

nissä menestyksellä korvausta kaula- ja lannerangan retkahdusvammoista. 

Kun hänellä myöhemmin todettiin myös onnettomuudesta johtuva aivovam-

ma, hän haki annetun tuomion purkamista, jotta hän voisi uudella oikeu-

denkäynnillä vaatia korvausta aivovammastaan. Hakemus jätettiin korkeim-

massa oikeudessa tutkimatta, koska kantajalla ei ollut oikeudellista tarvetta 

309. Kommentoivassa kirjallisuudessa myönnetään, että perättäisiä oikeudenkäyntejä tar-
vitaan etenkin, kun vahinko tulee korvattavaksi kahdesta eri korvausjärjestelmästä. Tällöin 

“useat korvauspäätökset ovat arkipäivää ja monet prosessit mahdollisia.” Ks. Norio-Timonen 
2014 s. 178.
310. Ratkaisua käsiteltiin purku- ja oikeusvoimasäännösten vuorovaikutuksen näkökulmasta 
jaksossa 3.6.2. 
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saada tuomiota puretuksi. Ratkaisun otsikossa ei ole viittauksia aikaisempiin 

ratkaisuihin, joskin ratkaisu KKO 1998:108 mainitaan korkeimman oikeu-

den perusteluissa (13-k). Vuoden 1998 ratkaisussa vahingonkärsijä sai esit-

tää uuden vaatimuksen kivusta ja särystä, kun vamma oli havaittu odotettua 

vaikeammaksi ja siitä seuraava kipu pysyväksi. Uuden korvausvaatimuksen 

perusteet nimittäin olivat perustelujen mukaan “aikaisemmassa oikeuden-

käynnissä esitetyn vaatimuksen perusteisiin nähden uusia”.

Mitä tulee oikeusvoiman ulottuvuuteen, korkein oikeus asettuu ratkaisus-

sa KKO 2013:54 varsin ahtaan ulottuvuuden kannalle. Kumpi tulkinta, suppea 

vai laaja, on parempi, riippuu käytetystä näkökulmasta. Laaja tulkinta estää 

tosiasiallisesti samaa kiistakysymystä koskevat toistuvat oikeudenkäynnit; 

suppea tulkinta taas torjuu sen, että asianosainen joutuu yllättävän oikeu-

denmenetyksen uhriksi. Varmaa kuitenkin on, että perinteinen saivartelu 

siitä, mikä on “samaa asiaa”, mikä katsotaan “samaksi oikeusseuraamuksek-

si” tai millainen vaatimus luokitellaan “uudeksi”, on hedelmätöntä sanoilla 

leikkimistä. Ohimennen todettakoon, että tutkimuksessa laajempi oikeusvoi-

matulkinta on ollut Suomessakin vallitseva, joten tässä suhteessa ratkaisua 

voidaan pitää yllättävänä. Vuoden 1998 ratkaisu olisi näin kaivannut uudel-

leen arvioimista, niin suopea vahingonkärsijälle kuin se onkin. Joku ehkä sa-

noisi myös, että vuoden 1998 tapauksen ja ratkaisun KKO 2013:54 tapauksen 

samanlaisuus on katsojan silmässä. Vuoden 1998 tapauksessa seikkaa (eli 

jatkuvaa kiputilaa) ei ollut kuvainnollisesti olemassa, kun aikaisempi oikeu-

denkäynti päättyi. Vuoden 2013 tapauksessa taas näyttää pikemminkin olleen 

kysymys siitä, pystyttiinkö seikasta eli aivovammasta esittämään näyttöä - 

millä taas ei ole merkitystä oikeusvoimalle.

Ratkaisu 2013:72 vaikuttaa kaksitasoiselta. Yhtäältä se jatkaa vahingon-

kärsijää suosivaa tulkintalinjaa toistamalla perusteluissaan oikeusvoimavai-

kutuksesta tehdyt poikkeukset. Toisaalta taas ratkaisu vetää suosivan linjan 

äärirajat, toisin sanoen kynnyksen, jossa oikeusvoiman normaalisäännöt pa-

lautuvat voimaan. Tapauksessa henkilö oli työmatkallaan joutunut liikenne-

onnettomuuteen ja tullut työkyvyttömäksi. Hän oli saanut vakuutusyhtiöltä 

työkyvyttömyysajaltaan osittaisen korvauksen. Korvauksen määräävä tuo-

mioistuimen päätös oli saanut lainvoiman. Tästä huolimatta henkilö nosti 

kahdeksan vuotta myöhemmin uuden kanteen, jossa hän vaati koko työ-

kyvyttömyysajaltaan eli vuosilta 1995-97 täysimääräistä korvausta ansion-

menetyksestään. Korkein oikeus jätti tämän vaatimuksen tutkimatta, koska 
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vakuutusyhtiön korvausvelvollisuus oli aikaisemmalla tuomiolla ratkaistu 

lainvoimaisesti.311 Perusteluja sananmukaisesti lukien ratkaisevan eron toi 

se, että vahingonkärsijä olisi voinut kanteenmuutoksella vaatia ensiproses-

sissa kyseistä täysimääräistä korvausta ja että hänellä ei ollut “mitään perus-

teltua syytä” jättää niin tekemättä (16-k). Ilmeinen vastakohtaispäätelmä näin 

olisi, että pätevä syy olisi muuttanut lopputuloksen. Päätelmä muodostaisi 

sekin poikkeuksen normaalisoveltamisesta. Normaalisti merkitystä ei anneta 

sille, miksi kantaja ei muuttanut kannettaan: ratkaisevaa on ainoastaan se 

seikka, että hän olisi voinut niin tehdä. Jos pätevää syytä lähdetään hakemaan, 

asia erikseen on, mikä tulkitaan päteväksi syyksi. Syy voi olla prosessiekono-

minen (oikeudenkäynti halutaan pitää suppeana) tai vahingonkärsijän luot-

tamus siihen, että vahinko korvataan toisesta korvausjärjestelmästä.  

Nämä korvauslinjan ratkaisut eivät herätä samalla tavalla kysymystä lin-

janmuutoksesta kuin normaalitilanteita koskevat ratkaisut KKO 2013:23 ja 

KKO 2014:101. Pikemminkin korvausratkaisut niveltyvät aikaisempaan vahin-

gonkärsijää suosivaan tulkintalinjaan eli ratkaisuihin KKO 2005:103 ja KKO 

2004:99. Tähän on helppo löytää selitys. Samanlaista tarvetta luopua laajen-

netusta oikeusvoimasta ja palata ratkaisun KKO 1998:108 mukaiselle suppean 

oikeusvoiman linjalle ei yksinkertaisesti ollut. Korvauslinjalla eli sosiaalisis-

sa korvauksissa laajaa oikeusvoimavaikutusta ei ollut ikinä hyväksyttykään, 

toisin kuin normaaleissa soveltamistilanteissa. Vuoden 2013 korvauslinjan 

ratkaisut ovat rinnastettavissa siihen oikeustilaan, joka vallitsi kaikissa riita-

asioissa ennen käänteentekevää ratkaisua KKO 2001:136 ja sen omaksumaa 

laajaa oikeusvoimavaikutusta. ‘Sosiaalipoliittinen’ myötämielisyys on näky-

vä myös ratkaisujen kommenteissa. Ratkaisu KKO 2004:99 kiinnittyy lähinnä 

access to justice -ajatteluun, kun taas ratkaisu KKO 2005:103 hakee tukensa 

järjestelmäargumenteista. 

Vuoden 2004 ratkaisun kommenteissa painotetaan, että vahingonkär-

sijän oikeus ei saa riippua riskien erottelusta tai siitä, milloin vahinko ilme-

nee. Korkeimman oikeuden todetaan ratkaisullaan purkaneen kohtuutto-

man ‘oikeusansan’. Samaan hengenvetoon korkeimman oikeuden sanotaan 

jättäneen ratkaisunsa perustelut tahallaan niin niukoiksi, että ratkaisu ei luo 

liian optimistisia odotuksia muissa vastaavissa tilanteissa.312 Vuoden 2005 

ratkaisun kommentissa taas korostetaan korvausjärjestelmien erillisyyttä. 

311. Ratkaisu oli äänestys, mutta äänestys koski muuta asiaa.
312. Saarikoski 2005 s. 229. Luultavasti kausaliteetti toimii paremmin päinvastaiseen suuntaa-
ni: niukat perustelut tekevät ratkaisuohjeesta laaja-alaisen, kun taas laajat perustelut sitovat 
ratkaisun kyseiseen yksittäistapaukseen, sovellus on toisin sanoen “tilanneherkkä”.
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Koska tapaturmavakuutus ja liikennevakuutus ovat erillisiä korvausjärjes-

telmiä, oikeusvoimavaikutus ei saa ylittää järjestelmärajaa.313 Kysymys on 

toisin sanoen a priori eri asioista, eikä oikeusvoima yhdessä järjestelmässä 

estä käsittelyä toisessa järjestelmässä. Sen sijaan korvausjärjestelmän sisällä 

selvästikin on turvauduttava ylimääräiseen muutoksenhakuun, koska siltä 

osin oikeusvoima noudattaa normaalisääntöjä.

Kirjallisuudessa on havaittu, että korvausvaatimusten “pilkkomista” voi-

daan periaatteessa jatkaa loputtomiin. Esimerkiksi hoitokustannuksissa 

pystytään erottamaan lääkekulut, sairaalamaksut, lääkärinpalkkiot ja niin 

edelleen. Jokaisella on oma identiteettinsä ja näin kuvainnollisesti “oikeus” 

omaan oikeudenkäyntiin.314 Oikeuskäytäntö on kuitenkin rajoittanut tämän 

pilkkomisen korvauslajeihin. Yhtä hyvin raja voisi olla ylempänä tai alem-

pana: vallitseva käytäntö voi lisäksi milloin tahansa muuttua. Korvauslinjaa 

edustavat ratkaisut eivät kestä kunnollista kritiikkiä. Vastaavalla logiikalla 

erillisinä korvausjärjestelminä voitaisin pitää sopimusvastuuta suhteessa 

deliktivastuuseen, ankaraa vastuuta suhteessa tuottamusvastuuseen, perus-

teettoman edun palautusta suhteessa vahingonkorvaukseen ja niin edel-

leen. Kuten edellä havaittiin, näin ei kuitenkaan tehdä, vaan oikeusvoima-

opin sääntöjä sovelletaan sellaisinaan. Vahinkotapahtumien ja vahinkolajien 

luokittelu on sitä paitsi ongelmakompleksi sinänsä. Vahingonkärsijän kan-

nattaa siirtää myöhemmät vaatimuksensa uuteen korvausryhmään, jolloin 

myöhemmät vaatimukset välttävät ensiprosessin oikeusvoimaprekluusion. 

Jos tavoite eli vahingonkärsijän suojaaminen kuitenkin lopulta hyväksytään, 

voidaan kysyä, onko vahinkolajien ja vastaavien erottaminen paras tapa saa-

vuttaa tämä tavoite. Jossain tapauksissa myöhemmin ilmenevä vahinko on 

katsottavissa uudeksi tosiseikaksi, joka jää jo tästä syystä prekluusion ulko-

puolelle. Tällöinhän “kysymys ei ole samasta asiasta”.315 Esimerkiksi ratkaisu 

KKO 2013:54 on selitettävissä tällä tavalla. 

Totta on, että kaikki myöhemmin ilmenevät vammat eivät ole ratkaisuis-

sa kirjaimellisesti uusia. Jotkut niistä ovat nähtävästi syntyneet ennen en-

313. Saarikoski 2006 s. 189. Varhaisemmassa tutkimuksessa katsottin, että myös lisävaatimus 
samassa korvauslajissa oli luvallinen, jos asiantila oli “muotoutunut uudelleen”. Ks. Takki 1987 
s. 270.
314.  “In theory, a claim could be split into infinitely small pieces each with its own ‘cause of 
action’”. Näin Männistö 2009 s. 156. Joissakin maissa vaatimusten pilkkominen on noussut to-
delliseksi huolenaiheeksi myös käytännössä. Esimerkiksi Italian prosessilaki sallii pilkkomisen 
paljon pitemmälle kuin Suomen oikeus. Kantaja voi esittää peräkkäisissä oikeudenkäynneissä 
vaatimuksia ensin sopimusvastuun ja sitten deliktivastuun perusteella, vaikka tapahtumakulku 
on täysin sama. Ks. Christofaro-Trocker 2010 s. 135. 
315. Hepola 2005 s. 230.
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siprosessia, mutta ne on havaittu - eli lääketieteellisesti diagnotisoitu - vasta 

ensiprosessin jälkeen. Esimerkiksi ratkaisuissa KKO 1998:108 ja KKO 2013:54 

näyttäisi olevan kysymys tästä. Vuoden 2013 tapauksessa aivovamma selväs-

tikin syntyi liikenneonnettomuudessa, vuoden 1998 tapauksessa, kun hen-

kilö sai viiltohaavan käteensä, kiputila myöhemmin paheni ja jäi pysyväksi. 

Toki kiputilan jäämistä pysyväksi voidaan hyvällä tahdolla ja kohtuullisella 

johdonmukaisuudella pitää uutena tosiseikkana. Se ei kuitenkaan muuta 

itse havaintoa: tosiseikan uutuus tuntuu olevan paljolti katsojan silmässä. 

Jos kysymyksessä olisi tavallinen oikeusvoimavaikutuksen soveltamistilan-

ne, vastaavat yritykset kiertää oikeusvoimaprekluusio torjuttaisiin oikeudel-

lisena uuskonstruktiona. Korvauslinjalla oikeusvoimaprekluusion (tai sen 

puuttumisen) perustelut ovat, kuten kirjallisuudessa on epäilty, näennäis-

objektiiviset. Sen sijaan korkeimman oikeuden ratkaisujen todelliset perus-

telut, sosiaalipoliittinen huolenpito vahingonkärsijän toimeentulosta, jäävät 

luettaviksi rivien välistä.

4.4. Oikeusvoimaprekluusio 
hallintolainkäytössä

Hallintolainkäytön tutkimus on lainannut oikeusvoimaoppejaan yleisestä 

lainkäytöstä luomatta omaa perusteoriaa.Tämän seurauksena opeissa on yh-

teisiä piirteitä mutta myös yllättäviä eroja. Hallintolainkäytön tutkimus erot-

taa positiivisen ja negatiivisen oikeusvoiman. Lainvoimaisella hallintotuo-

mioistuimen päätöksellä ratkaistua asiaa ei saa panna vireille eikä käsitellä 

uudelleen sen enempää hallintoprosessissa kuin hallintomenettelyssäkään, 

ellei siihen ole erityistä oikeusperustetta. Säännössä ensiksikin varaudutaan 

poikkeuksiin, mitä taas yleisen lainkäytön prekluusiossa ei tehdä. Toiseksi 

taas viittaus uuteen hallintomenettelyyn tuo esiin sen, että oikeusvoima- ja 

vireilläolovaikutuksen keskeinen kohde on hallintopäätöksen tehnyt hallin-

toviranomainen.316 Tämä on tavallaan epäloogista, koska hallintoviranomai-

nen ei periaatteessa ole asianosainen. Näin hallintolainkäytössä oikeusvoima 

kohdistuu lähtökohtaisesti - toisin kuin yleisessä lainkäytössä - ei-asianosai-

seen. On toki myönnettävä, että heikko asianosaissuhde, jolla hallintoproses-

316. Tämä on toki huomattu ennenkin. “Käytännössä päätöksen sitovuus kohdistuu etenkin 
valituksenalaisen päätöksen tehneeseen viranomaiseen, joka ei voi oma-aloitteisesti ottaa 
asiaa uudelleen käsiteltäväksi ja esimerkiksi muuttaa päätöstään, jota hallintotuomioistuimen 
lainvoimainen päätös koskee”. Näin Mäenpää 2013 s. 1022.
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si selitetään, on käsitteellisesti ja tosiasiallisesti kestämätön rakennelma.317 

Jos nämä vähäiset eroavuudet unohdetaan, hallintoprosessissa positiivi-

nen oikeusvoima määräytyy ja vaikuttaa suurin piirtein samalla tavalla kuin 

yleisen lainkäytön prosesseissa. Sen sijaan negatiivisen oikeusvoimavaiku-

tuksen ulottuvuus vaihtelee suuresti. Vaihtelu ei kuitenkaan liity samalla ta-

valla asiaryhmiin kuin yleisessä lainkäytössä. Sen sijaan ulottuvuus on sidot-

tu alkuperäisen hallintopäätöksen tyyppiin. Jos kysymyksessä oli etuuden tai 

luvan epäävä hallintopäätös, hallintotuomioistuimen ratkaisu ei estä asian-

osaista eli alkuperäistä etuuden tai luvan hakijaa tekemästä milloin tahansa 

uutta hakemusta. Uusi hakemus kertaalleen evätystä luvasta tai etuudesta 

käsitellään normaalisti, ja hakemus voi johtaa etuuden tai luvan myöntämi-

seen. Toisin sanoen negatiivinen oikeusvoimavaikutus puuttuu kokonaan. 

Jos kysymyksessä taas on ollut velvoittava hallintopäätös, lopputulos on toi-

nen. Samaa velvoitetta ei voi asettaa uudelleen hallintomenettelyssä, jos hal-

lintotuomioistuin on kumonnut alkuperäisen hallintopäätöksen. Tässäkin 

vaikeudet piilevät myöntävien ja velvoittavien hallintopäätösten erottelus-

sa. Vaikka ehdoton valtaosa tilanteista sijoittuu kohtalaisen kiistattomasti 

jompaan kumpaan ryhmään, kaikkien kohdalla se ei onnistu.318 Näin ne-

gatiivinen oikeusvoima jää riippumaan tilanneherkästä tai ainakin tapaus-

kohtaisesta luokittelusta. Luokittelu tehtäneen periaatteessa objektiivisten 

ja systemaattisin perustein, mutta epäilykset tarkoitushakuista luokittelusta 

jäävät elämään. Luokittelulla saavutetaan haluttu lopputulos. Vastaava ilmiö-

hän havaittiin myös yleisessä lainkäytössä. Siellä se ilmenee saman tai eri 

asian luokitteluna. 

Etuuksia myöntävät ja sittemmin virheelliseksi havaitut päätökset ovat 

sosiaaliturvan erityinen ongelma. Tämä johtuu niihin liitetystä erityisestä 

pysyvyydestä. Vahvan pysyvyyden sinänsä hyväksyttävänä tavoitteena on 

etuuden saajan suojaaminen. Tästä syystä kerran myönnettyä etuutta ei voi-

da lakkauttaa tai vähentää, ellei etuuden myöntänyttä päätöstä poisteta.319 

Poistaminen rinnastuu, omalaatuisesta nimestään huolimatta, lainkäyttö-

ratkaisun purkamiseen, vaikkakin etuuspäätösten poistaminen on järjestetty 

yleensä aineellisiin etuuslakeihin otetuin erityissäännöksin. Poistamisessa 

merkitystä ei anneta sille, kompensoiko joku muu etuus lakkautetun tai vä-

hennetyn etuuden, onko etuuden saaja tehnyt uuden hakemuksen tai suos-

317. Koulu 2014 s. 323. 
318. Erottelusta ks. esimerkiksi Mäenpää 2007 s. 579.
319. Sen sijaan mitään estettä ei ole sille, että etuus myönnetään myöhemmin suurempana tai 
pitemmältä ajalta. Tällöin aikaisempaa etuuspäätöstä ei siis tarvitse poistaa.
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tuuko hän myönnetyn etuuden vähentämisen. Takaisinperinnän uhka saa 

aikaan sen, että etuuden saaja olisi ehkä halukas etuuden lakkauttamiseen tai 

pienentämiseen. Poistamissäännöstön tarpeellisuus on syytä kyseenalaistaa. 

Vaikka toteutuksen lakitekninen tässä sivuutetaankin320, vanhojen päätös-

ten poistaminen työllistää lainkäyttöelimiä. Päätösten poistaminen ei tun-

nu mainittavasti parantavan hakijoiden oikeussuojaa tai edes antavan heille 

myönteisiä kokemuksia oikeudenmukaisuudesta. Keskivertohakija luulta-

vasti kokenee päätösten poistamisen jonninjoutavaksi muodollisuudeksi. 

Poistamiskonseptia voidaan näin moittia sekä lakisystemaattisesti (se on 

huonosti toteutettu) että oikeuspoliittisesti (se on oikeusvoimavaikutuksen 

ylitulkintaa). Osaksi syynä tällaiseen voimavaroja hukkaavaan järjestelyyn 

lienee oikeudenalan sirpaleinen kehitys, osaksi taas yleisen hallintoproses-

sin esikuvien jäljittely. 

Eniten eroja yleisen lainkäytön ja hallintolainkäytön välillä löytyy oike-

usvoiman sisällöllisestä kattavuudesta. Hallintotuomioistuimen päätöksen 

perustelut ovat sitovia siltä osin kuin ne ovat “päätöksen elimellinen osa”.321 

Perustelut ovat toisin sanoen oikeusvoimavaikutuksesta huolestuneen asian-

osaisen näkökulmasta vaaran lähde, etenkin kun niissä selostetaan monasti 

hyvin yksityiskohtaisesti taustoja ja tapahtumakulkuja. Samalla tutkimuk-

sessa kylläkin varoitetaan siitä, että perusteluissa voi olla myös ohimeneviä 

tai ylimääräisiä huomautuksia, joihin päätös ei perustu. Tällaisella huomau-

tuksella ei ole oikeudellisesti sitovaa vaikutusta.322 Yleisen prosessin sovellus 

on verrattonasti käytännönläheisempi: oikeusvoima ei ulotu perusteluihin. 

Halllintoprosessin ulottuvuussääntö nimittäin jättää oikeusvoimavaikutusta 

pohtivan miettimään, mikä perusteluista on sitovaa “elimellistä osaa”, mikä 

ei-oikeudellisia “ohimeneviä ja tilapäisiä mainintoja” ja mikä osa taas ei sijoi-

tu kumpaakaan kategoriaan. Perusteluihin kytkeytyvä oikeusvoimavaikutus 

edellyttäisi myös oikeutta hakea muutosta hallintotuomioistuimen päätök-

sen perusteluihin. Tämä oikeus taas puuttuu tai on vähintäänkin epäselvä. 

Jos oikeusvoimavaikutus tässä suhteessa on laajempi, se on välissä myös 

suppeampi kuin yleisessä lainkäytössä. Hallintolainkäytössä ei seurata fik-

tiivisen käsittelyn sääntöä. Näin hallintotuomioistuimen päätöksen oikeus-

320. Koulu 2014 s. 323.
321. Tätä spesifistä ulottuvuutta ajateltaessa voidaan sanoa, että myös hallintolainkäytössä 
objektiivinen oikeusvoima on laajentunut. Varhaisessa tutkimuksessa oikeusvoimavaikutus 
liittyi “itse loppupäätelmätulokseen”; perusteluilla tällaista vaikutusta ei ollut. Ks. Merikoski 
1968 s. 463.
322. Mäenpää 2013 s. 1024. Lopputuloksen ja perustelujen erottamisesta muusta päätös-osiosta 
ks. Hallberg-Ignatius-Kanninen 1997 s. 344.
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voima kattaa ainoastaan ne “asiat” (eli perusteet ja vaatimukset), jotka pää-

töksellä on lopullisesti ratkaistu.323 Toisin sanoen hallintolainkäytössä on 

vallalla edelleen se tulkinta ulottuvuudesta, joka yleisessä lainkäytössä tuli 

muutetuksi ratkaisulla KKO 2001:136. Edellä viitattu ratkaisu KKO 2007:14 ker-

too samalla syyn siihen, miksi fiktiivisen käsittelyn sääntö toimisi huonosti 

ydinalueensa eli dispositiivisten riita-asioiden ulkopuolella. Jos oikeuden-

käynnissä sovelletaan virallisperiaatetta ja asiallinen toimivalta on suppea, 

asiaa myöhemmin käsittelevä toinen tuomioistuin on pakotettu miettimään, 

mihin kaikkeen ensiprosessin tuomioistuimen asiallinen toimivalta olisi riit-

tänyt. Tämä taas on vastoin prosessioikeuden periaatetta. Jokainen tuomio- 

istuin ratkaisee, milloin se on toimivaltainen, milloin ei - olkoonkin, että teh-

ty toimivaltaratkaisu on vietävissä ylemmän tuomioistuimen viime kädessä 

arvioitavaksi.324 

Joku kenties peräisi tässä lainsäätäjältä johdonmukaisuutta. Näin perus-

tavasti erilaiset tulkinnat eri lainkäyttölinjoilla eivät ole kunniaksi suoma-

laiselle oikeuspolitiikalle. On lisäksi myönnettävä, että johdonmukaisesti 

noudatettuna virallisperiaate (jota hallintotuomioistuimet seuraavat) vaa-

tisi nykyistä paljon laajempaa oikeusvoimaa. Koska kaikki mahdolliset pe-

rusteet tutkitaan oikeudenkäynnissä viran puolesta, kaikkien mahdollisten 

perusteiden pitäisi saman tien preklusoitua.325 Asianosainen ei toisin sanoen 

voisi väittää myöhemmässä oikeudenkäynnissä, että hän ei ole pystynyt en-

siprosessissa - tavallisesti aikaisemmassa valitusasiassa - esittämään kyseisiä 

perusteita. Oma asiansa on, kyettäisiinkö hallintoprosessissa oikeusvoimaa 

rajaamaan kanteen muuttamisen (eli tässä tapauksessa normaalisti valituk-

sen muuttamisen) kautta. Lähtökohtaisesti se on vastoin virallisperiaatetta. 

Lisäksi valituksen muuttamista koskevat säännöt ovat vielä epämääräisem-

mät kuin kanteen muuttamista koskevat.326

Edellä todettiin, että hallintotuomioistuinten ratkaisujen pysyvyys on ol-

lut esillä Euroopan unionin oikeudessa.327 Se aktualisoitui muun muassa 

ennakkoratkaisussa C-224/01 (Köbler). Tämän ennakkoratkaisun kansallis-

ta painoarvoa nostaa se, että sitä selostetaan ja eritellään laajalti ratkaisus-

323. Näin asiaa käsitelleen Mäenpään kannanotto lienee ymmärrettävä. Ohimennen todet-
takoon, että tutkimuksessa on korostettu, että oikeusvoimavaikutus, etenkään positiivinen ei 
yksin riitä tekemään päätöstä valituskelpoiseksi. Muutosta kun voi hakea sellaisiinkin päätök-
siin, jotka eivät saa oikeusvoimaa. Ks. Hallberg 1978 s. 187.
324. Koulu 2012 s. 289.
325. Vrt. ehkä Rautio 2007 s. 98. 
326. Koulu 2015 s. 73 ja 393. 
327. Ks. jakso 2.6.
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sa KHO 2013:199. Myös ratkaisun KHO 2010:44 perusteluissa viitataan unio-

nin oikeuskäytäntöön, joskin viittaukset ovat lähinnä toteavia. Vuoden 2010 

ratkaisun perusteluissa pistää silmään niiden apologeettinen sävy. Hallin-

totuomioistuinten ratkaisujen pysyvyys saa perusteluissa kaiken huomion, 

pysyvyydestä tehtävien poikkeuksien mahdollisuutta ei mainita. Peruste-

lujen mukaan unionin tuomioistuin on korostanut hallintoviranomaisten 

päätösten lainvoimaisuutta ja oikeusvoimaisuutta koskevien periaatteiden 

tärkeyttä “pyrittäessä varmistamaan oikeusrauhaa, oikeusvarmuutta sekä 

oikeussuhteiden vakautta ja hyvää lainkäyttöä”. Korkeimman hallinto-oikeu-

den tulkinnan mukaan tästä seuraa, “ettei lainvoimaisiin päätöksiin yleensä 

puututa”. Kiintoisasti korkeimman hallinto-oikeuden vuoden 2010 ratkaisun 

perusteluja käytetään myöhemmin tukemaan sitä kantaa, joka on omaksuttu 

toisella lainkäytön linjalla eli ratkaisussa KKO 2013:199. 

Kuten ihmisoikeustuomioistuin teki edellä viitatussa Kemp-tapaukses-

sa328, myös EY-tuomioistuin korostaa omassa ratkaisussaan oikeusvoiman 

tärkeyttä. Oikeusrauha, oikeussuhteiden pysyvyys ja hyvän lainkäytön takaa-

minen vaativat, että lopulliseksi tulleita tuomioistuinten päätöksiä ei enää 

voida saattaa kyseenalaisiksi. Lopputulos kuitenkin horjuttaa tätä periaatetta. 

Asianosaiselle, joka on kärsinyt unionin oikeuden loukkaamisesta vahinkoa, 

annetaan oikeus ajaa korvauskannetta kyseistä jäsenvaltiota vastaan. Täl-

laisella kanteella ei ole sama kohde eikä aina samat asianosaisetkaan. Näin 

ollen kysymyksessä ei ole sellainen “sama” asia, johon oikeusvoima ulottuisi. 

Aikaisempaa “väärää” ratkaisua ei, kuten edellä todettiin, näin ole tarpeen 

purkaa, vaan väärä ratkaisu ja palautettu aineellinen oikeustila nauttivat rin-

nakkaiselosta. Ennakkoratkaisu on saanut alkuperäisestä tarkoituksestaan 

poikkeavan seurauksen. Kun ratkaisulla tarkoitettiin parantaa kansalaisten 

oikeussuojaa, ratkaisuohje on muuttunut argumentiksi vahvalle oikeusvoi-

malle ja rajoitetulle mahdollisuudelle purkaa aineellisesti virheellisiä rat-

kaisuja. 

Voidaan kysyä, tulisiko hallintoprosessin prekluusiosäännöksille aset-

taa samanlaisia ennustettavuuden ja selkeyden vaatimuksia, jotka koskevat 

yleistä prosessilakia. Asianosaisnäkökulmasta tämä ei ole itsestään selvää. 

Hallintolainkäytössä väärään tilannearvioon - asianosainen tekee hakemuk-

sen tai valituksen, joka jää käsittelykiellon takia vaille tulosta - ei liity samaa 

taloudellista riskiä. Asianosainen joutuu enintään kantamaan vastuun omis-

ta oikeudenkäyntikustannuksistaan. Kustannuksetkin jäävät siviiliprosessin 

328. Ks. jakso 2.5.3.



191

4. Soveltamistilanne 1: käsittelykiellot samalla lainkäyttölinjalla

kustannustasoon verrattuna vaatimattomiksi, koska hallintoprosessiin har-

vemmin jos koskaan sisältyy suullisia käsittelyjä. Tällaiset käsittelyt lisäävät 

kokemusperäisesti eniten oikeudenkäynnin kustannuksia, koska asianosai-

nen joutuu niissä käyttämään lakimiesapua. Vallitsevan täyskirjallisen käsit-

telyn hyvänä puolena - nähtävästi ainoana - onkin kustannustason alhaisuus. 

Uusi hakemus aiheuttaa vieläkin vähäisemmän kulurasituksen hakemuksen 

tekijälle. 

Jonkinlaista ennustettavuutta on kuitenkin vaadittava myös hallintopro-

sessissa noudatettavilta käsittelykielloilta. Kiellot voivat ensiksikin johtaa 

materiaaliseen oikeudenmenetykseen, kun asianosainen ei, arvioituaan ti-

lannetta väärin oikeudellisesti, osaa valita oikeaa menettelytapaa. Toiseksi 

oikeuksiin pääsyn kaatuminen formaaliseen käsittelykieltoon luo negatiivisia 

oikeudenmukaisuuskokemuksia, etenkin jos käsittelykielto vaikuttaa hius-

tenhalkomiselta tai mielivallalta.329 Makuasia on, täyttävätkö nykyiset sään-

nöt oikeusvoima- ja vireilläolovaikutuksesta hallintoprosessissa edes nämä 

madalletut ennustettavuusvaatimukset. Toki on myönnettävä, että hallin-

toprosessin päätöstyyppejä seuraileva tilanneherkkyys on paremmin enna-

koitavissa kuin esimerkiksi riita-asioihin tuotu asianosais- ja asiakohtainen 

tilanneherkkyys.330 Ihanne tietenkin olisi, että oikeusvoima seuraisi kaikilla 

lainkäyttölinjoilla suurin piirtein samoja sääntöjä. Yleiseurooppalainen tren-

dihän on yhdenmukaistaa oikeusvoimaoppeja. Asianosainen ei dualistisis-

sa järjestelmissä voi vaikuttaa siihen, mille linjalle hänen riitansa ohjautuu.

Hallinto-oikeudessa ehkä kiintoisinta on se tapa, jolla oikeusvoima - jota 

on tapana tarkastella oikeusvarmuuden ilmentymänä331 - yhdistetään luotta-

muksensuojaan.332 Luottamuksensuojan on jopa arveltu pitkällä tähtäimel-

lä korvaavan oikeusvoimaopit, joskin se edellyttää luonnollisesti vastaavia 

luottamuksensuojaoppeja. Vastaavaa ajattelua ei hevin löydetä yleisen lain-

käytön opeista. Luottamuksensuojasta ei hevin voida edes puhua, jos oike-

usvoimavaikutus on kovin tilannekohtaista. Sen sijaan kiinteät säännöt, käyt-

329. Asia ei korjaannu sillä, että uusi hakemus hylätään asiallisesti mutta eri perusteella. Esi-
merkiksi ratkaisun KHO 1998:29 tapauksessa hakija-asianosaiselle tuskin jäi kovin myönteinen 
käsitys hallintolainkäyttöjärjestelmän toiminnasta, vaikka lopputulos oli juridisesti moitteeton. 
Ks. lähemmin Mäenpää 2007 s. 581.
330. Kokonaiskehitys on sinänsä ollut asianosaiselle myönteistä. Aikaisemmin hallinto-oikeu-
dessa korostettiin, että hallintolainkäytössä oli “monessa tapauksessa tingittävä ehdottomasta, 
riita- ja rikosprosessissa annettujen tuomioiden oikeusvoimaan verrattavasta sitovuudesta”. 
Tämä johtuu siitä, että hallinnon moninaisissa ratkaisutilanteissa yksityinen ja julkinen etu 
painottuvat hyvinkin eri tavalla. Ks. Hallberg 1978 s. 187.
331. Oikeusvarmuus taas on niin sanotun hyvän hallinnon periaatteita. Ks. Koivisto 2011 s. 180.
332. Suviranta 2004 s. 1461.
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tivät ne hyväksi suppeaa tai laajaa oikeusvoimavaikutusta, antavat pohjan 

luottamuksensuojalle. Tosin fiktiivisen käsittelyn sääntö viimeistään tuhoaa 

sen ennustettavuuden, jonka säännön kiinteys ehkä takaisi. Asia erikseen on, 

ovatko hallintoprosessinkaan säännöt niin selkeitä, että oikeutetusti voitai-

siin puhua niiden antamasta luottamuksensuojasta. Tietenkin luottamuk-

sensuoja on ymmärrettävissä kapeammin eli suojaksi hallintoviranomaisen 

revanssihenkistä käyttäytymistä vastaan.333 Kyseenalaista on sekin, antavatko 

aikanaan ehkä syntyvät luottamuksensuojan säännöt tosiasiallisesti halut-

tua luottamuksensuojaa. Vaaranahan on, että nämä luottamuksensuojal-

le rakentuvat säännöt ovat vielä enemmän tilanne- ja tapauskohtaisia kuin 

oikeusvoimavaikutuksen säännöt. Oli niin tai näin, sääntöjen kehittely vie 

aikaa; onhan oikeusvoimaopeillakin takanaan jo kahden tuhannen vuoden 

ikä.334 Näyttää kuitenkin siltä, että luottamusta suojaavien sääntöjen on, jot-

ta se toimisivat kunnolla, pakko olla varsin formaalisia. Kehitys näyttää näin 

lähteneen lainkäyttölinjoilla eri suuntiin. 

4.5. Lainkäyttölinjan sisäinen 
vireilläolovaikutus 

Kuten edellä todettiin, perinteisessä tulkinnassa vireilläolovaikutuksen laa-

juus määritellään käyttämällä apuna kantajan vaatimusten jakamista ku-

mulatiivisiin ja vaihtoehtoisiin.335 Kantaja saa, vaikutuksen estämättä, esit-

tää uudessa oikeudenkäynnissä sellaisia samasta kanneperusteesta johtuvia 

vaatimuksia, “jotka tähtäävät eri oikeusseuraamukseen kuin alkuperäinen 

kanne”.336 Käännettynä sääntö tulee selvemmäksi. Kantaja voi siis vaatia uu-

della oikeudenkäynnillä jotain lisää eli laajempaa oikeussuojaa. Tällaisessa 

esittämiskelpoisessa vaatimuksessa vireilläolo- ja oikeusvoimavaikutukset 

seurailevat toisiaan.337 Käsittelykiellot eivät tule sovellettaviksi. Sen sijaan 

uusi vaihtoehtoinen vaatimus, joka tähtää alkuperäisen vaatimuksen kanssa 

vaihtoehtoiseen eli valinnaiseen oikeusseuraamukseen, aktualisoi vireillä-

olovaikutuksen ja sitä toteuttavan käsittelykiellon. Käsittelykielto ei kuiten-

333. Tällä ei tarkoiteta, että revanssihenkisyys aina tai edes pääsääntöisesti vaikuttaisi hal-
lintoviranomaisen toimintaan, vaikka viranomaisen tekemä hallintopäätös on kumottu. Re-
vanssihalu on kuitenkin perusinhimillinen piirre, ja myös viranomaiset koostuvat ihmisistä. 
334.  “Modernit” bülowilaiset opit ovat nekin jo yli sadan vuoden takaa, mikä helposti unohtuu 
oikeusvoiman pitkää sykliä katsottaessa..
335. Tästä yhteistulkinta tai erillistulkinta -keskustelusta ks. edellä jakso 2.1.2.
336. Lappalainen-Frände 2012 s. 512.
337. Lappalainen 1995 s. 380 ja 2001 s. 430.
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kaan tule heti sovellettavaksi vaan soveltaminen riippuu vaatimuksen luo-

kittelusta. Ratkaisevaa on, onko vaadittu vaihtoehtoinen seuraamus samaa 

lajia vai eri lajia kuin ensiprosessissa esitetty alkuperäinen vaatimus. Jos uusi 

vaatimus katsomaan samaan oikeusseuraamusten lajiin kuuluvaksi (molem-

mat ovat esimerkiksi rahamääräisiä), vireilläolovaikutus lähtökohtaisesti es-

tää myöhemmän vaatimuksen tutkimisen. 

Niin sanottu peilikuvakanne eli negatiivinen vahvistusluonteinen “vas-

takanne” on vireilläolovaikutuksen erityistapaus. Tällaisella kanteella ensi- 

prosessin vastaaja vaatii vahvistettavaksi, että ensiprosessin kantajalla ei ole 

väittämäänsä oikeutta. Vakiintunut kanta on, että peilikuvakanne jätetään 

tutkimatta, ellei vastaaja-kantaja vaadi siinä laajempaa tai parempaa oikeus-

suojaa, mitä voitto ensiprosessissa tuottaisi.338 Kantaa voidaan perustella 

formaalisesti sillä, että tällainen kanne on ensiprosessin kanteen negaatio 

eikä sillä näin voi olla omaa identiteettiä. Tästä voidaan ankaran loogisesti 

olla eri mieltä, sillä peilikuvakannehan nimenomaan tukeutuu eri tosiseik-

koihin eli ensiprosessin tosiseikkojen ei-olemassaoloon. Traditionaaliseen 

lopputulokseen on kuitenkin syytä yhtyä. Tällainen kanne on selvää oikeu-

denkäynnin väärinkäyttämistä. Vahvistuskanteen motiivi voi olla vain joko 

ensiprosessin kantajan asianajamisen häiritseminen tai hänen voimavaro-

jensa taktinen kuluttaminen (‘trial of attrition’). 

Tutkimus (julkaistua oikeuskäytäntöähän tältä alueelta ei ole) on ollut 

valmis tekemään vireilläolovaikutuksesta paljon enemmän poikkeuksia, mi-

tä on pidetty mahdollisena oikeusvoiman kohdalla.339 Pääsäännöksi katsot-

tu vireilläolovaikutus esimerkiksi väistyy, kun kantaja kykenee esittämään 

“järkevän intressin” tai “hyväksyttävän syyn” uudelle kanteelleen. Edes se, 

että kantajalla olisi mahdollisuus laajentaa ensiprosessin kannettaan katta-

maan uudet vaatimukset, ei itsestään selvästi aktivoi vireilläolovaikutusta ja 

johda käsittelykiellon soveltamiseen. Tällaiseksi intressiksi tai syyksi kelpaa 

luonnollisesti vaatimus laajemmasta tai erilaisesta oikeussuojasta kuin mitä 

kantaja vaati ensiprosessissa. Järkeväksi intressiksi lienee kelpuutettava se-

kin, että uudella oikeudenkäynnillä kantaja pääsee nopeammin oikeuksiinsa 

kuin ensiprosessilla. Nopeampi pääsy voi johtua oikeudellisista rakenteista. 

Oikeudenkäynti myöhemmän prosessin tuomioistuimessa on esimerkiksi te-

hostetumpaa tai kevyempää kuin ensiprosessin tuomioistuimessa. Myös täs-

sä tapauksessa kantajalle on kohtuullista antaa mahdollisuus päällekkäiseen 

oikeudenkäyntiin, vaikka se tuottaa rasitusta vastapuolelle. Asianosaisesta 

338. Lappalainen 1995 s. 383.
339. Ks. jakso 2.2.2.



194

4. Soveltamistilanne 1: käsittelykiellot samalla lainkäyttölinjalla

riippumaton viive oikeuksiin pääsyssä, etenkin jo se on vuosien luokkaa, ei 

ole oikeusvaltiossa hyväksyttävää. 

Epävarmalle pohjalle viimeistään siirrytään, kun tuomioistuimet ja nii-

den prosessit ovat samanlaisia ja viivettä asian ratkaisemiseen tuo vain 

tuomioistuinten erilainen työtaakka. Yleisesti esimerkiksi uskotaan, että 

asioiden käsittely Helsingin käräjäoikeudessa vie enemmän aikaa kuin esi-

merkiksi vastaava oikeudenkäynti Keski-Suomen pienissä käräjäoikeuksis-

sa.340 Ja vielä kyseenalaisempi on väite, jonka mukaan kantaja saa toisessa 

tuomioistuimessa laadukkaampaa lainkäyttöä kuin toisessa. Tosin suoralta 

kädeltä tällaistakaan väitettä ei voi torjua. Joskus sama asia voidaan panna 

vireille sekä yleisissä tuomioistuimissa että erityistuomioistuimissa. Erityi-

sellä tuomioistuimella on ymmärrettävästi parempi asiantuntemus toimi-

valta-alueellaan. Jos laatu otetaan huomioon, yleisessä tuomioistuimessa 

vireillä oleva ensiprosessi ei automaattisesti estäisi saman asian vireillepanoa 

erityistuomioistuimessa. Aina tuomioistuimia ei kylläkään ole helppo edes 

luokitella yleisiksi ja erityisiksi. Markkinaoikeus on IPR-riitoihin erikoistunut 

tuomioistuin, mutta myös Helsingin käräjäoikeus yksinomaisena forumina 

patenttiasioissa on rinnastettavissa erityistuomioistuimeen. Kun toisaalta 

markkinaoikeus käsittelee muitakin asioita, näitä tuomioistuimia ei pysty-

tä esimerkiksi IPR -riidoissa panemaan paremmuusjärjestykseen. Kaiken 

kaikkiaan näyttää siltä, että lainkäytön laadun mahdollista paranemista ei 

ole syytä ottaa harkinnassa huomioon. Tällaisiin arvioihin liittyy niin paljon 

epävarmuutta, että arviot ovat tuomittuja jäämään mielivaltaisiksi.

Vaikka päällekkäisten oikeudenkäyntien sallimista voidaan mainituissa ja 

vastaavissa tilanteissa pitkälle perustella, on syytä muistaa vireilläolovaiku-

tuksesta tehtävien poikkeusten problemaattisuus. Kaikki poikkeukset vaati-

vat sekä erityisen syyn (tai vastaavan muun poikkeusperusteen) tulkintaa341 

että tapauskohtaista arviota. Vireilläolovaikutuksesta tehtävä poikkeus tuo 

näin myöhempään oikeudenkäyntiin sellaisen riidan riidassa, jota moderni 

konfliktinhallinnan teoria yrittää estää. Kirjallisuudessa vallitseva kanta on 

lisäksi liian kantajahenkinen. Se unohtaa kokonaan ne prosessiekonomiset 

haitat, joita oikeudenkäyntien päällekkäisyys aiheuttaa ensiprosessin vastaa-

jalle. Kantajalle koituvat edut päällekkäisistä prosesseista eivät välttämättä 

340. Tässä ei oteta kantaa empiirisiin käsittelyaikoihin, koska niiden vertailu lienee, asioiden 
erilaisuudesta johtuen, enintään suuntaa-antavaa. Edellä esitetty kysymys on abstrakti, mutta 
sitä konkretisoidaan esimerkillä.
341. Nykyisessä kehitysvaiheessaan poikkeukset eivät myöskään ole ennustettavia. Kanteen 
nostamista harkitseva kantaja ei voi ennalta tietää, pidetäänkö hänen “syytään” riittävänä, eikä 
vastaaja sitä, onko kantajalla tällainen ”syy”. 
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kompensoi - ja eivät ainakaan oikeuta - vastaajalle aiheutuvia haittoja. Kuten 

edellä todettiin, rigoristinen vireilläolosovellutus on teoriassa korvattavissa 

sillä, että myöhempi oikeudenkäynti määrätään lepäämään, toisin sanoen 

siinä asiakäsittelyä ei joko lainkaan aloiteta tai se keskeytetään kirjalliseen 

valmisteluun. On helppo huomata, että lepäämään jättäminen ei sekään ole 

hyväksyttävä vaihtoehto, jos kantajan oikeus uuteen kanteeseen perustetaan 

hänen oikeuteensa saada laajempaa, nopeampaa tai parempaa oikeussuo-

jaa. Tällöinhän asian käsittely on nimenomaan aloitettava joutuisasti, koska 

muutoin kantajan perusteekseen esittämä parempi pääsy oikeuksiin ei toteu-

du. Mitä vahvemmin poikkeus sidotaan kantajan oikeuksiin, sitä enemmän 

nopeusvaatimuksia on asetettava myöhemmälle oikeudenkäynnille.

Välimieslainkäyttö tarjoaa toisen tavan “järjestää” (tarkoituksella lainaus-

merkeissä) sisäinen vireilläolovaikutus.342 Välimieslainkäytössä on yhtäältä 

katsottu, että yleisen vireilläolovaikutuksen soveltaminen kahteen saman-

aikaiseen välimiesmenettelyyn ei ole “kokonaan poissuljettua”. Toisaalta 

kunnollisia omia sääntöjä tilanteen varalta ei ole päässyt syntymään. Omin-

takeista kehitystä on ollut, että vireilläolovaikutus otetaan huomioon vain 

väitteestä. Jos tai kun tällainen väite myöhemmässä välimiesmenettelyssä 

tehdään, kanne siinä jätetään tutkimatta. Pääsääntö näyttää paljon vahvem-

malta kuin vastaava sääntö valtiollisessa lainkäytössä. Siitä ei tehdä samanlai-

sia, esimerkiksi oikeussuojan tarpeeseen niveltyviä poikkeuksia tai ainakaan 

niitä ei tuoda julki. Vireilläolovaikutuksen ulottuvuuskin määräytyy eri taval-

la kuin valtiollisessa lainkäytössä. Vaikutus käsittää kaikki ne kysymykset, joi-

ta välityssopimus koskee. Näin välimieslainkäytössä vireilläolovaikutuksen 

määrittely edellyttää paradoksaalisesti välityssopimuksen tulkintaa. Näistä 

syistä on ilmeistä, että välimiesmenettely ei tarjoa valtiolliselle lainkäytölle 

mitään lainaamisen arvoista. 

Hallintolainkäytössä vireilläolovaikutus aktualisoituu harvoin. Hallinto-

valituksissa sitä ei tunnu juuri syntyvänkään. Kansalaisella on oikeus valittaa 

jokaisesta hallintopäätöksestä, joka koskee hänen oikeuttaan.343 Näin ongel-

ma palautuu hallintomenettelyyn: montako rinnakkaista päätöstä tehdään 

tai päällekkäistä hallintomenettelyä aloitetaan jonkun mittapuun mukaan 

“samassa” asiassa. Hyvä hallinto edellyttää taloudellisuutta eli keskittämis-

tä, vaikkakaan siihen ei ole liitetty oikeudellisia sanktioita. Hallintoriitoihin 

voidaan jossain määrin soveltaa yleisten lainkäytön suuntaviivoja. Ensipro-

342. Ks. esimerkiksi Brengesjö 2015 s. 194.
343. Valitusoikeutta ja valituskelpoisuutta koskevilla tulkintaongelmilla ei ole tässä merkitystä. 
Ks. Mäenpää 2007 s. 263.
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sessissa esitetyt vaatimukset ja niiden perustelut määräävät vireilläolovaiku-

tuksen enimmäislaajuuden. Tässäkin virallisperiaate sotkee ajatuksenkulkua. 

Hallintotuomioistuin tutkii viran puolesta kaikki ajateltavissa olevat perus-

teet. Näin vireilläolovaikutuksesta tulisi hyvin laaja, kuvitellun oikeusvoi-

maprekluusion mukaan määräytyvä. Tosiasiallisesti hallintotuomioistuimen 

tutkinta rajoittuu asiassa esitettyyn. Kun tämä realiteetti tunnustetaan ja vi-

reilläolovaikutus sidotaan vallitsevaksi muodostuneeseen oikeusvoimavai-

kutukseen, vireilläolovaikutus rajoittuu sellaisiin vaatimuksiin ja perusteisiin, 

jotka on jo esitetty ensiprosessissa. Myös tästä “normaalista” vireilläolovai-

kutuksesta joudutaan hallintolainkäytössä tekemään poikkeuksia samaan 

tapaan kuin yleisessä lainkäytössä. Esimerkiksi asianosaisen esiin tuoma 

erityisen oikeussuojan tarve murtaa pääsääntöisen vireilläoloprekluusion. 

Sitä paitsi asianosainen voi hallintoriidassakin aina kiertää ensiprosessin 

vaikutuksen vaatimalla muuta tai enemmän, mitä hän teki ensiprosessissa. 

Hallintolainkäytöllä on myös sisäinen vireilläoloproblematiikkansa. Voi-

daan nimittäin kysyä, estääkö tehty hallintovalitus hallintoriidan käynnistä-

misen tai päinvastoin? Tällä hetkellä väärä prosessilaji tai oikeammin käsitte-

lylaji on kohtalokas: asiaa ei tutkita asianosaisen valitsemassa prosessilajissa, 

vaan hänen on aloitettava kaikki alusta (esim. KHO 2006:26). Tästä syystä 

yksittäisen kansalaisen kannattaisi tehdä samanaikaisesti hallintovalitus se-

kä panna vireille hallintoriita, jos se on vain mahdollista. Näin hän saisi kiis-

taansa varmuudella ratkaisun jommastakummasta kohtuullisessa ajassa ja 

yhdellä yrittämällä. Oikeussuojan tarve on kiistaton, koska hallintovalituksen 

ja hallintoriidan soveltamisalojen suhde on epäselvä. Viranomaispäätöksen-

kään nostaminen erottavaksi tekijäksi ei, kuten edellä todettiin, auta, koska se 

tuo mukanaan uuden ongelman eli pulman tällaisen päätöksen sitovuuden 

arvioimisesta. Toisessa vaakakupissa taas on tuomioistuimen lisäkuormitus 

ja vireilläolovaikutuksen puhdasoppinen soveltaminen. Lisäkuormitus on 

kylläkin marginaalinen, sillä tuomioistuin voi minimoida sen omilla toimil-

laan - esimerkiksi käsittelemällä ensin (ainakin periaatteessa) yksinkertai-

semman hallintovalituksen. Lienee selvää, että punninnassa asianosaisen 

legitiimi oikeusturvaodotus jää, ainakin access to justice -ajattelun pohjalta, 

voittajaksi. 
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4.6. Välituloksia 

Oikeusvoimaoppien taistelu on yleisessä lainkäytössä päättynyt moderniksi 

tai laajaksi kutsutun tulkinnan voittoon. Ansio siitä kuuluu korkeimman oi-

keuden prejudikaattipolitiikalle. Myös tutkimuksessa on vahvistettu merkit-

tävän siirtymän tapahtuminen, ja se on paikannettu ratkaisuun KKO 2001:136. 

Seuraava siirtymä on kuitenkin jo ilmassa. Kun alioikeusuudistuksen jälkei-

nen prosessioikeuden tutkimus kannatti siirtymistä laajaan oikeusvoima-

prekluusioon, kaikkein uusin tutkimus on alkanut arvioida sen merkitystä 

ja samalla onnistuneisuutta.344 Yllätys ei ole, että ennustettavuudessa hävit-

tiin. Formaalisten oikeusvoimaoppien vahvuutena oli korkea ennustettavuus. 

Laaja oikeusvoimaoppi taas joustaa; se on “tilanneherkkää”. Tilanneherkät 

sovellukset eivät millään voi olla ennustettavia. Teoriassa jonkinlaiseen en-

nustettavuuteen toki päästään sääntöluontoisilla tai vakiintuneilla tulkin-

noilla. Käytännössä tällaisia sääntöjä ei toistaiseksi ole, ja mahdollisuuksia 

sellaisten kehittämiseen pitkälläkään tähtäimellä on syytä epäillä. “Tilanne-

herkät” sovellutukset ovat tuomittuja jäämään ennustamattomiksi. Eri asia 

on, kuinka pitkälle ennustettavuudesta menettelysääntöjen sovelluksissa 

suostutaan tinkimään. Vaikka ennustettavuudelta vaadittava minimitaso 

kytkeytyy oikeuksiin pääsyn problematiikkaan, valinta ennustettavuuden ja 

joustavuuden välillä on lopulta kysymys tarkoituksenmukaisuudesta, toisin 

sanoen siitä, millaista prosessilakia halutaan.

Siirtymä laajaan oikeusvoimaoppiin muutti myös asianosaisten voi-

matasapainoa. On kiistatonta, että että 1900-luvun loppua hallinnut muo-

dollinen oikeusvoimaoppi suosi kantajaa. Kantaja kykeni eräänlaiseen täs-

mäprosesseeraamiseen. Hän saattoi valita ensiprosessissa vaatimukselleen 

lupaavimman oikeusperusteen ilman uhkaa, että muut oikeusperusteet 

preklusoituivat. Moderni oikeusvoimaoppi taas on hyvin suosiollinen vas-

taajalle.345 Kun vastaaja onnistuu torjumaan kantajan huonosti harkitun tai 

heikosti ajetun vaatimuksen, hän on turvassa kaikilta vaatimuksilta, myös 

niiltä, jotka aikanaan esitettyinä olisivat tuottaneet tuloksen. Tältä osin ky-

symys on access to justice -doktriiniin tukeutuvasta arvovalinnasta: kumpi 

linja ylipäätään edistää kansalaisten pääsyä oikeuksiinsa yhteiskunnassa? 

Valintaa tehtäessä kannattaa muistaa, että laaja oikeusvoimaoppi vääjää-

mättä lisää oikeudenkäynnin kustannuksia. Kaikki mahdolliset vaatimukset 

ja perusteet on tuotava oikeudenkäyntiin, jotta oikeusvoimaprekluusion uh-

344. Toistaiseksi arvostelu on ollut vähäistä. Ks. kuitenkin Linna 2015 s. 365.
345. Linna 2015 s. 339. 
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ka vältetään. Oikeudenkäynnin laajentuminen kasvattaa väistämättä suoria 

menettelykustannuksia, koska asianosaiset lakimiesavustajat joutuvat käyt-

tämään siihen enemmän tunteja. Myös todistelu laajenee. Unohtaa ei pidä 

sitäkään, että laaja oikeusvoimaoppi edellyttää asiansa osaavia asianajajia.346 

Oikeuskäytäntöä lukeva ei kuitenkaan voi välttää vaikutelmaa, että kokeneet 

ja ammattitaitoisetkin asianajajat erehtyvät arvioinneissaan oikeusvoimavai-

kutuksen ulottuvuudesta. Laajan oikeusvoimaopin ongelmia ei saa lykätä 

asianajajien ammattitaidottomuuden syyksi. Prekluusiosääntelyn on tehtä-

vä mahdolliseksi normaalihuolellinen ja kustannustehokas oikeudenkäynti 

konkreettisista riitakysymyksistä, ei kaikesta siitä, mistä voi joskus tulla kiis-

taa osapuolten välillä.

Vireilläoloprekluusio on, toisin kuin oikeusvoimaprekluusio, kehittynyt 

voittopuolisesti tutkimuksen varassa. Sen sovelluksia voidaan kutsua tilan-

neherkiksi tai ehkä oikeammin tilannekohtaisiksi. Vireilläolovaikutus on 

lähtökohtaisesti sidottu oikeusvoimavaikutukseen. Näin se seuraa oikeus-

voimaoppien muotioikkuja, jollaisena ratkaisun KKO 2001:136 avaamaa tul-

kintalinjaa on tässä tutkimuksessa pidetty. Alkuperäistä kytkentää on kui-

tenkin kohtuussyistä höllennetty. Modifioitu näkemys edellyttää yhtäältä 

samanlaista identiteetin arviointia kuin oikeusvoimassa, toisaalta taas hy-

väksyttävän syyn - normaalisti kantajan oikeussuojan tarpeen - konstruointia 

vireilläolovaikutuksesta tehtävän poikkeuksen pohjaksi. Tämä kaksoishar-

kinta on ne bis in idem -logiikan antiteesi. Periaatteessa koko asia on perus-

teellisesti tutkittava, ennen kuin pystytään sanomaan, tarvitseeko kantaja 

tehokkaampaa tai laajempaa oikeussuojaa, mitä on hän ensiprosessin myötä 

olisi jo saamassa. 

Jälkimmäisessä suhteessa laaja oikeusvoimaoppi ja modifioitu vireilläolo-

oppi ovat yhtä epäonnistuneita. Kumpaakaan prekluusiota ei voida soveltaa 

välittömästi ulkonaisten ja yksiselitteisten kriteerien perusteella. Asiaa eli de 

facto ensiprosessissa käsiteltyä tai käsiteltävää riitaa joudutaan laajalti käsit-

telemään uudessa oikeudenkäynnissä, ennen kuin pystytään sanomaan, saa-

346. Saranpää lienee tuonut ensimmäisenä esiin, että uusi linjaus oikeusvoimasta asettaa 
asianajajien ammattitaidolle ankarat vaatimukset. Ks. Saranpää 2010 s. 68. Realisti ehkä sa-
noisi jopa, että tällainen oikeusvoimaoppi asettaa kohtuuttomat vaatimukset. On nimittäin 
muistettava, että muun muassa asianajajien tapaohjeet varovat tarpeettomasti laajentamasta 
oikeudenkäyntejä. Jälkikäteen tarpeettomaksi katsottu vaihtoehtoinen vaatimus tai peruste voi 
johtaa kanteluihin ja palkkioriitaan. Myöskään lainsäätäjä ei suhtaudu mitenkään suopeasti 

“tarpeettoman” oikeudenkäynnin aloittamiseen (OK 21:4) tai “aiheettoman” väitteen tekemi-
seen (OK 21:5). Ja vaikka prekluusio suuresti kiinnostaa prosessioikeuden tutkijoita, se ei ole 
asianosaisten keskeisiä huolenaiheita oikeudenkäynnissä. 
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daanko sitä lainkaan käsitellä. Jos tarkastellaan julkaistua oikeuskäytäntöä, 

on vaikea välttää seuraavaa päätelmää: kumpikin instituutio epäonnistuu 

oikeudenkäyntien määrällisessä ohjailussa. Todellinen vaikutus myöhem-

piin oikeudenkäynteihin on marginaalinen tai jää uskonasiaksi. Lisäksi prek-

luusion tapahtumisesta tai tapahtumattomuudesta tulee aivan liian usein 

myöhemmän oikeudenkäynnin pääkysymys. 



200 5. SOVELTAMISTILANNE 2: 
INTERRELATIIVISET 
KÄSITTELYKIELLOT 
(YLEINEN LAINKÄYTTÖ/
HALLINTOLAINKÄYTTÖ)

5.1. Järjestelmäerojen vaikutus 

5.1.1. Lainkäyttölinjojen erillisyyttä vai yhteisyyttä?

Interrelatiivisella vaikutuksella tarkoitetaan yhdellä lainkäyttölinjalla vireillä 

olevan asian tai linjalla tehdyn ratkaisun vaikutusta toiseen lainkäyttölinjaan, 

toisin sanoen sillä vireille pantavaan asiaan tai annettavaan ratkaisuun.347 

Lainkäyttölinjoilla viitataan tässä pelkästään valtiolliseen lainkäyttöön, jos-

sa on tapana erottaa yhtäältä yleinen lainkäyttö, toisaalta hallintolainkäyttö. 

Hallintolainkäyttöön samastetaan tässä yhteydessä sosiaaliturvan lainkäyttö, 

koska se seurailee hallintolainkäytön yleistä prosessilakia. Hallintolainkäyt-

tölaissa ei ole - kuten ei myöskään oikeudenkäymiskaaressa - ole säännöksiä 

edes lainkäyttölinjan omien ratkaisujen oikeusvoimasta. Vielä vähemmän 

laki säätää interrelatiivisesta oikeusvoima- tai vireilläolovaikutuksesta lain-

käyttölinjojen välillä. Sinänsä hallintolainkäyttölain aukollisuus ei ole kum-

massakaan suhteessa ihmeteltävää. Kuten edellä todettiin, oikeudenkäymis-

kaarestakin interrelatiiviset säännökset puuttuvat, eikä siinäole säännöksiä 

edes sisäisten tilanteiden varalta.348

Ennalta on ilmeistä, että lainkäyttölinjojen välillä oikeusvoiman niin sa-

nottu positiivinen vaikutus korostuu. Sen sijaan niin sanottu negatiivinen 

vaikutus tuntuu jäävän marginaaliseksi. Negatiivisen oikeusvoiman heik-

kous on oikeastaan pääteltävissä jo siitä, että lainkäyttölinjan ylittävää eli 

347. Ks. Koulu 2012 s. 308. Kirjallisuudessa puhutaan myös interprosessuaalisesta oikeusvoi-
masta, jolla tarkoitetaan - erotukseksi oikeudenkäynnin sisäisestä eli intraprosessuaalisesta 
vaikutuksesta - “normaalia oikeudenkäyntien välistä” oikeusvaikutusta. Ks. Lappalainen 2001 
s. 409. Interprosessuaalinen oikeusvoimavaikutus voi tietenkin olla myös interrelatiivista eli 
lainkäyttölinjojen välistä, joskaan ilmaisu ei normaalisti sisällä tätä vivahdetta.
348. Ks. edellä jakso 1.3.



201

5. Soveltamistilanne 2: interrelatiiviset käsittelykiellot

interrelatiivista vireilläolovaikutusta ei yleensä pidetä yllä. Positiivinen oi-

keusvoimavaikutus ilmenee tyypillisesti siinä, että yhden lainkäyttölinjan 

lainvoimainen ratkaisu asetetaan pohjaksi, kun toisen lainkäyttölinjan tuo-

mioistuin ratkaisee itselleen vierasta eli toiselle lainkäyttölinjalle “oikeastaan” 

kuuluvaa ennakkokysymystä. Tässä on mahdollista erottaa legalistinen ja 

realistinen näkökulma. Ensimmäisessä näkökulmassa otetaan kantaa siihen, 

saako tuomioistuin tutkia kertaalleen ratkaistun seikan uudelleen. Toisessa 

näkökulmassa taas kysytään, mikä vaikutus vieraalla lainkäyttöratkaisulla 

tosiasiallisesti on, esimerkiksi ryhtyykö myöhempi tuomioistuin edes mietti-

mään sitä, saako se tutkia ratkaistun seikan uudelleen.349 Kokemusperäises-

ti on odotettavaa, että kiusaus luottaa vieraan ratkaisun oikeellisuuteen on 

suuri ja sitä suurempi, mitä kauempana sillä ratkaistu seikka on ennakkoky-

symystä käsittelevän tuomioistuimen omasta osaamisalueesta. Käräjäoikeus 

luultavasti luottaa enemmän hallintotuomioistuimen päätökseen vero- tai 

kilpailuasiassa kuin lasten huoltoa koskevassa asiassa.350 Käräjäoikeudet ni-

mittäin käsittelevät myös tämän asiaryhmän kiistoja. 

Vaikka lainsäätäjä voi olla välittämättä lainkäyttölinjojen suhteesta, asian-

osaiset tai tuomioistuimet eivät ole yhtä onnellisessa asemassa. Asianosaiset 

joutuvat ottamaan suhteen huomioon miettiessään mitä aloitteita he tekevät, 

tuomioistuinten taas on pakko miettiä sitä päätöksenteossaan. Ratkaisupa-

ri KKO 2013:58 ja KHO 2013:199 on erinomainen esimerkki niistä ongelmista, 

joita dualistinen lainkäyttöjärjestelmä aiheuttaa. Tapauksissa kummankin 

linjan tuomioistuimet miettivät, mikä oli poikkeuksellista, varsin syvällises-

ti toisen linjan ratkaisujen merkitystä omalle lainkäytölleen. Korkein oikeus 

oli pakotettu ottamaan kantaa siihen, estääkö korkeimman hallinto-oikeu-

den päätös autoveroasiassa käsittelemästä valtioon kohdistettua korvaus-

kannetta. Vastaus oli, kuten edellä todettiin kieltävä. Kysymyksessä ei ollut 

korkeimman oikeuden mielestä sama asia.351 Korkein hallinto-oikeus taas 

tukeutui, kun se käsitteli ylimääräistä muutoksenhakua tällä lainkäyttölinjal-

la, korkeimman oikeuden ratkaisujen ennakkopäätösvaikutukseen. Korkeim-

349. Oikeusvoimavaikutuksen ja psykologisen vaikutuksen ero on niin vähäinen, että joissakin 
tutkimusta rinnakkaisprosessien interrelatiivista vaikutusta ei edes tarkastella oikeusvoiman 
käsitettä hyväksi käyttäen. Ks. Kaldal 2011 s. 18. Prosessioikeuden näkökulmasta tätä on ihme-
telty. Ks. Lager 2011 s. 563.
350. Kaldal 2011 s. 249. Samoin Lappalainen 2001 s. 468. “Esimerkiksi hallintotuomioistuimen 
verovalitusasiassa omaksuma kanta tietyn tulo- tai omaisuuserän veronalaisuudesta ei oike-
usvoimaisesti sido yleistä tuomioistuinta sen käsitellessä myöhemmin kyseistä tulo- tai omai-
suuserää koskevaa verorikos- tai vahingonkorvausasiaa - vaikkakin käytännössä yleisessä tuo-
mioistuimessa yleensä noudatettaneen hallintolainkäytön puolella omaksuttua kantaa.”
351. Ks. edellä jakso 4.4.
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man oikeuden (ja samalla EY-tuomioistuimen) ratkaisuista nimittäin haet-

tiin korkeimmassa hallinto-oikeudessa tukea päätelmälle, miksi hakijalla ei 

ollut korkeimman hallinto-oikeuden aikaisemman päätöksen KHO 2006:95 

purkamiseen tarvittavaa oikeudellista intressiä. Kovin vakuuttavaa tällainen 

päättely ei legalistinkaan mielestä ole. Vielä vaikeampi on kuvitella, että asi-

anosaisille olisi syntynyt muuta kuin negatiivisia oikeudenmukaisuuskoke-

muksia. He luultavimmin kokivat, että tuomioistuimet hakivat tekosyitä sille, 

miksi kaikki kanteet, hakemukset ja valitukset pitää autoverotusta koskevissa 

asioissa hylätä! Tosin on tunnustettava, että tässä kohdin moni juristikin saa 

saman ensivaikutelman. 

Lakisystemaattisesti helpoin peruslinjaus olisi lainkäyttölinjojen erilli-

syys. Lainkäyttölinjan ylittävää vaikutusta ei toisin sanoen lainkaan tunnus-

tettaisi eli lainkäyttölinjat olisivat totaalisen itsenäisiä ja riippumattomia. Ne 

eivät ottaisi lainkaan huomioon toistensa menettelyjä eikä ratkaisuja. Hin-

tana tosin olisi käsittelyjen päällekkäisyys ja ristiriitaisten tuomioiden riski. 

Erillisyys perusratkaisuna ei kuitenkaan ole niin nihilistinen tai voimavaroja 

hukkaava, miltä se aluksi kuulostaa. Kuten edellä todettiin, monet elleivät 

useimmat oikeusvoimaan kytketyt vaikutukset pystytään saamaan aikaan 

todistusaikutuksella. Vahva todistusvaikutus käytännössä lähes korvaa po-

sitiivisen oikeusvoimavaikutuksen, ja se merkittävästi kaventaa tarvetta tur-

vautua negatiiviseen oikeusvoimaan. Negatiivinen oikeusvoima korvautuu 

sillä, että uusi vaatimus tutkitaan mutta hylätään kevyen käsittelyn jälkeen. 

Todistusvaikutukseen on interrelatiivisten suhteiden kohdalla perinteises-

ti turvauduttukin, kun tuomioistuimet ovat halunneet välttää niiden näkö-

kulmasta vaarallisia tulkintoja oikeusvoimasta.352 Virheellisesti myönnetty 

oikeusvoima kun aiheuttaa herkästi sen, että ylempi oikeusaste palauttaa 

asian uudelleen käsiteltäväksi. Virheellisesti evätty oikeusvoimavaikutus on 

hieman turvallisempi, koska se ei säännönmukaisesti johda asian palaut-

tamiseen. Tämä johtuu siitä, että asiaa on tavallisesti käsitelty niin pitkälle, 

että ylempi tuomioistuin kykenee joko tekemään siinä asiaratkaisun tai jättä-

mään asian tutkimatta. Enintään voidaan sanoa, että asianosainen kadottaa 

“yhden oikeusasteen edun”. Lisäksi oikeusvoima tarjoaa kasvualustan sille 

352. Ks. Paso ym. 2015 s. 224. He tarkastelevat oikeusvoima- ja todistusvaikutusta saman otsi-
kon alla, mistä syystä kannanottojen kohdistaminen on vaikeaa. Näyttää kuitenkin siltä, että 
heillä pääsääntönä on interrelatiivinen todistusvaikutus. Erikseen nimittäin todetaan, että 
rikosasian ratkaisu voi saada “jopa oikeusvoimavaikutuksen hallinnossa ja hallintolainkäy-
tössä”. Esimerkkinä mainitaan lainvoimainen rikostuomio luvan peruuttamista koskevassa 
prosessissa. Prosessioikeuden tutkija pitäisi tässä tapauksessa oikeusvoimavaikutuksen ole-
massaoloa selviönä.
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hiuksenhalkomiselle, jonka monet mieltävät juristiprofessioon kuuluvaksi. 

Toinen perusratkaisu on antaa käsittelykielloille lainkäyttölinjan ylittävä 

vaikutus. Lainkäyttölinjojen vuorovaikutus kuitenkin kohtaa perustavanlaa-

tuisen esteen: määräytyykö interrelatiivinen vaikutus alkuperälinjan vai koh-

delinjan säännösten mukaan? Alkuperälinjalla tarkoitetaan tässä sitä lain-

käyttölinjaa, jolla ensiprosessi on pantu vireille tai ensimmäinen ratkaisu 

annettu. Kohdelinja on taas se lainkäyttölinja, jonka oikeudenkäynnissä tai 

tuomiossa interrelatiivinen vaikutus olisi otettava huomioon. Kysymys olisi 

akateeminen, jos käsittelykieltojen ulottuvuus omalla linjallaan määräytyi-

si samalla tavalla. Näin ei kuitenkaan tapahdu. Lainkäyttölinjat ovat olleet 

omissa linjauksissaan erilaisia. Lisäksi ne näyttävät ajautuvan yhä kauemmas 

toisistaan sekä oikeusvoiman että vireilläolon kohdalla. Koska lainkäyttölin-

jojen välistä yhteydenpitoa ei juuri käytännössä ole, erkaantumisen estäisi 

vain lainsäädäntö. Realisti ei odota siitä ainakaan pikaista apua. Lainsäätä-

jä ei tule puuttumaan asiaan lähivuosikymmeninä, sillä oikeusvoimaan tai 

prekluusioon liittyviä valmisteluhankkeita ei ole käynnissä. 

5.1.2. Kumman lainkäyttölinjan ulottuvuussääntöjä 
sovelletaan?

Tiivistäen voidaan sanoa, että yleisessä lainkäytössä oikeusvoimavaikutus 

on laaja. Sen ulottuvuus määräytyy fiktiivisen käsittelyn kaavan mukaisesti, 

joskin tilanneherkkyys - eli tapaus- ja tilannekohtaisuus - tuo siihen poikke-

uksia. Periaatteessa oikeusvoiman maksimiulottuvuus rajoittuu tuomiolau-

selmaan; perustelut eivät saa oikeusvoimaa. Oltiin näiden kohtuusperusteis-

ten poikkeusten hyväksyttävyydestä mitä mieltä tahansa, on pakko myöntää, 

että yleisessä lainkäytössä oikeusvoiman ulottuvuus vaihtelee ja vaihtelua 

on vaikea ennustaa. Hallintolainkäytössä taas ulottuvuus seuraa kiinteitä 

sääntöjä. Välillä se on laajempaa, välillä suppeampaa kuin yleisessä lain-

käytössä. Koska fiktiivisen käsittelyn sääntöä ei tällä lainkäyttölinjalla tunne-

ta, oikeusvoimavaikutus rajoittuu siihen, mitä hallintotuomioistuin de facto 

on ratkaissut. Tavallaan tämän kapeuden vastapainona oikeusvoima kattaa 

myös hallintotuomioistuimen päätöksen perustelut. Tosin tässä suhteessa 

hallinto-oikeuden tutkimus ja prosessioikeuden tutkimus ovat eri kannoilla. 

Ensimmäinen ulottaa oikeusvoiman myös perusteluihin, jälkimmäinen taas 

lähtee siitä, että hallintotuomioistuimen ratkaisun on oltava “vahvistustuo-
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mion tyyppinen” eli nähtävästi käytännössä päätöslauselma.353 

Luonnollinen lähtökohta kenties olisi, että lainkäyttölinjan tuomioistuin 

soveltaisi oman linjansa sääntöjä myös “vieraaseen” menettelyyn tai ratkai-

suun. Yleinen tuomioistuin siis soisi hallintotuomioistuimen päätökselle - jos 

sille ylipäätään annetaan sitova vaikutus - sellaisen oikeusvoiman, jonka se 

antaisi toiselle yleisen tuomioistuimen tuomiolle. Näin tällainen päätös saisi 

kohdelinjallaan joissain suhteissa suppeamman, joissain suhteissa taas laa-

jemman ulottuvuuden kuin alkuperälinjallaan. Vastaavasti hallintotuomiois-

tuin soveltaisi omaa, pääsääntöisesti suppeampaa ulottuvuussääntöään 

sellaiseen yleisen tuomioistuimen tuomioon, johon se liittää oikeusvoima-

vaikutuksen. Mitään käsitteellistä tai loogista pakkoa tähän omien ulottu-

vuussääntöjen ensisijaisuuteen ei tietenkään ole. Kansainvälisen prosessi-

oikeuden esimerkki osoittaa, että ulottuvuussäännöt voivat siirtyä maasta 

ja oikeudenkäynnistä toiseen. Näin ajateltavissa on, että oikeusvoimainen 

hallintotuomioistuimen päätös siirtäisi mukanaan yleiseen tuomioistuimeen 

myös omat ulottuvuussääntönsä. Sama tapahtuisi tietenkin myös vastakkai-

sessa siirrossa.354 Vielä toistaiseksi akateeminen jatkokysymys puolestaan 

kuuluu, siirtääkö vieras lainkäyttöpäätös mukanaan myös alkuperälinjansa 

säännöt siitä, miten esimerkiksi oikeusvoimavaikutus otetaan huomioon ja 

onko vaikutus tahdonvaltainen. Tässä hetkellä kysymys on vailla mielen-

kiintoa, koska molemmilla linjoilla oikeusvoimavaikutus otetaan huomioon 

viran puolesta eikä siitä saa sopia.355

Periaatteessa ulottuvuussääntöjen siirtyminen tuomion mukana olisi oi-

keampi vaihtoehto. Lähinnä praktiset syyt puoltavat kuitenkin lainkäyttölin-

jan omien ulottuvuussääntöjen soveltamista myös vieraaseen päätökseen. 

353. Lappalainen 2001 s. 468. Vrt. ehkä Lappalainen 1986 s. 241. Jos oikeusvoima rajoitetaan tuo-
miolauselmaan, syntyy “eksyneiden perustelujen” ongelma. Se on saanut huomiota muun mu-
assa Ranskan oikeudessa. Jos tuomiolauselman osia joutuu vahingossa perustelujen joukkoon, 
ne menettävät oikeusvoimansa, vaikka kysymys olisikin erehdyksestä. Ks. Schmidt 2010 s. 175.
354. Periaatteessa epäsymmetrinenkin ratkaisu olisi ajateltavissa. Se kuitenkin lisää interrela-
tiivisen oikeusvoimaopin monimutkaisuutta tuomatta ainakaan ilmeisiä etuja. 
355. Teoriassa virallisperiaatteeseen sisältyvä selvitysvelvollisuus tuo lisävivahteen kysymyk-
senasetteluun. Hallintotuomioistuimen on viran puolesta selvitettävä, onko olemassa sellaisia 
lainkäyttöratkaisuja, joilla voi olla vaikutusta sen käsittelemässä asiassa. Yllätys ei liene, että 
tämä selvitysvelvollisuus jäänee enimmäkseen paperille. Hallintotuomioistuin on tässä kuten 
kaikessa muussakin tosiasiallisesti asianosaisten (johon on luettava myös päätöksen tehnyt 
hallintoviranomainen) oma-aloitteisesti toimittaman ratkaisuaineiston varassa. Hallintotuo-
mioistuimella ei ole sen enempää poliisivaltuuksia kuin voimavarojakaan muuhun. Ks. Koulu 
2015 s. 298. Jotta kuva ei jäisi yksipuoliseksi, joissakin asiaryhmissä hallinto-oikeuksien aktii-
vista roolia asian selvittämisessä on kuitenkin kiitelty. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi lasten 
huostaanottoasiat. Ks. Tolonen 2015 s. 361. 
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Onhan kiistatonta, että tuomioistuin osaa parhaiten omat sääntönsä. Vasta-

argumenttina voidaan enintään vedota siihen, että erilaiset ulottuvuussään-

nöt perustuvat asioiden erilaisuuteen eri lainkäyttölinjoilla. Kiinteät säännöt 

sopivat parhaiten hallintolainkäyttöön, joustavat taas yleiseen lainkäyttöön. 

Argumenttia kylläkin heikentää havainto, jonka mukaan yleisellä lainkäy-

tölläkin oli kiinteiden sääntöjen kautensa. Tämä kausi päättyi, kuten edel-

lä havaittiin, vasta 2000-luvun alussa. Sitä paitsi uudessa tutkimuksessa on 

kiistetty vanha uskonkappale siitä, että hallintolainkäytössä käsiteltävät asiat 

olisivat perustavasti erilaisia kuin yleiselle lainkäytölle uskotut. 

Jos tarkastellaan historiallista kehityskaarta, yleisen lainkäytön jousta-

via sääntöjä voidaan jonkinlaisella oikeutuksella pitää sofiskoituneempina. 

Ne edustavat oikeusvoimaoppien eräänlaista viimeistä sanaa. Kysymys ulot-

tuvuussääntöjen soveltamisesta on kuitenkin jätettävä tässä tutkimuksessa 

lopullista vastausta vailla. Kunnes siihen saadaan nykyistä perustellumpi 

ratkaisu, lainkäyttölinjan omien sääntöjen soveltamisella sekä omiin että 

vieraisiin lainkäyttöpäätöksiin on puolellaan yksinkertaisuuden etu. Etu ko-

rostuu, kun yhdessä ja samassa oikeudenkäynnissä joudutaan harkitsemaan 

eri lainkäyttölinjoilla annettujen ratkaisujen oikeusvoimavaikutusta.356 Jos 

tuomioistuin joutuu tällöin soveltamaan kahta sarjaa ulottuvuussääntöjä 

(kysymys ei suinkaan ole yhdestä säännöstä vaan useiden sääntöjen koko-

naisuudesta), käsittelykieltojen mahdollinen soveltuvuus saa entistäkin suh-

teettomamman huomion oikeudenkäynnissä. 

5.2. Interrelatiivinen oikeusvoimavaikutus

5.2.1. Ennakkokysymys esiongelmana

Interrelatiivinen oikeusvoimavaikutus tuntuu jossain määrin riippuvan sii-

tä, luokitteleeko kohdelinjan tuomioistuin alkuperälinjalla annetun ratkai-

sun ennakkokysymyksen luonteiseksi vai materiaaliseksi pääkysymykseksi 

oikeudenkäynnissä. Kun kysymys on interrelatiivisesta vireilläolovaikutuk-

sesta, vastaava riippuvuus on ennusteella siitä, kumman tyyppisen ratkaisun 

alkuperälinjan tuomioistuin tulee antamaan käsittelemässään asiassa. Sen 

sijaan alkuperälinjan tuomioistuimen näkökulmasta luokittelulla ei ole pal-

joakaan merkitystä. Ennakkokysymys (esimerkiksi sopimussuhteen olemas-

356. Joku voi väittää, että tällainen tilanne on äärimmäisen epätodennäköinen. Väite on torjut-
tavissa viittaamalla edellä käsiteltyyn ratkaisupariin KKO 2013:58 ja KHO 2013:199, jossa tilanne 
oli juuri tällainen. Ks. edellä jaksot 2.6. ja 4.4.
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saolo hallintoprosessissa) ja pääkysymys eivät menettelyllisesti eroa. Koska 

erityissäännöksiä ei ole, molemmat kysymykset joudutaan käsittelemään 

periaatteessa samalla tavalla. Esimerkiksi kuulemisperiaatetta sovelletaan 

samassa laajuudessa molempiin ryhmiin: luokittelu tulevaksi ennakkoky-

symykseksi ei myöskään oikeuta tinkimään sen enempää kontradiktorisuu-

desta kuin kunnollisesta käsittelystäkään. Päätöstyyppien ero näkyy vasta 

oikeusvaikutuksissa. Tuomioistuimen kannanotto ennakkokysymykseen ei 

vallitsevan kannan mukaan ole sitova toisella lainkäyttölinjalla. Sen sijaan 

toisen lainkäyttölinjan tuomioistuimen päätös pääkysymyksessä saa lähtö-

kohtaisesti oikeusvoimavaikutuksen myös toisella lainkäytön linjalla.

Totta on, että ennakkoluontoisen ratkaisun oikeusvoima on epäselvien 

oikeusvoimaoppien ehkä epäselvin osakysymys. Varhaisessa hallinto-oikeu-

den tutkimuksessa lähdettiin siitä, että hallintotuomioistuimen kannanot-

to “siviilioikeudelliseen esikysymykseen” ei tule oikeusvoimaiseksi.357 Väite 

herättää kaksi erilliskysymystä. Ensiksikin: onko olemassa muita kuin “si-

viilioikeudellisia” ennakkokysymyksiä ja voivatko ne saada oikeusvoiman? 

Toiseen kysymyksen eli oikeusvoimavaikutuksen korvautumiseen todistus-

vaikutuksella on helpompi vastata. Todistusvaikutus näyttää seuraavan ylei-

siä sääntöjä, joskin tosiasiallisesti todistusvaikutus saattaa hämärtyä. Oli niin 

tai näin, kohdelinjan tuomioistuimella on tässä suhteessa poikkeuksellisen 

paljon harkinnanvaraa. Se voi ensiksikin käyttää harkintaa luokitellessaan 

vierasta lainkäyttöratkaisua. Luokittelu ennakkokysymysratkaisuksi siirtää 

“vieraan” päätöksen lähtökohtaisesti heikon tai olemattoman oikeusvoiman 

piiriin. Tällä heikon oikeusvoiman alueella oikeusvoima- ja todistusvaikutus 

ovat evättävissä katsomalla, että kysymyksessä on ollut vain ennakkokysymys. 

Joka tapauksessa kysymys vieraan lainkäyttöratkaisun ennakkoluontei-

suudesta askarruttaa käytännössä vain kohdelinjan tuomioistuinta. Tämän 

tuomioistuimen on kyettävä erottamaan vieraasta lainkäyttöratkaisusta eri-

laisen oikeusvoiman osat. Tätä arviota alkuperälinjan tuomioistuin pystyy 

helpottamaan ratkaisunsa tarkoituksenmukaisella rakenteella. Tässäkin vai-

keudeksi nousevat lainkäyttölinjojen omaksumat erilaiset ulottuvuustulkin-

nat. Hallintolainkäytössä oikeusvoiman saavat myös päätöksen perustelut, 

yleisessä lainkäytössä vain tuomiolauselmaan otettu lopputulos. Yleises-

sä lainkäytössä olettamus näin on, että tuomiolauselma määrää asiarat-

kaisun rajat. Tai kääntäen: ne ratkaisuosiot, jotka sisältyvät perusteluihin, 

357. Näin Merikoski 1968 s. 459. Prosessioikeuden tutkimuksessa on suoraan sanottu, että on 
epäselvää, sitooko “hallintoratkaisu” yleistä tuomioistuinta, jossa näin ratkaistu seikka on en-
nakkokysymyksen asemassa. Ks. Lappalainen 1986 s. 241. Ks. myös Tirkkonen 1974 s. 128.
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ovat kannanottoja ennakkokysymykseen, eivätkä näin saa oikeusvoimaa. 

Jos kohdelinjana on hallintolainkäyttö, linjaan kuuluvan tuomioistuimen 

on periaatteessa yksinkertaista erottaa yleisen tuomioistuimen tuomiosta 

oikeusvoimakelpoiset osat.358 Tällainen pohdiskelu ei tietenkään auta en-

siprosessin tuomioistuinta. Tuomioistuimen on itsensä päätettävä, mitkä 

ratkaisunosiot se sijoittaa ratkaisunsa tuomiolauselmaan, mitkä taas sen pe-

rusteluihin. Oikea sijoittelu vaatii johdonmukaista kannanottoa siihen, mikä 

katsotaan ennakkokysymykseksi. Eri asia on, että yleisen tuomioistuimen 

ratkaisun oikeusvoimavaikutus myöhemmässä hallintoprosessissa on myös 

pääasiaratkaisun osalta kiistanalainen. Ellei oikeusvoimavaikutusta eli lain-

käyttölinjan rajat ylittävää sitovuutta ollenkaan tunnusteta, yhdentekevää on, 

onko tietty kysymys ratkaistu ennakkoluonteisesti vaiko pääasiana. 

Hallintolainkäytössä päätöksen rakenne ei anna tämänkään vertaa apua. 

Kuten edellä todettiin, oikeusvoimaisia ovat, ainakin hallinto-oikeuden tutki-

muksen mukaan, myös hallintotuomioistuimen päätöksen perustelut. Vail-

le oikeusvoimaa jäävät kuitenkin obiter dicta -tyyppiset perustelulausumat. 

Ihanteellisessa päätöksessä niiden tietenkin tulisi selkeästi erottua päätök-

sen lähtökohtaisesti oikeusvoimaisista osista.359 Ellei näin ole, yleinen tuo-

mioistuin on ensimmäiseksi pakotettu, arvioidessaan hallintotuomioistui-

men päätöstä, ottamaan sisällöllisesti kantaa siihen, mitkä perustelut ovat 

“elimellisiä”, mitkä taas saavat enintään todistusvaikutuksen. Tällainen arvio 

on ymmärrettävästi varsin subjektiivinen. Sitä kuitenkin helpottaisi suures-

ti alkuperäisen tuomioistuimen oma näkemys sen päätöksen osien sijoittu-

misesta kolmijakoon. Tämä helpotus saadaan, vaikka katsottaisiinkin, että 

kohdetuomioistuin ei ole sidottu kyseiseen näkemykseen. 

Voidaan kysyä, onko olemassa mitään kriteerejä sille, milloin alkuperälin-

jan tuomioistuin on annettava tai se saa antaa jollekin seikalle ennakko- eli 

esikysymyksen statuksen omassa ratkaisussaan. Sääntöjä on, joskin niiden 

ongelmanratkaisukyky konkreettisissa tilanteissa on vähäinen. Ennakko-

luonteisuuden käsite on tapana sitoa siihen, mitä materiaalisen kiistakysy-

358. Tosin kaikkien oikeusvoimasovellutusten ongelma on, tuleeko myöhempi tuomioistuin 
sidotuksi myös siihen, miten ensiprosessin tuomioistuin on jakanut ratkaisunsa tuomiolausel-
maan ja perusteluihin. Tähän kysymykseen ei syvennytä. Vahva lähtökohta kuitenkin on, että 
arvio on melko formaali, koska asianosaiset ovat perustaneet myöhemmän toimintansa siihen, 
että ainoastaan tuomiolauselmaksi luettavat osiot ovat oikeusvoimaisia.
359. Todettakoon, että kirjallisuudessa on suositeltu tällaisista ohimenevistä ja “tilapäisistä” 
maininnoista luopumista. Niiden sitovuus on heikohko, ja niiden muotoilua ei harkita samalla 
vakavuudella kuin varsinaista päätöstä perusteluineen. Ks. Gregow 2015 s. 36. Tähän on helppo 
yhtyä. Obiter dicta -lausumat ovat kyseenalaisia paitsi oikeuskehityksen ohjailun myös demo-
kratiaperiaatteen näkökulmasta.          
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myksen ratkaiseminen toimivaltaisessa tuomioistuimessa vaatii.360 Jonkin-

laisen kausaaliyhteyden on siis vallittava ennakkokysymyksen ja annettavan 

pääasiaratkaisun välillä.361 Näin määriteltynä ennakkoluontoisuuden piiri on 

periaatteessa rajaton: samalla se jää päätettäväksi yksittäistapauksittain. Täs-

tä syystä sovellusten ennustettavuus jää pakostakin vähäiseksi, ajateltiin sit-

ten asianosaisia tai tuomioistuinta. Sovellusten ennustettavuutta heikentää 

vielä se, että ennakkoluonteisuus vaihtelee samassakin asiassa ajallisesti sen 

mukaan, miten materiaalinen riitakysymys oikeudenkäynnin eri vaiheissa 

hahmotetaan, toisin sanoen miten asia kulloinkin oikeudellisesti konstruoi-

daan.Oikeudellisen konstruoinnin aiheuttama vaihtelu näkyy selvästi muun 

muassa ratkaisuissa KKO 2007:64 ja KHO 2008:38. Samalla näkyy, miten luo-

kittelu ennakkokysymykseksi vaikuttaa sekä oikeusvoimakelpoisuuteen että 

siihen, millainen toimivalta alkuperälinjan tuomioistuimella on. Ennakko-

luontoisuus laajentaa tavallisesti tuomioistuimen asiallista toimivaltaa. Tällä 

taas on pirstoutuneessa lainkäytössä melkoinen käytännön merkitys. Spesi-

finen ennakkokysymystoimivalta (nimitys tässä) on siis säännönmukaisesti 

laajempi kuin tuomioistuimen alkuperäinen toimivalta.

Ratkaisun KKO 2004:4 perustelut on ymmärretty yleiseksi linjauksek-

si. Tosin ratkaisuohje ei sananmukaisesti luettuna ulota tuomioistuimille 

kuuluvaa ratkaisupakkoa ennakkoluontoisiin kysymyksin.362 Ratkaisun pe-

rusteluissa kuitenkin tuodaan esiin, että muiden oikeudenalojen “seikat” 

kannattaa ottaa ennakkokysymyksinä tutkittavaksi. Tietyn seikan ottamista 

ennakkokysymykseksi ja ratkaisemista sellaisena on käytettävä mieluummin 

kuin koko kanteen tutkimatta jättämistä (6-k). Ohimennen todettakoon, et-

tä varsinaista yhteyttä ratkaisupakon ja laajan ennakkokysymystoimivallan 

välillä ei luonnollisesti vallitse: onhan myös tutkimatta jättäminen ratkaisun 

antamista asiassa. Jos ratkaisupakolle eli non liquet -kiellolle halutaan antaa 

suoraa merkitystä, se on uustulkittava pakoksi antaa asiaratkaisu, jos se suin-

kin on mahdollista. Näin ymmärrettynä ratkaisupakko torjuu sitä juristeriaa, 

jota joissakin toimivaltaratkaisuissa havaitaan. Tässä tutkimuksessa ymmär-

retyllä tavalla vuoden 2004 tapauksen ratkaisuohje vastaa nykyisiä käsityksiä 

oikeuden saavutettavuudesta. Prosessioikeuden tutkimus on muutoinkin 

suhtautunut yllättävän suopeasti tutkinnan ja - samalla luonnollisesti tuo-

360. Wrede 1953 s. 53. Ennakkoluonteisuus ei välttämättä liity riitapuolten väliseen suhteeseen. 
Niinpä esimerkiksi ratkaisussa KKO 2010:30 keskuskauppakamarin lunastuslautakunnan toi-
minta nousi ennakkokysymykseksi välitystuomion moitteessa. 
361. Esikysymyksen määrittelystä hallinto-oikeudessa ks. Merikoski 1968 s. 447
362. Koulu 2012 s. 214.
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mioistuimen toimivallan - laajentamiselle ennakkoluonteisiin kysymyksiin. 

Sen sijaan hallinto-oikeuden tutkimuksessa on tuotu esiin vaara, että en-

nakkoluonteisuus laajenee niin, että se kuvainnollisesti nielaisee koko asi-

an. Tässä pelossa on hieman perää. Periaatteessa mikä tahansa kysymys on 

katsottavissa ennakkoluonteiseksi. Toimivallan hallitsematon laajentuminen 

taas vie pohjan nykyiseltä toimivaltajaolta valtiollisessa lainkäytössä, toisin 

sanoen laajentuminen tuhoaa lainkäytön dualistisen perusrakenteen.363 Tä-

mä uhkakuva vaikuttaa kuitenkin täysin ylimitoitetulta. Merkkejä ennakko-

luonteisuuden väärinkäyttämisestä esimerkiksi toimivaltaperusteena kun ei 

löydy julkaistusta oikeuskäytännöstä.

Kiinnostavampi kysymys on, eroavatko lainkäyttölinjat jotenkin suhtau-

tumisessaan ennakkoluonteisiin kysymyksiin. Julkilausutusti eroa ei teh-

dä, eikä oikeuskäytäntökään anna toista kuvaa. Yleisen tuomioistuimen ja 

hallintotuomioistuimen toimivallat muodostavat tässä suhteessa toistensa 

peilikuvat.364 Tämä olettamus lienee ainoastaan ajatustottumus. Mikään ei 

esimerkiksi estä sitä, että yleisen tuomioistuimen toimivalta tutkia julkisoi-

keudellista ennakkokysymystä olisi laajempi kuin hallintotuomioistuimen 

valta arvioida yksityisoikeudellista ennakkokysymystä. Tällainen epäsym-

metria on jopa jossain määrin tuettavissa käsitykseen yleisen lainkäytön en-

sisijaisuudesta.365 Väärinkäsitysten välttämiseksi korostettakoon, että tässä 

tutkimuksessa kannatetaan laajaa, symmetristä ennakkokysymystoimivaltaa.

Teoreettisesti ennakkoluontoisuuden käsite on kaukana yksiselitteisestä. 

Ennakkoluonteisuuden määrittämistä voidaan verrata siihen kvalifiointiin, 

joka tehdään “julkisoikeudellisen” ja “yksityisoikeudellisen” oikeussuhteen 

välillä. Se on eräänlaista toisen asteen kvalifiointia, ja sovellettavat säännöt 

ovat vielä epämääräisemmät kuin toimivaltajaon perustana olevassa luon-

nehdinnassa. Hieman odottamatonta on, että oikeuskäytännössä ennakko-

luonteisuuden problemaattisuus ei tunnu nousevan esiin. Tämä johtunee 

paitsi tuomioistuinten asenteesta myös siitä, että asianosaiset eivät näytä juu-

ri riitauttavan tuomioistuimen oikeutta tutkia tai jättää tutkimatta ennakko-

363. Södergren 2009 s. 393.
364. Ks. esim. Lappalainen 1995 s. 20. Hänen mukaansa yleinen tuomioistuin joutuu käsitte-
lemässään riita-asiassa ottamaan kantaa myös niihin “julkisoikeudellista laatua oleviin” en-
nakkokysymyksiin, joilla on “asiassa relevanssia”. Vastaavalla tavalla hallintoprosessissa hallin-
totuomioistuimen on meneteltävä siviilioikeudellisissa kysymyksissä. Myös hallinto-oikeuden 
tutkimuksessa on korostettu tällaisen tulkinnan välttämättömyyttä. Muutoin dualistisessa jär-
jestelmässä voi käydä niin, että järjestelmän mukaan ainoa toimivaltainen tuomioistuin ei voisi 
lainkaan tutkia asiaa. Ks. Södergren 2009 s. 416.
365. Ks. edellä jakso 1.1.



210

5. Soveltamistilanne 2: interrelatiiviset käsittelykiellot

kysymyksiä. Myöskään ennakkokysymykseksi de facto nostetun seikan mer-

kitystä pääasian ratkaisemiselle ei ole tapana kiistää. Totta on, että pitkällä 

tähtäimellä liian pitkälle viety ennakkoluonteisuustulkinta voi jossain määrin 

haitata dualistista lainkäyttöjärjestelmää. Asianosaiset voivat käyttää tällaisia 

tulkintoja hyväkseen. Onhan ilmeistä, että vaatimusten sopivilla muotoiluilla 

tuomioistuinten työnjakoa - ja samalla niiden yhteiskunnallista painoarvoa 

- kyetään muuttamaan. Suurin riski on selvästikin julkisoikeudellisten oi-

keussuhteiden “yksityistämisessä”. Yksityinen riitapuoli keksii toisin sanoen 

julkisoikeudelliseen oikeussuhteeseen liittyvän “yksityisoikeudellisen” vaa-

timuksen (esim. korvaus- tai maksuvaatimuksen), joka kuuluu yleisten tuo-

mioistuinten toimivaltaan. Todennäköisin murtumalinja lienevät hallinnon 

ihmisoikeusrikkomuksiin perustuvat suorat korvausvaatimukset valtiota vas-

taan.366 Voi olla, että yksityinen kansalainen - tämä on olettamus: empiirisiä 

selvityksiä ei ole käytettävissä - tuntee tällaisissa asioissa epäluuloja hallin-

totuomioistuimia kohtaan. Hän, oikein tai väärin, mieltää ne julkisen vallan 

ja hallinnon edunvalvojiksi. Näin ajatteleva ihminen ei usko väitteitä, joiden 

mukaan myös hallintotuomioistuimet ovat itsenäisiä ja riippumattomia lain-

käyttöelimiä. Vaatimuksia yksityistämällä hallintolainkäytön alaa saadaan 

kavennetuksi. Motiivina voi olla vaikkapa mainittu heikko luottamus hallin-

totuomioistuimiin, eli asianosaisen näkökulmasta pyrkimys hakeutua kor-

keatasoisempaan lainkäyttöön.367 Jos asiaa ajatellaan yksityisen kansalaisen 

kannalta, myös “yksityisoikeudellisten” kysymysten siirtäminen hallintolain-

käytön linjalle voi olla hänelle edullista. Oikeus on tätä tietä saavutettavissa 

paljon helpommin ja - mikä tärkeintä - ilman todellista taloudellista riskiä.

Teoriassa ennakkoluontoisuuden tulkinnat voivat olla heijastumaa lain-

käyttölinjojen valtasuhteista. Mahdollista esimerkiksi on, että kuvainnollises-

ti väärän linjan tuomioistuin haluaa arvovaltasyistä tai poliittisin tavoittein 

ottaa kantaa yhteiskunnallisesti tärkeään kysymykseen. Ottamalla sen en-

nakkokysymykseksi tuomioistuin pääsee sanomaan siinä sanansa. Tällainen 

tarve syntyy käytännössä ylimmissä tuomioistuimissa, koska ne toimivat en-

nakkopäätöstuomioistuimina ja ohjaavat näin vastaista oikeuskäytäntöä. En-

nakkokysymykseen otetun kannan tosiasiallinen vaikutus voi olla melkoinen. 

“Väärän” ohjailun riskiä ei poista se, että ennakkoluonteisissa kysymyksissä 

käytetyt ratkaisuohjeet eivät periaatteessa saa samanlaista prejudikaattivai-

366. Ks. Hakalehto-Wainio 2008 s. 408.
367. Jottei väärinkäsityksiä synny, kannattaa huomata, että tässä puhutaan hypoteettisen riita-
puolen kuvitellusta käsityksestä - ei siitä, tarjoaako hallintolainkäyttö heikompaa oikeussuojaa 
kuin yleinen lainkäyttö.
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kutusta kuin pääasian ratkaisuohjeet. Alemmat tuomioistuimet tuskin vai-

vautuvat miettimään tällaisia prejudikaattioppien hienouksia.

5.2.2. Aikaisempi pääasiaratkaisu rinnakkaisella 
lainkäyttölinjalla

Dualistisen lainkäyttöjärjestelmän rakenteellinen ongelma on tässä interre-

latiiviseksi kutsuttu vaikutus: kuinka yhdellä lainkäyttölinjalla annettu ratkai-

su otetaan huomioon toisen lainkäyttölinjan menettelyssä?368 Monistisessa 

järjestelmässä vastaavaa ongelmaa ei tietenkään synny tai oikeammin sanot-

tuna kysymys on koko ajan oikeusvoiman subjektiivisesta ja objektiivisesta 

ulottuvuudesta. Julkisoikeudellisessa kiistassa annetulle tuomiolle ei anneta 

tässä suhteessa erityisasemaa verrattuna muihin (monistisen) tuomioistui-

men tekemiin ratkaisuihin. Keskustelua tuomioiden erilaisesta oikeusvoi-

mavaikutuksesta ei myöskään käydä monistisissa maissa.369 Tosin on syytä 

muistaa, että myös dualistisissa järjestelmissä maakohtaiset vaihtelut ovat 

yllättävän suuret. Erot eivät tunnu kunnolla korreloituvan siihen, onko oi-

keusvoimasta kirjoitettuja säännöksiä vai ei. Tästä esimerkkinä ovat Suomi 

ja Ruotsi. Molemmat ovat ei-säädännäisen oikeusvoima- ja vireilläolovai-

kutuksen maita. Kun kumpikin vaikutus aktualisoituu kohtalaisen harvoin 

oikeuskäytännössä, interrelatiivisen oikeusvoimavaikutuksen ulottuvuus on 

näissä maissa kirjallisuuden varassa. 

Tiivistäen voidaan sanoa, että Suomessa on kehitetty kiinteitä sääntöjä 

interrelatiiviselle ulottuvuudelle, kun taas Ruotsissa myönnetään, että inter-

relatiivinen oikeusvoimavaikutus jää ratkaistaviksi tapauksittain.370 (Tämän 

ei tosin ole katsottu estävän jäljempänä esiteltävän sitomattomuussäännön 

asettamista siellä pääsäännöksi.) Asia erikseen on, että pitkällä tähtäimellä 

nykysuuntauksen mukainen “tilanneherkkä” oikeusvoimaoppi alkaa vaikut-

taa myös interrelatiivisesti. Nykyiset kiinteät säännöt eivät välttämättä ole 

368. Tässä yhteydessä käytetään järjestelmänäkökulmaa. Asianosaisten kannalta kaksilinjai-
sen lainkäyttöjärjestelmän pahin heikkous tietenkin on siinä, että se pirstoo konfliktien käsit-
telyn. Joissakin asiaryhmissä tällä on suorastaan kohtalokkaita seurauksia. “Ongelman tausta 
voidaan nähdä itse prosessijärjestelmässämme, joka jakaa konfliktin käsittelyn siten, että sa-
moja seikkoja ja niiden merkitystä lapsen edun ja hänen vaarantumisensa arvioinnin kannal-
ta voidaan tosiasiallisesti joutua arvioimaan kahdessa erillisessä menettelyssä (alkuperäinen 
kursiivi poistettu).” Näin Tolonen 2015 s. 361.
369. Ks. esim. Schei 2007 s. 848. Sen sijaan suhtautuminen hallintopäätöksiin on monistisessa 
lainkäytössä tavallisesti yksiselitteisen jyrkkää. “Hallinnollisilla päätöksillä” ei siviiliprosessissa 
ole oikeusvoimavaikutusta, ellei nimenomainen säännös niin määrää.
370. Södergren 2009 s. 415.
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tietoinen valinta. Se voi yhtä hyvin saada selityksensä siitä, että kannanotot 

interrelatiivisesta oikeusvoimavaikutuksesta ovat, nopea oikeuskehitys muis-

taen, suhteellisen ikääntyneitä. Kannanotot ovat peräisin muodollisen eli 

suppean oikeusvoimaopin aikakaudelta. Kannanottoja on lisäksi nähtävästi  

leimannut halu saada selkeitä, praktisesti käyttökelpoisia sääntöjä. Suomes-

sa taas prosessioikeuden tutkimus on enemmittä perusteluitta rinnastanut 

hallintotuomioistuimen ja yleisen tuomioistuimen: hallitnotuomioistuimen 

ratkaisu on asetettava yleisessä tuomioistuimessa tehtävän ratkaisun perus-

taksi. Vieraalla ratkaisulla on toisin sanoen positiivinen oikeusvoimavaiku-

tus. Ehtona kuitenkin on, että hallintotuomioistuimen ratkaisun tulee olla 

“vahvistustuomion tyyppinen” eli päätöslauselma.371 Rinnastusta voidaan 

välillisesti perustella sillä, että myös täytäntöönpanokelpoisuutta määrittävä 

ulosottokaari mainitsee ulosottoperusteena paitsi tuomioistuimen riita- tai 

rikosasiassa antaman tuomion myös “hallintotuomioistuimen päätöksen ja 

muun viranomaisen päätöksen hallintolainkäyttöasiassa” (UK 2:2.1 5-k).372 

Onko rinnastaminen pitkällä tähtäimellä kestävä periaateratkaisu, on toinen 

asia. Edellä on todettu, että oikeusvoiman ulottuvuutta koskevat opit vaih-

televat eri lainkäyttölinjoilla. Ne eivät myöskään näytä yhdenmukaistuvan, 

pikemminkin eriytyminen tuntuu kiihtyvän.

Sillä, minkä oikeudenalan näkökulmasta interrelatiivista vaikutusta tar-

kastellaan, tuntuu olevan yllättävän paljon väliä. Prosessioikeuden tutkimus 

- ja samalla yleinen lainkäyttö - suhtautuu myönteisesti vieraan lainkäyttölin-

jan ratkaisuihin. Kuten edellä havaittiin, prosessioikeudellisessa kirjallisuu-

dessa pääsääntönä on ollut, että oikeusvoimavaikutus (tai vastaava sitovuus) 

annetaan sellaiselle hallintolainkäyttöpäätökselle, joka rinnastuu yleises-

sä lainkäytössä tehtyyn ratkaisuun. Oikeusvoiman saavat näin vahvistus- ja 

suoritustuomion tyyppiset pääasiaratkaisut. Näkemykset eivät myöskään ole 

mainittavasti vaihdelleet aikojen kuluessa. Oikeusvoimaoppien muotivirta-

ukset eivät toisin sanoen ole toistaiseksi heijastuneet “vieraiden” lainkäyt-

töratkaisujen oikeusvoimakelpoisuudelle asetettuihin ehtoihin. Joku ehkä 

371. Lappalainen 2001 s. 468. Vrt. ehkä Lappalainen 1986 s. 241. Siinä Lappalainen pitää epä-
selvänä kysymystä siitä, sitooko “hallintoratkaisu” yleistä tuomioistuinta, jossa ratkaisu seikka 
on ennakkokysymys. Vrt. nähtävästi Lager 1994 s. 227: “Pääsääntö on kuitenkin, että eri proses-
silajien kesken ei ole voimassa oikeusvoimasidonnaisuutta (alkuperäinen kursiivi poistettu).” 
On kuitenkin myönnettävä, että pääsääntö/poikkeus -jaottelu sallii interrelatiiviseen oikeus-
voimaan siirrettynä eri mielipiteitä. Mikä on pääsääntö, mikä taas katsotaan poikkeukseksi, on 
tässä kohdin harvinaisen epäselvää. 
372. Hallintolainkäyttöpäätöksen määritelmästä ks. Linna-Leppänen 2003 s. 91. Ulosottokaa-
ri vie rinnastuksen vielä pitemmälle, sillä se määrää täytäntöönpanokelpoisiksi myös tietyt 
hallintopäätökset.
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näkee myönteisen perussuhtautumisen hiljalleen voimistuneen. Havainto 

ei yllätä, koska se selittyy hallintotuomioistuinten aseman vakiintumisesta 

oikeina tuomioistuimina. Vanhemmassa kirjallisuudessa ero hallintopäätös-

ten ja hallintolainkäyttöpäätösten välillä nimittäin horjui, mikä näkyi myös 

kannanotoissa oikeusvoimasta. 

Sen sijaan hallinto-oikeuden tutkimus ja - yllättävästi - kaikkein uusinkin 

tutkimus on ollut pidättyväinen myöntäessään yleisen lainkäytön tuottamil-

le tuomioille oikeusvoimaa hallintoprosessissa.373 Tähän tulokseen on jos-

kus päädytty varsin väkinäisesti, mistä ratkaisu KHO 1972 II 99 on esimerk-

ki. Siinä hovioikeus oli riita-asiassa katsonut, että harjoitettu sikalatoiminta  

aiheutti ympäristöhaittoja. Kun sikalan omistaja haki ympäristölupaa, kor-

kein hallinto-oikeus katsoi hovioikeuden tuomiolla “lainvoimaisesti” rat-

kaistun, että sikala todella aiheutti ympäristöhaittoja. Tutkimuksessa tämä 

vaikutus on tulkittu “vain” todistusvaikutukseksi.374 Tulkintaa vastaan puhuu 

yhtäältä ratkaisun sanamuoto: tuomion lainvoimaisuudella ei periaattees-

sa olisi merkitystä todistusvaikutuksen syntymiselle. Toisaalta taas korkein 

hallinto-oikeus totesi perusteluissaan, ettei selvitystä ollut esitetty siitä, että 

ympäristörasitus pystyttäisiin estämään uusilla menetelmillä. Viittaus tällai-

seen muutokseen on luonnollisesti turha, jos kyseessä olisi todistusvaikutus. 

Oikeusvoiman kohdalla viittaus taas olisi looginen, koska näin torjutaan ole-

tus olosuhteiden muuttumisesta eli jälkisattumuksesta. On kuitenkin myön-

nettävä, että perustelujen maininta olosuhteiden säilymisestä samanlaisena 

on ymmärrettävissä merkiksi todistusvaikutuksesta. 

Väite tutkimuksen ohuudesta tekee ehkä vääryyttä hallinto-oikeudelli-

selle kirjallisuudelle. Totta on, että hallintolainkäytön tutkimuksessa interre-

latiivinen vaikutus ei kuulu suosikkiteemoihin. Näin arviot tietyn tulkinnan 

näkyvyydestä tai vallitsevasta asemasta perustuvat harvalukuisiin lähteisiin. 

Itse lähteistäkin on sanottava, että suorat mielipiteet interrelatiivisesta vai-

kutuksesta ovat olleet paitsi harvalukuisia myös oudon vältteleviä. Totea-

mus, jonka mukaan yleisen tuomioistuimen ratkaisu “ei välttämättä” vaikuta 

hallinnollisella linjalla annetun päätöksen pysyvyyteen, ei ymmärrettävästi 

tue hallintotuomioistuimen harkintaa - etenkin kun toteamus sinänsä on jo 

asiayhteydeltään apokryfinen.375 Kielteinen, ehkä jopa suorastaan torjuva 

kanta saa kuitenkin luontevan selityksensä. Jos oikeusvoimavaikutus on hal-

373. Paso ym. 2015 s. 224.
374. Hepola 2005 s. 341. 
375. Merikoski 1968 s. 470. 
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lintolainkäytössä heikohko tämän lainkäyttölinjan sisälläkin376, olisi varsin 

epäjohdonmukaista, jos hallintotuomioistuin soisi vahvemman oikeusvoi-

mavaikutuksen vieraalla lainkäyttölinjalla annetulle tuomiolle. Joskus kiel-

teinen asenne kuitenkin muuttuu suoraksi torjunnaksi. Muutamista asiaryh-

mistä on nimenomaan todettu, että rinnakkais- tai perättäisprosesseilla ei ole 

vaikutusta toisiinsa. Tällaisena on pidetty muun muassa tasa-arvovalitusta 

ja syrjintään perustuvaa hyvityskannetta.377 

Oli niin tai näin, pääsäännöksi on joka tapauksessa asetettava, että yleisen 

tuomioistuimen tuomion merkitys hallintoprosessissa on tosiasiallinen, toi-

sin sanoen todistusvaikutukseen rajoittuva. Todistusvaikutus taas pakottaa 

ottamaan huomioon ne olosuhteet, joissa tuomio on annettu, esimerkiksi, 

oliko kyseessä todellinen adversiaalinen oikeudenkäynti vai ei. Tässä suh-

teessahan oikeusvoimalla ja todistusvaikutuksella on perustavanlaatuinen 

ero. Oikeusvoimavaikutus ei riipu siitä, onko oikeusvoimavaikutuksesta kär-

sivä asianosainen - tavallisesti yksityinen kansalainen - osallistunut hallinto-

prosessiin. Oikeusvoimavaikutuksen kohdalla näille seikoille ei perinteisten 

oppien mukaan pidäkään antaa painoa. Sen sijaan tosiasiallisen vaikutuk-

sen määrittelyssä tapauskohtainen erittely on perusteltavissa. Kriitikko tosin 

kysyisi, onko hallintovalitus ja hallintoriita todella rinnastettavissa, mitä tu-

lee oikeusvoimaan. Oma mentaalianalyyttinen kysymyksensä tietenkin on, 

miksi hallintolainkäyttö on suhtautunut niin kielteisesti interrelatiiviseen 

oikeusvoimaan. Selitys voi olla hallintoprosessin omassa identiteettikriisissä. 

Hallintolainkäyttöhän nähdään yhtäältä yksilöllisen oikeusturvan toteutta-

jana, toisaalta “hallinnon valvojana.”378 

Perinteiset oikeusvoimaopit sopivat jäännöksettä oikeusturvan toteut-

tajan rooliin; sen sijaan ne ovat selvässä ristiriidassa viranomaistoiminnan 

valvojan roolin kanssa. Valvoja ei luonnollisestikaan voi myöntää toiselle 

lainkäyttölinjalle valtaa määritellä, mikä on lainvastaista viranomaistoimin-

taa. Yleinen trendi kulkee kuitenkin hallintolainkäytön oikeusturvaroolin 

suuntaan. Hallintolainkäyttö on, kuten yleinen lainkäyttökin, viime kädessä 

konfliktien hallintaa. Näin on lupa uskoa, että interrelatiivinen oikeusvoima 

vahvistuu myös suhteessa yleinen lainkäyttö –> hallintolainkäyttö. Sen si-

jaan on vaikea uskoa, että yleisessä lainkäytössä oikeusvoima korvattaisiin 

laajemmin todistusvaikutuksella. Oikeusvoima sopii erinomaisesti nykynä-

376. Prosessioikeuden tutkijan näkemyksestä ks. Lager 1975 s. 45.
377. Aer 2000 s. 134. Tosin voidaan kysyä, miksi juuri nämä asiaryhmät ovat erityisasemassa, 
toisin sanoen lainkäyttölinjoillaan korostetun itseriittoisia. 
378. Ks. esimerkiksi Mäenpää 2007b s. 325.
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kemykseen siviiliprosessista konfliktinratkaisuna.379 

Kannattaa huomata, että interrelatiivinen oikeusvoimavaikutus, oli se 

millainen tahansa, riippuu sekin viime kädessä siitä, luokitellaan asia samak-

si vai ei. Toisin sanoen: katsotaanko aikaisemman tuomion koskevan sama 

asiaa, mitä nyt käsitellään. Näin tuomioistuin pystyy identiteettitulkinnoil-

laan pitkälti määräämään myös interrelatiivisen oikeusvoiman ulottuvuuden. 

Varsinkin vanhemmassa kirjallisuudessa on havaittavissa taipumus luokitella 

hallintolainkäytössä ja yleisessä lainkäytössä käsitellyt jutut luontaisesti “eri 

asioiksi”.380 Konfliktiteorian näkökulmasta arviointi ei saisi tukea muodolli-

siin kriteereihin, vaan ratkaisu on tehtävä sillä perusteella, juontuvatko eril-

liset oikeudelliset kiistat samasta alkulähteestä, eli konfliktista. Myönnettävä 

kuitenkin on, että tällainen perussääntö johtaa ennustamattomuuteen eli 

sellaisiin tapauskohtaisiin arviointeihin, mihin Ruotsin oikeudessa on pää-

dytty. Asia erikseen on, jääkö oikeusvoiman ulottuvuus niin epämääräiseksi, 

että ajatus interrelatiivisesta oikeusvoimasta on kokonaan hylättävä. Tämä 

tarkoittaisi de facto, että eri lainkäyttölinjojen ratkaisut koordinoitaisiin toi-

siinsa oikeusvoiman sijasta pelkästään todistusvaikutuksen kautta. Kovin 

suurta muutosta nykytilanteeseen tämä ei kylläkään toisi. Samat kysymykset 

ovat asetettavissa myös tällöin, esimerkiksi ottaako hallintotuomioistuin ylei-

sen tuomioistuimen tuomion yksityisoikeudellisesta oikeussuhteesta oman 

ratkaisunsa pohjaksi. 

Kirjallisuudessa tavataan myös suorastaan nihilistisiä kannanottoja in-

terrelatiivisesta oikeusvoimasta. Tosin ne ovat harvinaisuuksia. Uudessa 

ruotsalaisessa tutkimuksessa on muun muassa päädytty rinnastamaan hal-

lintotuomioistuimen päätös hallintoviranomaisen päätökseen. Tällöin se 

per definitionem menettää sekä sisäisen että interrelatiivisen oikeusvoima-

vaikutuksen. Sen sijaan oikeusvoimavaikutus korvautuu heikohkolla todis-

tusvaikutuksen.381 Oikeusvoiman ulottuvuussäännöksi tällainen sääntö on 

harvinaisen epäpraktinen. Se ei anna vastausta vaan vie jatkokysymykseen 

hallintopäätösten interrelatiivisesta oikeusvoimasta. Erikoista on sekin, että 

379. Ks. edellä jakso 1.1.3.
380. Näin esimerkiksi voitiin näennäisloogisesti katsoa, että korvausvaatimus ja verovelvolli-
suus ovat eri asioita - ja niistä päättäminen kuuluu luontaisesti eri lainkäyttölinjoille. Ks. Lap-
palainen 1986 s. 286. Sittemmin muissa yhteyksissä kuten ne bis in idem -kiellossa asian “sa-
muutta” on alettu arvioitu kokonaisharkinnan kautta. Ks. esim. Heiskala 2011 s. 71.
381. Näin lienee seuraava lausuma ymmärrettävä: “I allmän domstol skall förvaltningsdomsto-
larnas avgöranden inte tillmätas positiv eller negativ rättskraft i vidare mån (dvs. knappast alls) 
än förvaltningsmyndigheternas beslut hade kunnat tillmätas sådan rättskraft.” Näin Södergren 
2009 s. 532. 
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kun Suomen ja Ruotsin oikeusvoimaopit seurailevat yleensä toisiaan, näin 

merkittävässä kohdin on päädytty poikkeaviin tulkintoihin. Ero on kuitenkin 

selitettävissä. Ruotsissahan ei ole hallintoriitainstituution kaltaista järjestelyä. 

Yksi hallintolainkäytön kehittämisehdotuksista onkin sellaisen aikaansaami-

nen.382 Jos vastaava kannemahdollisuus olisi olemassa, oikeusvoimaa hal-

lintolainkäytössä ehkä arvioitaisiin yleisen prosessilain kysymyksenasettelun 

kautta - kenties samoihin tuloksiinkin päätyen.383 Tällöin hallintoriidan kal-

taisessa lainkäyttömenettelyssä annettu ratkaisu saisi interrelatiivisen oike-

usvoiman. Jos Suomen oikeudessa hallintoriita ja hallintovalitus erotetaan ja 

rinnastus yleisen tuomioistuimen tuomioihin liitetään vain hallintoriidassa 

annettuun ratkaisuun, suomalaiset ja ruotsalaiset näkemykset ovat lopulta 

varsin lähellä. 

5.3. Interrelatiivinen vireilläolovaikutus 
(ultra lis pendens) 

5.3.1. Prosessiekonomiaa, kustannustehokkuutta vai 
yksilöllistä oikeussuojaa?

Kuten edellä todettiin, dualistisen lainkäyttöjärjestelmän erityinen ongelma 

ovat niin sanotut rinnakkaiset oikeudenkäynnit. Asiallisesti samaa konfliktia 

käsitellään samaan aikaan eri lainkäyttölinjoilla, ehkä hieman eri muotoon 

puettuna ja joskus eri asianosaisten nimissä. On toki myönnettävä, että asian 

samuus on monasti tulkinnanvaraista. Välillä kysymyksessä on asiallisestikin 

uusi, joskin samasta perustilanteesta kumpuava erimielisyys, välillä taas joku 

aikaisemmasta lainkäyttömenettelystä uupunut erilliskiista. Tässä jaksossa 

kuitenkin oletetaan, että oikeudenkäynnit koskevat asiallisesti samaa asiaa, 

oli ne muotoiltu miten tahansa. Jos tai kun vireilläolovaikutus ylipäätään tun-

nustetaan, siinä on tapana erottaa seuraavat klassiset osakysymykset: mikä 

on samaa asiaa (subjektiivinen ja objektiivinen identiteetti), milloin asia on 

jo tai vielä käsiteltävänä toisessa lainkäyttöelimessä ja mikä luetaan tässä 

merkityksessä toiseksi lainkäyttöelimeksi. 

Jälkimmäisessä osakysymyksessä joudutaan määrittelemään sekä asi-

an aikaisemmin käsiteltäväkseen ottaneen että uuden lainkäyttöelimen 

status. Tuomioistuimesta tai laajemmin lainkäyttöelimestä on ymmärret-

382. Södergren 2009 s. 533. 
383. Loppulause on olettamus, sillä Södergren ei tarkkaan ottaen näin sano. Se näyttää kui-
tenkin loogisesti seuraavan hänen lähtökohdistaan.
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tävästi syytä puhua vain, jos rinnakkaisella menettelyllä a priori oletetaan 

olevan jonkinlainen interrelatiivinen vaikutus.384 Kannattaa huomata, että 

vireilläolo-ongelma toki tunnetaan myös monistisessa järjestelmässä: jär-

jestelmän dualistinen perusrakenne ainoastaan pahentaa ongelmaa. Rin-

nakkaiskäsittelyyn nimittäin päädytään dualistisessa järjestelmässä paljon 

useammin kuin monistisessa järjestelmässä. Yksi syy tähän on asianosaisten 

halu varmistaa, että he ainakin jotain kautta pääsevät oikeuksiinsa, toisin 

sanoen he panevat varmuuden vuoksi asiansa vireille kaikilla lainkäyttölin-

joilla. Taipumus panna vireille rinnakkaismenettelyjä on havaittavissa myös 

muissa toimivaltabinaareissa kuten binaaripareissa yleinen tuomioistuin/

erityistuomioistuin tai vaikkapa valtiollinen lainkäyttö/välimieslainkäyttö. 

Suhtautuminen rinnakkaismenettelyihin kuitenkin vaihtelee. Pääsääntöi-

sesti asianosaisten vaikea asema tunnustetaan, ja asenne on ymmärtäväi-

nen. Poikkeuksena on välimieslainkäyttö, jossa asian vieminen valtiolliseen 

tuomioistuimeen tulkitaan helposti epälojaaliksi yritykseksi syrjäyttää väli-

miesmenettely. Uudempi tutkimus on nostanut esiin myös interrelatiivisen 

esteellisyysongelman: aiheuttaako tuomarin osallistuminen asian käsittelyyn 

linjalla y hänen esteellisyytensä myös linjalla x.385

Rinnakkaisia oikeudenkäyntejä vieroksutaan kahdesta syystä. Ensiksikin 

ne tuhlaavat muutoinkin niukkoja voimavaroja, toiseksi ne omat omiaan 

tuottamaan ristiriitaisia tuomioita. Jos rinnakkaiskäsittely yritetään estää, 

estämisen motiivit vaihtelevat. Jotkut haluavat estää voimavarojen hukka-

käytön yleensä, toiset ristiriitaisten tuomioiden riskit. Erilaiset painotukset 

vaikuttavat siihen, miten rinnakkaiskäsittelyt koordinoidaan (tai koordinoi-

daanko niitä ylipäätään) toisiinsa.386 Yleisesti on syytä todeta, että vireilläolo-

vaikutuksen merkitys valtiollisessa lainkäytössä on kasvamassa. Tämä johtuu 

valinnaisten ja vaihtoehtoisten toimivaltaperusteiden yleistymisestä. Mer-

384.  “(Vireilläolon) vaikutuksen syntymiseksi on vaadittava, että juttu on pantu vireille tuo-
mioistuimessa (=yleisessä tuomioistuimessa, erityistuomioistuimessa tai hallintotuomioistui-
messa) tai muussa lainkäyttöelimessä, jolla on valta antaa sitovia ja täytäntöönpanokelpoisia 
ratkaisuja”. Näin Lappalainen 1995 s. 378. Ratkaisun KKO 2006:80 nojalla on päätelty, että vireil-
läolovaikutus syntyy kaikissa lainkäyttöelimissä, joissa asia ratkaistaan samanlaisin vaikutuksin 
kuin tuomioistuimessa. Ks. Määttä 2007 s. 193.
385. Esteellisyyttä ei ole katsottu syntyvän muutoin kuin poikkeuksellisesti, koska käsiteltä-
vät asiat ovat oikeudellisesti niin erilaisia. Ks. Tapanila 2007 s. 307. Tulkinta näyttää korosta-
van siinä määrin muodollista erilaisuutta, että sitä on näin laajana vaikea hyväksytä. Asian 
tosiasiallisen “samuuden” on oltava ratkaiseva. Tästä syystä viitattu ratkaisu KHO 2006:103 
ei todista puoleen eikä toiseen. Ohimennen todettakoon, että Tapanila toteaa tuomareiden 
liikkuvuuden niin vähäiseksi, että kysymys toisesta prosessilajista johtuvasta esteellisyydestä 

“voi tuntua lähes teoreettiselta”.
386. Ks. esim. Lindblom 1998 s. 522.
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kityksen kasvu ei johdu pelkästään toimivaltaperusteiden valinnaisuudesta, 

vaan sama vaikutus on yksinomaisiksikin tarkoitetuilla toimivaltasäännök-

sillä, jos ne laaditaan “joustaviksi” ja “väljiksi”. Vireilläolon ja oikeusvoiman 

tutkimus ei ole kyennyt seuraamaan toimivaltasäännöksissä tapahtuvaa ke-

hitystä, toisin sanoen toimivallan perusteiden hidasta pirstoutumista. 

Hyväksytäänkö lainkäyttölinjojen rajat ylittävä vireilläolovaikutus edes 

pääsäännöksi, on kaikkea muuta kuin selvää. Se voidaan tyystin evätä, koska 

tuomioistuimilla on niin perustavasti erilaiset toimenkuvat. Yksi linja antaa 

oikeusturvaa, toinen taas ennen kaikkea valvoo hallinnon lainmukaista toi-

mintaa.387 Argumentti menettää vakuuttavuutensa, jos katsotaan tämän tut-

kimuksen tapaan, että kummankin linjan tuomioistuimilla on perimmältään 

sama tehtävä, riitojen ratkaiseminen. Ja jos tietty riita ulottaa oikeusvoima-

vaikutuksensa yli linjarajojen, on loogista, että myös käsittelyn vireilläolon 

vaikutus tekee saman. Laajaa vireilläolovaikutusta - laajalla tarkoitetaan sitä, 

että se ylittää lainkäyttölinjan puitteet - perustellaan parhaiten kustannus-

tehokkuudella. Kertaantuvaa käsittelyä toisella lainkäyttölinjalla kannattaa 

lykätä, kunnes nähdään, saako kiista kunnollisen (so. kattavan ja osapuolia 

tyydyttävän) ratkaisun alkuperäisellä lainkäyttölinjallaan. Jos ja kun uusi asia 

pannaan vireille, tiedetään, että näin ei ole tapahtunut. Tällöin pystytään jo 

sanomaan, miltä osin riitakokonaisuus tuli aikaisemmassa käsittelyssä rat-

kaistuksi, miltä osin se taas jäi auki. 

Kustannustehokkuus otetaan huomioon, vaikka tiettyä asiaa voidaan 

arvioida erilaisista oikeussäännöstöistä käsin. Vähintäänkin arvioitava to-

siseikasto (asiantila, tapahtumakulku yms.) on sama. Rinnakkaiskäsittelyt 

saattavat näin tukea toisiaan erilaisista oikeudellisista perusteistaan huoli-

matta; yhtä hyvin voivat sitä haitata hajottamalla asianosaisten huomiota ja 

viemällä heidän voimavarojaan. Vireilläolovaikutuksen kieltämisellä on toki 

etunsakin: se nimittäin vapauttaa tuomioistuimet pohtimasta sitä, onko vi-

reilläololla vaikutusta. Tältä kannalta voidaan sanoa, että vireilläolovaikutus 

on asianosaisille edullinen vaihtoehto. Sen epääminen taas on yksittäiselle 

tuomioistuimelle työtä säästävä mutta koko lainkäyttöjärjestelmälle kuormi-

tusta lisäävä vaihtoehto. Kokonaiskuormitus on sitä suurempi, mitä tavalli-

sempia rinnakkaiskäsittelyt todellisuudessa ovat. Ohimennen todettakoon, 

että kustannustehokkuuden näkökulmasta on yhdentekevää se, päätyykö 

toinen lainkäyttömenettely sitovaan ja/tai täytäntöönpanokelpoiseen rat-

387. Näin Mäenpää 2007 s. 262: “Samaan asiaan kohdistuvat hallinto-, siviili- ja rikosprosessi 
voivat siis tältä osin olla vireillä samanaikaisestikin, mutta niissä arvioidaan asiaa eri säännös-
ten ja erilaisten oikeudellisten perusteiden kannalta”. 
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kaisuun. Vireilläolovaikutus on annettavissa, vaikka kumpikin näistä edel-

lytyksistä puuttuu.

Koska kustannustehokkuus on vireilläolovaikutuksen perusta, tämä vai-

kutus saa olla laajempi kuin mitä mahdollisesti samassa riidassa annetun 

tuomion oikeusvoimavaikutus olisi.388 Tämä pitää paikkansa myös interre-

latiivisen vaikutuksen osalta. Tosin pääsääntöisesti vaikutusten on katsottu 

vastaavan toisiaan: vireilläolovaikutus tavallisesti muuttuu vastaavaksi oi-

keusvoimavaikutukseksi.389 Tämä pääsääntö on selvästikin interrelatiivises-

sa suhteessa heikko. Voidaan jopa kysyä, kelpaako se edes pedagogiseksi 

muistisäännöksi. Poikkeukset ilmenevät tavallisesti hallintolainkäytön tun-

nustamassa oikeusvoimavaikutuksessa: yleisen lainkäytön linjalla annetun 

ratkaisun oikeusvoimavaikutus puuttuu eli se korvaantuu tavallisesti todis-

tusvaikutuksella. Todistusvaikutus taas on riippumaton siitä, millainen vi-

reilläolovaikutus menettelylle on aikanaan annettu.

Jos ajatellaan asianosaisia, vireilläolovaikutus on tavallaan vielä kohtalok-

kaampi kuin oikeusvoimavaikutus. Vaikka asianosaiset eivät voi sopia oike-

usvoiman ulottuvuudesta, he voivat useimmiten sopia itse perussuhteesta 

ja näin kiertää oikeusvoiman vaikutuksen. Vireilläolovaikutuksen kohdalla 

tämä ei yleensä onnistu. Lisäksi tuomioistuin ottaa vireilläolovaikutuksen 

(jos sellainen on olemassa) viran puolesta. Se on ehdoton prosessinedellytys. 

Kummassakaan suhteessa mikään käsitteellinen tai periaatteellinen seikka 

ei kuitenkaan pakota tällaiseen päättelyyn. Erityisen vähän siihen tuntuu 

olevan syytä silloin, kun kysymys on vireilläolovaikutuksesta lainkäyttölin-

jojen välillä. 

Mitä enemmän kustannustehokkuutta painotetaan, sitä perustellum-

paa olisi tulkita vireilläolo tahdonvaltaiseksi prosessinedellytykseksi. Asian-

osainen voisi tehdä väitteen, jos hän katsoo, että kertaantuvat kustannukset 

turhiksi tai shikaaninomaisiksi. Jos taas asianosaiset ovat sitä mieltä, että 

rinnakkaiset oikeudenkäynnit edistävät riitakokonaisuuden ratkaisemista, 

tuomioistuin ei oikeastaan voi olla eri mieltä. Asianosaiset kun tietävät ko-

konaistilanteensa varmasti paremmin kuin osaavinkaan tuomioistuin. Väli-

töntä tutkimatta jättämistä onkin pidettävä liian drakonisena reaktiona. Siitä 

ollaankin jo luopumassa. Tavallisempaa on, että myöhemmin vireille pannun 

asian käsittelyä lykätään, tavallisesti lepäämään jättämiseen turvautuen, kun-

388. Ks. edellä jakso 2.2.2.
389. Lappalainen 2001 s. 408. Asia erikseen on, että vireilläolovaikutus on teoriassa aina sup-
peampi, koska siinä oikeusvoiman niin sanotulla negatiivisella vaikutuksella ei ole vastinetta.
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nes nähdään, mitä ensimmäisessä oikeudenkäynnissä tapahtuu.390Järjestely 

otettiin käyttöön ensiksi eurooppalaisessa prosessioikeudessa. Myöhempi 

oikeudenkäynti jätetään lepäämään, kunnes on varmistunut, että aikaisempi 

oikeudenkäynti pääsee asiallisesti käyntiin. Muutoin syntyy vaara, että asia 

lopulta jää molemmissa tuomioistuimissa tutkimatta.

Peruskysymyksiin kuuluu, onko lainkäyttölinjojen välinen vireilläolovai-

kutus molemminpuolista vai yksipuolista. Molemminpuolisessa hallintopro-

sessi estää siviiliprosessin ja päinvastoin; yksipuolisessa siviiliprosessi estää 

hallintoprosessin tai hallintoprosessi siviiliprosessin mutta ei päinvastoin. 

Peruskysymys aktualisoitui muun muassa julkaisemattomassa KKO-ratkai-

sussa 27.6.2000 (kiista hautauspaikasta). Siinä vastaajana ollut lähiomainen 

vetosi siihen, että sama asia oli jo vireillä korkeimmassa hallinto-oikeudessa, 

joten yleisessä tuomioistuimessa ajattava kanne oli jätettävä tutkimatta. Suo-

ra kannanotto vältettiin hieman helppohintaisin perusteluin, joiden mukaan 

kysymys oli eri asioista (vainajan oikeus hautapaikkaan/mihin vainaja hau-

dataan). Tästä yksittäiskysymyksestä kaikki oikeusasteet olivat samaa mieltä. 

Johdonmukaisesti sovellettuna erillisyysteesi vie siihen, että vireilläolovai-

kutusta ei synny sen enempää molemminpuolisesti kuin yksipuolisestikaan.

Kysymyksenasettelu uudistuu, jos hyväksytään edellä esitetty näkemys, 

jonka mukaan myöhemmin vireille pantu oikeudenkäynti odottaa aikaisem-

man etenemistä. Tällöin joudutaan kysymään, kumpi lainkäyttölinja odottaa 

jos jommankumman on odotettava.391 Olettama yleisen tuomioistuimen toi-

mivallasta johtaa loogisesti sovellettuna siihen, että jos joku odottaa, se on 

hallintotuomioistuin. Hallintotuomioistuin jatkaa siinä vireille pannun asian 

käsittelyä vasta kun on todettu, että riita ei kuulu yleiselle tuomioistuimelle. 

Sen sijaan yleinen tuomioistuin ei saa odottaa ratkaisua hallintotuomiois-

tuimessa vireille pannussa asiassa. Vielä vähemmän yleinen tuomioistuin 

voi velvoittaa asianosaista panemaan vireille hallintolainkäyttöasian tai jat-

kamaan vireille jo panemaansa asiaa. Tällaiset määräykset ovat oikeuksiin 

pääsyn esteitä ja sellaisinaan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan vastaisia. 

Tulokseksi saadaan, että lainkäyttölinjan ylittävää vireilläolovaikutusta ei 

pääsääntöisesti ole. Hallintolainkäytössä linjan sisäinenkin vireilläolovai-

kutus on - toisin kuin yleisessä lainkäytössä - epäselvä. Interrelatiivisen vi-

reilläolovaikutuksen heikkous sallii näin asianosaisen “varmuuden vuoksi” 

390. Lindblom 1998 s. 528.
391. Ks. edellä jakso 4.3.4. Jaksossa katsotaan, että asianosaisella on oikeus vaatia välitöntä 
ratkaisua yleisessä tuomioistuimessa. Tämä merkitsee, että julkisoikeudellinen oikeussuhde 
oli nostettava ennakkoluonteiseksi, jotta yksityisoikeudellinen pääasia pystyttiin ratkaisemaan.
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-strategian. Asianosainen voi käynnistää rinnakkaiset menettelyt eri lainkäyt-

tölinjoilla. Strategian eettinen hyväksyttävyys riippuu siihen turvautuvan mo-

tiiveista. Näin yksityinen kansalainen varmistaa pääsyn oikeuksiinsa edes 

jotain kautta. Yhtä hyvin rinnakkaisprosesseja voidaan käyttää väärin: niillä 

kulutetaan vastapuolta ja viivytetään ratkaisua. Voidaan nimittäin väittää, 

että rinnakkaisprosessilla on aina jonkinlainen hidastava vaikutus. Vähin-

täänkin asiaa käsittelevän tuomioistuimen on otettava selvää siitä, mitä rin-

nakkaisessa tuomioistuimessa tapahtuu. 

On myönnettävä, että lainkäyttöjärjestelmän kannalta rinnakkaiset oi-

keudenkäynnit eri lainkäyttölinjoilla eivät ole järkeviä. Voimavaroja tuh-

laantuu, kun samaa asiaa käsitellään yhä uudestaan eri konteksteista ja eri 

näkökulmista. Voimavarojen hukkakäyttö ei korjaannu kielellisin keinoin 

eli puhumalla eri asioista. Rinnakkaisella käsittelyllä on toki etunsakin: jo-

kainen tuomioistuin pysyy luontaisella osaamisalueellaan ja kykenee näin 

korkeatasoiseen lainsoveltamiseen. Tästä huolimatta lienee kiistatonta, että 

vireilläolovaikutusta on syytä tehostaa. Säädettävässä laissa vireilläolovaiku-

tusta ei kuitenkaan pystytä vahvistamaan, ennen kuin yhtäältä toimivaltajako 

on saatu ennustettavaksi, toisaalta koko riitakokonaisuus ohjatuksi yhdessä 

lainkäyttömenettelyssä ratkaistavaksi. Ilman näitä perustavanlaatuisia uudis-

tuksia vireilläolovaikutuksen vahvistaminen vain heikentää yksityisen kan-

salaisen oikeussuojaa. 

5.3.2. Kompromissina lepäämään jättäminen?

Vanhemmassa kirjallisuudessa käsittelyn siirtämistä - silloisen kielenkäytön 

mukaan asian lykkäämistä - suositeltiin varsin suorasukaisesti.392 Oikeuden-

käynnissä oli usein syytä odottaa, kunnes hallintotuomioistuin antoi julkisoi-

keudellisesta kysymyksestä ratkaisunsa ja tämä ratkaisu sai lainvoiman. Vasta 

tämän jälkeen yleinen tuomioistuin jatkoi asian käsittelyä. Vieraan lainkäyt-

töratkaisun odottamista ei voida vieläkään tuomita suoralta kädeltä. Onhan 

luultavaa, että omalla linjallaan toimiva tuomioistuin osaa lainsoveltamisen 

paremmin kuin vieraalle lainkäyttölinjalle joutuva tuomioistuin. Pyrkimys 

korkealaatuiseen lainkäyttöön puoltaa näin odottamista eli käsittelyn siirtä-

mistä. Vaikka kielenkäyttö on sittemmin uudistunut, asiallisesti täysin sama 

järjestely on käytettävissä myös nykyisessä riita-asian oikeudenkäynnissä. 

392. Vastaavia kannanottoja näkyy uudessakin kirjallisuudessa. Esimerkiksi kilpailuoikeudel-
listen korvauskanteiden käsittelyn “lykkäämistä” suositellaan, kunnes kilpailuviranomaisilta 
on saatu lainvoimainen ratkaisu. Ks. Alkio-Wik 2009 s. 100.
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Odottaminen voi olla peiteltyä tai näkyvää. Peitellyssä odottamisessa tuomio- 

istuin yksinkertaisesti viivyttelee valmistelun ja pääkäsittelyn järjestämises-

sä, jotta hallintolainkäytön linja ehtii tuottamaan oman ratkaisunsa. Tämä 

viivyttäminen voi olla tuomarilähtöistä tai tapahtua case management -tyy-

lisesti hyvässä yhteisymmärryksessä asianosaisten kanssa. Näkyvässä odot-

tamisessa taas asia määrätään lepäämään, kunnes vieras ratkaisu on annettu 

tai on käynyt ilmi, että sitä ei, syystä tai toisesta, tulla saamaan. Lepäämään 

jättämisen perussäännös, OK 14:4, nimenomaan varautuu siihen, että asiaa 

käsitellään “toisessa oikeudenkäynnissä tai muussa menettelyssä”. Muu lain-

kohdassa tarkoitettu menettely voi olla hallintoprosessi, välimiesmenettely 

tai vaikkapa institutionaalinen sovittelu. 

Uusi kielenkäyttö ei kuitenkaan hävitä ongelmaa oikeuksiin pääsyn vii-

västymisestä. Yleisessä tuomioistuimessa vireillä olevan asian käsittelyn siir-

täminen pahimmillaan merkitsee useiden vuosien viivettä, kun hallintolain-

käyttöasia etenee korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Kannattaa lisäksi pitää 

mielessä, että ratkaisun odottaminen on ylipäätään mahdollista vain, kun 

hallintolainkäyttöasia on saatu tai tullut vireillä. Tästä syystä erilliskysymyk-

senä jouduttiin aikanaan pohtimaan, saiko yleinen tuomioistuin määrätä, 

että ennakkoluonteisesta ratkaisusta riippuvaisen asianosaisen oli pantava 

hallinto- tai hallintolainkäyttöasia vireille - toki edellyttäen, että asian vireille 

paneminen oli ylipäätään lain mukaan mahdollista. Kysymykseen vastattiin 

periaatteessa myöntävästi.393 Tällainen määräys vireillepanemisesta toimi 

tietenkin vain, kun asianosainen ajoi asiaansa vakavissaan osoitetulla lain-

käyttölinjalla tai hallintomenettelyssä. Vaikkakaan sitä ei suoraan suostuttu 

sanomaan, määräys käytännössä edellytti, että yleinen tuomioistuin seura-

si sekä vireillepanemista että asianosaisen toimintaa eli asian kunnollista 

ajamista. 

Ihmisoikeusajattelu pakottaa hylkäämään nämä aikanaan ehkä järkevät 

menettelytavat. Pääsy oikeuksiin edellyttää asiaratkaisun saamista kohtuul-

lisessa ajassa. Kun odottamisvaihtoehto voi merkitä puolen vuosikymme-

nen viivettä ja koko riitakompleksin ratkaisu vie näin yli kymmenen vuotta, 

odottaminen on hyväksyttävissä vain, kun asianosaiset sitä pyytävät tai vä-

hintäänkin siihen nimenomaan suostuvat. Asiaratkaisua vaativalla asian-

osaisella on aina oikeus saada se ilman tällaista odotusta. Mitään määräystä 

393. Tirkkonen 1974 s. 129. Vastaavaa on pohdittu uudessakin tutkimuksessa, tosin lähinnä 
argumenttina sille, että tuomioistuimella on oltava oikeus ottaa kantaa ennakkoluonteiseen 
kysymykseen, vaikka monasti onkin vaikea selvittää, mikä tällainen kysymys on. Ks. Söder-
gren 2009 s. 391.
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toisen lainkäyttömenettelyn aloittamisesta asiaa käsittelevä tuomioistuin ei 

tietenkään voi antaa. Tällainen määräys on oikeuksiin pääsyn este ja sellai-

sena ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan ilmiselvä loukkaus. Määräys olisi 

sitäkin arveluttavampi, koska sen antaminen ei perustu laintasoiseen sään-

nökseen. Nimenomaista määräystä tuomioistuin ei voine antaa edes asian-

osaisen suostumuksella. Toki tuomioistuin voi esittää tällaisen toivomuksen 

tai tehdä vastaavan ehdotuksen, jolloin sen on kerrottava vaihtoehdot etui-

neen ja haittoineen asianosaisille. Samalla asianosaisille on tehtävä selväksi, 

että toivomuksen tai ehdotuksen huomiotta jättäminen ei vaikuta oikeuden-

käynnin etenemiseen.

Oma ongelmansa on, saako viranomainen, jonka toimivaltaan päätök-

senteko ennakkoluonteisessa kysymyksessä kuuluu, esiintyä varsinaisessa 

oikeudenkäynnissä väliintulijana. Väliintulemiselle on asetettu pohjoismai-

sessa tutkimuksessa lisäehtoja, kun kysymyksessä on yleinen lainkäyttö.394 

Ensiksikin kaikkien prosessilain väliintulemiselle asettamien edellytysten 

on vallittava. Toiseksi oikeudenkäynnissä annettavalla asiaratkaisulla on ol-

tava olennainen merkitys viranomaiselle, kun se ratkaisee muita samanlaisia 

asioita. Asia erikseen on, voidaanko viranomaista ollenkaan pitää OK 18:8:n 

tarkoittamana tahona, jonka “oikeutta asia koskee”. Viranomaisella ei ole pe-

riaatteessa mitään oikeutta valvottavanaan. Sen sijaan annettavan tuomion 

oikeusvoima ja todistusvaikutus voivat ulottua myös viranomaiseen, joten 

riittävä väliintulointressi on konstruoitavissa. Sen sijaan yleistä ennakkopää-

tösvaikutusta - oikeuskysymys on sama tai samantapainen kuin muissa asi-

oissa - ei saa kelpuuttaa viranomaisenkaan väliintulon perustaksi. Tätä vaa-

tii yhdenvertaisuus, sillä myöskään yksityinen taho ei saa tällä perusteella 

oikeutta väliintuloon.395 

Hallintolainkäytössä väliintuleminen on ollut perinteisesti helpompaa. 

Se helpottuu edelleenkin, jos ehdotus oikeudenkäynniksi hallintoasioissa to-

teutuu. Kun hallintoprosessissa päätetään asiasta, joka koskee muun henki-

lön kuin asianosaisen “oikeutta, etua tai velvollisuutta”, tuomioistuin voi päät-

tää, että tämä saa osallistua oikeudenkäyntiin väliintulijana (ehdotettu 40 §). 

Perusteluissa todetaan, että myös viranomainen voi olla väliintulijana.396 Vä-

liintulijan puhevaltaa käyttäessään viranomainen on kuitenkin sidottu paitsi 

394. Gomard-Kistrup 2007 s. 36. Myös yksityinen taho voi esiintyä väliintulijana suurin piir-
tein samassa tarkoituksessa eli saadakseen suotuisan ennakkopäätöksen. Niinpä esimerkiksi 
ratkaisussa KKO 2010:23 (niin sanottu ParkCom-juttu) kantajayhtiön hollantilainen emoyhtiö 
vaati oikeutta väliintuloon. Vaatimus kuitenkin hylättiin.
395. Ks. esim. Lappalainen 1995 s. 349.
396. Oikeudenkäynti hallintoasioissa 2011 s. 114.
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prosessilakiin myös hallinnon yleisiin periaatteisiin kuten objektiivisuusvaa-

timukseen. Sen ohella kaikki prosessioikeuden säännöt sivuväliintulosta kos-

kevat myös viranomaista. Viranomainen ei esimerkiksi saa esittää itsenäisiä 

vaatimuksia, vaan viranomaisen on tuettava jompaakumpaa asianosaista.397 

Väliintulijana viranomaisen on oltava vielä pidättyväisempi asiansa ajamises-

sa kuin asianosaisena toimiessaan. Totta on, että nämä väliintulolle myöntei-

set kannanotot on esitetty ajatellen viranomaisen väliintuloa oman lainkäyt-

tölinjansa prosessiin, toisin sanoen joko hallintovalituksen tai hallintoriidan 

käsittelyyn. Kysymys “interrelatiivisesta” väliintulosta jää näin erikseen rat-

kaistavaksi. Johdonmukaisuus kuitenkin vaatii oikeutta väliintuloon riippu-

matta siitä, mikä lainkäyttölinja on kyseessä, mikäli oikeudenkäynnissä an-

nettavan tuomion vaikutukset tulisivat ulottumaan viranomaiseen. Tällaisia 

tilanteita syntynee lähinnä silloin, kun julkisoikeudellinen oikeussuhde on 

nousemassa merkittäväksi ennakkokysymykseksi riita- tai rikosasiassa. Sel-

vää on, että oikeus väliintuloon joudutaan perustamaan yleisen prosessilain 

säännöksiin eli OK 18 lukuun.398 Samoin viranomaisen valtuudet oikeuden-

käynnissä seuraavat tämän lain säännöksiä. 

5.4. Interrelatiivinen todistusvaikutus 
hallintolainkäytössä

Kuten edellä todettiin, hallintoprosessi on korvannut interrelatiivisen oikeus- 

voiman vastaavalla todistusvaikutuksella. Yleisen lainkäytön ratkaisuilla on 

lähtökohtaisesti vain todistusvaikutus hallintoprosessiin. Tämä on selitetty 

edellä seuraukseksi hallintolainkäytön kaksoisroolista. Interrelatiivinen oi-

keusvoima ei istu käsitykseen hallintolainkäytöstä viranomaistoiminnan lail-

lisuusvalvojana. Oli selitys oikea tai ei, todistusvaikutuksen keskeinen rooli 

hallintolainkäytössä nostaa esiin kaksi kysymystä: miten todistusvaikutus 

vaihtelee ja mitä todistusvaikutuksella todistetaan? Samat kysymykset toki 

esiintyvät aina, kun mietitään todistusvaikutusta. Hallintoprosessissa niiden 

merkitys on kuitenkin toista luokkaa. Todistusvaikutuksen vaihtelussa on 

perimmältään kysymys todistusharkinnasta eli todistusarvon antamisesta 

vieraan lainkäyttölinjan ratkaisulle. Yllätys ei ole, että todistusarvo on sidok-

sissa yhtäältä vieraan lainkäyttölinjan perusrakenteisiin, toisaalta vieraan oi-

keudenkäynnin tapahtumiin. Vaikka rakenteiden ja tapahtumien merkityk-

sestä yksittäisessä todistusharkinnassa voidaan keskustella, harkinta sinänsä 

397. Oikeudenkäynti hallintoasioissa 2011 s. 115.
398. Lappalainen 1995 s. 347.
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ei eroa todistusharkinnasta yleensäkin.399 Harkinta on tapaussidonnaista ja 

paljolti intuitiivista: yritykset määritellä todistusarvoja numeraalisesti eivät 

toistaiseksi ole tuottaneet vakuuttavia tuloksia. Jossain määrin todistushar-

kinta, niin intuitiivista ja tilanneherkkää kuin se onkin, ottaa vaikutteita ar-

kipäivän todennäköisyyksistä.

Sen sijaan kysymystä siitä, mitä teemaa vieraalla lainkäyttöratkaisulla 

todistetaan, ei ole yhtä helppoo palauttaa todistusoikeuden teoriaan. Vie-

ras lainkäyttöratkaisu tietenkin periaatteessa todistaa (tai yrittää todistaa) 

siitä todistusteemasta, joka on kyseisessä hallintolainkäyttöasiassa oikeu-

dellisesti merkittävä. Vaikka hallintoprosessissa ei ole tapana erottaa todis-

tusteemoja se toki ovat siellä olemassa. Asianosaiset koettavat esittää niistä 

selvitystä - edellyttäen että he tietävät, mitkä nämä teemat ovat, mitä ei kyl-

läkään aina tapahdu. Tehokkaan prosessinjohdon puuttuessa asianosaiset 

nimittäin joutuvat arvailemaan, mitä hallintotuomioistuin lopulta pitää asi-

assa tärkeänä. Hallintotuomioistuinkin yrittää hankkia todistusteemoista 

selvitystä. Hallintotuomioituimen selvitysvelvollisuus on lähtökohtaisesti 

rajaton. Asiamäärät, voimavarojen niukkuus ja tuomioistuimen asema rii-

dassa ulkopuolisena pitävät huolen siitä, että asian selvittäminen kaikesta 

huolimatta lepää tosiasiallisesti asianosaisten harteilla. Tässäkin suhteessa 

asianosaiseksi luetaan myös hallintoviranomainen. Väitteet siitä, että hallin-

to-oikeus onnistuu aina selvittämään “aineellisen totuuden”, voidaan jättää 

varsin vähäiseen arvoonsa. 

Jos todistusvaikutus on maksimissaan, se todistaa yksin todistusteeman. 

Tavallisesti teema kuitenkin kaipaa - tämä on olettamus - tuekseen muuta 

eli ennen esittämätöntä näyttöä. Uusi näyttö voi olla aputosiseikkoja tai epä-

suoraa todistelua. Uusimmassa hallintolainkäytön tutkimuksessa on eritelty 

niitä tekijöitä, jotka saavat aikaan vaihtelua vieraan lainkäyttöratkaisun to-

distusvaikutuksessa.400 Nämä tekijät ovat alkuperäprosessin dispositiivisuus, 

noudatettu todistustaakka ja asetettu näyttövaatimus. Prosessin indispositii-

visuus eli virallisperiaate nostaa todistuarvoa. Samaan suuntaan näyttää vai-

kuttavan se, että asiaa ei ratkaista todistustaakan avulla vaan näyttökynnyk-

sen ylittyessä, mikä kuulostaa perustellulta. Todistusarvo nousee myös sen 

399. Ks. esimerkiksi Tomunen 2015 s. 32.
400. Esitys perustuu Pasoon. Ks. Paso ym. 2015 s. 226. Sen sijaan riitapuolten aktiiviselle osal-
listumiselle oikeudenkäyntiin - eli de facto toteutuneelle adversiaalisuudelle - he antavat yl-
lättävän vähän merkitystä. Tosin kirjoittajat huomauttavat, että summaarisessa menettelyssä 
annetuilla ratkaisuilla ei olisi oikeusvoimavaikutusta, mikä tarkoittanee samaa myös todistus-
vaikutuksen osalta. Mielipide liittyy kuitenkin siviili- ja rikosprosessin suhteeseen, joten tämä 
päätelmä on ehkä virheellinen. 
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mukaan, miten korkea näyttökynnys on ollut aikaisemmassa oikeudenkäyn-

nissä tai muussa menettelyssä. Tähänkin on helppo yhtyä. Sen sijaan käsit-

telyn suullisuus tai kirjallisuus ei näytä merkittävästi vaikuttavan todistusar-

voon. Tästä taas on pakko olla eri mieltä. Välittömyysperiaatteen justifikaatio 

- olkoonkin että siitä voidaan kiistellä - perustuu olettamaan siitä, että ulkoisin 

aistihavainnon päästään lähemmäs aineellista totuutta kuin välillisellä todis-

telulla tai esitetyllä kirjallisella selvityksellä. Samoin se, parantaako nouda-

tettu virallisperiaate todellisuudessa todistusarvoja, jakaa vahvasti mielipi-

teitä. Teoriassa näin tapahtuu, koska kaikki seikat otetaan huomioon viran 

puolesta ja tuomioistuimella on selvitysvelvollisuus. Tosiasiallisesti tutkinta 

ulotetaan äärimmäisen harvoin asianosaisten vaatimuksen ja perusteiden 

ulkopuolelle: tuomioistuin ei yksinkertaisesti tiedä asiasta tarpeeksi, jotta se 

voisi ottaa piilevät seikat huomioon. Jos yleisen lainkäytön standardit otet-

taisiin todistusvaikutuksen mittapuuksi, lopputulos olisi kohtalokas vieraille 

ratkaisuille. Hallintolainkäytön linjalla annetut ratkaisut eivät saisi lainkaan 

todistusvaikutusta yleisen lainkäytön linjalla. Sama ei päde toisin päin: ylei-

sen lainkäytön linjan ratkaisut saisivat perinteisin luotettavuuskriteerein mi-

tattuna hallintolainkäytön linjalla korkean todistusarvon. Todistusvaikutus 

muodostuisi nähtävästi niin vahvaksi, että näennäisesti fundamentaalinen 

ero suhteessa oikeusvoimavaikutukseen jäisi tosiasiallisesti vaille merkitystä. 

Todistusvaikutuksen analysoinnissa päästään eteenpäin, kun erotetaan 

vieraassa prosessissa (jonka vaikutusta siis puntaroidaan) sen osat eli esitet-

ty todistelu, esiin tuotu juridinen argumentointi ja tehty lainkäyttöpäätös.401 

Lainkäyttöpäätös voi olla joko pääasiaratkaisu tai sitä edeltävä käsittelyratkai-

su (esimerkiksi niin sanottu väitepäätös). Todistusvaikutus on tapana liittää 

vain oikeudenkäynnin lopputulokseen, eli ratkaisuun. Tällöin unohtuu, että 

keskeneräinenkin oikeudenkäynti voi tuottaa sellaista aineistoa, jolla on tai 

joka voi saada todistuksellista merkitystä toisessa oikeudenkäynnissä. Tä-

mä toinen oikeudenkäynti voi sijoittua joko samalla tai eri lainkäyttölinjalle; 

se voi myös olla samanaikaisesti vireillä kuin pitkittyvä kohdeprosessi. Mitä 

pitemmälle asian materiaalinen käsittely on aikaisemmassa menettelyssä 

edennyt, sitä enemmän myöhemmässä oikeudenkäynnissä hyödyntämiskel-

poista aineistoa on kertynyt. Kun oikeudenkäynnit ovat ajallisesti perättäisiä, 

kierrätyksen kohteena on normaalisti aikaisempi lainkäyttöratkaisu (tuomio 

tai päätös) sellaisenaan. Tosin mikään ei estä sitäkään, että hyväksi käytetään 

kyseisen ratkaisun perustana ollutta oikeudenkäyntiaineistoa, esimerkiksi 

401. Samaa menettelyä on käytetty niin sanotussa lautakuntatutkimuksessa, jossa kysymys 
interrelatiivisesta todistusvaikutuksesta on endeeminen. Ks. Koulu 2011 s. 201.
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todistajankertomuksia. 

Kun taas ajatellaan rinnakkaisia oikeudenkäyntejä (tai vastaavia), todis-

tusvaikutuksessa on kysymys toisessa, samanaikaisesti käynnissä olevassa 

oikeudenkäynnissä kertyneen tai kertyvän aineiston käyttämisestä ratkaisu-

aineistona.402 Tämä aineisto on hajanaista ja vaikeammin käytettävää, kos-

ka sitä ei ole vielä analysoitu eikä koottu lainkäyttöratkaisuksi. Esimerkiksi 

ensiprosessin todistusharkinta on kokonaan tekemättä. Käytettävissä oleva 

aineisto koostuu näin asianosaisten kirjelmistä, viranomaisten lausunnoista 

sekä asiantuntijoiden ja henkilötodistajien kertomuksista (jos ne on tallen-

nettu). Tällaisen aineiston käyttöhyöty on arvioitava tapauskohtaisesti. Ai-

neiston osia saatetaan esittää irrallaan alkuperäisestä yhteydestään, jolloin 

välittyvä kuva vääristyy. Ennalta tiedetään, että siviiliprosessissa vieraan oi-

keudenkäyntiaineiston käyttömahdollisuudet ovat rajoitetummat kuin hal-

lintoprosessissa. Hallintoprosessissa kaikkea vierasta aineistoa pystytään 

hyödyntämään, koska todistelua ei lähtökohtaisesti mitenkään rajoiteta.403 

Esimerkiksi niin sanottuja kirjallisia todistajankertomuksia saadaan käyttää 

ja laajalti käytetäänkin hallintoprosessissa. 

Aikaisempi tutkimus ei nähnyt tässä mainittavia vaaroja.404 Uudemmassa 

kirjallisuudessa on alettu epäillä tällaisten kertomusten todistusarvoa. Ni-

menomaan oikeudenkäyntiä varten laadittu kirjallinen todistajankertomus 

on “prosessuaalisesti” ongelmallinen, koska todistelun luotettavuus heik-

kenee. Tästä syystä kertomuksen laatinutta henkilöä olisi yleensä kuultava 

suullisesti. Ohimennen todettakoon, että vanhoissa kannanotoissa näkyy 

syvään juurtunut menettelyllinen epätasa-arvo tosiasiallisten asianosaisten 

välillä. Vastaavan selvityksen laatineen virkamiehen kutsumista suullisesti 

kuultavaksi ei edes nostettu harkintaan. OK 17 luvun uudistuksessa hallin-

tolainkäyttölakiin lisättiin asianosaisten yhdenvertaisuutta hieman paranta-

va säännös, joka ei tosin tässä kohdin tuo parannusta. Todistajana ei voida 

kuulla sellaista henkilöä, joka toimii päätöksen tehneen ja puhevaltaa käyt-

tävän hallintoviranomaisen edustajana samassa oikeudenkäynnissä (39a §). 

402. Tutkimuksessa on epäilty, saavatko tuomioistuimet ylipäätään tietää rinnakkaisproses-
seista. Ks. Kaldal 2011 s. 19. Automaattista se ei, kuten edellä todettiin, ainakaan ole, sillä ainoa 
tietolähde ovat asianosaiset, eikä rinnakkaisprosessin paljastaminen ole aina heidän intres-
sissään.
403. Tosin osa prosessioikeudellisista todistamiskielloista on voimassa myös hallintoprosessis-
sa. Ks. Mäenpää 2007 s. 444. Ohimennen todettakoon, että vielä 1990-luvun lopussa saatettiin 
sanoa, että “todistajan kuulemisella ei ole ollut käytännössä mainittavaa merkitystä hallinto-
lainkäytössä”. Näin Hallberg-Ignatius-Kanninen 1997 s. 279.
404. Hallberg-Ignatius-Kanninen 1997 s. 281.
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Hallintoprosessissa tyydytään siihen, että myös viranomaisen lausuntoa 

“voidaan arvioida monipuolisesti ja kriittisesti”.405 Asiaa ei muuta se, että ker-

tomukseen tukeutumista kutsutaan eufemistisesti “kirjalliseksi selvityksek-

si” ja koko todistelusta käytetään harhaanjohtavaa nimitystä “selvittäminen”. 

Selvityksen kohteena kun joka tapauksessa ovat menneisyyden tapahtumat 

eli oikeustosiseikat. Kannattaa huomata todistajankertomuksen käsitteen 

laajuus. Myös sellainen viranomaisen lausunto tai vastaus, jossa käydään 

läpi tällaisia tosiseikkoja, on käsitteellisesti kirjallinen todistajankertomus. 

Yhdentekevää on, perustuvatko tosiseikkoja koskevat toteamukset sen alle-

kirjoittajan omiin tai muun virkamiehen havaintoihin. Jälkimmäisessä ky-

symys tosin on pahamaineisesta kuulopuhetodistelusta. Esimerkiksi ratkai-

sussa KHO 1972 II 99 rakennuslautakunnan lausunto sisälsi lukuisia tällaisia 

havaintoja. Havainnot oli tosin tehty “paikalliskatselmuksessa”, mikä antoi 

havainnoille institutionaalista uskottavuutta. 

Totta on, että viranomaisen antaman lausunnon tai muun virallisasia-

kirjan luotettavuus on normaalisti parempi kuin yksityishenkilön vastaavan 

kertomuksen. Kirjallisiin todistajankertomuksiin liittyvät rakenteelliset vir-

helähteet eivät tietenkään poistu viranomaisstatuksen kautta. Jos lausunnon 

faktakuvauksen laatii valituksen kohteena olevan ratkaisun tehnyt virkamies, 

sen uskottavuus lähenee asianosaisen omaa kertomusta. Jos sen taas tekee 

muu henkilö, se usein perustuu muiden välittämään informaatioon. Vaikka 

vapaan todistusteorian vallitessa tällainenkin näyttö kelpaa todisteeksi, sen 

uskottavuus ei ole kummoinen. Informaation oikeaa välittymistä - puhu-

mattakaan siitä, onko informaation lähdekään ollut perillä asiantilasta - on 

mahdotonta kontrolloida asiakirjoja lukemalla. Sen sijaan suuremmalla luot-

tamuksella voidaan suhtautua sellaiseen faktainformaatioon, joka tulee ulko-

puoliselta eli muulta taholta kuin päätöksen tehneeltä tai oikeudenkäynnissä 

puhevaltaa käyttävältä viranomaiselta.406 Tässä suhteessa konkretisoituu si-

405. Näin Mäenpää 2007 s. 419. Kriittisyys on erityisen paikallaan silloin, kun lausunto kertoo 
suorista aistihavainnoista. Erityisesti verotarkastuskertomuksista näyttönä veroprosessissa ks. 
Jukarainen 2007 s. 73. Myös lapsen huolto-oikeudenkäyntien virallisaineiston laatua on moi-
tiskeltu. Ks. Tolonen 2015 s. 214 ja 361.
406. Tältä osin voidaan yhtyä kirjallisuudessa esitettyyn soveltavaan sääntöön, jonka mukaan 
tällaista selvitystä ei saa sivuuttaa ilman erityistä harkintaa. Ks. Kaldal 2011 s. 349. Sen sijaan 
perusajatusta, jonka mukaan viranomaisselvitykset ovat arvioitavissa prosessilain mukaisena 
asiantuntijatodisteluna, ei ole syytä hyväksyä. Se yleistää aivan liikaa. Mielipiteessä ei nimit-
täin oteta huomioon sitä, että viranomaisselvityksessä on erilaista ainesta kuten faktatietoja, 
juridista argumentointia, kokemussääntöjä, muiden tieteenalojen näkökulmia ja niin edelleen. 
Kokemussääntöjen ja juridisen argumentoinnin osalta rinnastus on toki hedelmällinen, koska 
se murentaa auktoriteettiuskoa.
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viiliprosessin ja hallintoprosessin periaatteellinen ero. Siviiliprosessissa vä-

littömyysperiaate ja parhaan todistuskeinon periaate estävät lähtökohtaisesti 

välillisen todistelun. Tämä koskee luonnollisesti myös viranomaisen laatimia 

selvityksiä, kun niiden kohteena ovat tapahtumat eli tosiseikat. Tosiseikat 

eivät muutu todistusoikeudellisesti “välittömästi” esitetyiksi pelkästään sil-

lä, että tieto niistä suodattuu viranomaisen kautta. On samoin ilmeistä, että 

selvityksen luotettavuus ei parane sen kierrätyksessä eri viranomaisten välil-

lä. Esimerkiksi: viranomainen x laatii selvityksen ylemmälle viranomaiselle 

y, joka perustaa siihen oman lausuntonsa. Päinvastoin tällaisessa “lausun-

toketjussa” virhelähteet yksinomaan kasvavat.

Näin päästään vihdoinkin konkreettisiin tuloksiin. Mitä tulee vieraalla 

lainkäyttölinjalla esitettyyn todisteluun, binaarioppositio on vahva. Sivii-

liprosessin todistelua saadaan ja tuleekin suhteellisen vapaasti hyödyntää 

rinnakkaisessa hallintoprosessissa, mutta sama ei käy päinsä kääntäen. Si-

viiliprosessissa kyetään käyttämään hyväksi vain kirjallisia todisteita. Näin 

suullinen todistelu hallintotuomioistuimessa menee kuvainnollisesti huk-

kaan. Asianosaisten juridinen argumentointi sen sijaan on vapaasti siir-

rettävissä toiseen prosessilajiin tai toiselle lainkäyttölinjallekin, mutta kus-

tannussäästö ei ole mainittava. Asianosaiset voivat vähällä vaivalla toistaa 

argumentointinsa toisessa lainkäyttömenettelyssä. Sitä paitsi muuttunut 

käyttöyhteys tuo tavallisesti muutoksia myös argumentointiin: argumen-

tointi rikosprosessissa ei esimerkiksi voi olla samanlaista kuin siviiliproses-

sissa. Kunnollinen lainkäyttöpäätös taas tarjoaa kaksi etua: ensiksikin sii-

nä tiivistetään asianosaisten argumentointi, toiseksi vieras tuomioistuin on 

tehnyt siitä analyysin. Käsitteellisesti vieraan tuomioistuimen oikeudellinen 

päättely kylläkin rinnastuu asianosaisten omaan argumentointiin. Päättelyn 

vaikutus riippuu näin siitä, kuinka vakuuttavaksi asiaa käsittelevä uusi tuo-

mioistuin argumentoinnin kokee. Käytännön kokemussääntönä lienee kui-

tenkin pidettävä sitä, että vieraan lainkäyttöpäätöksen “vakuuttavuusarvo” 

on huomattavasti suurempi kuin asianosaisten oman argumentoinnin. Vie-

ras tuomioistuin on joka tapauksessa puolueeton taho, joten sen päättely ei 

kärsi samalla tavalla subjektiivisuudesta ja oman edun tavoittelusta.407 Kuten 

edellä jo todettiin, tämä vakuuttava vaikutus vahvistuu, kun vieraalla tuomio- 

407. Korostettakoon, että tämä ei ole asianosaisiin kohdistuva moite. Itsestään selvää on, et-
tä asianosainen tavoittelee voittoa oikeudenkäynnissä eli tässä merkityksessä omaa etuaan. 
Edellä on väitetty, että hallintovalituksessa valituksen kohteena oleva viranomainenkaan ei 
ole vapaa tästä epäilystä. Viranomaisen “etu” on tavallisesti tehdyn päätöksen pysyvyys; har-
va viranomainen haluaa myöntää tehneensä oikeudellisesti tai asiallisesti väärän päätöksen.
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istuimella on erityisosaamista ja se toimii tällä erityisosaamisensa alueella.

Oma ongelmansa on, missä määrin asianosaisen määräämistoimet - eli 

prosessioikeuden kielenkäytössä myöntämiset tai tunnustukset - ulottuvat 

yli lainkäyttölinjan rajojen. Näistä määräämistoimista käytetään tässä yleis-

nimitystä “myönnytys”. Ne voivat sisältää kannanoton siitä, että joku tosi-

seikka on riidaton, tietty laintulkinta oikea tai vastapuolen vaatimus aiheel-

linen. Tällaisia myönnytyksiä voi sisältyä sekä viranomaisten lausuntoihin 

että yksityisten kansalaisten kirjelmiin.408 On syytä erottaa myönnytyksen 

oikeudellinen sitovuus ja sen tosiasiallinen vaikutus. Jälkimmäinen on olen-

naisesti vahvempi, ja se kattaa myös laintulkinnalliset myönnytykset, joiden 

kohdalla sitovuus on käsitteellisestikin mahdottomuus. Jos asianosainen on 

lainkäyttölinjalla 1 edustanut tulkintaa y, hän ei uskottavuutta menettämättä 

voi siirtyä lainkäyttölinjalla 2 ajamaan tulkintaa x. Tosiseikkamyönnytyksen 

sitovuudesta voidaan jo keskustella, mutta senkin tosiasiallinen vaikutus on 

niin vahva, että keskustelu jää akateemiseksi. Todellisuutta vastaa paremmin 

toteamus, että tällainen myönnytys vaikuttaa normaalisti yli lainkäyttölinjan, 

ellei se perustu väärinkäsitykseen tai ole ilmeisen perusteeton. 

Vaatimusta koskevaan myönnytyksen sitovuus harvoin aktualisoituu, 

koska tällainen myönnytys johtaa vastaavaan lainkäyttöratkaisuun jo alku-

peräisellä lainkäyttölinjalla. Jos näin ei tapahdu (vaatimus jää esimerkiksi tut-

kimatta syystä tai toisesta), materiaalinen myönnytys on periaatteessa sito-

va uudessa lainkäyttömenettelyssä. Esimerkiksi: julkisyhteisö on myöntänyt 

vastapuolen hallintosopimukseen perustuvan korvausvaatimuksen oikeak-

si hallintoprosessissa. Hallintotuomioistuin kuitenkin ainoastaan vahvistaa 

hallintosopimuksen oikean sisällön mutta jättää - ratkaisun KKO 2008:35 

kuvitteellisessa käänteistilanteessa - korvausvaatimuksen tutkimatta, koska 

asia kuuluu tältä osin yleisille tuomioistuimille. Myönnytys sitoo julkisyh-

teisöä, kun kanne siitä pannaan vireille yleisessä tuomioistuimessa. Tosin 

sitovuuden epääminen ei juuri asiaa muuttaisi. Kuvitteellinen takinkääntö 

eli vaatimuksen kiistäminen toisella lainkäyttölinjalla ymmärrettäisiin luul-

tavasti oikeudenkäynnin väärinkäyttämiseksi (arg. OK 20:5) - ja siihen suh-

tauduttaisiin sen mukaisesti. Asia erikseen on, että tällainen takinkääntö on 

lisäksi ristiriidassa hyvän hallinnon vaatimusten kanssa.

408. Tosin hallinto-oikeuden doktriinin mukaan viranomaisen lausunto ei voi sisältää “dispo-
nointeja”. Näin Mäenpää 2007 s. 419.
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5.5. Välituloksia

Tulkintoja interrelatiivisesta oikeusvoimasta leimaa melkoinen epäsymmet-

ria. Se seuraa lainkäyttölinjojen erilaisesta suhtautumisesta vieraan lainkäyt-

tölinjan ratkaisuihin. Yleinen lainkäyttö on varsin myötämielinen hallinto-

lainkäytön ratkaisuille: niille annetaan pääsääntöisesti täysi oikeusvoima, 

jos ne täyttävät oikeusvoiman yleiset edellytykset, toisin sanoen ratkaisu on 

pääasiaratkaisu. Niissä tilanteissa, joissa oikeusvoimavaikutusta ei pääse syn-

tymään, sen korvaa yllättävän vahva todistusvaikutus. Tämä vaikutus on niin 

voimakas, että tosiasiallista eroa oikeusvoima- ja todistusvaikutuksen välille 

ei itse asiassa jää. Hallintolainkäyttö taas on omaksunut periaatteessa torju-

van asenteen suhtautumisessaan yleisen lainkäytön tuottamiin ratkaisuihin. 

Ratkaisut saavat pääsääntöisesti ainoastaan todistusvaikutuksen. Selvää ei 

ole edes se, että rikosasiassa annettu ratkaisu nauttisi oikeusvoima hallinto-

prosessissa. Interrelatiivinen todistusvaikutuskin vaihtelee suuresti: siihen 

vaikuttavat yhtäältä alkuperälinjan rakenteelliset tekijät, toisaalta yksittäisen 

prosessin tapahtumakulku. 

Hallintolainkäytön kielteisyys selittyy osaksi - mutta vain osaksi - järjestel-

mäeroilla. Fiktiivisen käsittelyn sääntö ei sovi hallintoprosessiin, jossa tavoi-

tellaan aineellista totuutta. Hallintolainkäyttö ei voi hyväksyä sitä “preklusoi-

tunutta” totuutta, johon sääntö johtaisi. Sama koskee kaikkea muutakin 

prekluusiota. Kielteisyyttä voidaan perustella myös määräämisperiaatteella. 

Väittämistaakka ja vaatimusten myöntäminen nimittäin saattavat yksittäis-

tapauksessa johtaa siihen, että aineellinen totuus tarkoituksella sivuutetaan. 

Hallintoprosessissa taas virallisperiaate korollaareineen pitää huolen siitä, et-

tä näin ei tapahdu. Merkitystä ei anneta sille, että aineellinen totuus jää käy-

tännössä monasti tavoittamatta, koska hallintotuomioistuimen voimavarat 

eivät riitä sen hakemiseen. Totta kuitenkin on, että järjestelmäerot nykyisin 

saavat liian korostuneen aseman. Niillä ei esimerkiksi voi torjua rikosasiassa 

annetun ratkaisun oikeusvoimaa. Rikosprosessissakin sovelletaan virallis-

periaatetta, ja oikeudenkäyntiä edeltää esitutkinta. Sen suorittajan, poliisin, 

valtuudet ja ammattitaito “totuuden” selvittämisessä ovat toista luokkaa kuin 

parhaankaan hallintoviranomaisen tai hallintotuomioistuimen.

Totta on sekin, että symmetria oikeusvoimavaikutuksessa olisi hankalasti 

toteutettavissa. Lainkäyttölinjat määrittelevät eri tavalla oikeusvoimavaiku-

tuksen objektiivisen ulottuvuuden. Lisäksi yleisen lainkäytön oikeusvoima-
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opit ovat äskettäin läpikäyneet syvällisen muutoksen, ja sopeutuminen sii-

hen jatkuu. Ulottuvuussäännöt lähtevät laajasta oikeusvoimasta, jonka piirin 

määrää pitkälti se, mitä ensiprosessissa olisi voitu vaatia ja esittää. Sovellus-

ten epävarmuutta lisää se hakeutuminen tilanneherkkiin - eli tapaus- ja tilan-

nekohtaisiin - sovelluksiin, josta näkyy ensimerkkejä. Hallintoprosessi taas 

edustaa tavallaan vanhempaa kehitysvaihetta, sillä se on pysyttänyt kiinteät 

ulottuvuussäännöt. Oikeusvoimavaikutus rajoittuu siihen, mitä hallintotuo-

mioistuimen päätöksessä on todella ratkaistu. Tästä seuraava kapea-alaisuus 

kompensoituu osaksi sillä, että oikeusvoiman saavat myös päätöksen “eli-

melliset” perustelut. Kummallakin linjalla on lisäksi yhteinen ongelma eli 

ennakkoluontoisia kysymyksiä koskevat päätösosiot. Ne eivät periaatteessa 

saa oikeusvoimaa. Tämä pakottaa myöhemmin asiaa käsittelevän tuomio-

istuimen hankalaan ensiprosessin päätöksen ositteluun. 

Sen sijaan interrelatiivinen vireilläolovaikutus ei - toisin kuin odotettiin 

- tuota tulkintaongelmia. Tällaista vaikutusta nimittäin ei periaatteessa ole. 

Lainkäyttölinjat ovat vireilläolon osalta itsenäisiä. Toinen asia on, että pää-

töksentekoa yhdellä lainkäyttölinjalla voidaan lykätä, jos ratkaisu toisella 

lainkäyttölinjalta vaikuttaisi joko käsittelyyn tai lopputulokseen. Lykkäämi-

nen voi olla joko peiteltyä tai läpinäkyvää. Ensimmäisessä käsittelyssä viivy-

tellään, jälkimmäisessä asia määrätään lepäämään. Lepäämään jättämisellä 

on yleisessä lainkäytössä perusta OK 14:4:ssä, joka ei tee eroa lainkäyttölin-

jojen välillä. Periaatteessa kumpikin menettelytapa edellyttää asianosaisten 

suostumusta. Access to justice -periaatteesta seuraa, että asianosaisen tulee 

päästä oikeuksiinsa kohtuullisessa ajassa siitä riippumatta, onko hänellä toi-

sella lainkäyttölinjalla vireillä samaan tapahtumakulkuun (tai vastaavaan) 

perustuva asia.

Hallintolainkäytön tutkimuksessa on kiinnitetty yleisen prosessioikeu-

den tutkimusta enemmän huomiota todistusvaikutuksen tapauskohtaiseen 

vaihteluun. Tähän on hyvä syy. Kuten edellä todettiin, hallintoprosessi on 

korvannut interrelatiivisen oikeusvoiman vastaavalla todistusvaikutuksel-

la. Yleisen lainkäytön ratkaisuilla on lähtökohtaisesti vain todistusvaikutus 

hallintoprosessiin. Tämä on selitetty edellä seuraukseksi hallintolainkäytön 

kaksoisroolista. Interrelatiivinen oikeusvoima ei istu käsitykseen hallinto-

lainkäytöstä viranomaistoiminnan laillisuusvalvojana. Voidaan kuitenkin 

kysyä, miten todistusvaikutus hallintolainkäytössä vaihtelee ja mitä todistus-

vaikutuksella todistetaan? Sama kysymykset toki esiintyvät aina, kun mieti-
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tään todistusvaikutusta. Todistusvaikutuksen vaihtelussa on perimmältään 

kysymys todistusharkinnan osasta eli todistusarvon antamisesta vieraan lain-

käyttölinjan ratkaisulle. Yllätys ei ole, että todistusarvo on sidoksissa yhtäältä 

vieraan lainkäyttölinjan perusrakenteisiin, toisaalta vieraan oikeudenkäyn-

nin tapahtumiin. Vaikka rakenteiden ja tapahtumien merkityksestä yksittäi-

sessä todistusharkinnassa voidaan keskustella, harkinnasta sinänsä ei löydy 

mainittavia eroja.409 Todistusharkinta on tässä kuten yleensäkin tapaussidon-

naista ja paljolti intuitiivista: yritykset määritellä todistusarvoja täsmällisesti 

(esimerkiksi numeraalisesti) eivät toistaiseksi ole tuottaneet kestäviä tuloksia.

On myönnettävä, että todistusvaikutuksen analyyttinen tarkastelu on pai-

kallaan niin tutkimuksessa kuin lainkäytössäkin. Vivahteet huomioon otta-

via sääntöjä tarvitaan. Tässä voidaan kuitenkin mennä liian pitkälle. Todis-

tusvaikutuksen perusidea katoaa, kun sille asetetaan ehtoja ja rajoituksia. 

Sen sijaan että todistusvaikutus helpottaisi todistelua rinnakkaisessa tai pe-

rättäisessä prosessissa, se tuokin todistusharkintaan ja näytön riittävyyden 

harkintaan lisävaikeutta. Oli niin tai näin, todistusvaikutusta arvioitaessa on 

muistettava, että todistusvaikutus voi olla vain todistelulla ja siitä tehdyil-

lä päätelmillä. Asianosaisten lausumilla - asianosaisiin rinnastetaan tässä 

hallintoprosessin “heikko” asianosainen eli hallintopäätöksen tehnyt viran-

omainen - ei ole varsinaista todistusarvoa, vaikka ne olisikin kirjattu toisen 

lainkäyttölinjan ratkaisuun tai sen ratkaisuaineistoon. Juridisena argumen-

taationa ne toki voivat vakuuttaa.

409. Ks. esimerkiksi Tomunen 2015 s. 32.
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6.1. Tutkimuksen terra incognita

Vaihtoehtoinen riidanratkaisu on uusi tulokas oikeudellisen konfliktinhal-

linnan maailmassa. Tästä syystä prosessioikeuden tutkimus ei ole ehtinyt 

kehittämään vastauksia niihin päällekkäisyyden ja peräkkäisyyden ongel-

miin, joita tämä riidanratkaisun arrivista on tuonut mukanaan.410 Meillä ei 

ole edes vakiintuneita käsitteitä, joilla suhteita ja vaikutuksia - jos niitä yli-

päätään on - kuvataan. Samoin meiltä puuttuvat sellaiset periaatteet, jotka 

antavat vastauksia tai edes ohjaavat potentiaalisiin vastausvaihtoehtoihin. 

Ilmeistä kuitenkin on, että muotoutuva kysymyksenasettelu on perimmäl-

tään sama, mikä on syntynyt valtiollisen lainkäytön sisällä. Ensiksikin: onko 

havaittavissa merkkejä vireilläolovaikutuksen kaltaisesta ilmiöstä valtiollisen 

lainkäytön ja vaihtoehtoisen riidanratkaisun jonkun menettelytyypin välillä? 

Ongelma konkretisoituu esimerkiksi kysymykseen, estääkö riitapuolten teke-

mä sopimus sovittelusta oikeudenkäynnin aloittamisen, jos sovittelua ei ole 

ensin yritetty. Toiseksi joudutaan miettimään riidanratkaisun lopputuloksen - 

esimerkiksi valtiollisen tuomioistuimen tuomion tai riitapuolten tekemän so-

vinnon - myöhempää pysyvyyttä. Esimerkiksi: estääkä sovinto saman kiistan 

viemisen myöhemmin tuomioistuimeen tai tuomio myöhemmän sovittelun 

samassa riidassa? Kannattaa huomata, että sovittelun prosessioikeudellinen 

kysymyksenasettelu ei kuitenkaan tyhjenny estävään vaikutukseen tai sovit-

410. Ks. Vindeløv 1997 s. 25.
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telun niveltämiseen lainkäytön järjestelmään. Sovittelun muita ulottuvuuk-

sia ovat muun muassa sovittelijatehtävän vaikutus henkilön myöhempään 

kelpoisuuteen, esimerkiksi voiko sovittelijana toiminut henkilö siirtyä lain-

käyttäjän rooliin oikeudenkäynnissä tai muussa vastaavassa menettelyssä - 

vaikkapa toimia samassa kiistassa tuomarina tai välimiehenä.411

Tarkastelussa ei päästä eteenpäin ilman uusia käsitteitä. Tässä luvussa pu-

hutaan yläkäsitteenä transrelatiivisesta vaikutuksesta. Sillä tarkoitetaan kaik-

kia niitä oikeudellisia vaikutuksia, jotka ylittävät valtiollisen riidanratkaisun 

ja vaihtoehtoisen riidanratkaisun välisen vedenjakajan. Vireilläolovaikutus-

ta muistuttavaa ehkäisevää, lykkäävää tai keskeyttävää vaikutusta kutsutaan 

tässä “estäväksi vaikutukseksi”, jotta se ei sekoittuisi alkuperäiseen prosessi-

oikeudelliseen vireilläolovaikutukseen. Oikeusvoimavaikutuksen kaltaisesta 

tai sellaiseksi oletetusta sitovuudesta taas puhutaan “pysyvyysvaikutukse-

na” ja sen synonyyminä “pysyttävänä vaikutuksena”. Tulevan tutkimuksen 

tehtäväksi jää löytää näille käsitteille paremmat nimet. Termi “ensiprosessi” 

sopii sen sijaan sellaisenaan tähänkin yhteyteen: ensiprosessina voi olla siis 

paitsi perinteinen (valtiollinen) oikeudenkäynti myös sovittelumenettely tai 

lautakuntakäsittely. Käsittelykiellosta puhumista sen sijaan vältetään tässä 

luvussa, koska se urauttaa ajatukset prosessioikeuden kehittelemiin konst-

ruktioihin kuten oppiin prosessinedellytyksistä. Estävä vaikutus ei nimittäin 

välttämättä ole samanlainen ehdoton tai pääsääntöinen käsittelykielto, mikä 

on teoriassa vallalla valtiollisessa lainkäytössä. 

Myös joitakin lisärajauksia tarvitaan, jotta tämä luku ei paisuisi suhteet-

tomaksi. Vaihtoehtoisen riidanratkaisun arsenaali on liian laaja, osin myös 

liian kirjava salliakseen yksityiskohtiin menevän vertailun. Tarkasteluun kel-

puutetaan tästä syystä pelkästään tuomioistuinsovittelu, niin sanottu insti-

tutionaalinen vapaa sovittelu sekä sopimusperusteinen lautakuntakäsitte-

ly.412 Ne edustavat samalla vaihtoehtoisen riidanratkaisun päätyyppejä eli 

konsensuaalista ja lainkäytöllistä riidanratkaisua. Vastinpariksi valtiollises-

ta lainkäytöstä otetaan pelkästään yleisen lainkäytön linja, siitäkin lähinnä 

vain riita-asian oikeudenkäynti. On syytä olettaa, että juuri tässä suhteessa 

411. EU:n sovitteludirektiivi vuodelta 2008 ei määrää tästä, joten asia jää kansallisten proses-
silakien varaan. Esimerkiksi laki riita-asioiden sovittelusta (394/2011) säätää, että sovittelijana 
toiminut tuomari ei saa käsitellä oikeudenkäynnissä sellaista asiaa, jossa hän on toiminut so-
vittelijana (14.2 §). Pääsääntöisesti kysymys on kuitenkin avoin. Esimerkiksi siitä, onko entinen 
sovittelija kelpoinen välimieheksi tai uudeksi sovittelijaksi samaan asiaan, ollaan eri mieltä.
412. Vaihtoehtoisen riidanratkaisun tyypeistä yleensä ks. Ristvedt-Nisja 2008 s. 42. Institutio-
naalisen sovittelun käsitteestä ks. Koulu 2006 s. 171. Sopimusperäisestä eli yksityisestä lauta-
kuntajärjestelmästä ks. Koulu 2011 s. 69.
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päällekkäisyys ja perättäisyys on tavallisinta. Hallintolainkäyttö sen sijaan 

jätetään kokonaan sivuun. On vaikea kuvitella, että itseriittoinen hallinto-

lainkäyttö hyväksyisi transrelatiivisia vaikutuksia vaihtoehtoisesta riidan-

ratkaisusta. Hallintolainkäyttö ei periaatteessa tunnusta vaikutuksia edes 

interrelatiivisesti eli valtiollisen lainkäytön linjojen välillä. Periaatteessa vaih-

toehtoinen riidanratkaisu voisi avautua vaikutteille hallintolainkäytöstä. Kun 

Suomen oikeus ainakin toistaiseksi suhtautuu täyskielteisesti julkisoikeudel-

listen kiistojen sovitteluun, tällaiselle vuorovaikutukselle on vaikea löytää 

käytännön edellytyksiä. Kannattaa huomata, että teemaan liittyviä tilantei-

ta syntyy tietenkin myös vaihtoehtoisen riidanratkaisun sisällä; esimerkiksi 

miten lautakuntakäsittely ja sovittelu sovitetaan yhteen? Vaihtoehtoisen rii-

danratkaisun sisäiseen estävään tai pysyttävään vaikutukseen ei kuitenkaan 

tässä tutkimuksessa laajemmin paneuduta. 

Oma aatehistoriallinen kysymyksensä on, miksi nämä vaihtoehtoistakin 

riidanratkaisua rasittavat päällekkäisyyden ja pysyvyyden ongelmat ovat vas-

ta nyt heränneet. Selitys löytyy vaihtoehtoisen riidanratkaisun virallistumi-

sesta, toisin sanoen sen liittämisestä osaksi perinteistä konfliktinhallinnan 

järjestelmää. Sovittelun varhaisvaiheessa eli kansalaisyhteiskunnan kaudel-

la ei ilmennyt tarvetta miettiä mahdollista päällekkäisyyttä. Kun sovittelu 

oli väitetysti ei-oikeutta, se saattoi täysin unohtaa valtiollisen lainkäytön ja 

päinvastoin. Sovittelun institutionaalistuminen ei sekään välittömästi tuo-

nut perustavaa muutosta. Vapaa sovittelu saattoi pysyä irrallaan “virallisesta” 

lainkäytöstä; se oli pitkään jopa ideologinen tavoite. Kysymys sovittelun ja oi-

keudenkäynnin suhteesta alkoi vakavasti kiinnostaa tutkijoita ja lainsäätäjää 

vasta, kun sovittelu siirtyi 1990-luvun puolivälissä tuomioistuimiin. Sovitte-

lun määrääminen pakolliseksi oikeudenkäynnin esivaiheeksi, mitä tapahtui 

joissakin maissa, herätti tietenkin välittömästi kysymyksen oikeuksiin pää-

systä. Pakollinen sovitteluvaihe oli nimittäin tulkittavissa oikeuksiin pääsyn 

tosiasialliseksi esteeksi. Tosin sellaiseksi voi nousta myös “vapaaehtoinen” 

sovittelu, jos se tosiasiallisesti on erottamaton osa oikeudenkäyntiä ja asi-

anosainen joutuu uhraamaan siihen aikaa ja kustannuksia, ennen kuin hän 

saa tuomion asiassaan. Sovintoon pakottaminen tuomarin prosessinjohdon 

toimenpitein taas on mitä ilmeisin oikeuksiin pääsyn este.  
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6.2 Estävä vaikutus

6.2.1. Ensiprosessina sovittelu: vaikutus 
oikeudenkäyntiin

Estävän vaikutuksen tarkastelu kannattaa aloittaa institutionaalistuneesta 

sovittelusta. Sovittelu toimii sopimusten verkossa. Mitä tulee säädöspohjaan, 

tuomioistuimeen sijoittuvan sovittelun estävä vaikutus tukeutuu normaalisti 

prosessilain määräyksiin. Tosin lakia riita-asioiden sovittelusta (394/2011) ei 

voi pitää tässä kohdin järin selvänä. Sovittelumenettelyn ja oikeudenkäynnin 

suhde joudutaan päättelemään niistä säännöksistä, jotka koskevat sovitte-

lua “tuomioistuinasiana käsiteltävässä” asiassa eli selkokielisesti riita-asian 

oikeudenkäynnissä (4.2 §). Asianosaiset voidaan ohjata oikeudenkäynnissä 

sovitteluun. Sovitteluun osoittaminen edellyttää tosin asianosaisten pyyntöä 

tai ainakin suostumusta. Tällainen pyyntö esitetään tavallisesti valmistelussa; 

pääkäsittelyyn päässyt oikeudenkäynti etenee normaalisti tuomioon saakka. 

Laki ei sano suoraan sitäkään, että riita-asian käsittely keskeytetään sovitte-

lun ajaksi. Kun kuitenkin laissa säädetään, että sovittelun päätyttyä ilman so-

vintoa käsittelyä jatketaan “riita-asian käsittelystä säädetyssä järjestyksessä”, 

tämä on selvästikin lainsäätäjän tarkoitus ja kuvattu tulkinta on tästä syystä 

perusteltu.413 Käsittelyn jatkamisen ehtona kylläkin on sovittelun muodol-

linen päättäminen. Sovittelu taas päättyy lain ilmoituksen mukaan, kun so-

vinto vahvistetaan, asianosainen ilmoittaa lopettavansa sovittelun tai sovit-

telija päättää, että sovittelun jatkaminen ei ole enää perusteltua. Sovittelun 

päättäminen on formaalisesti käsittelyratkaisu. Tämä ratkaisu voi olla myös 

suullinen tai ilmetä pelkästään tosiasiallisena toimintana, toisin sanoen riita-

asian käsittelyyn siirtymisenä.

Johdonmukaisuus vaatii samoja periaatteita myös itsenäiseen (eli oikeu-

denkäynnistä täysin erotettuun) tuomioistuinsovitteluun. Tässäkin tapauk-

sessa sovittelumenettely tulisi periaatteessa päättää, ennen kuin oikeuden-

käynti aloitetaan. Kun toisaalta haastehakemus on tulkittavissa ilmoitukseksi 

halusta päättää sopimus, sovittelumenettelyn estävä vaikutus teoriassa val-

litsee, mutta se loppuu välittömästi, kun riitapuoli sitä yksipuolisesti haluaa. 

Halunsa päättää sovittelu hän tuo esiin joko sitä koskevalla nimenomaisella 

ilmoituksella tai konkludenttisesti siten, että hän jättää haastehakemuksen. 

Se, tehdäänkö tässä tilanteessa sovittelun päättymisestä muodollinen käsit-

413. Näin asia on yleensä ymmärrettykin. Ks. esimerkiksi Ervasti-Nylund 2014 s. 397.
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telyratkaisu, on tekninen kysymys. Laki rikosasioiden sovittelusta on paljon 

epäselvempi oikeudenkäynnin ja sovittelun suhteesta on (1015/2005). Lain 

mukaan sovitellaan myös sellaisia riita-asioita, joissa ainakin yksi osapuoli 

on luonnollinen henkilö. Tässä riita-asian sovittelussa rikosasioiden sovitte-

lussa on “soveltuvin osin” voimassa, mitä laissa säädetään rikosasioiden so-

vittelusta (1.2 §).414 Riita-asian sovittelu on selvästikin haluttu täysin irrottaa 

mahdollisesta oikeudenkäynnistä. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että sovit-

telutoimiston ei tarvitse ilmoittaa sovittelusta tuomioistuimelle. Epäloogista 

kylläkin sovittelutoimiston on ilmoitettava poliisi- tai syyttäjäviranomaiselle 

päätöksestään, jolla se on joko kieltäytynyt ottamasta asiaa soviteltavaksi tai 

keskeyttänyt aloitetun sovittelun. 

Vapaan institutionaalisen sovittelun estävästä vaikutuksesta ei ole lain-

tasoisia säännöksiä suuntaan eikä toiseen.415 Näin vastausta hakeva jou-

tuu vapaassa sovittelussa tukeutumaan joko sopimusoikeuden tai pro-

sessioikeuden periaatteisiin. Kansallisten lakien erot ovat melkoiset. Eri 

maissa on päädytty hyvinkin erilaisiin linjauksiin siitä, millä edellytyksillä 

oikeudenkäyntiä estävä vaikutus syntyy, mitä kaikkea se koskee ja kuinka 

kauan vaikutus jatkuu. 416 Jos estävä vaikutus palautuu prosessioikeuden 

yleisiin oppeihin, keskiöön nousee oikeussuojan tarve. Oikeussuojan tar-

ve on perinteisesti luokiteltu ehdottomaksi prosessinedellytykseksi, ja sen 

puuttuminen saa aikaan sen, että kanne jätetään tutkimatta. On helppo 

huomata, että sovittelusopimukset ovat liitettävissä monin eri tavoin asi-

anosaisen oikeussuojan tarpeeseen. Jos oikeussuojan tarve nostetaan rat-

kaisevaksi, voidaan päätyä absurdeihin lopputuloksiin: tuomioistuinso-

vittelu tai muu viranomaissovittelu ei esimerkiksi estä oikeudenkäyntiä, 

mutta sen sijaan vapaalla sopimusperusteisella sovittelulla voi olla tällai-

nen vaikutus. Totta on, että tukeutuminen oikeussuojan tarpeeseen on ol-

lut esillä myös prosessioikeudellisten käsittelykieltojen tulkinnassa. Ku-

ten edellä todettiin, oikeussuojan tarvetta on jopa tarjottu negatiivisen  

414. Riita-asioiden sovittelu rikosasioiden sovittelun puitteissa jää yleensä maininnan varaan 
laajoissakin yleisesityksissä. Ks. esimerkiksi Ervasti-Nylund 2014 s. 504.
415. Perinteisesti on mietitty sitä estävää vaikutusta, joka liittyy välimiesmenettelyä tai oikeu-
denkäynnin muunnelmia (esimerkkinä kevennetyt tai nopeutetut menettelyt) koskeviin sopi-
muksiin. Tällöin on tavallisesti päädytty, joko nimenomaisten säännösten tai prosessioikeu- 
den periaatteiden avulla, vahvaan estävään vaikutukseen. Jonkinlaisena poikkeuksena ovat 
kuitenkin olleet sellaiset sopimukset, jotka koskevat samassa tuomioistuimessa tapahtuvia 
menettelyjä. Ks. SOU 2007:26 s. 235.
416. Mielipiteiden kirjosta perusteluineen Knuts antaa hyvän yleiskuvan. Ks. Knuts 2006 s. 79. 
Itse ongelmaan hän ei sen sijaan ota suoraan kantaa.
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oikeusvoimavaikutuksen korvikkeeksi.417

Tässä vaiheessa on järkevää tarkentaa kysymyksenasettelua sen mukaan, 

mitä sovittelusta on yksittäistapauksessa sovittu. Ensimmäisessä tapaukses-

sa osapuolet ovat sopineet oikeudenkäynnin estymisestä siksi ajaksi, jonka 

sovittelu vie. Tällöin ongelmaksi nousevat sopimusvapauden rajat, etenkin 

suhteessa ihmisoikeuksiin kuuluvaan pääsyyn tuomioistuimeen. Toises-

sa tapauksessa tällaista sopimusehtoa ei ole sovittelusopimuksessa, mutta 

sopimuksessa kuitenkin asetetaan vähimmäis- ja maksimiajat sovittelulle. 

Kolmannessa tilanteessa sen enempää sovittelun määräajoista kuin sen es-

tävästä vaikutuksestakaan ei ole sovittu mitään. Jos estävästä vaikutuksesta 

on vartavasten sovittu, riitapuolet ovat tietenkin sidottuja sopimukseensa. 

Eri asia on, milloin he siitä vapautuvat. Myös vastaaminen toiseen sovelta-

mistilanteeseen on helppoa. Kun sopimuksessa on määrätty vähimmäisaika 

sovittelulle, vaikuttaa luontevalta, että osapuolella ei ennen tuon määräajan 

päättymistä voi olla huomiota ansaitsevia oikeussuojaodotuksia, toisin sa-

noen hänellä ei ole pääsyä tuomioistuimeen. Jälleen varsinaiseksi ongel-

maksi jäävät poikkeukset eli vapautuminen tästä sidonnaisuudesta. Jos taas 

määräajastakaan ei ole sovittu, voidaan vastaavasti sanoa, että sovitteluun 

on käytettävä tilannekohtaisesti määräytyvä kohtuullinen aika. Tänä aikana 

riitapuolella ei ole pääsyä tuomioistuimeen. 

Ulkomaisissa sovittelusopimuksen malleissa (tässä esimerkkinä CEDR-

mallikaavat) estävää vaikutusta tarkennetaan määräämällä sopimuksissa 

myös siitä, miten kauan sovittelusopimuksella on tällainen vaikutus. Yksin-

kertaisessa sovittelun peruslausekkeessa ei ole vähimmäisaikaa sovittelulle, 

mutta tässä tapauksessa sovittelu ei myöskään, lausekkeen nimenomaisen 

ehdon mukaan, estä oikeudenkäynnin aloittamista. Vähimmäisaikaa käyttä-

vä mallikaava taas sisältää ehdon, jonka mukaan kumpikaan riidan osapuoli 

ei saa aloittaa oikeudenkäyntiä, ennen kuin hän on ottanut osaa sovitteluun 

sovitun vähimmäisajan. Vähimmäisaikaista osallistumista ei kuitenkaan tar-

vita, jos sovittelumenettely sitä ennen päättyy tai vastapuoli alusta alkaen 

kieltäytyy ottamasta siihen osaa.418 Tosin kieltäytyminen tavallisesti päättää 

sovittelun tai estää sen aloittamisen, joten soveltamistilanteet ovat käytän-

nössä päällekkäiset. Joskus koko problematiikka kierretään, mistä Suomen 

Asianajajaliiton mallisäännöt ovat esimerkki. Jos sovintomenettelyn kohtee-

na oleva riitakysymys on vireillä tuomioistuimessa tai välimiesoikeudessa, 

asianosaiset voivat mallisääntöjen mukaan “tarpeen vaatiessa” pyytää oikeu-

417. Ks. edellä jakso 2.5.
418. Lauseketyypeistä ja niiden tulkinnasta ks. Koulu 2006 s. 235.
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denkäynnissä lykkäystä sovintoneuvotteluja varten (6-k). Tosin tämä mah-

dollisuus heillä on muutenkin, eikä määräys aseta tässä suhteessa mitään 

velvoitetta. Säännöt eivät tietenkään velvoita tuomioistuinta, joskin tuomio-

istuimet ovat perinteisesti suhtautuneet myötämielisesti tällaisiin asianosais-

ten toivomuksiin. 

Käytännössä on vaikea varmuudella sanoa, mitä asianosaiset ovat tällai-

silla lausekkeilla tarkoittaneet sopia. Lausekkeet ovat monasti rutiiniehtoja, 

jotka otetaan pääsopimukseen niiden sisältöä tai sopivuutta sen kummem-

min miettimättä. Ratkaiseva merkitys pitäisi antaa sovittelulausekkeen tai 

vastaavan sopimuksen sanamuodolle. Sanamuotokaan eli sopimuksen sa-

nanmukainen tulkinta ei aina anna kunnollista vastausta. Esimerkiksi sopi-

muskäytännössä tavallisten ilmaisujen “riitaa yritetään ensin sovitella” tai 

“riita selvitetään ensisijaisesti sovittelulla” saatetaan katsoa tarkoittavan, että 

riidan vieminen suoraan oikeudenkäyntiin on ehdosta huolimatta sallittua. 

Sitähän ei suoraan kielletä. Yhtä hyvin voidaan väittää, että ehto on hyvän 

tarkoituksen ilmaus, eräänlainen riidanratkaisun aiesopimus. Sen sijaan so-

vittelulausekkeen ehdoton määräys (“riita on ratkaistava sovittelussa” tai “rii-

ta tulee käsitellä sovittelussa”) on normaalisti tulkittavissa merkiksi päinvas-

taisesta tarkoituksesta. Lausekkeet kuitenkin vielä hakevat muotoaan, joten 

niiden kirjaimelliseen tulkintaan on uskallettua lähteä nykyisessä kehitysvai-

heessa. Muuten käy helposti niin, että ilmaisuille annetaan sellainen merki-

tys, jota kumpikaan riitapuoli ei ole halunnut. Riidanratkaisulausekkeista-

han ei normaalisti kerry täydentävää tulkinta-aineistoa, josta asianosaisten 

tarkoitus kävisi ilmi. 

Oikeudenkäyntiä koskeville sopimuksille on tapana asettaa korotettu-

ja selkeyden ja nimenomaisuuden vaatimuksia. Tällaiset vaatimukset käy-

tännössä johtavat sovittelulausekkeen sanamuodon mukaiseen tulkintaan 

eli riitapuolten subjektiivisen tarkoituksen sivuuttamiseen.419 Sovitteluso-

pimusta voidaan kuitenkin pitää tässä suhteessa eräänlaisena poikkeukse-

na, koska sen vaikutus lähtökohtaisesti rajoittuu asianosaisiin. Sanamuodol-

le on annettavissa enintään heikon indision arvo, etenkin kun sovitteluun 

liittyvä kielenkäyttö etsii vielä muotoaan eikä tavallisillakaan ilmaisuilla ole 

vakiintunutta merkitystä. Monet sovittelulausekkeiden (tai erillisten sovitte-

lusopimusten) ilmaisut ovat sitä paitsi vähemmän onnistuneita suoria kään-

nöksiä vieraskielisistä teksteistä. Nämä tekstit ovat monasti tarkoituksellisen 

epämääräisiä omassa oikeuskulttuurissaan. Määräys sovittelun vähimmäis-

419. Koulu 2009 s. 113.
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ajasta on jossain määrin eri asemassa kuin tapauskohtainen sanamuoto ja 

sen tulkinta. Sovitulla vähimmäisajalla ei nimittäin loogisesti voi olla muuta 

tarkoitusta kuin varmistaa sovittelun osapuolille tämän mittainen häiriötön 

(=oikeudenkäynnistä vapaa) rauhoitusaika. 

Rationaalisesti toimivien osapuolten on täytynyt ymmärtää tämä mer-

kitysvivahde. Tästä syystä sovittelulle asetettu vähimmäisaika on pääsään-

töisesti tulkittavissa osoitukseksi osapuolten tarkoituksesta kieltää oikeu-

denkäynnin tai muun lainkäyttömenettelyn aloittaminen sovittelun aikana. 

Määräys on toisin sanoen presumptio. Presumptiivinen vaikutus on kumot-

tavissa osoittamalla, että osapuolilla ei yksittäistapauksessa ollutkaan täl-

laista tarkoitusta. Eri asia on, että käytännössä olettamuksen kumoaminen 

vie luultavasti enemmän aikaa kuin mitä vähimmäisaika on. Myös niin sa-

nottu porraslauseke on sinänsä tulkittavissa vastaavaksi kielloksi (tarkkaan 

ottaen vastaavaksi olettamukseksi), vaikka siinä ei olisikaan asetettu vähim-

mäisaikaa neuvotteluille tai sovittelulle.420 Presumptiivinen vaikutus seuraa 

lausekkeen sisäisestä logiikasta; osapuolethan ovat sopineet pehmeästä al-

kuvaiheesta ennen kovaa (lainkäytöllistä) loppuvaihetta. Sen sijaan eroa ei 

loogisesti voida tehdä sillä perusteella, onko kysymyksessä perussopimuk-

seen otettu sovittelulauseke vaiko erillinen sovittelusopimus. Kumpaankin 

on liitettävissä joko oikeudenkäynnin kieltävä tai sen salliva tarkoitus.

Jos kiellolle aloittaa oikeudenkäynti sovittelun aikana löydetään perusta 

sovittelusopimuksesta, sopimus sitoo asianosaisia. Sitovuus seuraa suoraan 

sopimussitovuuden periaatteesta, joka on voimassa myös oikeudenkäyntiä 

tavalla tai toisella sivuavissa sopimuksissa. Oikeudenkäynnin kieltävä määrä-

ys rinnastuu luontevimmin suoritusaikaan (‘maksuaikaan’), jonka suoritus-

velvollinen osapuoli saa suoritukseen oikeutetulta osapuolelta. Perinteisen 

käsityksen mukaan kanne, joka nostetaan ennen kuin velallisen saama mak-

suaika on päättynyt, ei menesty. Se joko hylätään ennenaikaisena tai jätetään 

tutkimatta oikeussuojan tarpeen puuttuessa. Kuten edellä todettiin, tätä van-

haa aksioomaa on tarkennettu alioikeusuudistuksessa ja sen jälkeisessä mo-

dernissa prosessioikeudessa. Eräissä tilanteissa kantajalle nimittäin voidaan 

antaa ehdollinen suoritustuomio. Tällaisessa tuomiossa vastaajan suoritus-

vastuun olemassaolo vahvistetaan, mutta lopullinen suoritusvelvollisuus jää 

riippumaan myöhemmästä tapahtumasta.421 Myöhempi tapahtuma on esi-

merkiksi kantajan oma vastavuoroinen suoritus (KKO 1992:59), josta seuraa 

vastaajan suoritusvelvollisuuden aktualisoituminen. Myöhemmän tapah-

420. Porraslausekkeista ja niiden vaikutusmekanismista ks. Koulu 2006 s. 177.
421. Lappalainen 2001 s. 358.
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tuman (määrittelystä riippuen purkavan tai lykkäävän ehdon) kontrollointi 

jää ulosottomiehen huoleksi. Kun tämä mahdollisuus siirretään sovittelun 

kontekstiin, perinteinen vastaus - sovittelun aikana nostettu kanne jätetään 

tutkimatta tai hylätään - ei näin ole enää itsestään selvä. Tuomioistuin saa 

toisin sanoen velvoittaa vastaajan suoritukseen sillä ehdolla, ettei käynnissä 

oleva institutionaalinen sovittelu johda muuhun tulokseen, eli suoritusvel-

vollisuuden kumoamiseen tai pienentämiseen sovintosopimuksella. Eri asia 

on, että tässä vaiheessa jokseenkin kaikki sovinnon edellytykset ovat kadon-

neet. Sovittelu jäisi tyhjäksi muodollisuudeksi. Ehdollinen suoritustuomio ei 

tästä syystä kelpaa ristiriitaisten vaatimusten kompromissiksi.

Edellä olevat tulkinnat ovat lähellä sitä, mitä UNCITRAL mallilaki sovit-

telusta suosittaa (13 art.).422 Mallilain mukaan asianosaisten nimenomaiselle 

(expressly) sopimukselle, jolla he luopuvat oikeudestaan aloittaa oikeuden-

käynti sovittelun käynnissä ollessa, on annettava oikeudenkäynnissä vaiku-

tusta. Sitä, mitä tämä vaikutus on, mallilaki ei kuitenkaan kerro. Mallilain 

soveltamisoppaassa huomautetaan, että tuomioistuimen on torjuttava so-

pimuksen vastainen oikeudenkäynti, toisin sanoen sopimuksen vaikutus on 

oikeudenkäynnin estävä. Mallilaki tekee kuitenkin tärkeän poikkeuksen pää-

sääntöönsä. Estävää vaikutusta ei anneta, jos kanteen nostaminen on ollut 

välttämätöntä osapuolten oikeuksien säilyttämiseksi. Näin mallilaki on sisäi-

sesti hieman ristiriitainen. Yhtäältä se korostaa poikkeussäännön poikkeuk-

sellisuutta, toisaalta se antaa kantajalle subjektiivisen ja yksipuolisen vallan 

arvioida, milloin hänen oikeutensa vaarantuvat (“in the opinion of that par-

ty”). Tulkintaetuoikeus eli yksinoikeus arvioon vie pohjan koko pääsäännöltä. 

On syytä epäillä, pääseekö väitetty pääsääntö sovellettavaksi yhdessäkään 

käytännön tapauksessa. Kantaja luultavasti keksii aina jonkun selityksen sil-

le, miten hänen oikeutensa vaarantuvat. Mallilakia ei ole saatettu Suomessa 

voimaan, joten ongelmana on lähinnä se, onko sama oikeusseuraamus joh-

dettavissa yleisistä sopimusoikeudellisista periaatteista. Reaalinen harkinta 

ei tulkintaa kylläkään tue. Kantajan oikeussuojan tarve tyydyttyy oikeudella 

hakea väliaikaista turvaamista. Turvaaminen kannattaisi tästä syystä jättää 

sopimusperusteisen kiellon oikeusvaikutusten ulkopuolelle, jos niitä ylipää-

tään annetaan.423 Voidaan myös huomauttaa, että vastapuolen viivyttely so-

422. Ks. lähemmin Koulu 2006 s. 252.
423. Saattaakin olla, että mallilaissa on pidetty silmällä nimenomaan tätä tapausta, toisin sa-
noen turvaamistoimihakemus on katsottu käsitteellisesti oikeudenkäynnin aloittamiseksi. So-
veltamisopas nimittäin viittaa tässä yhteydessä väliaikaistoimiin ja määräajan kulumisen kat-
kaisemiseen. Ks. Guide to Enactment 2002 s. 54. Kun kiellon oikeusvaikutukset hahmotetaan 
näin laajoiksi, tarvitaan tietenkin poikkeussääntö.
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vittelun käynnistymisessä tai passiivisuus sen aikana normaalisti oikeuttaa 

osapuolen purkamaan sovittelusopimuksen. Monet mallisäännöt antavat 

hänelle myös oikeuden vetäytyä sovittelusta eli asiallisesti oikeuden päättää 

sovittelu. Kummassakin tapauksessa sovittelun oikeudenkäyntiä estävä vai-

kutus lakkaa automaattisesti. Kompromissitulkinta voisi näin olla, että osa-

puolelle tunnustettaisiin oikeus kanteen ajamiseen vaarantumistilanteissa, 

mutta arvion oikeuden vaarantumisesta tekisi tuomioistuin. Sovittelun aika-

na aloitettu oikeudenkäynti edellyttäisi näin kantajan oikeuden “objektiivista” 

vaarantumista mallilain “subjektiivisen” vaarantumisen sijasta.

Lopuksi on ratkaistava, mikä on prosessilain kanta kanteen nostamiseen 

ennen sovittelulle varatun ajan päättymistä. Edellä on jo torjuttu yksi vaih-

toehto, ehdollinen suoritustuomio. Myös traditionaalinen vastaus, kanteen 

jättäminen tutkimatta, ansaitsisi ehkä saman kohtalon, ainakin jos perustee-

na käytetään oikeussuojan tarpeen puuttumista. Prosessioikeuden tutkimus 

on nimittäin vierastanut oikeudellisen intressin - joka useimmiten ellei ai-

na on oikeussuojan tarve - korottamista sellaiseksi erilliseksi prosessinedel-

lytykseksi, joka vaatii omaa harkintaansa. Ongelma nähdään mieluummin 

kysymyksenä kanteen aineellisoikeudellisesta perusteesta.424 Jos lähtökohta 

hyväksytään, reaalinen valinta joudutaan näin tekemään kanteen hylkäämi-

sen ja lepäämään jättämisen välillä. Kuten edellä havaittiin, lepäämään jät-

täminen on osaksi lakisääteinen instituutio, osaksi taas vastaavaan päästään 

yksinkertaisesti jäädyttämällä asian käsittely tuomioistuimessa.425 Oikeuden-

käynti “odottaa”, kunnes kirjallinen valmistelu aloitetaan tai valmisteluistunto 

ja pääkäsittely järjestetään. Eri asia on, että tällaista “lepäämään jättämistä” 

ei pystytä erottamaan muusta viipymisestä ja tarkoituksellinen viivyttely hä-

vittääkin koko ongelman. 

Sovittelun vähimmäisaika on sopimuksissa ja lausekkeissa normaalisti 

lyhyt, mallisäännöissä se on maksimissaan 90 päivää. Kuten edellä todettiin, 

tätä ajanjaksoa voitaneen pitää “kohtuullisen sovitteluajan” enimmäismää-

ränä silloin, kun sovittelusopimus ei aseta vartavastista aikaa ja se joudutaan 

näin johtamaan sopimusoikeuden periaatteista. Teoriassa enimmäisaika on 

kuitenkin tapauskohtainen, toisin sanoen se riippuu soveltamistilantees-

424. Lappalainen 2001 s. 14. Järkevä oikeussuojan tarve on asetettu myös tuomioistuinsovit-
telun edellytykseksi tosin samalla korostaen sen pidättyväistä tulkintaa. Sovitteluhakemus 
saadaan hylätä vain, kun asiassa ei “ilmiselvästi” ole oikeudellista intressiä. Ks. Ervasti 2005 
s. 146. Tosin voidaan puhua eräänlaisesta oikeudellisen intressin renessanssista. Kuten edellä 
todettiin, oikeussuojan tarve on välillä nostettu esimerkiksi “tilanneherkästä” oikeusvoima-
ajattelusta. Ks. edellä jakso 2.4.
425. Ks. edellä jakso 5.3.2.
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ta. Tämä ei prosessilain kannalta tietenkään voi olla ihanneratkaisu. Har-

kinnassa huomioon otetaan sekä osapuolten intressi päästä sovinnolliseen 

asiaratkaisuun että heidän prosessioikeudelliset ihmisoikeutensa kuten oi-

keus päästä tuomioistuimeen. Vastauksella ei ole kovin suurta väliä. Verk-

kaisesti toimivassa tuomioistuimessa kohtuullinen aika ehtii päättyä, ennen 

kuin kanteen käsittely muutoinkaan alkaisi. 

Toisaalta tosiasiallisen (ja tarkoituksellisen) viivyttelyn kestämättömyys 

legaaliperiaatteen ja asianosaisten oikeussuojan näkökulmasta on ilmeinen, 

joten lepäämään jättäminen jää ainoaksi luvalliseksi tulkintavaihtoehdoksi. 

Kuten edellä todettiin, tuomioistuin voi määrätä, että asian käsittelyä jatke-

taan vasta esteen poistuttua, jos asian ratkaisemisen kannalta on tärkeää, että 

toisessa oikeudenkäynnissä tai muussa menettelyssä oleva kysymys ratkais-

taan ensin (OK 14:4). Pykälää on helppo soveltaa kaikkiin lainkäyttölinjoihin, 

esimerkiksi hallintoprosessi kuuluu selvästikin pykälän ydinsoveltamisalaan. 

Kauas siltä ei jouduta, vaikka soveltamisala ulotetaan muuhun lakisääteiseen 

riidanratkaisuun kuten kuluttajalautakuntiin. Soveltamisalan äärirajoihin 

ei törmätä vielä silläkään, että institutionaalinen sovittelu ymmärretään py-

kälän tarkoittamaksi menettelyksi. Tosin sovittelussa ei yleiskielisessä mer-

kityksessä “ratkaista” asioita. Logiikka on kuitenkin sama. Kenties turhaksi 

osoittautuvaan tuomioistuinkäsittelyyn ei kannata uhrata varoja.426 Voidaan 

myös muistuttaa siitä, että aikanaan pykälää (tarkkaan ottaen sen edeltäjää 

OK 16:5:ää) säädettäessä sen yhtenä soveltamistilanteena pidettiin käynnissä 

olevia sovintoneuvotteluja.427

Edellä on pidetty silmällä tilannetta, jossa osapuolet ovat nimenomaan 

tai hiljaisesti antaneet sovittelulle estävän vaikutuksen. Entäpä kun tällaista 

sopimusta ei voida osoittaa? Edellä institutionaalista sovittelua on verrattu 

velallisen saamaan maksuaikaan. Maksuaika puolestaan estää, jos uskotaan 

vallitsevaa kantaa, vähintäänkin ehdottomaan suoritustuomioon päättyvän 

oikeudenkäynnin. Tämä estävä vaikutus ei selvästikään riipu siitä, onko erik-

seen sovittu maksuaikaan liittyvästä rajoituksesta oikeudenkäynnin aloitta-

426. Vasta-argumentiksi ei tietenkään käy puuttuva vastavuoroisuus: sovitteluhan periaattees-
sa jatkuu sen aikana vireille pannusta oikeudenkäynnistä huolimatta. Ero selittyy sovinnon 
kokonaisvaltaisuudella. Jos sovintoon päästään itse konfliktissa, vireillä olevista oikeudenkäyn-
neistä luovutaan, koska ne ovat pelkästään konfliktin ilmenemismuotoja. Siitä, miten alkanut 
oikeudenkäynti vaikuttaa sovinnon todennäköisyyteen tai sisältöön, ei ole systemaattisesti 
koottua tietoa. Voidaan sanoa, että yhtäältä oikeudenkäynnin vireillä oleminen tehostaa “lain 
varjovaikutusta” (tunnetun sanonnan mukaan sovittelu tapahtuu “lain varjossa”). Toisaalta 
taas voidaan väittää, että oikeudenkäynti provosoi ja tuhoaa osapuolten välisen luottamuksen, 
mikä kaataa toiveet päästä sovintoon.
427. HE 1990:15 s. 105.
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misessa. Maksuaika sinänsä saa toisin sanoen aikaan tämän vaikutuksen. 

Se, että maksuaika saattaisi johtaa ehdolliseen suoritustuomioon (mikä on 

tulkinnallisesti epäselvää), ei kumoa logiikkaa. Kysymyksessä on ainoastaan 

tapa toteuttaa estävä vaikutus, samalla osapuolten erisuuntaiset intressit tyy-

dyttäen. On vaikea keksiä syytä, miksi “prosessioikeudellinen” lykkäys - vä-

himmäisajan tai kohtuullisen ajan sisältävä sovittelusopimus - olisi eri ase-

massa kuin “aineellisoikeudellinen” lykkäys eli maksuaika. Prosessioikeuden 

näkökulmasta ennen määräajan päättymistä nostettu kanne on ennenai-

kainen, eikä prosessijärjestelmä anna tällaisille vaatimuksille oikeussuojaa. 

Muuta kantaa pystytään perustelemaan lähinnä käytännön syillä. 428 Oikeu-

denmukaisuus on kuitenkin korkeampi prosessiarvo kuin tuomioistuimen 

hankaloituva päätöksenteko. Kannattaa panna merkille, että tulkintaa auto-

maattisesta estävästä vaikutuksesta ei myöskään pystytä torjumaan perusoi-

keusargumentaatiolla. Vaikka pääsy tuomioistuimeen on perusoikeus (PeL 

21 §), siitä ei seuraa, että pääsyn on oltava välitön.429

6.2.2. Ensiprosessina sovittelu tai lautakuntakäsittely: 
vaikutus muuhun vaihtoehtoiseen riidanratkaisuun

Vahva pääsääntö on, että aikaisempi vaihtoehtoisen riidanratkaisun menet-

tely ei vaikuta toiseen vaihtoehtomenettelyyn. Konsensuaalisessa riidanrat-

kaisussa tämä ei tunnu edes kaipaavan perusteluja. Harva keksii syyn siihen, 

miksi sovittelumenettely, oli se päättynyt tai ei, automaattisesti estäisi toi-

sen sovittelumenettelyn käynnistämisen. Tosin on myönnettävä, että lain-

tasoisten säännösten totaalinen puuttuminen tekee päätelmät epävarmoik-

si. Sovittelun oman ideologian mukaan päällekkäisen sovittelun sisäinen 

mielekkyys ratkaisee. Rinnakkaisessa tai perättäisessä sovittelussa voidaan 

päästä sovintoon, vaikka ensisovittelusta ei tullutkaan tulosta. Onnistuminen 

uudessa menettelyssä on aina mahdollista, koska olosuhteet voivat muut-

tua tai riitapuolet muuttaa mieltään. Sen sijaan tuomioistuinsovittelun - ja 

osaksi riita-asioiden sovittelun rikossovittelun kontekstissa - osalta voidaan 

ajatella varauksellisempaa suhtautumista. Tällaiseen sovitteluun voitaisiin 

esimerkiksi soveltaa samoja sääntöjä, kuin riita-asioiden samanaikaiseen 

428. Toisaalta yllä puollettua tulkintaa, sopimuksesta riippumatonta estävää vaikutusta, saate-
taan myös väittää hyvin “praktiseksi”. Se vapauttaa tuomioistuimen miettimästä sitä, mitä asi-
anosaiset ovat sovittelusopimuksessa tarkoittaneet, toisin sanoen ovatko he halunneet antaa 
sovittelulle estävän vaikutuksen. Sen sijasta tuomioistuin voi keskittyä sen selvittämiseen, onko 
sovittelusopimus tehty, millaisen sovitteluajan se määrää ja onko tuo aika päättynyt. 
429. Ks. lähemmin Koulu 2006 s. 252.
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vireilläoloon. Tällöin ensimmäinen tuomioistuinsovittelu estäisi tai ainakin 

keskeyttäisi myöhemmin haetun toisen tuomioistuinsovittelun. Luennassa 

vireillä oleva tuomioistuinsovittelu siis rinnastuisi vastaavaan oikeudenkäyn-

tiin. Sovittelujen välistä estävää vaikutusta saatetaan jopa osaksi perustella 

samoilla argumenteilla kuin traditionaalista vireilläoloprekluusiota. Saman-

aikaiset sovittelut ovat voimavarojen hukkakäyttöä, ne rasittavat asianosaisia 

(tosin rasitus on vähäistä oikeudenkäynteihin verrattuna) ja johtavat ehkä ris-

tiriitaisiin sovintoihin. Tosin käytännössä jälkimmäinen vaara on olematon, 

missä suhteessa sovittelu eroaa merkittävästi oikeudenkäynnistä. 

Edellä kannatettu pääsääntö on lähtökohta myös lainkäytöllisessä vaih-

toehtoisessa riidanratkaisussa. Vireillä olevan sovittelumenettelyn ei anneta 

vaikuttaa esimerkiksi sopimusperusteisten lautakuntien toimintaan. Lauta-

kuntien lainkäytön tavoitteiden kannalta on oikeastaan hyväksi, että riitaa 

samanaikaisesti sovitellaan muualla. Jos sovittelu on johtanut tulokseen eli 

sovintosopimukseen, oikeus saada asia lautakunnan käsiteltäväksi ei enää 

ole yhtä selvä. Sopimusperusteinen lautakunta voi nimittäin kieltäytyä otta-

masta käsittelyyn asiaa, joka on kertaalleen ratkaistu. Tosin silmällä pidetään 

tavallisesti tilannetta, jossa lautakunta itse on ratkaissut asian päätöksellään, 

toisin sanoen kysymys on saman asian uudelleenkäsittelystä samassa lauta-

kunnassa.430 Tällöin uudelleenkäsittelystä kieltäytymistä voidaan perustella 

uuden käsittelyn todennäköisellä turhuudella: lautakunta tuskin muuttaa 

mieltään eli päätöstään, ellei asianosainen tuo esiin jotain ratkaisevasti uutta. 

Se taas ei käytännössä yleensä onnistu: kaikki on tuotu esiin ensikäsittelyssä. 

Jos lautakunta tutkisi asian ja päätyisi toiseen lopputulokseen saman aineis-

ton perusteella, heräävät pikemminkin epäilyt ulkopuolisesta painostuksesta. 

Sopimusperusteisilla lautakunnilla on kuitenkin oikeus järjestää uudel-

leenkäsittely niin kuin ne itse haluavat. Joidenkin lautakuntien säännöt salli-

vat saman asian uudelleenkäsittelyn lautakunnassa, jotkut lautakunnat taas 

kategorisesti kieltäytyvät uudelleenkäsittelystä.431 Lautakuntien säännöissä 

ei tavallisesti oteta kantaa siihen, mikä vaikutus käynnissä olevalla sovittelul-

la tai jo tehdyllä sovinnolla on. Tästä syystä päädytään kysymään erityisesti, 

estääkö sovintoon päättynyt sovittelu asian uudelleenkäsittelyn lautakun-

nassa, jos uudelleenkäsittely on säännöissä periaatteessa kielletty. Varhainen 

lautakuntatutkimus paheksui suuresti kertaalleen ratkaisun asian ottamista 

430. Ks. lähemmin Koulu 2011 s. 184.
431. Tekstiilihuoltoalan lautakunnan kotisivulla todetaan painokkaasti joskin moniselitteisesti: 

“Lautakunta ei käsittele asiaa uudelleen sen vuoksi, että jompikumpi osapuoli on tyytymätön 
lautakunnan antamaan yksimieliseen päätökseen”. 
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uuteen käsittelyyn. Kielteistä perusasennetta perusteltiin osaksi perintei-

sin prosessioikeudellisin argumentein, osaksi taas viittaamalla lautakuntien 

erityispiirteisiin. Pelkän uudelleenkäsittelyn mahdollisuuden todettiin joh-

tavan huolimattomaan asianajoon. Lautakunnan auktoriteetti luotettavana 

riidanratkaisijana puolestaan kärsisi, jos lautakunta toden teolla ryhtyisi kor-

jailemaan aikaisempia päätöksiään.432 Myös riitapuolten yhdenvertaisuut-

ta käytettiin perusteluna, tosin käänteisesti. Uudelleenkäsittely suosisi yhtä 

asianosaistahoa, kuluttaja-palkansaajia. Sen sijaan institutionaalinen asian-

osainen - esimerkkinä yritys - ei hevin voisi pyytää asian käsittelemistä uu-

delleen, koska yritys menettäisi siinämaineensa. Aikaisempaa päätöstäkään 

ei voitaisi muuttaa taustajärjestöön kuuluvan riitapuolen (eli käytännössä 

institutionaalisen tahon) eduksi, koska viimeistään se veisi uskon lautakun-

nan riippumattomuuteen. Nämä näkökohdat painavat myös silloin, kun ai-

kaisempi käsittely on päätynyt sovintoon. Toisin sanoen sovintoon päättynyt 

asia, tehtiin sovinto lautakunnassa tai sen ulkopuolella, ei näin saisi erityis-

asemaa eli oikeutta uudelleenkäsittelyyn lautakunnassa.

Vaikka lautakuntien autonomia on tunnustettava, uudelleenkäsittelyn 

epäkohdat kärjistyvät, jos käsittelykertoja ei ole rajoitettu tai lautakunnalla 

on vapaa valta päättää, mitä asioita se käsittelee uudelleen. Tavallisesti sään-

nöt eivät rajoita käsittelykertoja; lautakunta saa periaatteessa käsitellä saman 

asian niin monta kertaa kuin se haluaa. Tosin uskottavuuden ja legitimiteetin 

säilyttäminen toimii luontaisena rajoituksena: moninkertainen saman asian 

uudelleenkäsittely ei ole käytännössä ajateltavissa. Myös lautakunnalle itsel-

leen jätetty harkinnanvara vaikuttaa välillä liialliselta ja suorastaan oikeuksiin 

pääsyä vaarantavalta. Säännöissä tavallinen peruste ottaa asia uudelleen kä-

siteltäväksi on “painava syy”. Tällainen syy on lautakunnan harkinnassa, jo-

ten käytännössä sillä on vapaat kädet. Mikä tahansa ulkonainen tai sisäinen 

seikka on kelpuutettavissa “painavaksi syyksi”, jolloin mahdollisuus asian 

uudelleenkäsittelyyn avautuu. Sellaiseksi kelpaa myös lautakunnan jäsenten 

mielenmuutos. Yhdessä, eli muutoinkin oikeudenkäyntimäisessä urheilun 

oikeusturvalautakunnassa uudelleenkäsittely sen sijaan on periaatteessa ra-

joitettua ja samalla kontrolloitavissa.433 Uudelleen käsittely edellyttää joko 

asiassa kertynyttä uutta selvitystä tai jonkinlaista ratkaisukäytännön muu-

tosta. Uudelleen käsittelyä vaativan riitapuolen on nämä perusteet yksilöi-

432. Heuman 1980 s. 731. Toisin sanoen vaikka uudelleenkäsittely näennäisesti aloitettaisiin, 
aikaisempaa päätöstä ei useinkaan muutettaisi. Konfliktiteorian kannalta tällainen uudelleen-
käsittely on ymmärrettävästi hyödytön. 
433. Koulu 2011 s. 184.
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tävä ja tarvittaessa osoitettava. Tosin käytännön muutos lienee useimmiten 

notoorinen tai ainakin lautakunnan tiedossa. Asia erikseen on, että uutta 

selvitystä (tai sellaiseksi hyvällä tahdolla ymmärrettävää aineistoa) lienee 

aina saatavissa asiaan kuin asiaan.

Ratkaisukäytäntökään ei ole selkeä kriteeri. Ensiksikin lautakunta voi itse 

vaikuttaa ratkaisukäytäntöönsä, toiseksi ratkaisukäytäntö yleensä muuttuu 

ajan mukana, vaikka sitä ei tarkoituksellisesti muutettaisikaan. Mitä pitempi 

tarkastelujakso valitaan, sitä varmemmin käytännön voidaan sanoa muut-

tuneen. Urheilun oikeusturvalautakunnassa uudelleenkäsittelyä rajoitetaan 

kuitenkin myös sisällöllisesti. Aikaisemmassa lautakunnan päätöksessä mää-

rättyä rangaistusta ei saa koventaa. Poikkeus on laina yleisestä prosessioikeu-

den reformatio in pejus -kiellosta. Kieltoa kuitenkin sovelletaan vain kapealla 

alueella. Kaikissa muissa suhteissa tämän lautakunnan aikaisempaa päätöstä 

saadaan muuttaa uudelleenkäsittelyä vaatineen asianosaisen vahingoksi. To-

ki vapaata muutettavuutta voidaan perustella myös sillä, että käsitteellisesti 

uudelleenkäsittely ei ole sellaista muutoksenhakua, jossa reformatio in pejus 

-kielto lähtökohtaisesti tulee sovellettavaksi.434 

Jos uudelleenkäsittelyä arvioidaan konfliktiteorian näkökulmasta, var-

hainen lautakuntatutkimus on väärällä asialla. Uudelleenkäsittely nimittäin 

on ellei suositeltavaa niin ainakin perusteltua. Vaatimus uudesta käsittelystä 

sinänsä osoittaa, että lautakunnan aikaisempi päätös ei ole tuonut peruskon-

fliktiin tyydyttävää kokonaisratkaisua. Näin uusi käsittely ja samalla yritys 

on täysin paikallaan. Kiihkeäkään konfliktiteoreetikko ei kuitenkaan voi ko-

konaan sivuuttaa uudelleenkäsittelyn varjopuolta. Jos säännöt sallivat uu-

delleenkäsittelyn, lautakunnan päätökset eivät koskaan saavuta pysyvyyttä. 

Kumpikaan riitapuoli ei voi luottaa lautakunnan päätöksen vahvistaman oi-

keustilan pysyvyyteen. Moninkertainen uudelleenkäsittely on tietenkin tuo-

mittavaa jo prosessiekonomisesti, mutta pelkkä ajan kuluminen heikentää 

- tai sen pitäisi heikentää - mahdollisuutta uudelleenkäsittelyyn. Riitapuolet 

ovat nimittäin sopeuttaneet toimintansa aikaisemman päätöksen mukai-

siksi. Lähtökohtaisesti uudelleenkäsittely tulisi siis sallia vain suhteellisen 

tuoreiden päätösten kohdalla. Erityinen varovaisuus uudelleenkäsittelyssä 

on paikallaan silloin, kun jompikumpi riitapuoli on noudattanut aikaisem-

paa päätöstä. Tällöin herää kysymys muun muassa tehtyjen suoritusten pa-

434. Sitä paitsi kielto johdetaan useimmiten relatiivisesta lainvoimasta. Näin Virolainen 1977 s. 
137. Yksityisten lautakuntien päätöksissä mistään lainvoimasta ei tietenkään voida puhuakaan; 
lainvoima on valtiollisessa lainkäytössä annettujen ratkaisujen ominaisuus.
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lauttamisesta.435 Haitat ovat niin merkittäviä, että uudelleenkäsittelyn sijasta 

kiista pitäisi pääsääntöisesti ohjata varsinaiseen lainkäyttöön, so. yleiseen 

tuomioistuimeen tai välimiesmenettelyyn. Uudelleenkäsittely pitäisi rajoit-

taa tilanteisiin, joissa sitä tarvitaan periaatteellisissa linjauksissa tapahtunei-

den muutosten esiintuomiseen, toisin sanoen sillä tulisi tähdätä mahdollisiin 

tuleviin konflikteihin eikä niinkään jo syntyneen konfliktin uudistettuun rat-

kaisuyritykseen. Toki on myönnettävä, että rajanveto voi yksittäistapauksessa 

tuottaa sekin pulmia. Samoin voidaan kysyä, eikö linjanmuutos kannattaisi 

toteuttaa ratkaistaessa lautakuntaan tulevia uusia asioita - kuten yleisessä 

lainkäytössä tehdään. 

6.2.3. Ensiprosessina lautakuntakäsittely: vaikutus 
oikeudenkäyntiin

Ajatus tuomioistuimeen pääsyn epäämisestä lautakuntakäsittelyn ajaksi on 

vieras suomalaisessa lautakuntajärjestelmässä. Tätä tarkoittavia järjestelyjä 

ei tunneta, koska niitä ei tarvita. Tavallisesti lautakunta lopettaa riidan käsit-

telyn heti, kun riita viedään tuomioistuimeen. Tämä sääntö ajaakin useimmi-

ten saman asian. Lautakuntakäsittelyn vaikutusta oikeudenkäyntiin joudu-

taan näin miettimään ainoastaan, jos lautakunta, yleisestä kaavasta poiketen, 

lähtee siitä, että asiaa käsitellään oikeudenkäynnissä ja lautakuntaprosessis-

sa. Tällöin voidaan pyrkiä siihen, että oikeudenkäyntiä ei aloiteta, ennen kuin 

lautakunta on saanut sanoa sanansa, toisin sanoen tehdä päätöksensä. Kan-

sainvälisissä suosituksissa vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta ongelmaksi on 

katsottu se, että riitapuolta estetään viemästä asiaa tuomioistuimeen käsit-

telyn aikana. Komission suosituksessa kuluttajariitojen ratkaisuperiaatteista 

esimerkiksi8 määrätään, että turvautuminen tuomioistuimen ulkopuoliseen 

menettelyyn ei saa johtua siitä, että kuluttaja on ennen riidan syntymistä si-

toutunut siihen, ettei hän vie riitaa toimivaltaisen tuomioistuimen ratkais-

tavaksi (VI art.). Suosituksen mukaan kuluttajan asemassa oleva riitapuoli 

ei voi ennalta suostua siihen, että sopimusperusteinen lautakunta saa edes 

määräajaksi yksinoikeuden riidan käsittelyyn. Tätä tarkoittava sopimus on 

pätemätön. Kannattaa kuitenkin muistaa, että kysymyksessä on suositus ja 

että vastaavaa kieltoa ei välttämättä sisälly jäsenvaltion voimassaolevaan oi-

keuteen.436 Sopimuksen pätemättömyys sen sijaan seuraa ihmisoikeussopi-

435. Näitä pulmia ei voida ohittaa vetoamalla siihen, että osapuoli on tehnyt suorituksensa 
“vapaaehtoisesti”. Suorituksen tekijä voi aina vedota siihen, että suoritus on tehty erehdyksessä.
436. Yksittäisillä säännöksillä kuluttajaa kylläkin suojataan tässä suhteessa. Esimerkiksi ennen 
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muksesta. 

Toinen periaatteellinen kysymys kuuluu, voidaanko lautakunnalle antaa 

sopimuksella yksinomainen oikeus kiistan lopulliseen ratkaisemiseen. Tä-

mä kysymys on pohjoismaissa vanhastaan tuttu. Se nousi kärjistettynä esille 

ruotsalaisessa ratkaisussa NJA 1974 s. 573.437 Tapauksessa yleisissä vakuutus-

ehdoissa oli määräys siitä, että meikäläistä vakuutuslautakuntaa vastaava 

elin ratkaisi vakuutusalalla tietyn tyyppiset kiistat. Määräykseen vedottiin 

oikeudenkäynnissä, jonka osapuolina olivat vakuutusyhtiö ja vakuutuksenot-

taja. Peruskysymystä tällaisen määräyksen pätevyydestä ei ratkaistu. Ruotsin 

korkein oikeus ei nimittäin pitänyt määräystä niin yksiselitteisenä, että se 

olisi voitu tulkita välityslausekkeeksi. Näin estettä oikeudenkäynnille ei ollut. 

Määräaikainen kielto viedä riita tuomioistuimeen voi perustua joko erilliseen 

sopimukseen tai lautakunnan sääntöihin. Yhdenkään kotimaisen lautakun-

nan säännöissä kylläkään ei ole tällaisia määräyksiä. Riitapuolten ad hoc 

-sopimus, oli se etukäteinen tai konkreettisessa soveltamistilanteessa tehty, 

on kuitenkin normaalisti pätevä. Oma ongelmansa on, pystytäänkö tällainen 

kielto johtamaan jo lautakuntakäsittelyn tavoitteista. Lautakuntatutkimuk-

sessa tuomioistuinkieltoihin on suhtauduttu yllättävän suopeasti - ainakin 

mitä tulee antidoping -kiistoihin. Niistä on sanottu, että yleinen tuomioistuin 

ei saa ottaa käsiteltäväkseen tällaista asiaa, ennen kuin urheilun oikeusturva-

lautakunta on antanut siitä lopullisen päätöksensä.438 Mitään syytä poiketa 

vaatimuksesta, jonka mukaan sopimuksen on oltava nimenomainen, ei kui-

tenkaan ole tässäkään tapauksessa. Sopimuksilta, joilla järjestetään riidan-

ratkaisun mekanismia, vaaditaan sekä nimenomaisuutta että selvyyttä. Syy 

vaatimukseen on praktinen: epäselvyys sopimuksesta luo uuden kiistan, rii-

dan riidassa. Näin päädytään siihen, että jos tuomioistuinkäsittely halutaan 

kieltää kesken lautakuntamenettelyn, siitä on tehtävä vartavastinen sopimus. 

Vakiintuneesti on katsottu, että riitapuoli saa milloin tahansa ja ilman 

aikarajoituksia viedä lautakunnassa käsiteltävän tai jo päätetyn asian valtiol-

liseen tuomioistuimeen. Lautakunnan päätöksellä, vielä vähemmän asian 

vireilläololla lautakunnassa, ei toisin sanoen ole oikeudenkäyntiä estävää 

vaikutusta. Tosiasiallisesti pääsy tuomioistuimeen lautakuntakäsittelystä ei 

riidan syntymistä tehty välityssopimus ei sido kuluttajaa. Ks. Koulu 2008 s. 155. Monet oikeu-
denkäyntisopimukset ovat kuitenkin päteviä myös etukäteen tehtyinä. Ks. Koulu 2009 s. 148. 
437. Ratkaisua kommentoi myös Heuman, joskin toisesta näkökulmasta, jolloin sen konteksti 
vaihtuu, vaikkakin lopputulos pysyy. Koska vakuusyhtiö määräsi kyseisen lautakunnan kaikki 
jäsenet, ehto olisi ollut välityslausekkeeksikin tulkittuna mitätön, koska se olisi johtanut niin 
sanottuun itsetuomioon (självdom). Ks. Heuman 1980 s. 125.
438. Manninen 2004 s. 105, vrt. mt. s. 118.
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ole aukoton. Tämä johtuu rakenteellisista seikoista. Monet lautakunnat ni-

mittäin käsittelevät sellaisia konflikteja, joita tuomioistuin ei muutoinkaan 

tutkisi, koska ne eivät ole oikeudellisia riitoja.439 Näissä tapauksissa lautakun-

ta muodostaa ainoan riidanratkaisuväylän, ja lautakunnan päätös on niissä 

lopullinen ratkaisu. Oma pulmansa on, avautuuko tuomioistuintie, mikäli 

riitapuoli jättää noudattamatta ei-oikeudellisessa kiistassa annettua lauta-

kunnan päätöstä. Periaatteessa asia ei muutu: lautakunnan päätös sinänsä 

ei tee riidasta niin sanottua tuomioistuinasiaa, joka kuuluisi tuomioistuimen 

toimivaltaan. Vastapuoli voi kuitenkin nimenomaan tai konkludenttisesti si-

toutua noudattamaan lautakunnan päätöstä. Tämä sitoutuminen eli tahdon-

ilmaisu oikeudellistaa asian - ja riitapuoli voi tuoda asian tuomioistuimeen 

täytäntöönpanoperusteen saamiseksi. Selvää on, että tällöinkään tuomio-

istuimen toimivalta ei ulotu alkuperäiseen eli ei-oikeudelliseen konfliktiin. 

Sopimusperusteisten lautakuntien säännöt tuovat tavallisesti esiin tuo-

mioistuinten tarjoaman vaihtoehdon. Esimerkiksi arvopaperilautakunnan 

säännöissä kerrotaan vartavasten, että asianosaiset saavat viedä lautakun-

nassa käsitellyn asian yleiseen tuomioistuimeen. Vaikkakaan sitä ei sään-

nöistä pystytä suoraan päättelemään, tarkoitus lienee, ettei muullekaan vaih-

toehtoiselle riidanratkaisulle (esim. välimiesmenettelylle) ole estettä. Joskus 

tällaisia jälkioikeudenkäyntejä suorastaan helpotetaan takaamalla asiansa 

lautakuntaan tuoneelle ja siellä voittaneelle riitapuolelle riskitön oikeuden-

käynti, jos vastapuoli ei noudata lautakunnan päätöstä. Vakuutuksenottajan 

oikeusturvavakuutuksesta esimerkiksi korvataan vastapuolelle maksettavak-

si määrätyt oikeudenkäyntikulut, jos kuluttajariitalautakunnan tai vakuutus-

lautakunnan päätös on ollut vakuutetulle myönteinen mutta vastapuoli on 

jättänyt pääosin noudattamatta päätöstä. Tavallisestihan vakuutus ei korvaa 

vastapuolen kustannuksia, joten laajennus on melkoinen etu.440

Joskus epäselvät lautakunnan säännöt saattavat johtaa itse asiaansa aja-

van riitapuolen harhaan. Esimerkiksi urheilun oikeusturvalautakunnan sään-

töjä voidaan arvostella epäonnistuneesta kielenkäytöstä. Niissä sanotaan, et-

tä lautakunnan päätökseen ei voi hakea muutosta (27 §). Tiukan juridisesti 

tämä pitää paikkansa. Ylempää lautakuntatyyppistä elintä, joka käsittelisi 

439. Tämä on tuotu näkyvästi esiin urheilun oikeusturvalautakuntaa käsittelevässä tutkimuk-
sessa. “- - - on asioita, joita voidaan käsitellä lautakunnassa mutta ei tuomioistuimessa ja päin-
vastoin.” Näin Heikki Halila 1998 s. 19. Ks. myös Jalanko 1995 s. 760. Oikeudellisista ja intressi-
perusteisista konflikteista ks. Koulu-Turunen 2012 s. 4.
440. Eskuri 2006 s. 159. Riitapuoli eli vakuutuksenottaja tietenkin hyötyy tällaisesta riskittö-
myysedusta vain, jos hän häviää jälkioikeudenkäynnin - mikä ei liene kyseisessä tilanteessa 
kovin yleistä vakuutusalalla. 



252

6. Soveltamistilanne 3: transrelatiiviset käsittelykiellot

valituksia urheilun oikeusturvalautakunnan päätöksistä, ei toistaiseksi ole 

perustettu. Kuvaavaa on, että tämä väärä mielikuva on jouduttu varta vasten 

oikaisemaan tutkimuksessa. Urheiluoikeuden tutkimuksessa on korostettu, 

että sääntöjen määräys kieltää vain (vaihtoehtoisen) järjestelmän sisäisen 

muutoksenhaun.441 Sen sijaan pääsyä tuomioistuimeen ei sillä ole tarkoitus 

rajoittaa.442 Lautakuntaan turvautuvat maallikot tuskin lukevat tutkimuskir-

jallisuutta. Vaikka he sitä lukisivatkin, he tulevat oikeastaan vielä pahemmin 

harhaan johdetuksi. Ensiksikin riita saattaa olla sellainen, että tuomioistuin 

ei ota sitä luonteeltaan ei-oikeudellisena käsiteltäväksi. Toiseksi pääsy tuo-

mioistuimeen on voinut mennä tukkoon, vaikka erimielisyys olisikin sinänsä 

tuomioistuinasia. Urheilijan perinteinen - eli valtiollisen lainkäytön tarjoama 

- oikeussuojakeino nimittäin on yhdistyslain mukainen moitekanne. Tämä 

kanne on kolmen kuukauden määräaikaan sidottu.443 Määräaika on tavalli-

sesti päättynyt, kun urheilija saa tietää lautakunnan kielteisestä päätöksestä.

Tavallinen lautakuntakäytänne on, että riitapuoli joko etukäteen tai pää-

töksen saatuaan sitoutuu noudattamaan lautakunnan ratkaisua. Sopimus-

sitovuuden periaatteista seuraa, että tällainen sitoumus on lähtökohtaises-

ti pätevä. Se ulottaa vaikutuksensa myös samanaikaiseen tai myöhempään 

oikeudenkäyntiin. Oikeudenkäynnissä ei saa ryhtyä aineelliseen uudelleen-

tutkintaan, toisin sanoen alkuperäistä konfliktia ei voida ryhtyä käsittele-

mään.444 Tuomioistuin voi tutkia ainoastaan sen, onko asianosainen antanut 

pätevän sitoumuksen ja onko lautakunnan päätös tehty sen sääntöjen edel-

lyttämällä tavalla, toisin sanoen onko lautakuntakäsittely on ollut reilua ja 

tasapuolista. Sen sijaan alkuperäistä konfliktia tuomioistuin ei saa enää ottaa 

millään tavoin arvioitavakseen. Lautakunnan tekemä päätös sitoumuksella 

tehostettuna rinnastuu näin asianosaisten tekemään sovintosopimukseen. 

Se vie samalla tavalla tuomioistuimelta sen tutkimisvaltaa.445 Kun asiaa ei 

saa tutkia, myös sen käsittely on tarpeetonta. Epäselvää kylläkin on, saako 

tuomioistuin ryhtyä arvioimaan, kuinka hyvin yleiset prosessioikeuden pe-

riaatteet - esimerkiksi ihmisoikeussopimuksen mukaiset oikeudet - ovat yli-

päätään toteutuneet sitoumusta edeltäneessä lautakuntakäsittelyssä. 

Saman ongelman klassinen muunnelma on, pystytäänkö lautakunnan 

säännöissä tai riitapuolten ad hoc -sopimuksessa määräämään tehokkaasti, 

441. Manninen 2004 s. 115.
442. Heikki Halila 1998 s. 18.
443. Heikki Halila 1998 s. 19. “Moiteaika juoksee, vaikka juttua käsitellään vaihtoehtoisessa 
riidanratkaisuelimessä.”
444. Heuman 1980 s. 731.
445. Koulu 2006 s. 399.
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että lautakunnan kiistaan antama päätös on lopullinen. Tällainen määräys 

tarkoittaisi, että kiistaa ei saa viedä yleiseen tuomioistuimeen senkään jäl-

keen, kun sen lautakuntakäsittely on päättynyt. Tämäkään kysymys ei ole uu-

si; se on esitetty monen muunkin vaihtoehtoisen riidanratkaisumenettelyn 

yhteydessä. Pääsääntöisesti kaikki tuomioistuintien sulkemiseen tähtäävät 

sopimukset ovat tehottomia. Pääsy tuomioistuimeen on niin perustava ih-

misoikeus, että siitä ei voi luopua etukäteen. Myöskään epäsuorasti vaikut-

tavat rajoitukset eivät ole päteviä. Pääsylle tuomioistuimeen ei myöskään saa 

asettaa esteitä kuten jonkun kolmannen tahon suostumusta.446 Sillä, onko 

sopimus jälkikäteen annettu tai sisältyykö se sääntöihin taikka vakioehtoihin, 

ei ole merkitystä. Astetta pulmallisempi on seuraava ongelman muunnelma. 

Siinä lautakunnan säännöissä määrätään tai riitapuolet ovat sopineet, et-

tä kiista, jossa lautakunnan päätös on annettu, on vietävä määräajassa tuo-

mioistuimeen uhalla, että lautakunnan tekemä päätös muutoin katsotaan 

osapuolia sitovaksi. Tällaiset määräykset ovat tavallisia yksittäistä sopimus-

suhdetta varten asetetuissa eli sopimuskohtaisissa riitalautakunnissa (DRB-

tyyppiset elimet).447 

Määräys tällaisesta määräajasta on periaatteessa pätevä. Määräaika vai-

kuttaa kuitenkin vain siihen, mitä tuomioistuin tutkii - se ei sinänsä sulje 

tuomioistuintietä. Kumpikin riitapuoli saa milloin tahansa käynnistää oikeu-

denkäynnin. Jos riita viedään määräajan päätyttyä tuomioistuimeen, tuomio- 

istuin ei tässä tapauksessa kuitenkaan ryhdy materiaaliseen uudelleentut-

kintaan. Tuomioistuin rajoittuu sen tutkimiseen, onko säännöissä tällainen 

määräys tai ovatko riitapuolet tehneet siitä sopimuksen. Avoimeksi jää, saa-

ko tuomioistuin tässä tapauksessa tutkia edes sitä, onko lautakuntakäsittely 

ollut reilua, esimerkiksi sääntöjen mukaista. Jos lähdetään sopimuskonstruk-

tiosta, vastaus riippuu riitapuolten tarkoituksesta, toisin sanoen siitä, ovatko 

he tarkoittaneet, että myös menettelyvirheisiin on vedottava - eli riita tuotava 

tuomioistuimeen - asetetussa määräajassa. Koska määräaikalausekkeen tar-

koitus on saada oikeustila nopeasti selväksi, tällainen tarkoitus on yleensä 

todennäköinen.

446. Koulu 2009 s. 94. Pääsyyn tuomioistuimeen jää takaportti siitä syystä, että ihmisoikeusso-
pimus koskee vain oikeuksia ja velvollisuuksia. Kärjistäen voi sanoa, että oikeudenmukaiseen 
oikeudenkäyntiin pääsevät tyypillisesti vain rahamääräiset ja omaisuuteen liittyvät konfliktit. 
Ks. Warnling-Nerep 2008 s. 94. Tämä vastaa hyvin populaaria uskomusta kaiken rahaksi muut-
tavasta lakimiesprofessiosta. Ks. Relis 2009 s. 244. Kuten tunnettua, monet konfliktit eivät kui-
tenkaan ole tällaisia. Riitoja, jotka eivät ole tällä tavoin redusoitavissa, ei tavallisesti voida tuoda 
myöskään tuomioistuimiin. Ne eivät ole niin sanottuja tuomioistuinasioita.
447. Koulu 2011 s. 295.
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Joskus lautakunnan perustamiseen liittyvät olosuhteet antavat vaikutel-

man, että lautakunnan päätösten on ajateltu de facto jäävän lopullisiksi. Jär-

jestelmä toisin sanoen luodaan sellaiseksi, että se hankaloittaa tietyntyyp-

pisten kiistojen saattamista valtiollisen lainkäytön piiriin. Urheiluriidoissa 

voidaan yleisemminkin puhua eräänlaisesta tulkinnallisesta trendistä, joka 

pyrkii pitämään tällaiset riidat poissa yleisistä tuomioistuimista. Aikaisem-

min tätä perusteltiin tuomioistuinten muutoinkin liiallisella työtaakalla: mo-

dernimpi perustelu lähtee tällaisten riitojen erityisestä laadusta, eli urhei-

lun eettisten sääntöjen ensisijaisesta soveltamisesta. Ratkaisua KKO 1998:122 

(Laiho-tapaus) on pidetty tässä suhteessa selventävänä.448 Ratkaisuohje voi-

taneen kiteyttää periaatteeksi, jonka mukaan pääsääntöisesti urheilun omat 

organisaatiot ratkaisevat urheilun erimielisyydet. Tuomioistuimeen tällainen 

riita on tuotavissa vain poikkeustapauksissa eli kun urheilijalla on selvä ja 

huomattava oikeussuojan tarve, mainitussa tapauksessa doping -epäily.449 

Toistaiseksi avoin ongelma on, voidaanko tällä harmaalla alueella päte-

västi sopia, että urheilun omilla riidanratkaisuelimillä on ratkaisumonopoli, 

toisin sanoen asiaa ei saa tuoda yleiseen tuomioistuimeen. Tällaiselta sopi-

mukselta on tosin, kuten edellä todettiin, vaadittava nimenomaisuutta ja sitä, 

että se on tehty aktuaalissa soveltamistilanteessa. Lautakunnan tai urheilu-

järjestön sääntöihin otettua määräystä ei tulisi oikeusturvasyistä hyväksyä. 

Urheilija ei yleensä pysty etukäteen sanomaan, millainen hänen oikeussuo-

jan tarpeensa todellisessa soveltamistilanteessa eli riidan synnyttyä on. Sen 

sijaan aktuaalissa riitatilanteessa tätä vaaraa ei ole; niinpä silloin tehty var-

tavastinen sopimus on hyväksyttävissä. Vaikka sopimusta ei pidettäisikään 

suoraan sitovana, se ainakin osoittaa heikomman riitapuolen (=urheilija) 

oman käsityksen riidan vakavuudesta. Jos urheilija itse ei pidä oikeussuojan 

tarvettaan niin painavana, että asia on vietävä tuomioistuimeen, muun tahon 

on vaikea olla eri mieltä hänen kanssaan.

Sen sijaan ihmisoikeustutkijakaan ei löydä moitteen sijaa finanssialan 

lautakunnista. Niissä tuomioistuinväylä pysyy ja on tarkoitettu pysymään es-

teettömänä. Asiaa ei muuta väylän suhteellisen vähäksi jäävä käyttö. Esimer-

kiksi vakuutuslautakunnasta on sanottu, että sen käsittelemiä riitoja viedään 

äärimmäisen harvoin tuomioistuimeen.450 Kun vakuutusriidat ovat muutoin-

448. Ks. Välimäki 2008 s. 187. Hän näkee ratkaisun osoitukseksi urheilun “oikeudellistumisesta”. 
Ratkaisun perusteluissa vahvistettiin myös tulkinta, että urheilun keskusjärjestön sääntöjen 
asettamat rajoitukset eivät estäneet “kanteen asiallista ratkaisemista”.
449. Näin Heikki Halila 1998 s. 267.
450. Sisula-Tulokas 2006 s. 21.
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kin harvinaisia yleisissä tuomioistuimissa, voidaan sanoa, että lautakuntakä-

sittely on tosiasiallisesti viimeinen (ja samalla ainoa) oikeusaste. Lautakun-

nan päätösten de facto lopullisuus näyttää viittaavan siihen, että käsittely 

tässä lautakunnassa muodostaa, syystä tai toisesta, jonkinlaisen rakenteel-

lisen esteen tuomioistuimeen pääsylle. Vetoaminen lautakunnan päätös-

ten korkeaan laatuun ja laajaan asiakastyytyväisyyteen houkuttelee lauta-

kuntatyyppisen riidanratkaisun kannattajaa. Mitään empiiristä selvitystä ei 

kuitenkaan ole saatavilla, eikä selitys sen puuttuessa kuulosta vakuuttavalta. 

Todellinen syy vakuutusriitojen harvinaisuuteen tuomioistuimissa lienee oi-

keudenkäyntikynnyksen yleisessä korkeudessa. Lautakuntaan päätyvät riidat 

ovat rahamääräisesti niin pieniä, ettei yksityisen riitapuolen yksinkertaisesti 

kannata viedä niitä tuomioistuimeen. Vakuutusyhtiöillä taas ei selvästikään 

ole tarvetta käydä oikeutta. Selitys ilmiölle ei välttämättä mairittele. Havainto 

nimittäin pakottaa miettimään, saavatko vakuutusyhtiöt äänensä liiaksi kuu-

luviin lautakunnan päätöksissä. Tämä on tai oikeammin olisi merkki puolu-

eettomuuden ja riippumattomuuden vajeesta.

6.2.4. Ensiprosessina oikeudenkäynti: vaikutus 
vaihtoehtoiseen riidanratkaisuun

Sovittelun ja lainkäytöllisen (vaihtoehtoisen) riidanratkaisun ero on jyrk-

kä, kun tarkastellaan estävää vaikutusta suhteessa oikeudenkäynti –> vaih-

toehtoinen riidanratkaisu. Esimerkkinä lainkäytöllisestä (vaihtoehtoises-

ta) riidanratkaisusta käytetään tässäkin sopimusperusteisten lautakuntien 

järjestelmää. Voidaan nimittäin pitää selvänä, että vireillä olevalla oikeu-

denkäynnillä ei ole estävää vaikutusta suhteessa sovitteluun. Siitä on jopa 

nimenomainen säännös laissa tuomioistuinsovittelusta. Oikeudellisen kon-

fliktinhallinnan teoriassa oikeudenkäynnin ja sovittelun samanaikaisuutta 

pidetään suorastaan vähimmäistavoitteena. Sen sijaan sopimusperusteiset 

eli yksityiset lautakunnat suhtautuvat lähtökohtaisen kielteisesti joko ai-

kaisemmin aloitettuun tai lautakuntakäsittelyn aikana alkavaan oikeuden-

käyntiin. Lautakuntien asenne muuhun samanaikaiseen (vaihtoehtoiseen) 

riidanratkaisuun on ylipäätäänkin torjuva. Sopimusperusteinen lautakunta-

järjestelmä poikkeaa tässä vaihtoehtoisen riidanratkaisun ideologisista läh-

tökohdista. Tavallisesti vaihtoehtoista riidanratkaisua leimaa suvaitsevaisuus 

kaikkea muuta riidanratkaisua kohtaan; poikkeuksena vain valtiollinen lain-
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käyttö, jonka kohdalla voidaan puhua eräänlaisesta viha/rakkaussuhteesta.

Säännöissään lautakunnat rajoittavat tietoisesti toimivaltaansa. Esimer-

kiksi urheilun oikeusturvalautakunta ei “voi” ottaa ratkaistavakseen asiaa, jo-

ka on joko ratkaistu tai käsiteltävänä yleisessä tuomioistuimessa. Oikeuden-

käyntiin rinnastetaan välimiesmenettely (4§ 1-k).451 Lukija jää miettimään 

tämän omaehtoisen rajoituksen perimmäistä logiikkaa: mikään käsitteelli-

nen tai periaatteellinen tekijä kun ei tunnu estävän, että lautakunta käsittelisi 

ja ratkaisi tällaisiakin asioita. Välimiesmenettelylle annettu estävä vaikutus 

tuntuu lisäksi epäjohdonmukaiselta. Yleisesti nimittäin myönnetään, että vä-

litystuomiolla aikaisemmin ratkaisu riita voi olla uuden välimiesmenettelyn 

kohteena.452 Toimivaltaa rajoittavat määräykset ovat eräänlainen käsittely-

kieltojen vastine sopimusperusteisessa lautakuntajärjestelmässä. Niistä voisi 

aiheellisesti puhua käsittelykieltoina. Näin ei kuitenkaan tehdä. Kun toimi-

valtaa rajoittavien määräysten vaikutus perustuu sopimusoikeuteen, määrä-

ykset ovat toisinaan harkinnanvaraisia ja niiden tulkinta seuraa omia sään-

töjään; prosessioikeudellista kielenkäyttöä ei ole aihetta ulottaa näin pitkälle.

Toimivaltaa rajoittavien määräysten kirjo on laaja: ne ovat myös välillä 

paljon laajempia kuin prosessioikeudelliset vastineensa. Toimivaltaa rajoit-

tavat määräykset eivät koske pelkästään perinteisiä lainkäyttömenettelyjä ku-

ten oikeudenkäyntiä ja välimiesmenettelyä. Esimerkiksi arvopaperilautakun-

nan säännöt ulottavat rajoituksen lakisääteiseen kuluttajariitalautakuntaan. 

Arvopaperilautakunta ei suostu käsittelemään sellaista asiaa, joka on vireillä 

tai ratkaistu kuluttajariitalautakunnassa. Samaan periaateratkaisuun, jossa 

lakisääteinen lautakuntakäsittely estää sopimusperusteisen lautakuntakäsit-

telyn, oli aikoinaan päädytty sittemmin lakkautetussa liikennevahinkoasiain 

korvauslautakunnassa. Kyseinen lautakunta ei tutkinut asiaa, josta oli pyydet-

ty tai edes aiottiin pyytää lausunto lautakunnan lakisääteiseltä vastineelta eli 

liikennevakuutuslautakunnalta. Sen sijaan vakuutuslautakunnan säännöissä 

ei syystä tai toisesta ole vastaavia määräyksiä. Toimivaltaa rajoittavia mää-

räyksiä ei juuri perusteltu, joskin liikennevahinkoasiain korvauslautakunta 

oli poikkeus yleisestä vaitonaisuudesta. Se ilmoitti suorasanaisesti, että yhtä 

lautakuntaa ei haluttu asettaa toisen lautakunnan yläpuolelle.453 Loogisesti 

perustelu on kestämätön, sillä mikään ei estä luomasta sopimusperusteista 

451. Jalanko 1998 s. 8. Sen sijaan urheilijan ja hänen järjestönsä tekemä välityssopimus ei, kuten 
edellä todettiin, estä lautakuntakäsittelyä, vaikka se muodostaa esteen asian viemiselle yleiseen 
tuomioistuimeen. Eri asia on, että välityssopimukseen voidaan ottaa tätä tarkoittava määräys 
tai asiasta sopia muutoin. Tällainen erillinen sopimus on lähtökohtaisesti pätevä.
452. Koulu 2007 s. 246.
453. Nikkarinen 1991 s. 10.
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lautakuntien hierarkiaa. Se olisi sinänsä varsin järkevää. Toki on myönnet-

tävä, että työnjaon kannalta lautakuntien rinnakkaista toimivaltaa ohjaavat 

määräykset ovat hyväksyttävissä. Samanlainen työekonomiahan on löydet-

tävissä myös prosessioikeudellisen vireilläoloprekluusion taustalta. Eri asia 

on, että estävän vaikutuksen kytkeminen pelkkiin aikomuksiin on liian kau-

kaa haettua.

Toimivallan rajoituksille voi löytyä ideologinenkin perusta. Kun oikeu-

denkäynnille on annettu estävä vaikutus, määräys perustuu mahdollisesti 

käsitykseen tuomioistuimesta lopullisena riidanratkaisijana. Joskus on ken-

ties haluttu välttää vaikutelma “sekaantumisesta tuomioistuimen toimintaan”. 

Jälkimmäisellä argumentilla on painoa etenkin niissä common law -maissa, 

joista monet vaihtoehtoisen riidanratkaisun ja lautakuntakäsittelyn sovellu-

tukset ovat peräisin. Tuomioistuimen aikaisemman tuomion estävää vaiku-

tusta taas pystytään perustelemaan sillä, että tuomiolla saavutettu oikeustila 

on pysytettävä.454 Myöhempi lautakuntakäsittely häiritsisi oikeusrauhaa ja 

rikkoisi ne bis in idem -periaatetta. Uudempi tutkimus ei hevin hyväksy täl-

laisia perusteluja. Rajoittavat määräykset säännöissä pelkästään ylläpitävät 

vanhakantaista tuomioistuinmonopolia. Mitä tulee aikaisemman tuomion 

estovaikutukseen, se tuntuu hajoavan käsiin, jos sopimusperusteinen lauta-

kunta soveltaa, kuten eräät lautakunnat tekevät, eri ratkaisuperustetta kuin 

tuomioistuin. On vaikea keksiä syytä siihen, miksi esimerkiksi kohtuusrat-

kaisuja tekevä lautakunta ei saisi myöhemmin käsitellä asiaa, jonka tuomio- 

istuin on aikaisemmin ratkaissut oikeudellisella perusteella. Sen sijaan sa-

manaikainen käsittely on ehkä tällöin kiellettävissä. Voihan olla, että valtiol-

linen tuomioistuin lopulta päätyy niin “kohtuulliseen” tuomioon, ettei eri-

tyiseen kohtuusperusteiseen riidanratkaisuun enää ole aihetta.455 Joku voisi 

huomauttaa myös, että yksityiset lautakunnat eivät, kuten edellä havaittiin, 

pane oikeusrauhalle muutoinkaan juuri painoa. Nehän käsittelevät laajalti 

uudelleen asioita, jotka ne ovat itse aikaisemmin ratkaisseet.456 Tämä järkyt-

tää oikeusrauhaa vähintään yhtä paljon. 

454. Vahva tämä argumentti ei ole, koska lautakunnan omaan päätökseen ei liity vastaavaa 
lopullisuutta. Kuten edellä havaittiin, lautakunnat säännönmukaisesti voivat ottaa asian uu-
delleen käsiteltäväkseen ja päätyä toisenlaiseen ratkaisuun kuin aiemmin.
455. Todettakoon, että myös oikeudenkäynnissä asian hyvään hoitamiseen on luettu moraali-
sen puolen ja ratkaisun kokonaismerkityksen esiin tuominen. Ks. Kunnas 2013 s. 31. Avoimeksi 
jää, tyydytetäänkö esiin tuomisella pelkästään päämiehen toiveita vai vaikutetaanko sillä myös 
tuomioistuimen harkintaan, joka periaatteessa on puhtaasti oikeudellista. Oikeussosiologi 
luultavasti katsoo tällaisen argumentoinnin auttavan molemmissa suhteissa. 
456. Tämä tarkoittaa sääntöjen antamaa mahdollisuutta. Sillä, kuinka yleistä tai harvinaista 
uudelleenkäsittely empiirisesti on, ei liene merkitystä.
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Ehdottomaksi määrätty estovaikutus tuntuu tarpeettomalta sellaisissa 

spesifisissä riitatyypeissä, joiden kanssa valtiolliset tuomioistuimet harvoin 

joutuvat tekemisiin. Esimerkin tarjoavat järjestäytyneen ja ammattimaisen 

urheilun erimielisyydet. Asian käsittely urheilun oikeusturvalautakunnassa 

voisi välittää tuomioistuimeen tai välimiehille tietoa sellaisista urheilun käy-

tänteistä ja eettisistä säännöistä, jotka eivät välttämättä tule muutoin tietoon. 

Toki vastaväitteenä voidaan esittää, että tällainen erityistietämys on välitet-

tävissä asiantuntijatodistelulla. Asiantuntijatodistelu tuottaa kuitenkin kus-

tannuksia, joskus sitä ei ylipäätään ole saatavissa niin sanotuista sisäpiirin 

asioista. Urheiluoikeuden tutkimus on varsin ymmärtäväinen. Estävää vai-

kutusta on jopa haluttu tulkinnalla laajentaa. Sananmukaisesti ymmärretty-

nä sääntöjen määräys ei nimittäin sano mitään siitä, miten lautakunnassa 

vireillä oleville asioille käy, jos tai kun sama riita myöhemmin tuodaan tuo-

mioistuimen tai välimiesten käsiteltäväksi.457 Laajennetun tulkinnan mu-

kaan lautakuntakäsittely tällöin lopetetaan. Tätä voidaan pitää toimivaltaa 

rajoittavan määräyksen ylitulkintana. Se on myös kohtuuton. Vastapuoli saa 

yksipuolisesti asianosaisen aloittaman lautakuntakäsittelyn raukeamaan pa-

nemalle vireille toisen lainkäyttömenettelyn. Tulkinta on myös ristiriidassa 

prosessioikeuden jatkuvuusperiaatteen kanssa.458

6.3. Pysyvyysvaikutus

6.3.1. Pysyvyysvaikutus suhteessa vaihtoehtoinen 
riidanratkaisu –> valtiollinen lainkäyttö 

Pysyvyysvaikutus suhteessa vaihtoehtoinen riidanratkaisu –> valtiollinen 

lainkäyttö joudutaan johtamaan sopimusoikeuden periaatteista eli sopimus-

ten sitovuudesta. Tämä seuraa siitä, että oikeusvoiman kaltaista, konfliktin-

hallinnan järjestelmästä kertyvää pysyvyyttä ei ainakaan toistaiseksi tunneta. 

Näin ollen pysyvyysvaikutusta hakevan on pakko kiinnittää huomionsa nii-

hin vaihtoehtoisen riidanratkaisun muotoihin, jotka tuottavat riitapuolten 

välisen sopimuksen eli sovinnon, toisin sanoen institutionaaliseen sovitte-

457. Heikki Halila 1998 s. 19.
458. Järjestelyn puolustukseksi saatetaan toki vedota siihen, että menettelykonflikti ratkais-
taan samalla tavalla myös lakisääteisissä lautakunnissa. Ks. Hakalehto 1992 s. 17. Tätä on pidetty 
jostain syystä niin itsestään selvänä, että sitä ei edes perustella. Kokonaan kuluttajariitalauta-
kunnan yhteys kuluttajariitaan ei katkea, vaikka se siirtyykin tuomioistuimeen. Lautakunta 
nimittäin voi “halutessaan oma-aloitteisesti” lähettää lausunnon asiaa käsittelevälle tuomi-
oistuimelle. Ks. Wilhelmsson 1991 s. 69.
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luun. (Tosin on syytä muistaa, että myös ei-institutionaalinen sovittelu kuten 

vapaamuotoiset neuvottelut voi johtaa siihen, että riitapuolet sopivat riitan-

sa.) Sovinnon erityistapauksena voidaan pitää tuomioistuimen vahvistamaa 

sovintoa, johon on ollut tapana liittää myös oikeusvoimavaikutus. Sovinnol-

la, tarkemmin sanottuna sovintosopimuksella, on positiivista oikeusvoimaa 

muistuttava vaikutus myöhemmässä oikeudenkäynnissä. Tällaisesta sovin-

nosta on löydettävissä myös negatiiviseen oikeusvoimaan liitettyjä ominai-

suuksia. Sovinto on nimittäin järjestänyt asianosaisten suhteen uudelleen, 

joten alkuperäistä riitaa ei periaatteessa oteta uudelleen ratkaistavaksi.

Näin pysyvyysongelma saadaan aukaistuksi, jolloin keskeiset linjaukset 

hahmottuvat. Ensiksikin: pysyvyysvaikutuksen laajuus riippuu lähtökohtai-

sesti sovintosopimuksen eikä prekluusiosäännöksen tulkinnasta. Tästä syystä 

ulottuvuus johtuu sopimuksen tulkinnan - eikä siis laintulkinnan - sääntöjä. 

Tästä taas seuraa, että sopimuksen tehneiden riitapuolten tarkoitus on, jos 

se voidaan näyttää, viime kädessä ratkaiseva. Oikeusvoimassahan tuomio-

ta tulkitaan objektiivisesti ja pitkälti sen sanamuotoon tukeutuen. Toiseksi: 

verifioitu pysyvyysvaikutus saadaan kumotuksi osoittamalla sovintosopimus 

pätemättömäksi, esimerkiksi kohtuuttomaksi.459 Periaatteessa sovintosopi-

mus on myös purettavissa sopimusrikkomuksen perusteella, jos sopimus-

rikkomus on olennainen. Esimerkiksi: riitapuoli ei täytä sovittua suoritus-

velvollisuuttaan. Sovintosopimus voi myös raueta siinä olleen ehdon takia: 

ehtona voi olla määräaikaan sidottu suoritus (rahakorvaus, anteeksipyyntö). 

Ammattitaitoinen sovittelija varmistaakin sovinnon toteutumisen ottamalla 

siihen tällaisen ehdon. 

Sovintosopimuksen kumoamisen seurauksena alkuperäinen konflikti 

avautuu ja on ratkaistavissa joko sopimuksin tai tuomiolla. Sen sijaan yli-

määräistä muutoksenhakua vastaavaa keinoa, jolla sovinnon oikeusvoima-

vaikutus mitätöidään, ei ole käytettävissä. Sovintoa ei esimerkiksi voi purkaa; 

sen sijaan tuomioistuimen vahvistus lienee teoriassa purettavissa, mutta se 

ei poista materiaalisen sovintosopimuksen pätevyyttä.460 Toki sovinnon si-

tovuutta eli tämän tutkimuksen mukaan pysyvyysvaikutusta voidaan - kuten 

tuomion oikeusvoimavaikutusta - kiertää osoittamalla, että osapuolet eivät 

yksittäistapauksessa olekaan tehneet sovintoa tai että sovintosopimus asi-

459. Näin edellä viitatussa Helsingin hovioikeuden tuomiossa 31.12.2010 3562. Tapauksessa 
vahvistettua sovintoa kohtuullistettiin jälkisattumuksen perusteella.
460. Tosin ratkaisussa KKO 1992:104 hakemusta vahvistetun sovinnon purkamisesta ei hyväk-
sytty. Ratkaisu ei kuitenkaan tunnu vastaavan nykyistä OK lukua, koska tuomioistuimelta edel-
lytetään sovinnon sisällön tutkimista (OK 20:3.1). Ks. jäljempänä alaviite 463.
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anmukaisesti tulkittuna ei kata myöhemmän oikeudenkäynnin kohteena 

olevaa riitaa. Samaan tulokseen päästään väitteellä siitä, että asia oli laadul-

taan sellainen, että siinä ei ole voinut tehdä sovintoa.461 Asia erikseen on, 

että esimerkiksi sovintoneuvotteluissa tehdyt tunnustukset ja myönnytykset 

voivat säilyttää oikeudellista merkitystään, vaikka sovintosopimus sellaise-

naan kumoutuukin.

Usein sovintosopimus vahvistetaan tuomioistuimen päätöksellä. Jos so-

vinto on tehty “vireillä olevassa oikeudenkäynnissä”, vahvistaminen seuraa 

oikeudenkäymiskaarta (OK 20:1). Myös tuomioistuimen ulkopuolinen sovin-

to on vahvistettavissa, jos se on syntynyt sovittelijan tukemassa “jäsennellyssä 

menettelyssä” (tuomioistuinsovittelulaki 18 §). Kumpikaan pykälä ei määrää 

mitään vahvistamisen oikeusvaikutuksista. Jälkimmäinen laki ilmoittaa kui-

tenkin, että sovinto tai sen osa vahvistetaan “täytäntöönpanokelpoiseksi” (20 

§). Kumpikin laki säätää erikseen mahdollisesta muutoksenhausta. Sovinnon 

vahvistamiseen saa hakea muutosta siten kuin muutoksenhausta asianomai-

sen tuomioistuimen tuomioon säädetään. Ratkaisussa KKO 2012:35 katsottiin, 

että muutoksenhaussa sovinnon sitovuutta arvioitiin “yleisten sopimusoi-

keudellisten normien perusteella.”462 

Kun sovintosopimus on vahvistettu, pulmaksi nousee, seuraako vahvis-

tetun sovinnon oikeusvoimavaikutus myöhemmässä oikeudenkäynnissä sa-

moja sääntöjä kuin mitä vahvistamattoman sovinnon sopimusoikeudelliseen 

sitovuuteen liitetään. Johdonmukaisuus edellyttäisi, että esimerkiksi vaiku-

tuksen ulottuvuus ei vaihtelisi sen mukaan, onko kysymyksessä vahvistettu 

vai vahvistamaton sovinto. Samasta syystä voidaan torjua ajatus, että tuo-

mioistuinsovittelusta annetun lain mukainen vahvistaminen ei anna sovin-

nolle oikeusvoimaa. Päätelmään kylläkin oikeuttaisi havainto, että mainittu 

laki määrää pelkästään “täytäntöönpanokelpoiseksi” vahvistamisesta. Kuten 

tunnettua, täytäntöönpanokelpoisuus ei edellytä oikeusvoimaa. Esimerkiksi 

461. Kannattaa muistaa, että monissa indispositiivissakin asioissa pyritään niin sanottuun 
sovinnolliseen ratkaisuun. Tuomioistuin asettaa riitapuolten sovinnollisen ratkaisun oman 
päätöksensä pohjaksi. Tätä sovinnollisuusvaikutusta (termi tässä) asianosainen ei tietenkään 
pysty kumoamaan asian laatuun vetoamalla. Eri asia on, että hän heikentää tätä vaikutusta 
osoittamalla, että “sovinto” oli kohtuuton, olosuhteet ovat muuttuneet, sopimus perustui rau-
enneille edellytyksille ja niin edelleen. Ks. lähemmin Sanna Koulu 2014 s. 171.
462. Koulu 2012c s. 271. Käytännön kysymyksiä sovintoa vahvistettaessa on, missä tuomiois-
tuimessa oikeudenkäynnin katsotaan kulloinkin olevan vireillä, toisin sanoen millä tuomiois-
tuimella on vahvistamistoimivalta. Ratkaisusta KKO 2007:19 päätellen toimivalta menetetään, 
kun tuomioistuin antaa käsittelemässään asiassa tuomion. Tapauksessa sovinnon vahvistami-
nen kuului hovioikeudelle, kun sovinto oli tehty käräjäoikeuden ratkaistua riita-asian. Tosin 

“väärä” vahvistaminen ei ole sekään vailla vaikutuksia. Sovinto on esimerkiksi täytäntöönpan-
tavissa, kunnes sen vahvistava tuomioistuimen päätös on kumottu. 
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lainvoimaa vailla oleva ratkaisu voi olla täytäntöönpanokelpoinen. On myön-

nettävä, että teoreettista estettä ei olisi sillekään, että prosessioikeudellinen 

oikeusvoimavaikutus olisi laajempi kuin sopimusoikeudellinen sitovuusvai-

kutus. Yhtä hyvin se voisi olla päinvastoin. Tällainen järjestelmä ei kuiten-

kaan ole mielekäs. 

Jos vaihtelu hyväksyttäisiin, asianosainen voi sovittaa toimintansa sen 

mukaisesti, toisin sanoen luoda haluamansa ulottuvuuden joko hakemalla 

vahvistamista tai jättämällä sen tekemättä. Kannattaa myös huomata, että 

oikeusvoimavaikutus - toisin sanoen sovinnon vahvistaminen - ei korvaa 

tai hävitä sitovuusvaikutusta. Tästä seuraa esimerkiksi, että asianosainen 

voi vedota sitovuusvaikutukseen siltä osin kuin hän ei saa turvaa oikeusvoi-

mavaikutuksesta. Hänen kannaltaan on tavallisesti samantekevää, tuleeko 

vastapuolen kanne hylätyksi vai jätetäänkö se tutkimatta. Tutkimuksessa 

päähuomion on saanut niin sanottu prosessioikeudellinen (tai lyhyemmin 

“prosessuaalinen”) sovinto. Se on standardimääritelmän mukaan sovinto, 

jonka osapuolet solmivat nimenomaan vireillä olevassa oikeudenkäynnissä. 

Tällaisessa sovinnossa erotetaan vielä sovinto ja siihen liittyvä suoritus, joka 

tehdään sovintotarkoituksessa (causa transactionis) oikeudenkäynnin vält-

tämiseksi. Katsotaan, että suorituksen tekijä ei voi vaatia suoritusta takaisin, 

vaikka oikeudenkäyntiä ei aloitetakaan tai se jää kesken ja itse velkasuhteen 

havaitaan myöhemmin puuttuvan.463 Joskus prosessioikeudellisen sovinnon 

määritelmä on väljempi: tällaiseksi katsotaan jokainen sovinto, jolla on lä-

heinen yhteys oikeudenkäyntiin.464 Tosiasiallisesti määritelmät ovat päällek-

käiset: läheinen yhteys syntyy ajallisesta ja asiallisesta yhteydestä oikeuden-

käynnin kohteena olevaan riitaintressiin eli konfliktiin. Näin saadaan tärkeä 

raja vedetyksi. Tällaisena sovintona ei pidetä niitä osapuolten sopimuksia 

oikeudenkäynnin aikataulusta, järjestettävistä istunnoista, todistajien kuu-

lemisesta ja niin edelleen, joita nykyinen case management -ajattelu suosii.

OK 20 luku käyttää ajallista kriteeriä, joka on käytännössä helposti so-

vellettavissa. Jotta sovinto voidaan vahvistaa, se on tehtävä “vireillä olevassa 

oikeudenkäynnissä”. Siihen, milloin oikeudenkäynti tulee vireille tai milloin 

se lakkaa olemasta vireille, taas on täsmälliset säännöt. Tosin sääntöjä ei ole 

kehitetty sovintoa ajatellen vaan ne ovat kuvainnollisesti yleisprosessuaali-

set. Prosessioikeudellisessa sovinnossa erotetaan yksityisoikeudellinen ja 

prosessioikeudellinen puoli465: ensimmäinen ilmenee siinä, että sovinto jär-

463. Ks. Hakulinen 1965 s. 382.
464. Larsson 1958 s. 11.
465.  “Sovinnolla on kaksoisluonteesta johtuen sekä aineellisoikeudellisia että prosessioikeu-
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jestää yksityisoikeudellisen oikeussuhteen sellaiseksi, mitä asianosaiset ovat 

halunneet. Prosessioikeudellinen puoli taas näkyy siinä, että sovinto päättää 

oikeudenkäynnin ja tuomioistuin voi vahvistaa sopimuksen, jolloin se tulee 

täytäntöönpanokelpoiseksi ja saavuttaa tuomion oikeusvoimavaikutukseen 

verrattavan vaikutuksen. Tästä seuraa muun muassa, että “sovinnolla vah-

vistettua asiaa ei voida saattaa uuden oikeudenkäynnin kohteeksi”,466 toisin 

sanoen uusi kanne on jätettävä tutkimatta.

Sovittelukäytännössä varaudutaan sovintosopimuksen pätevyyteen ja 

tulkintaan liittyviin ongelmiin. Monissa institutionaalisissa mallisäännöissä 

määrätään, että sovintosopimus on tehtävä kirjallisesti ja siihen on otetta-

va kaikki sovinnon ehdot. Tosin samaa käytäntöä suositellaan kotimaisessa 

kirjallisuudessa kaikkiin sovintosopimuksiin, jos riitaa koskeva oikeuden-

käynti on vireillä. Tällaisen sopimuksen tulee kattaa koko oikeudenkäynnin 

kohde. Muutoin sovintosopimus jää “vajavaiseksi ja osa asioista edelleen 

ratkaisematta”.467 Suomen Asianajajaliiton sovintomenettely edustaa kylläkin 

hienoista poikkeusta. Siinä sovintosopimus mainitaan pelkästään ohimen-

nen lueteltaessa eri tapoja, joilla sovintomenettely voi päättyä. Yksi näistä ta-

voista on asianosaisten välinen kirjallinen sovintosopimus (10-k). Ulkomaiset 

institutionaaliset sopimusmallit sovinnoksi (itse asiassa niiden vakioehdot) 

ovat paljon yksityiskohtaisempia, mikä on merkki sovinnon formuloinnin 

tärkeydestä. Ulkomaisesta sopimuskäytännöstä CEDR-mallisopimus tarjoaa 

edustavan esimerkin. Ensinnäkin se määrää, että tehty sopimus on täydel-

linen ja lopullinen sovinto kaikissa osapuolten välisissä riidoissa, oli niiden 

aihe mikä tahansa (5-k). Toiseksi siinä vahvistetaan, että sopimus korvaa 

kaikki aikaisemmat sopimukset osapuolten välillä sikäli kuin ne liittyvät sovi-

teltuihin kiistakysymyksiin (6-k).468 Jos mallisääntöjen ideologiaa seurataan, 

dellisia vaikutuksia.” Näin Laukkanen 1995 s. 286. Ruotsissa sama asia on tapana ilmaista siten, 
että sovinto käsittää itse asiassa kaksi sopimusta, yhden riidan kohteesta, toisen oikeuden-
käynnin päättämisestä. Jälkimmäinen sopimus on normaalisti implisiittinen. Ks. lähemmin 
Larsson 1958 s. 27.
466. Lappalainen 2001 s. 415. Täydellistä vahvistetun sovinnon rinnastuminen tuomioon ei kui-
tenkaan ollut ennen vuoden 2005 uudistustakaan. Vahvistettua sovintoa esimerkiksi ei, toisin 
kuin tuomiota, voitu kumota OK 31 luvun tarkoittamalla ylimääräisellä muutoksenhaulla (KKO 
1992:104). Tämän katsottiin tutkimuksessa johtuvan siitä, että tuomioistuin ei sovintoa vahvis-
taessaan suorittanut “minkäänlaista asian tutkimista tai harkintaa eikä varsinaisesti soveltanut 
mitään aineellisoikeudellisia oikeusohjeita”. Näin kysymys ei käsitteellisesti ole oikeudellisesta 
ratkaisusta. Ks. Lager 1972 s. 75. Nykyinen OK 20 luku sen sijaan tekee vahvistetusta sovinnosta 
purkukelpoisen oikeudellisen ratkaisun.
467. Näin Kemppinen 2004 s. 110.
468. Sanatarkasti “- - - in respect of matters the subject of the Mediation”. Lukija huomaa 
helposti, että mallisopimuksen 5- ja 6-kohtien määräykset ovat ainakin osaksi ristiriidassa 
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sovinnon sisältö on määrättävissä yksinkertaisesti lukemalla kirjallinen so-

vintosopimus, toisin sanoen sopimuksella on tyypillisesti välitön merkitys.469 

Ensimmäinen esiin nouseva kysymys kuuluu, kuinka oikeutettua on läh-

teä sovintosopimuksen kattavuuden ja lopullisuuden olettamasta. Osapuo-

lethan määräävät samalla myös sopimussuhteensa vastaiset tulkinnat ja so-

pimuksen täydentämisen suuntaviivat. Tähän tavallaan kytkeytyvä mutta 

erillinen pulma on, katsotaanko sovintospesifisten sääntöjen ohjaavan so-

vintosopimuksen tulkintaa, vaikka siitä ei ole yksittäistapauksessa sovittu, eli 

onko olemassa eräänlaisia legaalisia tulkintasääntöjä tämän tilanteen varalta. 

Legaaliset säännöt olisivat sinänsä tarpeen. Useimmat mallisäännöt tai mal-

lisopimukset kun eivät sano mitään sovintosopimuksesta tai sen tulkinnasta. 

Kysymys sopimisen oikeutuksesta ei ole lopulta vaikea: oikeus tehdä sopi-

muksia sopimusten tulkinnasta ja täydentämisestä on primäärin yksityisau-

tonomian korollaari. Osapuolet saavat toisin sanoen sopia myös siitä, miten 

heidän sopimustaan tulkitaan ja tarvittaessa täydennetään tahdonvaltaisilla 

säännöksillä. Näin he voivat määrätä myös sen, että sovintosopimus ymmär-

retään kattavaksi470 konfliktinratkaisuksi ja sellaisena lopulliseksi. 

Sen sijaan jälkimmäinen pulma eli kysymys lakiperusteisista säännöistä 

sovintosopimuksen tulkinnalle on vaikeampi. Yksittäisestä sopimuksesta 

riippumaton spesifinen tulkintasääntö voi teoriassa tukeutua joko yleiseen 

sopimuskäytäntöön tai pehmeän sääntelyn velvoittavuuteen. Sopimuskäy-

täntö on kuitenkin tälla alueella niin epäyhtenäistä, että olisi uskaliasta pe-

rustaa siihen tulkintakannanottoja. Sitä paitsi mallisäännöt eivät välttämättä 

edusta todellista sopimuskäytäntöä, enintään se sisältävät olettaman siitä. 

Jos tulkintasääntö perustetaan pehmeään sääntelyyn, sillä seikalla, miten 

todellisuudessa toimitaan, ei ole yhtä ratkaisevaa merkitystä. Teesi sovinto-

sopimuksen kattavuudesta ei saa minkäänlaista tukea pohjoismaisesta tut-

kimuksesta. Kirjallisuudessa on pikemmin arveltu, että sovintosopimukset 

ovat käytännössä taipuvaisia jäämään ‘ohuiksi’ ja tarkoituksellisen monitul-

keskenään.
469.  “Välitön merkitys on merkitys, joka on koettavissa pelkkää oikeustointa sinänsä tarkas-
telemalla.” Ks. Aho 1968 s. 199. Oikeustoimen tulkinnan yleisessä teoriassa välitön merkitys on 
siis yksi objektiivisen sisällön muoto. Ks. Aho 1968 s. 90.
470. Muotosäännösten kohdalla puhutaan niiden muodollisesta soveltamisalasta. Tällä tar-
koitetaan sitä, “missä laajuudessa sopimuksen yksityiset välipuheet joutuvat muotosäännök-
sen alaisiksi”. Jos tämä soveltamisala kattaa kaikki välipuheet, muotosäännös on totaalinen. Ks. 
Muukkonen 1958 s. 60. Vaikka käsite on muodostettu lakisääteisiä muotosäännöksiä ajatellen, 
se soveltuu yhtä hyvin sopimusperusteisiin muotosäännöksiin. Vaatimus sovintosopimuksen 
kattavuudesta tarkoittaa näin samaa kuin vaatimus tällaisen sopimuksen kirjallisuusvaatimuk-
sen suhteellisesta totaalisuudesta.
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kintaiseksi. Näin sovittelu saadaan muodollisesti tulokselliseksi eli pääte-

tyksi sopimukseen.471 Vaikka kyseessä ehkä on henkilökohtainen mielipide, 

sitä ei voi torjua suoralta kädeltä. Institutionaalisessa sovittelussa sovitteli-

jalla on melkoinen suorituspaine; hänen on saatava sovittelu onnistumaan 

ja laskutettavaksi. Kiusaus näennäissovintoihin on ymmärrettävästi suurin 

silloin, kun sovittelija saa onnistuneesta sovittelusta suuremman palkkion 

kuin epäonnistuneesta. Vaikka näin ei olisikaan, toistuvat epäonnistumiset 

sovittelutehtävässä antavat joka tapauksessa kuvan osaamattomasta ja so-

pimattomasta sovittelijasta. 

Jos sovintosopimuksen kattavuus ja lopullisuus hyväksytään oikeudelli-

sesti merkittäväksi, avautuu jatkokysymyksiä. Joudutaan muun muassa miet-

timään, miten olettamus heijastuu konkreettiseen tulkintaan, toisin sanoen 

miten tällaiset spesifit säännöt muuttavat varallisuusoikeudellisten sopimus-

ten yleisiä tulkintaperiaatteita. On ensiksikin selvää, että olettamus koros-

taa sovintosopimuksen sanamuodon eli kirjaimellisen tulkinnan merkitystä. 

Muuttunut tulkintaympäristö onkin pantu merkille oikeudellisessa sovitte-

lututkimuksessa. Tosin uutta kontekstia on analysoitu sovintosopimuksen 

laatimista eikä niiden soveltamista ajatellen. Esitys voidaan kuitenkin lukea 

käännetysti, jolloin siitä on tehtävissä päätelmiä siitä, miten sovintosopimus-

ta ajatellaan myöhemmin tulkittavan. Sovintosopimus normaalisti päättää 

osapuolten vastaisen kanssakäymisen472, se on eräänlainen lopullinen vä-

lienselvitys. Tästä näyttäisi seuraavan, että osapuolilla ei ole sitä myönteis-

tä asennoitumista sopimuksen tulkintaan ja täydentämiseen, mikä leimaa 

tavallista sopimussuhdetta. Näin ollen sovintosopimus on kirjoitettava niin 

selväksi, että sitä ei voi ymmärtää väärin. Kaikki aktuaalit ja potentiaaliset 

kiistakysymykset on siinä ratkaistava.473 

Toinen yhtä ilmeinen tulkintasääntö on, että sovintoa ei saa ulottaa sen 

sanamuotoa ulommaksi. Vain ne asiat, jotka mainitaan sovintosopimuksen 

tekstissä, katsotaan sovituiksi. Tai kääntäen: yksittäinen erimielisyys, jota ei 

ratkaista sopimuksella, kaipaa edelleen ratkaisua. Jos esimerkiksi kiistakysy-

471. Norman 1999 s. 92. Tosin esitys jättää lukijan arvailtavaksi, kuvaako se neutraalisti käytän-
töä vai sisältääkö se piilevän normatiivisen kannanoton. Kun Norman ei käytäntöä paheksu, 
hän suhtautunee siihen periaatteessa myönteisesti (‘asiat saadaan joka tapauksessa pääpiir-
teissään sovituksi’). 
472. Boye 2004 s. 115. Huomautus on kiintoisasti vastoin sovitteluideologian teesiä sovinnon 
vastaista yhteistoimintaa tukevasta vaikutuksesta. Saattaakin olla, että vaihtoehtoinen riidan-
ratkaisu ei eroakaan niin paljon virallisesta kuin kuvitellaan. Kumpikin on suurella todennä-
köisyydellä riitapuolille kanssakäymisen loppu. 
473. Tässä yhteydessä Boye esittää edellä viitatun säännön: “Forliket bør ikke bli kilde til en 
ny tvist.”
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mystä z ei mainita sopimuksessa, siihen ei sovelleta sovintosopimusta, vaikka 

sen kanssa identtiset kiistakysymykset y ja x ratkaistaan tiettyjä periaatteita 

noudattaen.474 Sopimuksen sanamuodon laajentava tulkinta ei siis ole sal-

littua. Prosessioikeudellisella fiktiivisen käsittelyn säännöllä ei toisin sanoen 

ole vastinetta, eli “fiktiivisen sopimisen sääntöä”. Pääsyä tuomioistuimeen 

ajatellen tämä tarkoittaa, että myöhempi kanne ei ole kaadettavissa väitteellä, 

jonka mukaan esitetyt vaatimukset sisältyivät aikaisempaan sopimukseen ja 

tulivat sillä ratkaistuiksi, vaikkakaan niitä ei sopimuksessa mainita. 

Joskus konfliktin osapuolille voi myöhemmin syntyä riitaa siitä, päästiin-

kö sovittelussa ylipäätään sovintoon. Kehittyneissä sovittelujärjestelmissä 

tällaiset riidat pyritään lopettamaan alkuunsa sillä, että sovittelija antaa kir-

jallisen todistuksen sovittelun päättymisestä. Todistus ilmoittaa, sovittiinko 

riita vai päättyikö sovittelu ilman sovintoa.475 Jälkimmäisessä tapauksessa 

osapuolen mahdollisuudet menestyä väitteellä aikaisemmasta sovinnosta 

ovat vähäiset. Vaikka tällaista todistusrutiinia ei tunnettaisikaan, sovinnon 

syntymisen kynnys on muutoinkin korkea. Ellei sovintoon vetoava riitapuoli 

pysty esittämään kirjallista sovintosopimusta, kokemusperäisesti katsotta-

neen sovinnon jääneen tekemättä. Näin luultavasti käy, vaikka riitapuolet 

eivät ole sopineet mitään siitä, missä muodossa sopimus on tehtävä. Usein 

kuitenkin sovitaan sovintosopimuksen laatimisesta kirjallisesti. Kiistatonta 

on, että yksityisautonomia ulottuu myös muotoon: osapuolet voivat sopia, 

missä muodossa heidän välisensä sopimukset on tehtävä.476 Mallisääntöjen 

vaatimus sovinnon kirjallisesta muodosta sitoo lähtökohtaisesti osapuolia. 

Näin suullinen sovintosopimus on pätemätön. Erityisen vahva olettamus 

tällaisesta pätemättömyydestä on silloin, kun riitapuoli vetoaa siihen, että he 

ovat joistakin kysymyksistä päässeet sovintoon. Osapuoli ei toisin sanoen voi 

hevin vedota osittaiseen suulliseen sovintoon, jos konfliktin muutoin katso-

taan jääneen - vaaditun kirjallisen sovintosopimuksen puuttuessa - ratkaise-

matta. Tällainen väite osasovinnosta vaatii tuekseen vahvaa tapauskohtaista 

näyttöä. Tosin osasovinnot ovat, kuten edellä havaittiin, joka tapauksessa 

474. Esimerkiksi: A on toimittanut B:lle tämän tilauksesta kolme työkonetta eli koneet x, y ja 
z. B reklamoi sillä perusteella, että koneista puuttuu sopimuksen mukainen toiminto. Sovit-
telussa A suostuu antamaan koneista y ja z hinnanalennuksena 10.000 euroa. Koneesta x ei 
puhuta mitään. B ei voi tehokkaasti väittää, että hänelle kuuluu vastaava hinnanalennus (eli 
5.000 euroa) myös tästä koneesta.
475. Grenig 1995 s. 83. Tällainen käytäntö on oikeusvertailevasti ominaista tuomioistuimeen 
liittyvässä virallisessa sovittelussa, sillä vastaavia määräyksiä ei sisälly kaupallisen sovittelun 
mallisääntöihin.
476. Muukkonen 1958 s. 158.
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vastoin sovinnon kokonaisvaltaisuuden ideaa. 

Yksiselitteisyyden ja kattavuuden vaatimuksesta huolimatta voi käydä 

niin, että sovintosopimuksen ulkonainen muoto ei edes osapuolten yhtei-

sen tarkoituksen tukemana määritä sovinnon sisältöä. Tällöin on turvau-

duttava tavoitteellisiksi kutsuttuihin tulkintasääntöihin. Useimmat vakiintu-

neet säännöt eivät kuitenkaan tarjoa toimivaa ratkaisua. Houkutteleva ajatus 

on käyttää hyväksi niin sanottua lakiperusteisten normien mukaista tulkin-

taa. Sen lähtökohtana on ajatus, että tahdonvaltaiset säännökset edustavat 

eräänlaisia oikeuspoliittisia ideaaliratkaisuja. Epäselviä tahdonilmaisuja tul-

kitaan hakien tahdonvaltaisen sääntelyn osoittamaa tilaa.477 Erityisen pai-

kallaan tällainen tulkinta on epätasapainoisissa sopimussuhteissa - sovin-

tokontekstiin siirrettynä silloin, kun konfliktiosapuolet ovat taloudellisesti ja 

tiedollisesti eri asemassa.478 Lakiperusteisten normien tulkinnan sääntö on 

sovitettavissa nimenomaan oikeudellisesti painottuvaan eli edellä “oikeu-

denkäyntimäiseksi” kutsuttuun sovitteluun.479 Kun kerran tällaisessa sovit-

telussa tähdätään oikeudelliseen eli lain mukaiseen lopputulokseen, tuntuu 

itsestään selvältä, että myös lopputulosta eli sovintosopimusta tulkitaan sa-

masta lähtökohdasta. Kääntäen taas voidaan sanoa, että tulkintasääntö ei 

tunnu perustellulta fasilitatiivisessa, ei-lakimiehen vetämässä sovittelussa. 

Tässä sovittelussahan halutaan vartavasten irtaantua oikeudellisista ratkai-

sumalleista. Niinpä tällaiseen sovintoon soveltuu parhaiten tavallisuus- ja 

kohtuussäännön mukainen tulkinta. Ohimennen todettakoon, että lakisää-

teisessä rikosasioiden sovittelussa tukea sovinnolle haetaan aikaisemmas-

ta sovittelukäytännöstä. Näin vaikuttaa luontevalta, että epäselvää sovintoa 

tulkitaan sen mukaan, miten aikaisemmissa sovitteluissa on menetelty.480 

6.3.2. Pysyvyysvaikutus suhteessa valtiollinen 
lainkäyttö –> vaihtoehtoinen riidanratkaisu

Seuraavaksi tarkastellaan käänteistä asetelmaa, jossa oikeudenkäynti on ollut 

ensiprosessina ja siinä annettu tuomio vaikuttaa tai voi vaikuttaa myöhem-

pään vaihtoehtoiseen riidanratkaisuun. Tarkastelu aloitetaan konsensuaali-

sesta riidanratkaisusta eli sovittelun muunnelmista. Kiistatonta lienee, että 

477. Tämä ajatus esiintyy myös Aholla. “Niukkakin ulkopuolinen aineisto voi olla riittävä ase-
tettavaksi kirjallisen oikeustoimen rinnalle myös silloin, kun täydentävä normi tai pakkotulkin-
tanormi viittaa ulkopuolisen aineiston osoittaman merkityksen suuntaan.” Ks. Aho 1968 s. 231. 
478. Hemmo 1997 s. 61.
479. Ks. jakso 5.2.
480. Tavallisuussäännöstä ks. Hemmo 1997 s. 73.
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vapaaseen institutionaaliseen sovitteluun voidaan rajoituksitta ottaa sellaisia 

riitoja, josta valtiollinen tuomioistuin on antanut ratkaisunsa.481 Sille, onko 

tämä ratkaisu lainvoimainen tai onko sillä oikeusvoimavaikutus, ei anneta 

merkitystä. Enintään herää kysymys siitä, onko riitapuolten välinen, oikeu-

denkäyntiä edeltävä sovittelusopimus rauennut oikeudenkäynnin myötä. Jos 

riitapuolet muodollisesti sopivat uudelleen sovittelusta, tämä näennäison-

gelma katoaa. Jos taas osapuolet vain alkavat osallistua myöhempään sovit-

teluun, heidän voidaan, jos se on tilanteen juridiseksi selittämiseksi tarpeen, 

katsoa hiljaisesti sopineen uudesta sovittelusta. Tällaisessa sovittelussa ai-

kaisemmalla tuomiolla on lähinnä psykologinen vaikutus: se on neuvotte-

luvaltti voittaneelle osapuolelle. Riitapuoli saa itse päättää, missä määrin 

hän luopuu tuomion tuomasta edusta. Tuomiossa omaksuttu näkemys rii-

dan oikeasta ratkaisusta ei myöskään sido ammattimaista sovittelijaa. Hä-

nen tehtävänään on panna riitapuolet hakemaan todellisia intressejään ja 

ne toteuttavaa ratkaisua. 

Konsensuaalisen (vaihtoehtoisen) riidanratkaisun taustaideologia ei itse 

asiassa salli muunlaista ajattelua. Ideologiahan lähtee siitä, että oikeuden-

käynti ei koskaan kunnolla anna ratkaisua konfliktiin. Konflikti on ensiksikin 

transformoitu oikeuksiksi, jotka eivät enää korreloi riitapuolten intresseihin. 

Toiseksi riidanratkaisun ammattilaiset, lakimiehet, ovat anastaneet riitapuo-

lilta heidän konfliktinsa. Tämän seurauksena riitapuolet eivät enää pääse 

määräämään intresseistään. Peräkkäiset ja päällekkäiset oikeudenkäynnit 

ovat ideologian silmissä odotettuja merkkejä siitä, miten epäkelpo instru-

mentti oikeudenkäynti konfliktinhallinnassa on. Hakeutuessaan sovitteluun 

riitapuolet tunnustavat oikeudenkäynnin perinpohjaisen epäonnistumisen 

tehtävässään. Edes voittanut osapuoli ei koe päässeensä sen kautta intres-

seihinsä, vaikka hän on kyllä päässyt oikeuksiinsa. Asia erikseen on, tarvi-

taanko tällaiselle oikeudenkäynnin jälkeiselle sovittelulle erityinen nimitys. 

Jos tarvitaan, nimitys jälkisovittelu on kuvaava joskin hieman epätarkka.

Oman ongelmansa muodostaa tuomioistuinsovittelu. On kysyttävä, seu-

rataanko myös sen kohdalla alkuperäistä ideologiaa vai tässä yhteydessä pro-

sessioikeudelliseksi kutsuttua lähtökohtaa. Prosessioikeudellinen lähtökohta 

rinnastaa oikeudenkäynnin ja tuomioistuimeen paikantuvan sovittelun. Laki 

481. Jos ajatellaan niin sanottuja kahdenkeskisiä sovintoneuvotteluja, luvun kysymys on suo-
rastaan absurdi. Riitapuolet saavat toki neuvotella mistä haluavat ja milloin haluavat. Kysymys 
on mielekäs vain institutionaalisessa sovittelussa, jossa sovittelusta vastaava organisaatio päät-
tää, mitä riitoja se kelpuuttaa menettelyynsä ja mihin riitoihin se määrää edustajansa sovit-
telijaksi. Ks. Koulu 2006 s. 176. Sovitteluinstituuttienkaan säännöissä ei tavallisesti kiinnitetä 
mitään huomiota siihen, mitä riidassa on aikaisemmin tapahtunut.
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riita-asioiden sovittelusta tuntuu olevan kuitenkin poikkeus: se ei aseta sovit-

telulle tässä suhteessa ehtoja. Soviteltavaksi ottamisen edellytyksinä pelkäs-

tään on, että kysymyksessä on tuomioistuinasia, asia soveltuu soviteltavaksi 

ja sovittelu on asiassa tarkoituksenmukainen (3 §). Kirjallisuudessa lisävaati-

muksiksi on asetettu, että osapuolilla ei saa olla selkeitä oikeusturvaodotuk-

sia ja että he ovat tasaveroisia.482 Vaatimukset ovat varsin tulkinnanvaraisia, 

joskaan sillä ei ole merkitystä kysymykselle, onko tuomiolla tässä suhteessa 

pysyvyysvaikutus, toisin sanoen estääkö se tuomioistuinsovittelun aloittami-

sen tai jatkamisen. Vaihtoehtoisen riidanratkaisun näkökulmasta estettä ei 

saisi olla: olikin odotettavissa, että vain oikeudellisen osaratkaisun sisältä-

vä tuomio ei täyttänyt tehtäväänsä. Sovittelulla tuomiota voidaan täydentää 

“konfliktinratkaisuaineksille”, jolloin se lopettaa kaikkia tyydyttävästi riita-

puolten konfliktin. Näin aikaan saatu sovintosovinto korvaa aikaisemman 

tuomion ja muodostaa pohjan riitapuolten vastaiselle kanssakäymiselle. Sa-

maa logiikkaa pystytään soveltamaan myös vahvistettuun sovintoon. Vahvis-

tamisen tuoma ominaisuus, oikeusvoimakykyisyys tai täytäntöönpanokel-

poisuus, tuntuu tässä yhteydessä täysin merkityksettömältä. Jos vahvistettu 

sovinto ei ole peräisin “vireillä olevasta oikeudenkäynnistä”, pääsy uuteen 

sovitteluun on sitäkin selvempi. Tällaiseen sovintoon ei liity edes oikeusvoi-

maa vaan pelkästään täytäntöönpanokelpoisuus.483

Hankalampaa on sanoa, tulisiko aikaisemman (tuomioistuimen) tuomion 

tai vastaavan sitovan lainkäyttöratkaisun estää käsittely sopimusperusteisissa 

lautakunnissa. Kuten edellä todettiin, monet lautakunnat ovat “ratkaisseet” 

tämän kysymyksen säännöissään. Pääsääntö on, että valtiollisen tuomio-

istuimen tuomio estää asian myöhemmän käsittelyn lautakunnassa. Pää-

säännön rationaalisuus on kyseenalainen. Kun järein riidanratkaisukeinoista 

eli perinteinen oikeudenkäynti ei vastoin odotuksia ole päättänyt konfliktia, 

sille on lupa etsiä kokonaisvaltaisempaa ratkaisua. Kysymys on - vain ja ai-

noastaan - siitä, kykeneekö oikeudenkäyntiä jäljittelevä lautakuntakäsittely 

sellaisen tarjoamaan. Totta on, että tämä ei ole selvää. Joku voi sanoa tapah-

tumakulun paljastavan, että lainkäyttömäinen menettely ei ylipäätään ollut 

kyseisessä riidassa konfliktinhallinnan oikea vaihtoehto. Tästä syystä oikeu-

denkäyntiä jäljittelevä lautakuntakäsittely on pääsääntöisesti voimavarojen 

tuhlaamista. Vain siirtyminen sovittelutyyppiseen riidanratkaisuun lupaa 

menestystä konfliktinhallinnassa. Poikkeukseksi tästä pääsäännöstä - tuo-

mioistuimen tuomiolla tulisi olla estävä ja pysyttävä vaikutus - on otettava 

482. Ks. Ervasti-Nylund 2014 s. 396.
483. Ks. edellä jakso 6.2.1.
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kohtuusharkinnalle rakentuva lautakuntamenettely. Kohtuusharkintainen 

eli ei-oikeudelliseen perusteeseen tukeutuva lautakuntapäätös voi nimittäin 

onnistuneesti päättää konfliktin.

Teknisestikin käsittelyä rajoittavat sääntömääräykset vaikuttavat huonos-

ti harkituilta; määräykset ovat sisällöltään epämääräisiä elleivät suorastaan 

mielivaltaisia. Estävää vaikutusta sovelletaan johonkin rinnakkaismenette-

lyyn: toinen rinnakkaismenettely taas ei vaikuta mitenkään mahdollisuuteen 

käsitellä samaa riitaa myöhemmin lautakunnassa. Esimerkiksi arvopaperi-

lautakunta ei voi sääntöjensä mukaan käsitellä asiaa, joka on samanaikaisesti 

yleisen tuomioistuimen tai välimiesten ratkaistavana. Ohimennen todetta-

koon, että säännöissä ei yleensä varauduta siihen, että kiista on aikaisemmin 

saanut ratkaisunsa sovintosopimuksella. Tosin sovinto voi olla perua asian 

aikaisemmista vaiheista samassa lautakunnassa. Monessa lautakunnissa kä-

sittelyyn sisältyy vapaamuotoisia sovitteluelementtejä: edeltävä lautakunta-

käsittely voi siis tuottaa sopimuksen sovinnosta. 

Toinen mahdollisuus on, että sovintoon on päästy ulkopuolisessa sovit-

telumenettelyssä, esimerkiksi tuomioistuinsovittelussa. Selitys sääntöjen 

aukollisuudelle tässä suhteessa on ehkä siinä, että uudet riidanratkaisume-

netelmät eivät ole ehtineet päästä sääntöihin. Säännöt edustavat tavallaan 

mennyttä maailmaa. Näin ollen sääntöjä ei saa tulkita vastakohtaispäätelmin. 

Eri asia on, että käsittelyrajoitusten liittäminen sovintosopimukseen - vielä 

vähemmän käynnissä olevaan sovitteluun - ei ylipäätään kuulosta järkeväl-

tä.484 Kuten edellä havaittiin, konfliktiteoriassa sovittelu saa olla samanaikai-

sesti käynnissä varsinaisen lainkäyttömenettelyn (johon lautakuntamenette-

ly tässä yhteydessä on luettavissa) kanssa. Nämä menettelyt ovat niin erilaisia, 

että ne eivät yhtäältä häiritse toisiaan, toisaalta ne parantavat kokonaismah-

dollisuuksia saada konflikti kunnialla päättymään. Jos tai kun sopimuspe-

rusteiset lautakunnat pyrkivät tehokkaaseen konfliktinratkaisuun, niiden ei 

tulisi ulottaa sääntömääräisiä käsittelyrajoituksiaan sovintosopimuksiin, oli 

sovinto vahvistettu tai ei. 

484. Vireillä olevan sovittelun vaikutusta uudelleenkäsittelyyn lautakunnassa on käsitelty edel-
lä jaksossa 6.2.2.
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6.4. Todistusvaikutus

6.4.1. Aineiston hyödynnettävyys

Edellä transrelatiivinen estävä vaikutus havaittiin heikoksi ja vastaava pysy-

vyysvaikutus lähes olemattomaksi. On mahdollista, että vastaavat tehtävät 

ovat siirtyneet vahvalle todistusvaikutukselle. Tässäkin kysymyksenasette-

lu on kaksisuuntainen. Ensiksikin voidaan kysyä, tuottaako valtiollinen oi-

keudenkäynti sellaista aineistoa, joka on hyödynnettävissä näyttönä vaihto-

ehtoisessa riidanratkaisussa. Toiseksi joudutaan miettimään, missä määrin 

vaihtoehtoisen riidanratkaisun kerryttämä aineisto kelpaa näytöksi tai on 

muutoin apuna valtiollisessa oikeudenkäynnissä. Eräät kysymyksenasette-

lun muunnelmat ovat vailla mielenkiintoa ja voidaan sulkea tarkastelusta. 

Sovittelussa näyttökysymyksillä ei ole ylipäätään merkitystä; riitapuolet ei-

vät “todista” niitä todellisia intressejään, jotka he yrittävät saada sovittelul-

la tyydytetyiksi. Heidän sanansa riittää todisteeksi intressistä, eikä sitäkään 

välttämättä tarvita. Riitapuolen ei tarvitse kertoa sovittelussa, miksi hän ha-

luaa jotain. Näin kysymys oikeudenkäynnin ratkaisuaineiston merkityksestä 

myöhemmässä sovittelussa on heti vastattavissa: aineistolla ei ole merkitystä. 

Pikemminkin siitä on haittaa, koska oikeuksiksi transformoituneet intressit 

joudutaan palauttamaan entiselleen. Kaikki juridinen argumentointi menee 

tietenkin hukkaan myöhemmässä sovittelussa, kaikki sovitteluargumentointi 

taas myöhemmässä oikeudenkäynnissä. 

Sen sijaan voidaan mielekkäästi kysyä, kelpaako oikeudenkäynnin ker-

ryttämä aineisto näytöksi tai on muutoin hyödyksi lainkäytöllisessä (vaihto-

ehtoisessa) riidanratkaisussa, esimerkiksi sopimusperusteisen lautakunnan 

käsittelyssä. Asian vireillepano lautakunnassa voi olla esimerkiksi kuluttajan 

kannalta mielekästä, vaikka asia on ollut esillä oikeudenkäynnissä. Sopimus-

perusteinen lautakunta voi antaa laajempaa tai ainakin erilaista oikeussuojaa, 

mitä lakiin sidottu valtiollinen tuomioistuin. Tosin monet lautakunnat eivät, 

kuten edellä todettiin, suostu käsittelemään sellaista riitaa, joka on joko vi-

reillä tai ratkaistu oikeudenkäynnissä. Jälkimmäinen kysymys eli vaihtoeh-

toisen menettelyn aineiston käyttäminen oikeudenkäynnissä on tästä syystä 

praktisesti tärkeämpi. Sekä konsensuaalinen että lainkäytöllinen riidanrat-

kaisu tuottavat sellaista aineistoa, joka on käyttökelpoista (jos sen käyttö sal-

litaan) myöhemmässä oikeudenkäynnissä. Totta on, että aikaisempaan sovit-
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teluun liittyvän aineiston siirtyminen oikeudenkäynnin ratkaisuaineistoon 

on nähty vaaraksi. Siirtymistä on yritetty eri tavoin rajoittaa. Keinoina ovat 

olleet vetoamiskiellot ja todistamiskiellot.485 Pääsääntö on ollut, että aikai-

semman sovittelun tapahtumiin ei saa vedota eikä niistä saa esittää näyttöä. 

Vaikka huomio on ollut sovittelussa, myös sopimusperusteiset lautakun-

takäsittelyt tuottavat käyttökelpoista aineistoa. Kertyvä ensiksikin muistut-

taa suuresti oikeudenkäynnissä kertyvää, toiseksi tällaisen aineiston hyväksi 

käyttäminen ei kärsi vastaavista kielloista kuin sovittelun aineisto. Lautakun-

takäsittelyjen kerryttämä aineisto koostuu riitapuolten lausumista, kirjallisis-

ta todisteista, todistajankertomuksista ja asiantuntijoiden mielipiteistä. Myös 

lautakuntakäsittelyä tavallaan jatkavat oikeudenkäynnit ovat kohtalaisen ta-

vallisia. Lautakuntien päätökset ovat säännönmukaisesti suositusluonteisia, 

joten oikeuksiaan hakeva tarvitsee täytäntöönpanoperusteen, ellei vasta-

puoli noudata lautakunnan antamaa päätöstä. Tavallista on, että tällaisessa 

oikeudenkäynnissä kantaja vetoaa vaatimustensa tueksi lautakunnan pää-

tökseen tai käsittelyssä syntyneeseen aineistoon.

Aluksi on syytä todeta, että sopimusperusteisella lautakuntakäsittelyllä 

ei - sen enempää kuin lakisääteisellä lautakuntamenettelylläkään - ole eikä 

voikaan olla preklusiivista vaikutusta. Näin valtiollinen tuomioistuin aloit-

taa, kuten kuluttajariitalautakunnan kohdalla on todettu, sille tuodun rii-

dan käsittelyn “itse asiassa täysin alusta” eli tyhjältä pöydältä.486 Asianosai-

nen saa vapaasti esittää uusia vaatimuksia ja uusia perusteluja: todistelulle 

ei myöskään ole mitään rajoituksia. Eri asia on, että asianosaisen vaatimus 

menettää psykologista vakuuttavuuttaan, jos hän muuttelee mielen määrin 

asianajoaan. Poikkeuksena tyhjästä pöydästä ovat tilanteet, joissa riitapuolen 

tahdonilmaisu (esim. vastapuolen vaatimuksen myöntäminen) yksityisessä 

lautakuntakäsittelyssä konstituoi sopimuksen. Näin syntyneestä sopimus-

sidonnaisuudesta asianosainen ei tietenkään vapaudu oikeudenkäynnissä-

kään.487 Jos tai kun sopimus on syntynyt, sovittua seikkaa koskeva todistelu 

muuttuu “asiaan vaikuttamattomaksi”. Tästä taas seuraa, että tuomioistuimen 

on oma-aloitteisesti evättävä tällainen todistelu (OK 17:8.1 1-k). 

Jos sopimuskonstruktiosta (myöntäminen lautakunnassa perustaa so-

pimuksen) pidetään loogisesti kiinni, riitapuoli ei oikeudenkäynnissä enää 

saa peruuttaa aikaisempaa myöntämistään. Tulkinta on kylläkin pulmalli-

485. Koulu 2006 s. 413. Todistamiskiellot ovat tavallaan turhia, koska vetoamiskielto sellaise-
naan estää todistelun. 
486. Viitanen 2003 s. 541.
487. Heuman 1980 s. 765.
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nen, sillä se asettaa lautakuntakäsittelyssä ja oikeudenkäynnissä tapahtu-

neen myöntämisen eri asemaan. Jälkimmäisen asianosainen nimittäin saa 

vallitsevan kannan mukaan peruuttaa (KKO 1993:57).488 Yksityinen lautakun-

ta ja valtiollinen tuomioistuin ovat kuitenkin siinä määrin erilaisia riidan-

ratkaisukonteksteja, että vähäinen epäjohdonmukaisuus on hyväksyttävissä. 

Kannattaa huomata, että riitapuolten välinen materiaalinen sopimus, syntyi 

se lautakunnassa nimenomaisena tai konkludenttisena, ei automaattisesti 

estä kaiken uuden näytön esittämistä myöhemmässä oikeudenkäynnissä.489 

Riitapuolet voivat tietenkin esittää näyttöä siitä, onko sopimus tehty ja mistä 

on sovittu, toisin sanoen miten sopimusta on tulkittava. 

Tässä yhteydessä kannattaa muistaa, että todistelua koskevat sopimuk-

set ovat pääsääntöisesti tehottomia. Riitapuoli ei voi etukäteen luopua oi-

keudestaan esittää asiansa ajamiseen tarvittavaa näyttöä.490 Itsestään selvää 

on, että mahdollisuutta lautakunta-aineiston hyväksi käyttämiseen ei voi-

da evätä myöskään lautakunnan säännöillä. Joissakin säännöissä nimittäin 

määrätään, että lautakunnan kokouksissa “käsitellyt tai syntyneet asiakirjat 

ja muut tallenteet eivät ole julkisia”.491 Eri asia on, että tällaiset määräykset 

kenties estävät riitapuolta pääsemästä käsiksi hänelle edulliseen aineistoon. 

Jonkinlaisesta riitapuolen tosiasiallisesta sidonnaisuudesta lautakunnassa 

tapahtuneeseen sen sijaan voidaan puhua. Jos riitapuoli yhtäkkiä esittää to-

taalisen uusia vaatimuksia tai argumentteja, hän menettää psykologisen us-

kottavuutensa, mikä taas kokemusperusteisesti heijastuu riidanratkaisun 

lopputulokseen. Myös riitapuolen lautakunnassa tekemällä sovintotarjouk-

sella lienee vaikutusta, vaikka varsinaista sopimusta ei olisi syntynytkään. 

6.4.2. Aineiston arvo

Perustavanlaatuinen ongelma on, missä määrin lautakunnan päätökseen 

ja ylipäätään lautakunnassa kertyneeseen aineistoon saadaan menestyksel-

lä tukeutua myöhemmässä oikeudenkäynnissä. Toisin sanoen: mikä tällai-

488. Ratkaisussa myöntämistä tarkasteltiin puhtaasti prosessioikeudellisena ilmiönä. Kun lais-
sa ei ollut säännöstä kanteen myöntämisen peruuttamisesta, vastaajalta ei voitu evätä mahdol-
lisuutta peruuttaa myöntämistä niin kauan kuin kannetta käsitellään alioikeudessa. Sinänsä 
tulkinnat eivät ole ristiriidassa. Lautakuntaa voidaan pitää hieman epätavallisena sopimusym-
päristönä, kun taas oikeudenkäynnissä siirrytään prosessioikeudelliseen ympäristöön, jossa 
sopimusoikeuden periaatteet eivät enää automaattisesti päde.
489. Heuman 1980 s. 766. 
490. Koulu 2009 s. 43.
491. Näin pörssin kurinpitolautakunnan säännöt (5 § 3-k).
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sen aineiston todistusarvo tai yleisemmin oikeudellinen vaikuttavuus on? 

Vastaaminen helpottuu ratkaisevasti, kun lautakuntapäätös puretaan ensin 

osiinsa. Tyypillinen lautakuntapäätös koostuu seuraavista elementeistä: ku-

vaus yksittäistapauksen tosiseikoista eli faktaselitys, riitapuolten oikeudelli-

nen argumentointi, toimialan käytänteiden kuten hyvän pankki- tai vakuu-

tustavan esittely sekä lautakunnan oikeudellinen arvio eli lopputulos, joka 

vastaa oikeudenkäynnin tuomiolauselmaa. Muuta lautakunta-aineistoa kuin 

varsinainen päätös taas ovat mahdolliset suullisessa käsittelyssä esitetyt to-

distajankertomukset (tai vastaavat kirjalliset lausumat) sekä lautakunnalle 

jätetyt asiantuntijalausunnot. Ainesosien prosessioikeudellinen status vaih-

telee. Välittömyysperiaate estää suoran faktaselitykseen tukeutumisen: asi-

anosaiset on esitettävä tosiseikkoja koskeva todistelu uudelleen.492 Myöskään 

lautakunnalle jätettyjä tai esitettyjä todistajankertomuksia ei saa käyttää näyt-

tönä, elleivät asianosaiset siihen suostu tai tuomioistuin sitä erityisestä syystä 

salli (OK 17:24.1 1-k ja 4-k). Ohimennen todettakoon, että ennen vuoden 1993 

alioikeusuudistusta tuomioistuimissa suhtauduttiin varsin myönteisesti toi-

sessa oikeudenkäynnissä annettujen kertomusten hyväksikäyttämiseen. Nii-

hin voitiin “tyytyä”, jos asianosaiset antoivat kertomuksille saman arvon, mi-

kä niillä oli ollut aikaisemmassa oikeudenkäynnissä.493 Yhdentekevää tässä 

suhteessa on, onko kertomus annettu kirjallisena vai onko todistajaa kuultu 

suullisessa käsittelyssä. Lautakuntakontekstia ei kuitenkaan voida pitää sel-

laisena erityisenä syynä, joka automaattisesti oikeuttaisi tällaisen aineiston 

käyttämiseen. Sen sijaan lautakunnalle annettuja kirjallisia asiantuntijalau-

suntoja voidaan luonnollisesti käyttää myös oikeudenkäynnissä.494 Sillä, että 

ne on alun perin laadittu tai osoitettu lautakunnalle, ei ole merkitystä. Asia 

erikseen on, että asiantuntijan kuuleminen tuomioistuimessa suullisesti voi 

olla aiheellista (OK 17:36). Tästä riippumatta tuomioistuimelle on myös esi-

tettävä selvitys siitä, että asiantuntija on “alallaan taitavaksi tunnettu” (OK 

17:35). 

Toiseen ääripäähän sijoittuvat lautakunnan kannanotot alalla vallitse-

viin käytäntöihin. Lautakunnan päätös kelpaa tältä osin oikeudenkäyntiai-

492. Asianosainen voi kuitenkin vedota siihen, että vastapuoli on tunnustanut lautakuntakä-
sittelyssä jonkun seikan ja että tämä tunnustaminen ilmenee lautakunnan päätöksestä. Vaikka 
tällainen tunnustus ei sinänsä sido antajaansa. on sillä kuitenkin käytännössä jonkinlainen to-
distusarvo. Lautakuntatutkimuksessa onkin pohdittu sitä, mikä vaikutus on sillä, että riitapuoli 
peruuttaa tällaisen “lautakuntatunnustuksensa” oikeudenkäynnissä. Ks. Heuman 1980 s. 768.
493. Tirkkonen 1949 s. 154. Tirkkonen kuitenkin katsoi, että tällaisen henkilön tullessa todis-
tamaan hänelle ei saanut lukea aikaisempaa kertomusta, jonka todistaja sitten “vahvistaisi”.
494. Asiantuntijatodistelusta kuluttajariitalautakunnassa ks. Viitanen 2003 s. 263 ja 542.
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neistoksi, ja sen näyttöarvo on korkea. Lautakunnan päätös on verrattavissa 

sellaiseen erilliseen lausuntoon, joita monet lautakunnat antavat joko tuo-

mioistuimen tai asianosaisen pyynnöstä vireillä olevassa oikeudenkäynnissä. 

Korkea luotettavuus johtuu siitä, että erikoistunut lautakunta edustaa alansa 

parasta asiantuntemusta. Tähän liittyvä oikeudenkäyntispesifinen kysymys 

kuuluu, käsittääkö asianosaisen vetoamistaakka myös alan käytännön. Toi-

sin sanoen: onko asianosaisen vartavasten viitattava alan käytäntöön kuten 

hyvään vakuutustapaan. Vastaus ei ole yksiselitteinen, sillä alan käytänne-

säännöt voidaan tulkita joko tosiseikoiksi (jolloin niihin on vedottava) tai 

lakiin verrattaviksi oikeussäännöiksi (jolloin niihin ei tarvitse erikseen ve-

dota). Jälkimmäinen tulkinta on paikallaan ainakin, kun kysymyksessä on 

institutionaalinen eli lainsäätäjän tunnustama hyvä tapa.495 Sen sijaan ei-

legalisoitujen käytänteiden asemasta voidaan keskustella. Asia erikseen on, 

että ongelmaa ei välttämättä synny, koska lautakuntapäätöksen esittäminen 

on hyvällä tahdolla tulkittavissa vetoamiseksi myös alan käytäntöön.

Lautakunnan lopputulos eli sen arvio konfliktista on oikeudellista argu-

mentointia. Tuomioistuin voi ottaa sen huomioon ja käyttää päätöstä perus-

teluissaan. Päätöksen vaikutus riippuu sen tasosta. Mitä korkeatasoisempaa 

päättelyä se edustaa, sitä suurempi sen todennäköinen vaikutus on. On syytä 

uskoa, että yksityisten lautakuntien kaltaisten erikoistuneiden lautakuntien 

päätöksillä on enemmän vaikutusta kuin kuluttajariitalautakunnan kaltais-

ten yleisten lautakuntien päätöksillä. Juridista argumentointia voi sisältyä 

myös riitapuolen kirjelmiin. Niistä saatava hyöty vaihtelee. Jos luonnollinen 

henkilö on itse ajanut asiaansa, argumentointi harvoin edistää asian käsitte-

lyä tuomioistuimessa. Maallikon lausumille näissä kirjelmissä ei myöskään 

saa antaa - esimerkiksi irrottamalla ne asiayhteydestään - sellaista oikeudel-

lista merkitystä, jota niille ei ole ollut tarkoitus antaa. Vaikka maallikko-va-

littajan institutionaalinen vastapuoli ehkä vetoaa asiantuntemukseensa, on 

muistettava, että sekin ajaa omaa asiaansa. Kukaan ei voi olla asiantuntija 

omassa riidassaan. 

Moderni sovittelu on tuonut mukanaan kysymyksen siitä, miten aikai-

semman sovittelumenettelyn tapahtumiin suhtaudutaan myöhemmässä 

oikeudenkäynnissä.496 Yleensä oikeudenkäynti on haluttu eristää mahdol-

495. Niihin voidaan rinnastaa alan itsesääntelyn luomat, kodifioidut säännöt kuten sosiaalisen 
median käytännesäännöt. Näiden sääntöjen noudattamista valvoo maksullisten puhelinpal-
veluiden eettinen lautakunta (MAPEL).
496. Tämä on tietoinen kärjistys. Asianosaisten oikeudenkäyntiä edeltävät sovintoneuvottelut 
ja niissä tehdyt sovintotarjoukset ovat aina muodostaneet ongelman. Vaikka lainsäätäjä ei ole 
siitä välittänyt, sovintotarjouksiin vetoamista on pyritty estämään ammattieettisillä säännöillä 
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lisimman pitkälle sovittelumenettelystä. Kuten edellä todettiin, tähän on py-

ritty vetoamiskielloillla (jotka sisältää samalla vastaavat todistamiskiellot) tai 

suppeilla todistamiskielloilla.497 Täysin samoja ongelmia nousee esiin myös 

sopimusperusteista lautakuntakäsittelyä seuraavassa oikeudenkäynnissä. 

Voidaan esimerkiksi kysyä, saako myöhemmässä oikeudenkäynnissä vedota 

lautakuntakäsittelyssä esiin nousseisiin tosiseikkoihin? Tällainen tosiseikka 

voi olla vaikkapa vastapuolen myöntäminen (esim. riitapuoli myöntää vas-

tapuolen vaatimuksen osaksi oikeaksi) tai jonkun tosiseikan tunnustaminen 

(esim. riitapuoli tunnustaa syyllistyneensä suojeluohjeiden laiminlyöntiin). 

Konfliktiteoriassa vastaus ei vaadi enempää miettimistä. Lakisääteiset vetoa-

mis- ja todistamiskiellot eivät ole sellaisenaan siirrettävissä sopimusperustei-

siin lautakuntiin. Kiellot ovat spesifisiä, toisin sanoen ne turvaavat sovittelun 

luottamuksellisuutta. Luottamuksellisuus taas on sovittelun tehokkuuden 

perusehto. Lautakuntakäsittely taas on lainkäyttöä, joka vertaantuu valtiol-

listen tuomioistuinten harjoittamaan. Siinä ei synny luottamuksellisuutta, 

eikä luottamuksellisuutta olisi tarpeen suojatakaan myöhemmässä oikeu-

denkäynnissä. Pikemmin tarkoitus on yleensä päinvastainen: lautakuntien 

toiminnan yksi tarkoitus on tuoda epäkohtia esille ja kehittää toimialan hy-

viä käytäntöjä. 

Totta kylläkin on, että lautakuntakäsittelyssä voi olla sovitteluelementtejä. 

Itse asiassa monet kiistat näyttävätkin päättyvän enemmän tai vähemmän 

sovinnolliseen ratkaisuun. Lautakuntakäsittelyyn integroitu ja etenkin sen 

epävirallisen esivaiheen muodostama sovittelu on kuitenkin periaatteessa te-

hottomuuteen tuomittu. Riitapuolet ottavat ja heidän on pakkokin ottaa huo-

mioon myöhemmän lainkäyttömenettelyn vaatimukset. He toisin sanoen so-

peuttavat käyttäytymisensä sen mukaiseksi. Käytännössä tämä ilmenee siten, 

että riidan osapuolet varovat tekemästä lautakuntakäsittelyn sovitteluosiossa 

sen enempää materiaalisia kuin tosiseikkoja koskevia myönnytyksiä. Vaara-

nahan on, että tällaisia myönnytyksiä käytetään myöhemmässä oikeuden-

käynnissä niitä tehnyttä asianosaista vastaan. Sillä, onko sovitteluosio vapaa-

muotoinen vai jäsennelty, ei ole tässä yhteydessä ymmärrettävästi merkitystä. 

Lautakunnan päätös liiteasiakirjoineen on myöhemmässä oikeuden-

käynnissä kirjallinen todiste.498 Vapaan todisteiden harkinnan puitteissa 

tuomioistuin päättää, minkä painon se antaa lautakunnan aikaisemmalle 

ratkaisulle. Pääsääntönä täytynee pitää sitä, että lautakunnan päätös ei to-

kuten asianajajien tapaohjeilla.
497. Koulu 2006 s. 401.
498. Heuman 1980 s. 769.
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dista mitään tapahtumista eikä kokemussäännöistä; päätös ei ole teknises-

ti todiste. Toisaalta on vaikea kiistää, etteikö hyvin perusteltu lautakunnan 

päätös vaikuta tuomarin harkintaan. Vaikutus on pitkälti psykologinen. Pää-

tös urauttaa eli ohjaa tuomarin tiettyyn ajatusmalliin. Mitä paremmin argu-

mentoitu päätös on ja mitä korkeampaa asiantuntemusta lautakunta edus-

taa, sitä suurempi sen ohjaava vaikutus on. Tästä syystä on todennäköistä, 

että esimerkiksi urheilun oikeusturvalautakunnan ja vakuutuslautakunnan 

päätöksillä on tosiasiallisesti huomattava painoarvo myöhemmässä oikeu-

denkäynnissä. Kumpikin lautakunta edustaa omalla erityisalallaan, vakuu-

tusasiat ja urheiluelämä, hyvää asiantuntemusta. Myöskään näiden lauta-

kuntien riippumattomuuden ja puolueettomuuden ylle ei lankea ainakaan 

kovin synkkää varjoa.

Samalla lautakunnan ulkoiskuva, toisin sanoen sen nauttima luottamus, 

vaikuttaa sekä käsiteltyjen riitojen viemiseen valtiolliseen lainkäyttöön että 

yksittäisen päätöksen vakuuttavuuteen. Voidaan kysyä, mistä tämä luottamus 

syntyy. Luottamus korreloi yhtäältä yksittäisiin käyttäjäkokemuksiin (jotka 

tässä sivuutetaan), toisaalta taas lautakunnan puolueettomuuden ja lauta-

kunnan käsittelyn reiluuden kaltaisiin rakenteellisiin tekijöihin. Käsittelyn 

reiluus - toisesta näkökulmasta oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ideaa-

lista johdetut vaatimukset - saa epäsuoraa merkitystä myös, kun arvioidaan 

yksittäisen lautakuntapäätöksen painoarvoa myöhemmässä oikeudenkäyn-

nissä. Mitä enemmän lautakuntakäsittely poikkeaa ideaalista, sitä vähemmän 

lautakunnan päätös ansaitsee huomiota. Selvää tietenkin on, että lautakun-

takäsittelyn epäreiluus ei vie pätevyyttä lautakuntakäsittelyssä syntyneiltä 

riitapuolten sopimuksilta, vaikka lautakunnan päätös voi muutoin menettää 

todistusarvonsa kokonaan. Asia erikseen on, että epäreilussa käsittelyssä rii-

tapuoli saattaa helpommin tehdä kannaltaan kohtuuttomia myönnytyksiä, 

koska hän kuvittelee asemansa heikommaksi kuin mitä se tosiasiallisesti on. 

Saavutettu luottamus on myös menetettävissä. Mitä enemmän lautakunnan 

päätöksiä tuodaan valtiolliseen lainkäyttöön (toisin sanoen niihin “haetaan 

muutosta”), sitä enemmän luottamus sen integriteettiin rapautuu. Heikke-

nevä luottamus taas karsii käyttäjäkuntaa, heikentää päätösten noudattamis-

astetta ja tuo kertaalleen käsiteltyjä riitoja tuomioistuimiin.
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6.5. Välituloksia

Vaikka sääntöjen kehittely on alussa, päälinjat nousevat esiin. Vaihtoehtoinen 

riidanratkaisu ei ota päällekkäisyyden ja perättäisyyden ongelmaa samalla 

vakavuudella kuin perinteinen valtiollinen lainkäyttö. Yhdellä sanalla mää-

riteltynä se on kummassakin suhteessa varsin suvaitseva. Suvaitsevaisuus 

selittyy osaksi ideologialla, osaksi rakenteilla. Mitä tulee jälkimmäisiin, ensik-

sikin vaihtoehtomenettelyt ovat yleensä nopeita; näin estävä vaikutus, vaikka 

se annettaisiinkin, jäisi hyvin lyhyeksi, ehkä päivien tai viikkojen mittaiseksi. 

Erityisesti sovittelu on kuulu nopeudestaan. Toiseksi vaihtoehtomenettelyjen 

tuoma rasitus riitapuolille ja “järjestelmälle” on kevyt. Yleinen kustannus-

taso on niissä matalampi kuin valtiollisessa lainkäytössä. Näin perättäiset 

tai päällekkäiset menettelyt eivät rasita samalla tavalla riitapuolia. Sitä pait-

si riitapuoli pääsee tavallisesti eroon liiallisiksi tai rasittaviksi kokemistaan 

vaihtoehtomenettelyistä vain sillä, että hän ilmoittaa sitä haluavansa. Tätä 

exit-mahdollisuuttahan riitapuolella ei ole oikeudenkäynnissä. Oikeuden-

käyntiin on pakko osallistua. Kolmanneksi järjestelmärasitus hajautuu yksi-

tyisten, kaupallisten ja julkisten toimijoiden kesken. Vaihtoehtoinen riidan-

ratkaisu ei rasita kustannuksillaan paljoakaan veronmaksajia. 

Jos hajanaisista säännöistä kootaan kokonaiskuvaa, estävässä vaikutuk-

sessa havaitaan eroja yhtäältä lainkäytöllisen ja toisaalta konsensuaalisen 

(vaihtoehtoisen) riidanratkaisun välillä. Jälkimmäinen sallii lähes täydellisen 

vapauden: konsensuaaliset menettelyt eivät estä toisiaan eivätkä muutoin-

kaan vaikuta toisiinsa. Todistusvaikutuksen kaltaista vaikutusta ei muodostu, 

koska sovittelussa muunnelmineen todistelua ei tarvita. Asianosaisnäkö-

kulmasta vapaus ja itsenäisyys on ideologisesti perusteltua. Kun kerran riita 

kuuluu riitapuolille, he saavat hakea siihen ratkaisua mistä tahansa ja mil-

loin tahansa. Sillä, onko ensiprosessi valtiollisen lainkäytön piiriin sijoittu-

va oikeudenkäynti vai toinen vaihtoehtomenettely, ei ole merkitystä. Ainoa 

selvä poikkeus on tuomioistuinsovittelu. Sen vireilläolo estää oikeudenkäyn-

nin tai tarkemmin sanottuna keskeyttää sen sovitteluprosessin ajaksi. Estävä 

vaikutus on periaatteessa hyvin järeä: oikeudenkäyntimäistä asian käsittelyä 

- lakitekstin sanoin “käsittelyä tuomioistuinasiana” - ei saa jatkaa, vaikka asi-

anosaiset sitä haluaisivat tai se olisi jommankumman asianosaisen oikeus-

suojan tai tehokkaan konfliktinratkaisun takia välttämätöntä. Tuomioistuin-

sovittelu on aina ensin lopetettava.
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Lainkäytöllisestä (vaihtoehtoisesta) riidanratkaisusta esimerkkinä ovat 

olleet sopimusperusteiset lautakunnat. Ne ovat lainanneet valtiollisesta lain-

käytöstä piirteitä vireilläolovaikutuksesta. Muutamat lautakunnat antavat 

valtiolliselle oikeudenkäynnille, jos se on vireillä, estävän vaikutuksen. Sa-

man asian käsittelyä lautakunnassa ei toisin sanoen sallita. Joskus tämä sään-

tömääräinen estävä vaikutus on ehdoton, joskus taas harkinnanvarainen. 

Harkinnanvaraisuus on yleisesti ottaen oikeuksiin pääsyn kannalta pahin 

vaihtoehto. Riitapuoli nimittäin voi kärsiä oikeudenmenetyksen odottaes-

saan ja luottaessaan siihen, että lautakunta käsittelee hänen asiansa. Lau-

takuntien linjaukselle on vaikea keksiä validia syytä. Tavoitteena voi olla rii-

tojen kanavointi lautakuntiin; yhtä hyvin selitys voi löytyä tuomioistuinten 

kunnioittamisesta tai halusta välttää kilpailua “oikean” lainkäytön kanssa.

Jos estävä vaikutus jäi heikoksi ja osaksi vaihtelevaksi, pysyvyysvaikutus 

säännönmukaisesti puuttuu kokonaan. Aikaisemman vaihtoehtomenette-

lyn tulos, oli se sovinto tai ulkopuolinen ratkaisu, on vapaasti avattavissa 

uudessa vaihtoehtomenettelyssä. Konflikti voidaan käsitellä uudelleen, ja 

siinä voidaan päätyä päinvastaiseen, modifioituun tai täysin samaan ratkai-

suun. Vaihtoehtomenettelyt eivät kunnioita myöskään valtiollisten tuomi-

oiden pysyvyyttä, vaikka kyseiset tuomiot nauttisivat oikeusvoimaa toisessa 

oikeudenkäynnissä. Aikaisempi tuomio ei esimerkiksi estä sovittelua. Vaikka 

sopimusperusteiset lautakunnat välttävät tuomiolla ratkaistun kiistan uudel-

leenkäsittelyä, niidenkään suhtautuminen ei ole ehdottoman kielteinen. Mo-

net lautakunnat voivat ottaa tällaisen asian uudelleen tutkittavaksi. Ainoan 

selvän poikkeuksen muodostavat valtiolliset tuomioistuimet. Asiassa tehty 

sovinto saa myöhemmässä oikeudenkäynnissä sitovan vaikutuksen. Tämä 

vaikutus muistuttaa oikeusvoimavaikutusta, mutta sen oikeudellinen perusta 

on muualla, eli sopimusten sitovuuden periaatteessa. Tästä seuraa, että py-

syvyysvaikutuksen ulottuvuus määräytyy perustavasti eri tavalla kuin oike-

usvoimavaikutuksen ulottuvuus. Pysyvyysvaikutukseen sovelletaan muun 

muassa olettamaa sovintosopimuksen kattavuudesta ja lopullisuudesta, mi-

tä taas perinteiset oikeusvoimaopit eivät tunne. Sen sijaan vaihtoehtoisen 

riidanratkaisun lainkäytölliset tuotokset - esimerkkinä sopimusperusteis-

ten lautakuntien päätökset - eivät saa minkäänlaista pysyvyyttä. Päätökset 

eivät “sido” sen enempää myöhemmässä oikeudenkäynnissä kuin uudessa 

lautakuntakäsittelyssäkään. Tosin lainkäytöllisillä ratkaisuilla saattaa de fac-

to olla todistusvaikutusta, ne voivat antaa tietoja tietyn toimialan sisäisistä 
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käytännöistä tai vakuuttaa tuomioistuimen korkeatasoisella oikeudellisella 

päättelyllään. 

Olematon pysyvyysvaikutus on oikeastaan väistämätön korollaari vaih-

toehtoisen riidanratkaisun ajatusmaailmasta. Kun kerran aikaisempi yritys 

ratkaista konflikti ei tuonut teorian edellyttämää hyväksyttävää kokonais-

vastausta riitapuolten väliseen konfliktiin, sitä täytyy hakea uudelleen. Vii-

me kädessä riitapuolet itse pystyvät parhaiten sanomaan, tarvitaanko uutta 

ratkaisua ja jos tarvitaan, mistä he sitä ryhtyvät hakemaan. Heikkonakin py-

syvyysvaikutus olisi näin vaihtoehtoisen riidanratkaisun ideologian kannal-

ta anateema. Sen sijaan estävästä vaikutuksesta voidaan vaihtoehtoisessa 

riidanratkaisussakin keskustella sisäiseen ristiriitaan ajautumatta. Totta on, 

että täysin vapaa, ehkä kaoottinenkin vaihtoehtomenettelyjen päällekkäisyys 

ei aina ole riitapuolten edun mukaista. Joskus puhutaankin “sovitteluväsy-

myksestä”. Riitapuoli, joka on käynyt läpi epäviralliset neuvottelut ja institu-

tionaalisen sovittelun, saattaa esimerkiksi kokea tuomioistuimen yritykset 

sovinnoksi kiusallisiksi, aikaa hukkaaviksi ja nähtävästi joskus myös sovin-

toon pakottamiseksi. 
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KÄSITTELYN KOHTEENA

7.1. Käsittelykielto ensiprosessissa

Oikeusvoima on prosessioikeuden tutkituimpia yksittäisiä teemoja, eikä 

vireilläolokaan jäänyt tutkijoiden mielenkiinnosta kokonaan osattomaksi. 

Kuitenkin myös tällä laajalla tutkimuksella on kuolleet kulmansa. Vähäl-

le miettimiselle nimittäin on jäänyt, millaisen käsittelyn tuomioistuimes-

sa mahdollinen prekluusiosovellus saa. Tutkimuksessa on tyydytty koros-

tamaan käsittelykieltojen ehdottomuutta, niiden tutkimista viran puolesta 

sekä tuomioistuimen oma-aloitteisuutta. Tutkimus on ollut, mistä proses-

sioikeutta on laajemmin moitittu, “tuomarioikeutta”. Toki myös prekluusi-

osovellukset on, kuten kaikki muukin tuomioistuimeen päätyvä, käsiteltävä 

“perusteellisesti” (arg. OK 6:2a). Prekluusiosovellusten on tapahduttava en-

simmäisessä oikeusasteessa ja mielellään heti oikeudenkäynnin alussa.499 

Oikeuksiin pääsyn anateemana voidaan pitää sitä, että vasta korkein oikeus 

vuosien käsittelyn jälkeen päättää, että asiaa ei tutkita lainkaan! Osasyynä 

prekluusiokysymysten käsittelyn sivuuttamiseen lienee tällaisen tutkimuk-

sen järjenvastaisuus: miten voi kielto, joka estää asian käsittelyn, olla käsit-

telyn kohteena.

Kysymys käsittelykiellosta ensiprosessissa kuulostaa oksymoronilta. Kiel-

tohan, oli se vireilläolosta tai oikeusvoimasta seuraava, on aina koettu myö-

hemmän oikeudenkäynnin tuomioistuimen huolenaiheeksi. Vasta tämä tuo-

mioistuin soveltaa jos soveltaa kieltoa. Lähempi tarkastelu kuitenkin osoittaa 

yhtäältä, että prekluusion pelko heijastuu vahvana ensiprosessin asianosais-

ten käyttäytymiseen. Voidaan kärjistäen sanoa, että asianosaisten käsitys oi-

keusvoiman vastaisesta ulottuvuudesta vaikuttaa vaatimusten ja perusteiden 

muotoutumiseen ensiprosessissa. Jos kaupan purkamista vaatinut ostaja-

kantaja ajattelee, että kanteen hylkäävä tuomio estää myöhemmän vaati-

muksen kauppahinnan alentamisesta, hänen kannattaa luonnollisesti esittää 

499. Joissakin maissa (esimerkkinä Ranska) prosessilaki nimenomaan määrää, että kantajan 
on esitettävä oikeudenkäynnissä yhdellä kertaa “kaikki” vaatimuksensa ja perusteensa. Ks. 
Schmidt 2010 s. 173. Vaikka määräyksen vaikutusta voisi vähätellä, sillä on psykologiset etunsa. 
Se antaa oikeutuksen yhtäältä laajoille oikeusvoimasovelluksille ja toisaalta ankarille proses-
sisanktioille, jos kantaja ei toimi tämän ohjauksen mukaisesti. 
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tämä vaatimus toissijaisena ensiprosessissa. Jos hän taas tietää, että vaatimus 

kauppahinnan alentamisesta on esitettävissä uudessa oikeudenkäynnissä, 

hän voi tyytyä ensiprosessissa päävaatimukseensa kaupan purkamisesta. Ja 

jos oikeusvoiman ulottuvuus tällaisiin vaihtoehtoisiin vaatimuksiin on epä-

selvä, kantajan on aihetta toimia varman päälle, toisin sanoen esittää kaikki 

mahdolliset vaatimukset ja perusteet, jotta hän välttäisi oikeudenmenetyk-

sen. Toisaalta taas prekluusiosäännöstö sinänsä tuntuu tuovan mukanaan 

informointi- ja tiedonhankintavelvollisuuksia myös ensiprosessin tuomi-

oistuimelle. Edellä on mietitty, tulisiko ensiprosessin tuomioistuimen antaa 

asianosaisille informaatiota siitä, millainen vireilläolovaikutus käsiteltävällä 

asialla tai miten pitkälle annettavan tuomion oikeusvoima tulee ulottumaan. 

Tosin tuomioistuinta on tässä suhteessa kehotettu varovaisuuteen eri-

tyisesti tuomiossaan.500 Tuomioistuin ei saa antaa yksiselitteisiltä kuulos-

tavia tulkintoja, koska ne eivät kuitenkaan sido myöhemmin asiaa käsitte-

levää tuomioistuinta. Asianosaisten informointia esimerkiksi prekluusion 

yleisestä laajuudesta - kuten sen ulottumisesta vaihtoehtoisiin vaatimuksiin 

- on kuitenkin pidettävä suositeltavana. Ulottuvuuden epäselvyys ei sinänsä 

ole informoinnin este. Myös tieto siitä, että oikeusvoimavaikutuksen piiri on 

yleensä tai yksittäistapauksessa epävarma, on tarpeellista informaatiota. Täl-

lainen informointi (ja samalla sopiminen prekluusion pelisäännöistä) tuntuu 

suorastaan välttämättömältä, jos oikeudenkäyntejä halutaan estää paisu-

masta ja samanaikaisesti prosessilaissa käytetään ankaria prekluusiosovel-

lutuksia. Jos prekluusion aiheuttama oikeudenmenetyksen riski jätetään tai 

suorastaan siirretään kokonaisuudessaan asianosaiselle, oikeudenkäyntien 

paisuminen on itsestään selvä seuraus. Jos näin ei kävisi, se hämmästyttäi-

si ja vaatisi selitystä. Ne oikeustapaukset, joissa lopputuloksena on kanteen 

tutkimatta jättäminen, osoittavat, mitä tapahtuu, kun asianosainen (käytän-

nössä hänen lakimiesavustajansa) yrittää prekluusioherkässä järjestelmässä 

“keskittää” asianajoaan. Tuomioistuin voi ilahtua pelkistetystä oikeudenkäyn-

nistä, päämies taas kärsii oikeudenmenetyksen ja lakimiehen korvausvastuu 

aktualisoituu. Jälkikäteen nimittäin on helppo olla viisas, toisin sanoen ker-

toa, mitä olisi pitänyt tehdä. 

Oli kysymys ensiprosessista tai myöhemmästä prosessista, käsittelykiel-

loilla on yhteinen pulma: ne edellyttävät, että tuomioistuin tietää, mitä oi-

keudenkäyntejä samassa asiassa on vireillä tai tulee vireille taikka miten ne 

ratkaistaan. Tiedonsaannin ongelmia esiintyy jo samassa tuomioistuimessa, 

500. Ks. edellä jakso 3.5.2. 
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mutta vaikeiksi ne muodostuvat vasta, kun asioita käsitellään eri tuomio-

istuimissa, jopa eri lainkäytön tai vaihtoehtoisen riidanratkaisun linjoilla. 

Asianosaiset eivät välttämättä esiinny samoilla nimillä tai samoissa asian-

osaispositioissa; samoin asiat nimetään enemmän tai vähemmän sattuman-

varaisesti. Moderni tietotekniikka ei sellaisenaan poista tiedonsaamisen 

esteitä. Diaarijärjestelmät eivät välttämättä keskustele, eikä tietokone aina 

tunnista asioiden yhteistä identiteettiä edes saman tietojärjestelmän sisällä. 

Tiedonsaanti muissa tuomioistuimissa käsiteltävistä tai ratkaistuista asioista 

on toki ollut aina rakenteellinen ongelma. Staattisessa ja pienimuotoisessa 

yhteiskunnassa tiedonkulku ei kuitenkaan vaatinut erityisiä järjestelyjä: tuo-

mari tiesi ainakin sen, mitä juttuja hänen tuomioistuimessaan oli ratkaistu 

tai parhaillaan käsiteltiin. Näin oli mahdollista jonkinlaisella oikeutuksella 

sanoa, että vireilläolo- ja oikeusvoimavaikutus otettiin ja voitiin ottaa huomi-

oon viran puolesta. Tässä suhteessa maailma on täysin muuttunut. Ihmiset 

liikkuvat, toimivaltaisia tuomioistuimia on monasti useita, lainkäyttöjärjes-

telmästä on tullut selkeän dualistinen ja oikeudenkäyntikin on saanut kil-

pailevia vaihtoehtoja. 

Käsittelykieltojen soveltamista ei, asianosaisten yhdenvertaisuuden takia, 

saisi jättää sen enempää asianosaisilta saadun tiedon kuin tuomioistuimen 

satunnaisten havaintojenkaan varaan. On selvää, että asianosaisten haluk-

kuus - ja joskus huomiokyky - viitata aikaisempiin ratkaisuihin vaihtelee. Jos 

tuomioistuimen alayksikkö saa luontaisesti tietoja toisissa alayksiköissä kä-

siteltävistä tai ratkaistuista asioista, sama ei välttämättä päde toiseen tuo-

mioistuimeen, vielä vähemmän toiseen lainkäyttölinjaan. On hyvin epäto-

dennäköistä, että yleinen tuomioistuin saisi omatoimisesti hankituksi tiedon 

hallintotuomioistuimessa käsiteltävästä tai ratkaistusta asiasta, Edellä on 

tästä syystä katsottu, että tosiasiallinen tilanne on tunnustettava. Vireilläolo- 

ja oikeusvoimavaikutus voitaisiin muuttaa väitteenvaraisiksi - eikä mikään 

varsinaisesti muuttuisi. Yhtäältä on selvää, että modernin asianhallinnan 

piiriin kuuluisivat myös moniprosessit. Esimerkiksi käräjäoikeusasetuksen 

(582/1993) 12 §:n mukaan laamannin tulee valvoa, että käräjäoikeuden ju-

tut käsitellään huolellisesti ja nopeasti. Myös hovioikeuksilla on valvonta-

tehtäviä piirinsä käräjäoikeuksien kohdalla. Näin laamanni voi esimerkiksi 

aikatauluttaa ja koordinoida kyseisessä käräjäoikeudessa vireillä olevia eri 

oikeudenkäyntejä. 

Totta on, että jossain määrin epäselvää on, missä määrin eri asioiden 
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yhteys saadaan ottaa huomioon jaettaessa asioita eri osastoille. Tehokkuus 

vaatisi kaikkien oikeudenkäyntien keskittämistä samaan lainkäyttöyksikköön 

(eli osastoon tai jaostoon). Tämä taas luo poikkeuksen periaatteesta, jonka 

mukaan asioiden jakautumisen tuomioistuimen sisällä eri tuomareille on 

oltava sattumanvaraista.501 Toisaalta asianhallinnan perinteinen keino, pääl-

likkötuomarin valvonta, tehoaa vain rajoitetusti, toisin sanoen vain saman 

tuomioistuimen tai enimmillään saman lainkäyttölinjan sisällä. Kuten edellä 

todettiin, oikeudenkäynnit voivat yhtä hyvin sijoittua eri lainkäyttölinjoille. 

Toki saatetaan sanoa, että asiahallinta järjestyy muutenkin eli “epävirallisesti”,   

toisin sanoen tuomioistuinten päällikkötuomarit pitävät toisiinsa yhteyttä ja 

sopivat vireillä olevien asioiden aikataulutuksesta ja koordinoinnista.502 On 

kuitenkin mahdotonta uskoa, että epävirallinen asianhallinta olisi käytän-

nössä laajamittaista. Siitä ei ole tämän tutkimuksen aineistoissa oikeastaan 

yhtäkään merkkiä. Oli miten oli, tällainen yhteydenpito ei ainakaan ole sys-

temaattista. Oma kysymyksensä on, millaiseksi säännelty asianhallinta val-

tiollisen lainkäytön linjojen välillä tulisi järjestää. Koska lainkäyttölinjat ovat 

lähtökohtaisesti itsenäisiä ja pitävät luultavasti kiinni autonomiastaan tässä 

suhteessa, asianhallinta joudutaan jättämään tietojen vaihtamisen ja vapaa-

ehtoisten välipuheiden tasolle. Eri asia on, että prosessilain kirjoittaja voisi 

nostaa asianhallinnan paremmin esille, esimerkiksi asettamalla eri linjojen 

päällikkötuomareille yleisen tiedottamis- ja neuvotteluvelvoitteen. Tosin on 

syytä pelätä, että tällaiset säännökset jäävät useimmiten hampaattomiksi, el-

lei samalla määrätä, kenellä on viimekätinen vastuu yhteydenpidosta. 

7.2. Myöhempi prosessi

Vireilläolo- ja oikeusvoimavaikutus (oikeammin niiden puuttuminen) las-

ketaan ehdottomiksi prosessinedellytyksiksi. Ne yhtäältä otetaan huomioon 

viran puolesta: prosessilaki jopa kehottaa tuomioistuinta toimimaan “oma-

aloitteisesti”, mikä ei ole kovinkaan tavallista (OK 31:1.1 1-k). Toisaalta taas 

edellytyksissä vallinnut puute ei korjaannu oikeudenkäynnin edetessä, eikä 

sitä tarkoittava väite preklusoidu missään vaiheessa. Prekluusio voi nousta 

501. Tästä tutkimuksessa vähälle huomiolle jääneestä asioiden jakamisen ongelmasta ks. Kou-
lu 2015 s. 116 ja 226.
502. Kirjallisuudessa on joitakin viittauksia tällaiseen yhteydenpitoon, kylläkin vain ylimpien 
oikeusasteiden kohdalla. Ks. Koulu 2012 s. 289. Empiiristä tietoa yhteydenpidon frekvenssistä 
ei ole. Joissakin asiatyypeissä (tässä yhteydessä hakemuslainkäytössä) yhteydenpidon tarve 
ohitetaan helppohintaisesti toteamalla, että on epätodennäköistä, että sama asia olisi vireillä 
eri tuomioistuimissa. Ks. Fitger 1996 s. 110.
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esiin aina siihen saakka, kunnes lopullinen tuomio on annettu. Tosin laki 

(OK 16:1.1) kehottaa asianosaista tekemään kaikki väitteet mikäli mahdollista 

yhdellä kertaa, kun hän käyttää ensimmäisen kerran puhevaltaa oikeuden-

käynnissä. Myös kirjallisuudessa todetaan “kaikkien edun mukaiseksi”, että 

vastaaja huomaisi tehdä myös ehdottomia prosessinedellytyksiä koskevat 

väitteensä oikeudenkäynnin alussa.503 On selvää, että tällainen toivomus jää 

hampaattomaksi. Voidaan myös kysyä, onko väitteen tekeminen vaaditulla 

tavalla taktisesti edes viisasta, kun asiaa arvioidaan yksittäisen asianosaisen 

kannalta. 

Kirjallisuudessa onkin ihmetelty oikeustosiseikkojen ja prosessinedelly-

tysten eroa, mikä näkyy asianosaisten asianajotaktiikassa. Asianosainen ei 

voi, kuten joskus on sanottu, pantata relevanttia oikeustosiseikkaa. Sen sijaan 

hän voi säästää muutoksenhakuunsa huomautuksen siitä, että asiaa on käsi-

telty aikaisemminkin ja se on siellä saanut oikeusvoimaisen päätöksensä.504 

Näin asianosainen pakottaa vastapuolensa pitkälliseen ja kalliiseen asiakä-

sittelyyn - ja saa pääsäännön mukaan vielä korvauksen omista oikeuden-

käyntikuluistaan. Aikainen väite ei siis suinkaan ole “kaikkien edun mukai-

nen”. Tosin jos oikeusvoimavaikutus on ilmeinen, taktinen viivyttely väitteen 

tekemisessä pystytään sanktioimaan ankaroitetulla kuluvastuulla. Oikeus-

voimavaikutuksen epämääräisyys johtaa kuitenkin siihen, että viivyttelyn 

tarkoituksellisuutta on vaikea todentaa. Viivytellyt asianosainen pystyy nor-

maalisti vetoamaan siihen, että oikeusvoiman ulottuvuus oli liian epämää-

räinen antaakseen aiheen väitteeseen. Joissakin maissa vastaajan viivyttely 

väitteen tekemisessä - esimerkkinä juuri oikeusvoimaväite - aiheuttaa vitkas-

telleelle vastaajalle velvollisuuden korvata kantajan oikeudenkäyntikulut ja 

“vahinko”.505 On syytä huomata, että tätä vastuuta ei poista se, että tuomiois-

tuin ottaa oikeusvoimaprekluusion periaatteessa huomioon viran puolesta. 

Vakiintuneesti on katsottu, että tuomioistuimen on tehtävä päätös proses-

sinedellytyksistä mahdollisimman nopeasti. Laki lisäksi määrää, että proses-

siväitteestä on tehtävä erillinen ratkaisu. OK 16 lukua ei ole tosin koordinoi-

tu uudistettuun riita-asioiden oikeudenkäyntiin. Luku on tältä osin vuoden 

1993 uudistusta edeltävässä asussa. Tutkimuksessa on kuitenkin pidetty sel-

vänä, että valmistelussa esiin noussut kysymys kanteen tutkimiskelpoisuu-

desta - toisin sanoen prosessinedellytyksen puuttumisesta - on ratkaistava 

ennen asian siirtämistä pääkäsittelyyn. Jos prosessinedellytyksen tutkiminen 

503. Lappalainen 2001 s. 19.
504. Näin Havansi 2009 s. 279. Vastaajan “oikeusvoimaväitteistä” ks. jo Tirkkonen 1933 s. 63.
505. Näin Schmidt 2010 s. 176.
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edellyttää todistelua, kysymys siitä voidaan valmistella ja ratkaista erikseen 

pääkäsittelyssä. Useimmiten prosessiväite on kuitenkin ratkaistavissa jo val-

mistelussa. Myös todistelua voidaan tässä poikkeustapauksessa ottaa vas-

taan pääkäsittelyn ulkopuolella.506 Selvää on, että kantajaa on aina kuultava, 

ennen kuin vastaajan tekemästä väitteestä päätetään.507 

Kysymys prosessinedellytyksistä ei kuitenkaan ole helppo ratkaistava, 

vaikka noudatettava menettely sinänsä on selvä. Oikeusvoimavaikutus on, 

vireilläolovaikutuksen tapaan, lähtökohtaisesti käsittelykielto.508 Tuomiois-

tuin ei saa käsitellä materiaalista riitakysymystä, toisin sanoen ratkaista asi-

anosaisten välistä konfliktia, ennen kuin se on ottanut kantaa oikeusvoima-

prekluusioon. Se saa tutkia asiaa vain siinä laajuudessa, mikä on tarpeen 

yhteisen identiteetin toteamiseksi. Prekluusion tutkiminen on pahamaineis-

ta prosessiprosessia, eli oikeudenkäyntiä, jonka kohteena on “prosessuaali-

nen” oikeussuhde. Tosiasiallisesti käsittelykielto ei toimi nimensä mukaises-

ti. Yleensä käy päinvastoin. Käsittelykiellon käsittely muodostuu erityisen 

laajaksi, koska yhteisen identiteetin tai sen puuttumisen toteaminen vaatii 

enimmäkseen materiaalisen riidan perusteellista tutkimista. Käsittelykiel-

lon käsittelyyn voidaan näin joutua uhraamaan enemmän voimavaroja kuin 

mitä riidan ratkaiseminen asiallisesti vaatisi. Laajaa preklusiivista vaikutusta 

onkin vaikea perustella sillä, että se mitenkään keventäisi tuomioistuinten 

työtaakkaa. 

Voidaan kysyä, kumpi oikeusvoimavaikutus, suppea vai laaja, toteut-

taa paremmin ihanteen eli nopean päätöksenteon ilman asiallista tutkin-

taa. Suppea oikeusvoimavaikutus - joka oli sääntönä ratkaisun KKO 2001:136 

linjaukseen saakka - säästää merkittävästi työtä. Se on työekonomisesti kil-

pailijaansa verrattomasti parempi. Päätöksenteko edellyttää niin oikeusvoi-

massa kuin vireilläolossakin pelkästään kanneperusteiden vertailua. Laaja 

oikeusvoimavaikutus taas vaatii sen selvittämistä, mitä kaikkia vaatimuksia 

ja perusteita olisi voitu ensiprosessissa esittää, toisin sanoen mikä kaikki tuli 

siinä fiktiivisesti käsitellyksi. Nopean päätöksenteon mahdollisuus riippuu 

toisaalta paljon siitä, käytetäänkö formaalisia vai tilanneherkkiä arvioinnin 

perusteita. Jos käsittelykielto rakentuu muodollisille seikoille eli yhteisel-

le identiteetille, käsittelyn kohteena on asioiden samuus. Vaarana on, että 

käsittely rajoittuu semanttiseen ja näennäisloogiseen kiistelyyn siitä, mikä 

506. Lappalainen 2001 s. 20.
507. Poikkeuksena ovat enintään ilmeisen perusteettomat väitteet, jotka ovat siis hylättävissä 
kantajaa kuulematta. Näin Lappalainen 1994 s. 130.
508. Takki 1987 s. 246.
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määrää asioiden identiteetin ja miten kriteerit soveltuvat käsiteltävään ta-

paukseen. Esille eivät välttämättä nouse oikeussuojan tarpeen kaltaiset syyt, 

vaikka ne tosiasiallisesti ratkaisevat, pidetäänkö asiaa samana vai eri asiana. 

Ensimmäinen tulkinta estää materiaalisen kiistan jatkokäsittelyn, jälkimmäi-

nen taas sallii sen. Pääsääntö/poikkeus - binaaripari taas jakaa käsittelykiel-

lon käsittelyn kahtia. Ensiksi arvioidaan, kuuluuko tilanne käsittelykiellon 

soveltamisalaan, toiseksi otetaan kantaa siihen, onko olemassa syy poiketa 

pääsäännön mukaisesta käsittelykiellosta. 

Nämä vaikeudet kalpenevat verrattuna siihen, mitä tilanneherkät oike-

usvoimasäännöt aiheuttavat. Tällaisten sääntöjen soveltaminen edellyttää 

yhtäältä perusteellista asiaan perehtymistä; tarkastelussa ovat sekä ensi- 

prosessin että myöhemmän prosessin tapahtumat. Tämäkään ei vielä riitä, 

vaan tuomioistuimen on perehdyttävä lisäksi riitapuolten väliseen konflik-

tiin kokonaisuudessaan. Tilanneherkkyys kun voi riippua myös asianosais-

ten sosio-ekonomisesta asemasta. Näin on pakko sanoa, että tilanneherkissä 

oikeusvoimaopeissa on mahdotonta saavuttaa nopean päätöksenteon ihan-

netta eli käsittelykiellosta päättämistä ilman asian substanssin käsittelyä. Täl-

laiset oikeusvoimaopit johtavat helposti siihen, että vasta ylempi tuomiois-

tuin havaitsee (tai ainakin soveltaa) prekluusiota. Näin pitkälle viivästynyt 

päätös käsittelykiellosta on täysin vastoin käsittelykieltojen perusideaa. Jos 

vireilläolovaikutuksessa käytetään joustavia tai tilanneherkkiä sääntöjä, siel-

lä kohdataan samat ongelmat vielä kärjistyneimpinä. Käytettävissä on vain 

osa ensiprosessin oikeudenkäyntiaineistosta, ei sen sijaan valmista lopputu-

losta, eli annettua tuomiota. Mitä vähemmän ensiprosessi on edennyt, sitä 

vaikeampaa yhteisen identiteetin havaitseminen on, sovellettiin siihen mitä 

sääntöjä tahansa. Ylipäätään on hankalaa keksiä sellaisia sääntöjä, jotka tässä 

tukisivat nopeaa päätöksentekoa. Soveltamisen praktinen vaikeus lieneekin 

pääsyy niihin poikkeuksiin, mitä puhdasoppisista vireilläolosäännöistä on 

tehty oikeuskäytännössä ja uudemmassa tutkimuksessa. Varhainen oike-

usvoimatutkimus tiesi nämä vaikeudet. Vaikeudet otettiin huomioon siinä 

järjestyksessä, jossa prosessinedellytykset tuli tutkia. Oikeusvoimavaikutus 

asetettiin tässä yleisessä ennakkoluontoisuusjärjestyksessä viimeiseksi.509 

Viimesijainen paikka ei ole myöhemminkään muuttunut, vaikka ihmisoi-

keudet ovat muuttaneet alkupään järjestystä.510 

509. Lager 1975 s. 48.
510. Lager 1994 s. 122. Etusijalle ovat nousseet kuulemisperiaatteen asettamat vaatimukset. Ne 
ovat samalla helpoimmin tutkittavia prosessinedellytyksiä, koska ne ilmenevät asiakirjoista 
eivätkä edellytä materiaaliseen kiistaan perehtymistä.,
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Oikeusvoimaprekluusiolla oikeudenkäynnin esteenä on lisäksi oma si-

säinen tutkimisjärjestyksensä.511 Aluksi tutkitaan, voiko prekluusio ollen-

kaan tapahtua kyseisessä soveltamistilanteessa, toisin sanoen ollaanko niin 

sanotulla prekluusiovyöhykkeellä. Seuraavaksi ratkaistaan, onko vanhalla ja 

uudella asialla yhteinen identiteetti, eli ovatko ne “samaa asiaa”. Viimeiseksi 

otetaan kantaa siihen, tapahtuiko prekluusio de facto, eli tutkittiinko uudet 

vaatimukset tai perusteet tosiasiallisesti tai fiktiivisesti (eli olisi voitu tutkia) 

ensiprosessissa. Sisäinen järjestys jäsentää jossain määrin päätöksentekoa, 

joskin ilmeistä on, että sen viimeinen vaihe sisältää kaikki oikeusvoiman pe-

rusongelmat.

Prosessilaki antaa säädännäiset puitteet nopealle päätöksenteolle käsit-

telykielloissa. Tuomioistuimen on nimittäin heti jätettävä kanne tutkimatta, 

jos tuomioistuin “muusta syystä” ei voi ottaa asiaa ratkaistavakseen (OK 5:6.1). 

Pykälän otsikon mukaan kanne jätetään tutkimatta ilman että vastaajalta 

pyydetään vastausta; itse pykälässä tätä ei sanota. Tutkimuksessa kuitenkin 

katsotaan, että kanne jätetään tutkimatta haasteta antamatta (eli vastapuolta 

kuulematta), jos puute ehdottomissa prosessinedellytyksissä on korjauskel-

voton.512 Totta on, että välitön tutkimatta jättäminen toteuttaisi ihanteellises-

ti preklusiivisille prosessinesteille asetetut tavoitteet; vastapuolta ei vaivattai-

si eikä tuomioistuimenkaan aikaa haaskaantuisi. Käytännössä asia on toisin. 

Oikeusvoimavaikutuskaan ei välttämättä johda korvauskelvottomuuteen, ja 

vireilläolovaikutus on aina korjattavissa yksinkertaisesti lopettamalla ensi- 

prosessi. Kuten edellä todettiin, riidan osapuolet ovat voineet sopimuksin 

järjestää suhteensa uudelleen. Tällöin he voivat ainakin jossain laajuudessa 

palauttaa sen oikeusvoimaista tuomiota edeltävään tilaan, toisin sanoen syr-

jäyttää oikeusvoimaprekluusion. Oli niin tai näin, oikeusvoimaprekluusio on 

äärimmäisen harvoin niin ilmeinen, että se justifioisi välittömän tutkimatta 

jättämisen. Täysin identtisiä uusia kanteita tai vaatimuksia, joissa se olisi pe-

riaatteessa mahdollista, kun ei käytännössä esiinny.513 

Jotta oikeusvoimaprekluusion ulottuvuus saataisiin selvitetyksi, haaste on 

annettava ja vastapuolelle varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Vireilläolovaiku-

tuksesta taas tehdään niin monta poikkeusta, että kysymys on aina otettava 

511. Männistö 2013 s. 44.
512. Lappalainen 2001 s. 20.
513. Tämä tuntuu olevan yleismaailmallinen ilmiö. Ks. Bayles 1987 s. 73. Mahdollisuutta vä-
littömään päätöksentekoon on epäilty muissakin pohjoismaissa. “Det kan navlig på sagens 
indledende trin være vanskeligt af afgøre, om grundlaget for proceskravet har ændret sig så-
ledes, at parten eller parterne bør kunne forlange fornyet prøvelse foretaget.” Näin Gomard-
Kistrup 2007 s. 810.
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lähemmin tutkittavaksi. Välitön tutkimatta jättäminen on jopa haitaksi. Se 

tuo ylimääräisen prosessioikeudellisen ennakkokysymyksen siihen proses-

siprosessiin, jonka itse prekluusio luo. Siinä on tutkittava, vallitsevatko vä-

littömän tutkimatta jättämisen erityiset prosessinedellytykset, toisin sanoen 

puutteen korjauskelvottomuus ja ilmeisyys. Ratkaisu KKO 2007:49 osoittaa 

välittömän hylkäämisen (ja yhtä hyvin vastaavan tutkimatta jättämisen) 

vaarat. Korkeimpaan oikeuteen päätynyt pohdiskelu siitä, vallitsivatko kä-

räjäoikeudessa vaatimuksen välittömän hylkäämisen edellytykset, ei ole ke-

nenkään edun mukaista. Siitä ilahtuvat vain prosessijärjestelmän detaljeista 

innostuneet legalistit. Oikeusvoima ei ole ainoa ongelmalapsi. Tunnettua on, 

että myös toimivallan epäselvyys aiheuttaa samanlaisen hukkakäynnin.514 

Tuomioistuimen pitäisi kyetä heti oikeudenkäynnin alussa päättämään, on-

ko se toimivaltainen. Toimivaltaperusteiden selvittäminen kuitenkin edellyt-

tää säännönmukaisesti asian käsittelyä. Siihen uhrattu vaiva ja kustannuk-

set menevät hukkaan, jos tuomioistuin lopulta toteaa olevansa toimivaltaa 

vailla. Vaikka tuomioistuin päätyisikin harkinnassa myönteiseen tulokseen 

(eli se on toimivaltainen), toimivaltapohdistelu ei ole tuonut asianosaisten 

näkökulmasta riidanratkaisua yhtään lähemmäs. 

Erityisen pulman nopealle päätöksenteolle tuovat osittaisen oikeusvoi-

man tilanteet. Tällainen tilanne syntyy muun muassa silloin, kun asianosai-

nen hakee muutosta vain johonkin tuomion osaan.515 Näin ensiprosessin 

tuomio saa osaksi lainvoiman ja siihen liittyvän oikeusvoiman kaltaisen sito-

vuuden, osaksi taas ensiprosessin jatkuminen ylemmissä tuomioistuimissa 

jatkaa myös tältä osin alkuperäistä vireilläolovaikutusta.516 Vaikutusten osit-

taisuus ei sinänsä ole ylittämätön este nopealle päätöksenteolle: kannehan 

voidaan jättää osaksi tutkimatta ja päätös siitä tehdä nopeasti. Aikaisemmin 

tuomion osilla (tässä ei lähemmin mietitä milloin) voi kuitenkin olla “sisäi-

nen yhteys”. Yhteys taas saa aikaan sen, että muutoksenhakutuomioistuin voi 

tutkia asian siltäkin osin kuin siitä ei ole valitettu.517 Näissä tilanteissa kertaal-

leen näennäisesti saavutettu lainvoima - ja siihen liittyvät oikeusvaikutukset - 

peruuntuvat. Jos oikeusvoimavaikutus (tai sitä muistuttava sitovuus) ja vireil-

läolovaikutus määräytyvät samalla tavalla, käytännön ongelmia tuskin syntyy. 

Vaikutukset vain vaihtavat nimikettään. Jos sen sijaan vaikutusten ulottuvuus 

514. Ks. Koulu 2012 s. 289.
515. Ks. esimerkiksi Jokela 2015 s. 570. Vaikka tällöin puhutaan osittaisesta lainvoimasta, oike-
usvaikutuksia ajatellen tulisi pikemminkin puhua osittaisesta oikeusvoimasta.
516. Lager 1975 s. 63.
517. Lager 1975 s. 99.
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vaihtelee, muutokset heijastuvat välittömästi myös asianosaisten asemaan. 

Prekluusiosta hyötyvä ja oikeusrauhaa kaipaava asianosainen ei aina pää-

se tekemään väitettä myöhemmässä prosessissa. Vastapuoli ei välttämättä 

nosta sellaista uutta kannetta, joka tarjoaisi asianosaiselle tilaisuuden oi-

keusvoimavaikutuksen olemassaolon vahvistamiseen tai epäämiseen. Näin 

asianosainen joutuu elämään mahdollisen ‘oikeudenkäynnin varjossa’, mikä 

rajoittaa hänen toimintavapauttaan. Haitta on sitä suurempi, mitä epävar-

mempi oikeusvoiman ulottuvuus on. Ohimennen todettakoon, että euroop-

palainen prosessioikeus on löytänyt passiivisuuden tuomaan ongelmaan 

elegantin joskin hieman epätäydellisen vastauksen. Eksekvatuurimenette-

lyä voidaan käyttää myös sen selvittämiseen, onko ulkomainen tuomio voi-

massa jäsenvaltiossa.518 Voimassaolo sisältää perinteisen tunnustamisen eli 

oikeusvoimavaikutuksen, joka näin tulee vahvistetuksi. Eksekvatuuripäätös 

ei tosin määrittele oikeusvoiman ulottuvuutta, vaan se jää alkuperämaan 

prosessilain varaan.

Aivan aseeton oikeusrauhaansa selvyyttä toivova asianosainen ei kuiten-

kaan ole. Hän voi turvautua vahvistuskanteisiin. Käytettävissä on positiivi-

nen (oikeusvoima vallitsee) tai negatiivinen vahvistuskanne (oikeusvoima ei 

vallitse). Ensimmäinen on normaalisti ensiprosessin vastaajan ase, jälkim-

mäinen taas ensiprosessin kantajan. Tosin tällaisten kanteiden mielekkyys 

on kyseenalainen. Voidaan sanoa, että negatiiviseen kanteeseen ei pitäisi 

olla tarvetta, koska asianosainen aloittaa samalla vaivalla ja kustannuksilla 

uuden riitaprosessinkin. Jos ajatellaan kustannusriskiä, vastaväite ei pidä 

paikkaansa. Uuden aineellisen oikeudenkäynnin kustannukset ovat varmasti 

suuremmat. Lisäksi vastuu vastapuolen oikeudenkäyntikuluista voi määräy-

tyä eri tavalla. Kysymys oikeusvoiman ulottuvuudesta voi olla - ja luultavasti 

näissä tilanteissa normaalisti onkin - epäselvä, joten kumpikin asianosainen 

vastaa kustannuksistaan. Sen sijaan pääasia ei välttämättä ole oikeudellisesti 

epäselvä. Näin siihen sovelletaan pääsääntöä “hävinnyt maksaa” kaikessa an-

karuudessaan. Toistaiseksi tällaiset erilliskanteet ovat olleet Suomessa tunte-

mattomia. Oikeusvoiman ulottuvuus on normaalisti aktualisoitunut erään-

laisena ennakkokysymyksenä uudessa materiaalisessa oikeudenkäynnissä. 

Asia erikseen on, pärjätäänkö vahvistusoikeudenkäynnissä kevyemmäl-

lä käsittelyllä kuin “oikeassa” oikeudenkäynnissä. Joustavat ja etenkin tilan-

neherkät prekluusiosäännöt voivat pakottaa täystutkintaiseen materiaali-

seen käsittelyyn, ennen kuin vahvistuskanne voidaan ratkaista suuntaan tai 

518. Koulu 1996 s. 110.
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toiseen. Pahimmillaan kustannusrasitus kaksinkertaistuu, koska vahvistus-

tuomio oikeusvoimavaikutuksen puuttumisesta ei vielä anna vastausta itse 

perusriitaan. Tosin oikeudenkäynnissä kertynyt aineisto saattaa olla osaksi 

kierrätettävissä uudessa oikeudenkäynnissä. Kolmannen prosessin mallin 

(ensiprosessi/vahvistusprosessi/myöhempi prosessi) prosessitaloudellinen 

mielekkyys on asia sinänsä. 

7.3. Käsittelykiellot säädettävässä 
prosessilaissa

Edellä on arvosteltu paikoin voimakkaastikin nykytilaa, jossa säädännäis-

tä oikeutta ei ole ja käsittelykiellot on näin jätetty vapaan oikeuskehityksen 

vietäviksi. Seurauksena ovat olleet sekä äkilliset linjanmuutokset oikeuskäy-

tännössä että yleinen epävarmuus käsittelykieltojen soveltamisalasta. Epä-

varmuutta ovat lisänneet yhtäältä lisääntyvät poikkeukset, toisaalta etenkin 

oikeusvoimaopeissa havaittava sääntöjen eriytyminen asiatyyppien mukaan. 

Jotta se olisi uskottavaa, tällainen arvostelu vaatii myös sen kertomista, mil-

lainen säädettävän prosessilain tulisi olla. Kuten edellä havaittiin, kokemuk-

set niissä maissa, joissa käsittelykielloista nimenomaan määrätään prosessi-

laissa, vaihtelevat. Tavallisesti säännökset ovat niin yleisiä, että niiden kyky 

vastata syntyviin ongelmiin on olematon. Toisaalta on myönnettävä, että yh-

dessäkään maassa sääntelyn ei ole katsottu koituvan haitaksi käsittelykielto-

jen soveltamisessa. Vaatimusta laintasoisesta sääntelystä voidaan tukea myös 

perusoikeuksilla. Perusoikeuksien, mukaan luettuna oikeusturvan (PerL 21 

§), rajoittamisesta tulisi säätää nimenomaan lailla.519 Laaja oikeusvoimaoppi 

tekee tästä lailla säätämisen vaatimuksesta välttämättömän. Laajat oikeus-

voimasovellukset nimittäin rajoittavat merkittävästi pääsyä tuomioistuimeen. 

Tätä vaatimusta ei kumoa se, että oikeusvoimavaikutuksen laintasoisessa 

sääntelyssä on vaikea päästä sellaiseen täsmällisyyteen ja tarkkarajaisuuteen, 

mitä rajoituksilta lisäksi edellytetään.

Yleiset suuntaviivat lainsäädännölle ovat toki asetettavissa. Oikeusvoi-

ma- ja vireilläolovaikutus ovat lähtökohtaisesti preklusiivisia. Preklusiiviselle 

sääntelylle - tai yhtä hyvin tutkimuksen norminmuodostukselle - asetettavat 

vaatimukset tunnetaan, eikä niistä vallitse mainittavaa erimielisyyttä. Ensik-

sikin sääntelyn on oltava soveltuvuudeltaan ennustettavaa. Riitapuolten on 

pystyttävä etukäteen päättelemään, milloin prekluusio estää uuden - joko 

519. Viljanen 2011 s. 147.
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perättäisen tai samanaikaisen - oikeudenkäynnin. Näin hän ei aloita tulokse-

tonta, eli prekluusioon kaatuvaa oikeudenkäyntiä. Prekluusioseuraamus, sen 

vaikutuspiiri ja preklusoiva tosiseikka on ilmoitettava laissa mahdollisimman 

yksiselitteisesti.520 Toiseksi prekluusiosäännön on oltava nopeasti sovellet-

tava, prekluusion toteaminen ei saa vaatia asian syvällistä tutkimista. Muu-

toin prekluusiovaikutuksen tutkimisesta tulee sellainen riita riidassa, joiden 

syntymistä moderni konfliktinhallinnan tutkimus yrittää parhaan kykynsä 

mukaan estää. Mitä enemmän prekluusio tuottaa oikeuskäytäntöä, sitä epä-

onnistuneempaa sitä koskeva sääntely on. Toimiva prekluusiosääntely ei jätä 

“näkyviä merkkejä”, toisin sanoen se ei tuota julkaistavaa oikeuskäytäntöä. 

Linjauksista saadaan muitakin reunaehtoja prekluusiota koskevalle pro-

sessilaille. Prekluusiosäännöt eivät saa olla harkinnanvaraisia, koska sellai-

set säännöt sekä vaikeuttavat ennakointia että luovat riitaan oman kiistansa 

prekluusiosta. Erityisesti oikeudenkäyntiä harkitseva riitapuoli kärsii niistä. 

Yhtäältä turhia (eli prekluusioon kaatuvia) kanteita nostetaan, toisaalta ai-

heellisia kanteita jää prekluusion pelossa nostamatta. Toiseksi preklusoivan 

tosiseikan on oltava mahdollisimman näkyvä ja helposti todennettava, jotta 

prekluusiosäännöksen soveltaminen on helppoa. Periaatteessa tämän tosi-

seikan olisi oltava sellainen, että se mahdollistaisi nopean päätöksenteon - eli 

päätöksen tutkimatta jättämisestä - ilman sisällöllistä käsittelyä. Vain tässä 

tapauksessa oikeusvoiman tarkoitus toteutuu maksimaalisen tehokkaasti. 

Prekluusiota ei lisäksi saa sitoa subjektiivisiin seikkoihin kuten riitapuolen 

motiiveihin, eli onko kysymyksessä aito uuden oikeudensuojan tarve vai tuo-

mittava revanssihakuisuus. 

Pulmallisempaa on sen sijaan ottaa kantaa siihen, saako prekluusio 

vaihdella riitapuolen ominaisuuksien mukaan. Ennustettavuuden kannal-

ta siihen ei olisi estettä, kunhan ominaisuus on havaittava ja yksiselitteinen. 

Houkuttelevaa olisi esimerkiksi rajoittaa institutionaalisten riitapuolten mah-

dollisuuksia useampikertaisiin oikeudenkäynteihin, kun taas kuluttaja-pal-

kansaajalla olisi tässä täysi vapaus. Toinen vaihtoehto on, että toistuvaisasian- 

osaisia kohdeltaisiin ankarammin kuin kerta-asianosaisia, mikä tasoittaisi 

520. Kirjallisuutta on leimannut tässä suhteessa melkoinen pessimismi. Pääsemistä “ehdotto-
man varmoihin” sääntöihin esimerkiksi oikeusvoiman ulottuvuudesta on pidetty äärettömän 
vaikeana. Ks. Takki 1987 s. 239. Syynä on hänen mukaansa aineellisoikeudellisten näkökohti-
en prosessioikeuteen tuoma jännite. Tosin maailma on muuttunut. Kun 1980-lukua leimasi 
prosessioikeuden pyrkimys lähentyä ‘itseriittoisista korkeuksistaan’ kohti aineellista oikeutta, 
uuden vuosituhannen trendi on pikemminkin oikeudellisen konfliktinhallinnan irrottaminen 
aineellisesta oikeudesta. Tässä merkityksessä moderni prosessioikeus on paljon autarktisem-
paa eli itseriittoisempaa kuin perinteinen. 



292

7. Käsittelykielto käsittelyn kohteena

voimavarojen epäsuhtaa. Kuten edellä havaittiin, vaatimus prosessilain en-

nustettavuudesta kaataa kuitenkin tällaisen ajatuksen.521 Tällainen järjestel-

mä muodostuisi liian monimutkaiseksi, se tuottaisi uusia riitakysymyksiä ja 

olisi perustavanlaatuisessa ristiriidassa menettelyllisen yhdenvertaisuuden 

kanssa. 

Mahdollista toki on, että pitkällä tähtäimellä kehitys valitsee tämän tien. 

Itsestään selvänä prosessioikeuden teoriassa on pidetty, että prekluusio (to-

sin kysymys on sisäisestä prekluusiosta) saa vaihdella prosessilajeittain ja 

oikeusasteittain. Ajatuksen muunnelma, asianosaispositioon kytketty prek-

luusio, ei ehkä kohtaa samaa vastarintaa. Toki ihanteena on ollut prekluusion 

symmetrisyys: prekluusio kohtaa samalla tavalla niin alkuperäistä kantajaa 

kuin alkuperäistä vastaajaakin. Access to justice -näkökulma kuitenkin puol-

taisi asianajossaan epäonnistuneen kantajan suopeampaa kohtelua. Kanta-

jalle, jonka kanne on hylätty, pitäisi antaa tilaisuus uuteen yritykseen, jos hän 

on valinnut väärän oikeussuojatien tai tehnyt muun virheen asiaansa ajaes-

saan. Sen sijaan epäonnistuneen vastaajan (kanne on hyväksytty) revanssi-

pyrkimykset on estettävä niin pitkälle kuin mahdollista. Samalla havaitaan, 

että päättely ei täysin kanna. Kanteen hylkääminen luo vastaajalle oikeutetun 

odotuksen lopputuloksen pysyvyydestä, mitä sitäkin voidaan pitää “oikeuk-

siin pääsynä”. Oikeuksiin pääsy on vastaajan näkökulmasta sen vahvistami-

nen, että kantajalla ei ollut väittämäänsä oikeutta.

Vaikka näin kieltämättä onkin, revanssihalu eli pyrkimys mitätöidä en-

simmäisen oikeudenkäynnin lopputulos muodostaa oman ongelmansa 

prekluusiosääntelyssä. On myös luultavaa, että hävinnyt vastaaja on hävin-

nyttä kantajaa taipuvaisempi tällaiseen käyttäytymiseen. Revanssihaluk-

kuuden suora korrelaatio asianosaisasemaan on kuitenkin vain olettamus. 

Prekluusiosääntelyä ei saa rakentaa näin epävarmalle pohjalle, joskin on to-

dettava, että se teknisesti olisi mahdollista ja jopa jossain määrin access to 

justice -ajattelun mukaista. Samaan hengenvetoon on kylläkin korostettava, 

että access to justice -logiikka ei anna kansalaiselle oikeutta rajoittamatto-

miin yrityksiin päästä oikeuksiinsa. Kohtuullinen prekluusiosääntely ei toisin 

sanoen ole sellainen tosiasiallinen tai oikeudellinen este oikeuksiin pääsylle, 

jonka poistamisesta ajattelu on kantanut huolta. 

Prosessioikeuden prekluusiolinjaukset ja access to justice -ajattelu tör-

määvät toisiinsa sääntelyn konkretiaa harkittaessa. Ensimmäiset vaativat sel-

keää, ennustettavaa ja nopean päätöksenteon avaavaa prekluusiotosiseikas-

521. Ks. jakso 1.2.3.



293

7. Käsittelykielto käsittelyn kohteena

toa. Access to justice -periaate ja perinteinen pyrkimys aineelliseen totuuteen 

taas edellyttävät sellaista sääntelyä, jolla estetään syystä tai toisesta kohtuut-

tomaksi koettu oikeudenmenetys yksittäistapauksessa. Tähän ei päästä ylei-

sillä säännöillä, joten merkitystä on annettava yksittäistapauksen olosuhteille 

– mikä taas vie tapauskohtaiseen ja tilannesidonnaiseen prekluusiotosiseikas-

toon. Ilmeistä on, että tällainen tosiseikasto on antiteesi vaatimuksille prek-

luusiosäännöksen ennustettavasta ja välittömästä soveltamisesta.

Totta on, että ne pohjoismaiset prosessilait, joissa on säännös oikeus-

voimavaikutuksesta, eivät onnistu vaatimusten yhdistämisessä. Esimerkiksi 

Norjan prosessilaki epäonnistuu pahasti. Se ensiksikin määrää, että tuomio-

istuimen on jätettävä tutkimatta uusi kanne samojen asianosaisten välillä 

vaatimuksesta, joka on oikeusvoimaisesti ratkaistu (tvisteloven 19:15.3). Tältä 

osin säännös on käytännössä muistutus oikeusvoimainstituution olemassa-

olosta: se ei auta mutta ei myöskään haittaa oikeusvoiman ulottuvuutta arvi-

oivaa tuomioistuinta. Momentin loppuvirke kuitenkin käytännössä tuhoaa 

koko negatiivisen oikeusvoiman vaikutuksen. Käsittelykielto nimittäin väis-

tyy, kun kantajalla on oikeudellinen intressi kanteeseen, koska aikaisemman 

ratkaisun sitovasta vaikutuksesta on riitaa tai uuteen kanteeseen on muu 

erityinen syy (‘andre særlige forhold’). Ensimmäinen poikkeus on itsestään-

selvyys: uutta kannetta on toki käsiteltävä sen selvittämiseksi, mikä on ensi- 

prosessin oikeusvoiman vaikutuspiiri. Toinen poikkeus on taas tulkinnal-

linen musta aukko. Siinä tuomioistuimella on lähes rajaton mahdollisuus 

toteuttaa omaa näkemystään oikeusvoimasta.522 

Prekluusion perusidea hukkaantuu täysin, kun ennestään komplisoituun 

oikeusvoimaongelmaan kytketään ongelma oikeudellisesta intressistä tai 

muusta erityisestä syystä. Jollei lähdetä vapaan harkinnan tielle, uusi ongel-

ma on vaikeusasteeltaan samaa luokkaa kuin alkuperäinenkin. Käytännössä 

tuomioistuimet luultavasti oikaisevat päätöksentekoaan, toisin sanoen hyp-

päävät suoraan erityisen syyn arviointiin. Jos sellainen pystytään konstruoi-

maan, oikeusvoiman ulottuvuuden miettiminen on luonnollisesti tarpee-

tonta. Tämä käännetty ratkaisujärjestys ei tietenkään ole puhdasoppinen: 

tuomioistuimen pitäisi ensin ottaa kantaa oikeusvoimaan. Vasta kun sen on 

havaittu ulottuvan uuteen oikeudenkäyntiin, tuomioistuin saisi ottaa käsi-

teltäväkseen mahdollisen poikkeuksen olemassaolon. 

522. Kommentoivassa kirjallisuudessa on tyydytty lähinnä toteamaan (mikä sekin on itsestään-
selvyys), että kantajan on osoitettava tämä erityinen syy. Annettu esimerkkikään ei ole kovin 
valaiseva. Kantajalla nimittäin on oikeus uuteen kanteeseen vanhentumisen keskeyttämiseksi, 
vaikka velkasuhteesta on annettu aikaisemmin tuomio. Ks. Schei ym 2007 s. 866.
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Tosin voidaan kysyä, kannattaako sääntely rakentaa jyrkälle joko/tai -va-

linnalle. Oikeusvoimaprekluusiossa muuta mahdollisuutta ei tunnu olevan, 

tuomiolla joko on oikeusvoimavaikutus tai ei ole. Enintään voidaan puoltaa 

tyytymistä “pelkkään” todistusvaikutukseen. Rajatapausten sijoittamisella to-

distusvaikutuksen piiriin ensiksikin vältetään kohtuuttomia oikeudenmene-

tyksiä; toiseksi riittävän vahva todistusvaikutus pitää myöhemmän prosessin 

kevyenä. Sen sijaan vireilläolovaikutukselle on helppo keksiä pehmeämpiä 

sovellutuksia. Esimerkiksi eurooppalaiselle prosessioikeudelle ominainen 

asiayhteysvaikutus (termi tässä) - asian käsittely voidaan keskeyttää, jos oi-

keudenkäynneillä on asiallista yhteyttä - tuntuu toimivan yhtä hyvin myös 

kansallisessa prosessilaissa. Itse asiassa voidaan kysyä, eikö jo nykyinenkin 

prosessilakimme mahdollista tällaisen sovelluksen riita-asiassa, jossa so-

vinto on sallittu. Kuten edellä havaittiin, on ehdotettu vireilläoloprekluusion 

korvaamista yleiskäyttöisellä lepäämään jättämisellä. 



2958. LOPUKSI

8.1. Kahden tason hämmennystä 

Edellä saavutetut tulokset hämmentävät kokeneenkin lukijan. Jos ajatellaan 

koko konfliktinhallinnan järjestelmää eli eräänlaista makrotasoa, hämmäs-

tyttävää on, kuinka erilaisiin ratkaisuihin eri osajärjestelmissä on päädyt-

ty. Yleisessä lainkäytössä oikeusvoimavaikutus on, etenkin ratkaisun KKO 

2o01:136 jälkeisessä maailmassa, laaja. Sen laajuutta määrittää asioiden yh-

teinen identiteetti, joka taas saa lisälaajennuksen fiktiivisen käsittelyn sään-

nön kautta. Riita-asiassa preklusoituvat kaikki ne vaatimukset ja perusteet, 

jotka asianosainen olisi voinut esittää ensiprosessissa. Armoa ei anneta. Sillä, 

miksi hän jätti ne esittämättä, ei ole vaikutusta. Vireilläolovaikutus seuraa pe-

riaatteessa samoja sääntöjä. Kahta oikeudenkäyntiä samasta asiasta ei sallita. 

Samuutta ei kuitenkaan pystytä määräämän fiktiivisen käsittelyn säännön 

kautta, koska käsittely on kesken. Näin vireilläolovaikutuksen ulottuvuus jää 

a priori kapeammaksi. Lisäksi tutkimus on ollut taipuvainen myöntämään 

vaikutuksesta poikkeuksia, jos asianosainen esittää siihen syyn, esimerkiksi 

muuttuneen tai korostuneen oikeussuojan tarpeen. Vallitseva kanta kulkee 

oikeastaan vastavirtaan. Periaatteessa vireilläolovaikutuksen tulisi olla laa-

jempi kuin oikeusvoimavaikutuksen. Vireilläolovaikutus perustuu paljossa 

tarkoituksenmukaisuuteen, kun taas oikeusvoimassa oikeuksiin pääsy tuo 

siihen rakenteellisen jännitteen.

Kun tarkasteluun otetaan kaksi lainkäytön päälinjaa eli yleinen lainkäyt-

tö ja hallintolainkäyttö, koherenssi tuntuu interrelatiivisissa vaikutuksissa 

kokonaan katoavan. Oikeusvoimavaikutus muuttuu yksipuoliseksi: yleinen 

lainkäyttö antaa oikeusvoiman - ainakin teoriassa - hallintolainkäytön vah-

vistustyyppisille asiaratkaisuille, hallintolainkäyttö taas ei tee sitä vastavuo-

roisesti. Hallintolainkäytössä todistusvaikutus korvaa interrelatiivisen oi-

keusvoiman. Tästä kuitenkin seuraa, että hallintotuomioistuimet joutuvat 

suomaan vahvan todistusvaikutuksen yleisen tuomioistuimen ratkaisuille. 

Sen sijaan päinvastaista ei tapahdu: hallintotuomioistuimen ratkaisuilla on 

enintään heikko todistusvaikutus yleisen tuomioistuimen päätöksenteossa. 

Tämä johtuu rakenteellisista eroista. Yleinen lainkäyttö soveltaa välittömyys-

periaatetta, hallintolainkäyttö taas ei sitä tee. Interrelatiivista vireilläolovai-
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kutusta ei juuri tunneta. Nähtävästi on varsin tavallista, että sama riita tai 

ainakin sen osat ovat samanaikaisesti vireillä sekä yleisen lainkäytön että 

hallintolainkäytön linjoilla.

Valtiollisen lainkäytön ja vaihtoehtoisen riidanratkaisun suhde ei ole vie-

lä hakenut lopullisia muotojaan. Tässä vaiheessa päälinjat kuitenkin ovat jo 

nähtävissä. Transrelatiiviset vaikutukset ovat niin erilaisia, että niitä kannat-

taa kuvata käsitteillä estävä vaikutus ja pysyvyysvaikutus. Ensimmäinen on 

jossain suhteissa rinnastettavissa vireilläolovaikutukseen, joskaan analogiaa 

ei saa viedä liian pitkälle. Pysyvyysvaikutus puolestaan on oikeusvoimaprek-

luusion synonyymi. Estävä vaikutus pääsääntöisesti puuttuu: näin sovittelu-

menettely ja oikeudenkäynti voivat periaatteessa olla samanaikaisesti vireil-

lä. Tuomioistuinsovittelu on kuitenkin lakisääteinen poikkeus. Sovitteluun 

osoittaminen keskeyttää oikeudenkäynnin, joka jatkuu vasta, kun sovittelu 

lopetetaan. Sopimusperusteinen lautakuntajärjestelmä on kehittänyt sään-

tömääräisiä rajoituksia, jotka menevät välillä yllättävän kauas. Rajoitukset 

ovat lautakuntakohtaisia. Vireillä oleva oikeudenkäynti voi estää lautakun-

takäsittelyn. Yhtä hyvin lautakunnan säännöt voivat sallia samanaikaisen vi-

reilläolon. Vireillä olevaan oikeudenkäyntiin suhtaudutaan säännöissä usein 

samalla tavalla kuin uuteen käsittelyyn samassa lautakunnassa. Uusi käsittely 

on pääsääntöisesti kiellettyä, mutta lautakunta voi tehdä tapauskohtaisen 

poikkeuksen eli myös käsitellä asian. 

Varsinaista pysyvyysvaikutusta ei ole, joskin se jossain määrin korvautuu 

samaa tarkoitusta palvelevalla todistusvaikutuksella. Transrelatiivinen todis-

tusvaikutus on kuitenkin yksipuolinen; lisäksi se jää kokonaisuutena varsin 

heikoksi. Vaihtoehtoisen riidanratkaisun sisälle muodostuu samalla jakolinja. 

Konsensuaalinen (vaihtoehtoinen) riidanratkaisu ei juuri saa todistusvaiku-

tusta oikeudenkäynnissä. Tämä on tulosta tietoisesta pyrkimyksestä: sovitte-

lu ja oikeudenkäynti yritetään tässä suhteessa eristää vetoamis- ja todistamis-

kielloilla. Kiellot toimivat ja ovat tehokkaita. Tosin voidaan kysyä, ovatko ne 

lainkaan tarpeen. Sovittelutyyppinen käsittely tuottaa varsin vähän sellaista 

aineistoa, joka ylipäätään olisi hyödynnettävissä myöhemmässä oikeuden-

käynnissä. Sen sijaan lautakuntatyyppinen (vaihtoehtoinen) riidanratkaisu 

ulottaa todistusvaikutuksensa myöhempään oikeudenkäyntiin. Tässä suh-

teessa mitään hyödyntämiskieltoja ei ole, koska suojattavaa luottamusta ei 

lautakuntakäsittelyssä muodostu. Tässä kieltoa ei ehkä sen kipeämmin kaiva-

takaan. Normaalisti myöhempi oikeudenkäynti on riita-asia, ja siinä todistus-
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vaikutusta rajoittaa merkittävästi todisteluakin koskeva välittömyysperiaate. 

Kokoavana havaintona voitaneen sanoa, että oikeudenkäyntien liian suu-

ri määrä ei tunnu olevan mainittava ongelma suomalaisessa lainkäytössä. 

Jos ongelmaa ylipäätään on, se paikantuu pikemminkin “kunnollisten” eli 

ideaalityyppisten riita-asioiden vähäisyyteen. Tuomioistuinten jutturakenne 

muuttuu, perinteiset oikeudenkäynnit katoavat ja lainkäytön painopiste siir-

tyy rikosasioihin ja perheoikeudellisiin asioihin. Ilmiön syyt ovat toistaiseksi 

selvittämättä; kysymys lienee monen osatekijän yhteisvaikutuksesta. Oikeu-

denkäyntikynnys on noussut. ja tarjolla on kilpailevia riidanratkaisumenetel-

miä. Ehkä luottamuskin perinteiseen oikeudenkäyntiin konfliktinhallinnan 

välineenä on heikentynyt. Sääntelyteoreetikko nostaisi lopuksi keskeiseksi 

makrotason havainnoksi sen, että konfliktinhallinnan linjojen (tässä linjoik-

si luetaan yleinen lainkäyttö, hallintolainkäyttö ja vaihtoehtoinen riidanrat-

kaisu) väliset suhteet ovat saaneet aivan liian vähän huomiota. Tämä koskee 

sekä lainsäädäntöä että prosessioikeuden tutkimusta. Tutkimuksessa onkin 

yhä äänekkäämmin vaadittu, että “tuomioistuinlinjojen” yhteydet tulisi ottaa 

paremmin huomioon suunnittelussa ja toteutuksessa.523 Tästä ei voi olla eri 

mieltä: nykytilannetta kuvataan parhaiten adjektiivilla “amorfinen”.

8.2. Mikrotason kritiikkiä: kohtalokas 
ratkaisu KKO 2001:136

Edellä mikrotason tarkastelu on kohdistettu ennen kaikkea riita-asian oi-

keudenkäyntiin. Tähän on syynsä. Erityisesti riita-asioissa yhden oikeuden-

käynnin ideaali ja moderni access to justice -ajattelu törmäävät prekluusio- 

sovellutuksissaan yhteen, korostuneimmin näin tapahtuu oikeusvoiman 

kohdalla. Lähtökohdasta ei ole erimielisyyttä. Mitä tiukemmin ideaalin ‘ker-

ralla valmiiksi’ -logiikasta pidetään kiinni, sitä laajemmin lis pendens- ja oi-

keusvoimavaikutusta on tulkittava. Suppeat sovellutukset kun hukkaavat 

lainkäyttöjärjestelmän voimavaroja, suosivat huolimatonta valmistautumista 

ja asianajamista oikeudenkäynnissä sekä avaavat mahdollisuuden strategi-

seen käyttäytymiseen.524 Tällaisesta strategiasta hyödyn saa vahvempi osa-

puoli, joka toistuvilla oikeudenkäynneillä kuluttaa heikomman osapuolen 

taloudelliset ja henkiset voimavarat loppuun. Tämä järjestelmän sisäinen 

523. Tolonen 2015 s. 363.
524. Asia erikseen on, että heikomman suoja ei ole ollut prosessioikeuden tutkimuksen muo-
titeemoja. Heikomman suojalla on väitetty olevan “suhteellisen vähän merkitystä”; se ilmenee 
lähinnä tuomioistuimen vahvistuvana prosessinjohtona. Ks. Kaisto 2015 s. 512.
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logiikka - teknokraattinen päättely - törmää arvoperiaatteisiin. Pyrkimys ai-

neelliseen totuuteen (eli arkaistisesti tuomio-oikeellisuuteen) ja modernim-

min pääsy oikeuksiin kärsivät molemmat laajoista prekluusiosovelluksista. 

Oikeuksiaan hakeva kärsii oikeudenmenetyksiä sitä todennäköisemmin, mi-

tä laajempi ja ehdottomampi prekluusiovaikutus on. Kohtalokkain prekluu-

sion muoto on tietenkin oikeusvoimaprekluusio, koska se johtaa lopulliseen 

oikeudenmenetykseen. Tavallaan on hyvin yllättävää, että juuri oikeusvoi-

maprekluusio on saanut eniten käyttöä yhden oikeudenkäynnin ideaalin 

toteuttamisen välineenä. Siirtyminen laajaan oikeusvoimavaikutukseen on 

eräänlainen oikeudellinen anakronismi. 

Tätä taustaa vasten ratkaisun KKO 2001:136 linjaus on poikkeuksellisen 

kyseenalainen. Ratkaisussa omaksuttiin epätavallisen laaja oikeusvoima-

vaikutuksen tulkinta. Ratkaisuohje olisi ollut jotenkin ymmärrettävissä, jos 

tuomioistuimet olisivat olleet hukkumassa asiavuoriinsa. Näin ei kuitenkaan 

ollut. Riita-asioiden oikeudenkäyntejä oli tilastosarjojen mukaan historialli-

sen vähän, ja lisäksi määrät olivat vähentyneet jo pitkään. Ratkaisun merkit-

tävyys - ja samalla sen kohtalokas potentiaali - pantiin välittömästi merkil-

le.525 Ratkaisuohjeen pitkän tähtäimen vaikutukset ovat kuitenkin näkyneet 

vasta myöhemmin. Ratkaisuohje - kaikki riitaisen oikeussuhteen tosiseikat 

tulevat katetuiksi oikeusvoimalla - estää tehokkaasti revanssihenkisen “jäl-

kiprosessaamisen”. Samalla kuitenkin menetetään mahdollisuus rajata oi-

keudenkäynti oikeussuhteen aktuaaleihin riitakysymyksin: kaikki avoimet 

kysymykset on riideltävä kerralla, oli niistä aitoa erimielisyyttä tai ei.526 Jos 

oikeudenkäynti riitakysymyksestä x on vireillä, aikaa hakea neuvotteluilla 

sovintoa avoimiin kysymyksiin y ja z ei ole. 

Voidaan kysyä, mitä kaikenkattavalla negatiivisen oikeusvoiman tulkin-

nalla voitettiin. Joku ehkä väittää, että sovellutusten ennustettavuus parani. 

Asianosainen pystyy aikaisempaa varmemmin sanomaan, mistä kysymyksis-

tä hänen on käytävä oikeutta nyt, mistä taas hän voi sitä myöhemmin tehdä. 

Väite kuitenkin kumoutuu lähemmässä analyysissä. Ainoastaan identiteetti-

harkinnan kohde on vaihtunut. Kun ennen yhteistä identiteettiä eli asioiden 

samuutta haettiin oikeusperusteista ja tehdyistä vaatimuksista, joskus myös 

525. Hepola 2005 s. 298. Ratkaisun “on katsottu johtavan oikeusvoiman negatiivisen vaikutuk-
sen suhteen laajempaan ulottuvuuteen kuin koskaan.”
526. Hepola 2005 s. 299: “- - - erityisesti sopimussuhteessa syntyvissä riidoissa on käsiteltävä 
kaikki ne vaatimukset, jotka sopimussuhteeseen saattaa sisältyä.” Eurooppalaisessa prosessi-
oikeudessa sopimussuhdetta on vanhastaan käytetty määrittelemään vireilläolovaikutuksen 
ulottuvuutta. Esimerkiksi asiassa 155/86 (Gubisch) kaikkien saman sopimuksen pätevyyttä 
koskevien oikeudenkäyntien tulkittiin tarkoittavan samaa asiaa. Ks. Svartström 2015 s. 302.
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oikeussuhteista, ratkaisuohje siirtää tarkastelun oikeusseuraamuksiin. Rat-

kaisevaksi nousee, onko uusi vaadittu oikeusseuraamus “asiallisesti” sama 

kuin vanha. Tyytyminen asialliseen samuuteen yhtäältä tekee arviosta ei-

juridisen, toisaalta sallii epämääräisen kokonaisharkinnan. Kannattaa myös 

muistaa, että oikeusseuraamukset ovat elleivät suorastaan oikeussuhdekoh-

taisia niin ainakin sopimussuhteen kattavia. Oikeusvoimavaikutus preklusoi 

vaihtoehtoiset oikeusseuraamukset vain samassa oikeussuhteessa, esimer-

kiksi tietyssä irtaimen tai kiinteistön kaupassa, johon useimmat oikeusvoi-

maa koskevat ennakkoratkaisut syystä tai toisesta tuntuvat liittyvän. 

Asiallisen samuuden hakeminen on varsin mielivaltaista: tarkastelijan 

subjektiivinen näkemys siitä, mikä on asiallisesti samaa, saa ratkaisevan mer-

kityksen. Toistaiseksi ei ole kehitetty sääntöjä sen arvioimiseksi, mikä on asi-

allisesti sama oikeusseuraamus. Kun asiallinen samuus on onnistuneesti 

ratkaistu, törmätään seuraavaan harkinnan tasoon: olisiko vaihtoehtoiseen 

seuraamukseen johtava vaatimus voitu esittää edeltäneessä oikeudenkäyn-

nissä, jolloin se olisi siinä saanut ratkaisunsa? Tätä logiikkaa on tässä tutki-

muksessa kuvattu puhumalla fiktiivisesti ratkaistuista vaatimuksista. Myös 

tämä arvio on vailla täsmällisiä kriteerejä ja mitä suurimmassa määrin si-

doksissa yksittäisen tapauksen olosuhteisiin. Asiallisen samuuden epämää-

räisyys ja fiktiivisen ratkaisemisen tapauskohtaisuus sallivat periaatteessa 

oikeusvoimaprekluusion täsmällisen kohdentamisen, kun tai jos sitä halu-

taan. Näin lähtökohtainen käsittelykielto saadaan syrjäytettyä, jos se tuntuu 

johtavan oikeudenmukaisuutta vaarantaviin tuloksiin. Logiikan heikkous on 

sovellutusten heikko tai suorastaan olematon ennustettavuus: uutta oikeu-

denkäyntiä aloittava asianosainen joutuu ottamaan turhan oikeudenkäynnin 

riskin. Hän ei voi edes kohtuullisella todennäköisyydellä arvioida, minkä so-

vellutuksen hänen asiansa saa myöhemmältä tuomioistuimelta.

Lisäkerroksen epävarmuutta tuo vielä vanhojen ja uusien tosiseikkojen 

erottelu. Erottelu oli tosin ongelma myös aikaisemmissa oikeusvoimaopeissa. 

Vanhat tosiseikat ovat saaneet todellisen tai kuvitteellisen ratkaisunsa ensi- 

prosessissa. Ne ovat näin enemmän tai vähemmän oikeutetusti preklusoitu-

neet. Sen sijaan uudet tosiseikat välttyvät käsittelykiellolta. Uusi tosiseikka 

on kuitenkin vain harvoin absoluuttisesti uusi; säännönmukaisesti se on jo-

tenkin muuntunut tai transformoitunut vanha tosiseikka. Esimerkin rajanve-

dosta tarjoaa vahingonkorvausta koskeva oikeuskäytäntö. Linjaksi on vakiin-

tunut, että oikeusvoima ei ulotu samasta vahinkotapahtumasta aiheutuviin 
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vahinkolajeihin. Sen sijaan samassa vahinkolajissa ilmenevä lisävahinko on 

vaatimuksena preklusoitunut. Sovellus on altis sekä semanttiselle saivar-

telulle että tarkoitukselliselle manipuloinnille, jossa vaatimuksia siirretään 

korvauslajista toiseen.

On vaikea välttää loppupäätelmää. Tässä tutkimuksessa moderniksi kut-

suttu oikeusvoimaoppi tuntuu yhtäältä epäonnistuvan surkeasti praktisis-

sa sovelluksissaan, toiseksi se loukkaa pahasti access to justice -periaatetta. 

Oppi tuottaa sattumanvaraisia sovelluksia, joten asianosaisen on lähes mah-

dotonta ennakoida sitä, tuleeko hänen ajallisesti myöhempi kanteensa tai 

vaatimuksensa käsitellyksi. Runsas viimeaikainen oikeuskäytäntö todistaa 

ellei muuta ainakin sen, kuinka vaikea tällainen arviointi on kokeneillekin 

asianajajille. Asianosainen asetetaan mahdottoman tehtävän eteen: hänelle 

sälytetään kokonaisuudessaan epätietoisuuden riski. Access to justice -nä-

kökulmasta ei voida hyväksyä oikeusvoimaprekluusion ulottamista niihin 

vaatimuksiin (ja viime kädessä tosiseikkoihin), jotka olisi voitu käsitellä aikai-

semmassa oikeudenkäynnissä. Tulkintahan tarkoittaa, että asianosainen ei 

saa oikeutettua asiaansa ollenkaan tuomioistuimen käsiteltäväksi. On muis-

tettava, että preklusoitunutta asiaa ei välttämättä ole aikaisemmin tosiasi-

allisesti käsitelty, ehkä ei edes mainittu ensimmäisessä oikeudenkäynnissä. 

Toki on myönnettävä, että vanhentumis- ja kannemääräajat johtavat samaan 

tulokseen. Niidenkään kohteena ollutta asiaa ei ole koskaan käsitelty tuomio-

istuimessa. Määräaikasäännösten soveltaminen on kuitenkin olennaisesti 

helpompaa ja ennustettavampaa kuin oikeusvoimaoppien. Jos asianosainen 

kärsii oikeudenmenetyksiä, hän saa lähtökohtaisesti syyttää itseään. 

Myös prosessiekonomisesti laajat oikeusvoimatulkinnat toimivat tarkoi-

tuksensa vastaisesti. Ne ehkä karsivat “turhia” revanssioikeudenkäyntejä 

mutta samalla paisuttavat ensiprosesseja. Asianosaiset kun haluavat varmis-

taa, että he eivät joudu prekluusion uhreiksi. Jotta näin ei kävisi, he esittävät 

ennenaikaisia, toissijaisia sekä sellaisia vaatimuksia, joista ei välttämättä ole 

edes riitaa. Voidaan sanoa, että laaja oikeusvoimavaikutus on samanaikai-

sesti umpimähkäinen, epäoikeudenmukainen ja epätaloudellinen. Jos se pe-

rustuisi nimenomaiseen säädökseen, suopeakin sääntelyteoreetikko katsoisi 

prosessilain säätäjän pahasti epäonnistuneen tehtävässään. 

Jos oikeusvoimavaikutuksesta johdettua käsittelykieltoa voidaan pitää 

suhteettoman laajana, vireilläolovaikutuksessa pulmaksi nousee sen kape-

us tai oikeammin sattumanvaraisuus. Oikeusvoimavaikutusta ylläpidetään 
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drakonisella ankaruudella: kohtuus- tai tapausperusteisia poikkeuksia ei läh-

tökohtaisesti tunneta. Sen sijaan vireilläolovaikutuksen pääsäännöstä, jonka 

mukaan sen ulottuvuus on sama kuin potentiaalisen oikeusvoiman, poike-

taan, kun siihen löydetään yksilöllinen syy. Tämä luo eräänlaisen anomalian. 

Voidaan sanoa, että prosessilaki suhtautuu jostain syystä myötämielisem-

min samanaikaisiin kuin perättäisiin oikeudenkäynteihin. Vastaavaa huolta 

moniprosesseista ei kanneta, vaan lainsäätäjä tuntuu luottavan kuvainnol-

lisiin markkinavoimiin. Oletetaan, että asianosainen ei aloita turhia oikeu-

denkäyntejä, koska rinnakkaiset oikeudenkäynnit ovat niin kalliita. Takana 

ehkä vaikuttavat myös arvot: yritykset järkyttää lainvoimaisella tuomiolla 

luotua oikeustilaa ovat paheksuttavampia kuin päällekkäiset oikeudenkäyn-

nit. Ensimmäiset loukkaavat oikeusrauhaa, jälkimmäiset todistavat vain yli-

innokkuudesta oikeuksien hakemisessa. Näin ollen päällekkäisiä oikeuden-

käyntejä arvioidaan ilman negatiivista arvolatausta, toisin sanoen pelkästään 

prosessiekonomisesti eli tuomioistuimille aiheutuvan työmäärän ja vähäi-

semmässä määrin asianosaisten kasvavan kustannusrasituksen valossa. 

8.3. Mitä tilalle?

Mitä tulee oikeuskäytäntöön, se on - myötämielisen kirjallisuuden tukemana 

- laajentanut merkittävästi oikeusvoimaprekluusion alaa. Tämä on johtunut 

pääosin ruotsalaisten esikuvien, ennen kaikkea ekelöfimäisen ajattelun vai-

kutuksesta. Huomaamatta on jäänyt, että tämä ajattelu edustaa 1950 -lukua ja 

samalla aikaa, jolloin access to justice -liike vasta haki muotoaan. Laaja oike-

usvoimaprekluusio ei sen enempää kuin vastaava vireilläoloprekluusiokaan 

sovi maailmaan, jota hallitsee access to justice -lähestymistapa ja koetun oi-

keudenmukaisuuden hakeminen. Oikeussosiologi ei tyydy huomauttamaan 

prekluusiosäännösten näennäisloogisuudesta ja tilanneherkkyydestä. Hän 

luultavasti havaitsisi myös sen, että tuomioistuimet ovat tarmolla torjuneet 

vaaroja, joita ei ole ollut olemassakaan.527 Juttutulvasta ei ole riita-asioissa 

mitään merkkejä, pikemminkin pulmaksi on noussut juttukato. Vielä vähem-

män aineistosta löytyy viitteitä siitä, että vahva intressitaho käyttäisi räikeästi 

väärin prosessilain tarjoamia mahdollisuuksia toistuviin oikeudenkäyntei-

527. Männistö tuokin oikeusvoimaopit esiin tässä yhteydessä. Sääntö jää voimaan, vaikka sen 
perusta eli motiivi on kadonnut. Ks. Männistö 2013 s. 3. Ilmiö on sinänsä varsin tavallinen 
lainkäytössä, mutta näin käy harvoin silloin, kun kirjoitettua lakia ei ole. Kun lain kirjaimen 
jäädyttävä vaikutus puuttuu, tuomioistuimet normaalisti sopeuttavat työekonomisesti toimin-
tansa vallitseviin olosuhteisiin. Tuomioistuinten työrutiinien kehittymisestä ja katoamisesta 
ks. Koulu 2015 s. 189.
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hin. Pragmaatikko taas tivaisi edes jotain näyttöä siitä, missä määrin anka-

rilla prekluusiosovellutuksilla juttumääriä on vähennetty tai väärinkäytöksiä 

estetty. Hän kenties huomauttaisi vastavaikutuksesta eli oikeudenkäyntien 

paisumisesta. Jotta uhkaava prekluusio vältetään, oikeudenkäyntiin tuodaan 

kaikki mahdolliset perusteet ja vaatimukset. Asianosaisten näkökulmasta tä-

mä on täysin oikea toimintapa. Tuomareiden ja joidenkin tutkijoiden moit-

teet asianajajien heikosta prosessiosaamisesta taas on nojatuoliviisautta.

Jotta näinkin ankara arvostelu olisi moraalisesti oikeutettua, sen esittäjän 

on pystyttävä esittämään parempi vaihtoehto - tai ainakin kerrottava, mistä 

tällaista vaihtoehtoa kannattaisi ryhtyä hakemaan. Mitä tulee mikrotasoon, 

tämän tutkimuksen keskeisiä väitteitä on, että oikeusvoiman ulottuvuus on 

yleisessä lainkäytössä paisunut liian laajaksi. Moderni oikeusvoimatulkinta 

on merkittävästi laajentanut objektiivisen oikeusvoiman alaa. Voidaan sanoa, 

että järjestelmän sisäinen prekluusiologiikka on 2000-luvun alussa saanut 

voiton kilpailijastaan eli access to justice -periaatteesta. Aatehistoriallisesti 

voitto oli suorastaan anakronistinen. Kun pidetään mielessä ihmisoikeuksien 

läpimurto ja access to justice -ajattelun vahvistuminen, useimmat asioihin 

perehtyneet olisivat ennustaneet oikeusvoimaprekluusion kaventumista tai 

vähintäänkin sen pysymistä ennallaan. Voitto ei kuitenkaan jääne pysyväksi. 

Päinvastoin on kaikki syy uskoa, että pitkällä tähtäimellä access to justice -pe-

riaate valtaa takaisin asemansa. Laaja oikeusvoimavaikutus yhtäältä tuottaa 

ennustamattomia tuloksia, toisaalta taas se johtaa ilmeisen epäoikeuden-

mukaisiin tuloksiin. 

Parempi vaihtoehto löytyy historiasta: se on toisin sanoen paluu ratkaisua 

KKO 2001:136 edeltäneeseen oikeustilaan. Kun tämä on tehty, oikeusvoiman 

objektiivinen ulottuvuus rajoittuu siihen, mitä tuomioistuin on tosiasiallises-

ti ratkaissut ensiprosessissa. On myönnettävä, että tässä vaihtoehdossa on 

ongelmansa. Aina ei esimerkiksi ole yksiselitteistä, mitä tuomiossa on tullut 

ratkaistuksi. Nämä tulkintaongelmat ovat kuitenkin lastenleikkiä verrattuna 

niihin pulmiin, joita laaja oikeusvoimavaikutus - täydennettynä fiktiivisen 

käsittelyn säännöillä - tuo mukanaan. Näihin ongelmiin tekisi mieli soveltaa 

sanontaa “ignorabimus”, toisin sanoen emme tule koskaan tietämään, mikä 

on oikea vastaus. Nähtäväksi jää, palataanko muodollisen oikeusvoimaopin 

mukaisiin sovellutuksiin sellaisenaan vai onko tuloksena vielä siitäkin ka-

ventuva oikeusvoimaprekluusio. 

Väite oikeusvoimaprekluusion murenemisesta lähivuosina saa tukea sii-
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tä kehityksestä, mikä on käynnissä oikeusvoiman sisarilmiön eli vireilläolon 

kohdalla. Sääntö oikeusvoima- ja vireilläoloprekluusion samanlaisuudesta 

johtaisi laajoihin ja poikkeuksettomiin vireilläolovaikutuksen sovelluksiin. 

Näin ei kuitenkaan ole tapahtunut. Päinvastoin siitä vireilläoloprekluusiosta, 

jota perinteinen teoria vaatisi, on tehty yhä uusia access to justice -henkisiä 

poikkeuksia. On todennäköistä, että vastaava maltillistumiskehitys pääsee 

vauhtiin myös oikeusvoimavaikutuksessa. Avointa on vain, tapahtuuko mal-

listuminen luomalla yhä uusia poikkeussääntöjä vai siirtymällä lievempään 

- eli kohtuullisempaan ja oikeudenmukaisempaan - oikeusvoimavaikutuk-

seen. Poikkeussäännöt olisivat suoraan perustettavissa access to justice -pe-

riaatteeseen. Näin vältytään siltä, että periaate vaikuttaisi vain epäsuorasti, 

esimerkiksi kaventuvien identiteettitulkintojen kautta. Tällä hetkellä tekni-

sesti helpoin ja praktisin tapa päästää asianosainen oikeuksiinsa on katsoa, 

että ensiprosessi ja myöhempi oikeudenkäynti koskevat eri asioita. Poikkeus-

säännöillä on periaatteessa puolellaan läpinäkyvyyden ja yksinkertaisuuden 

etu. Tosiasiallinen harkinta ei enää piiloudu mukaloogiseen identtisyyspoh-

dintaan. Vaarana kuitenkin on, että tulevaisuudessa päädytään hyvin tilan-

nekohtaisiin poikkeuksiin. Tällöin oikeusvoimasovellusten ennustettavuus 

katoaa vielä suuremmassa määrin kuin nykyisin. Tarkoituksenmukaisuuden 

painoarvo prekluusiokeskustelussa on tuomittu marginalisoitumaan, kuten 

kirjallisuudessa on ennustettukin. Tarkoituksenmukaisuus tavallisesti kään-

tyy prosessiekonomiaksi, jolla taas voidaan perustella melkeinpä mitä tulkin-

taa tahansa. Jos sille ylipäätään annetaan argumentaatioarvoa, tarkoituksen-

mukaisuuden tulisi tarkoittaa asianosaisille, ei tuomioistuimille.

Kaiken kaikkiaan oppiriidat prekluusion ulottuvuudesta kannattaa suh-

teellistaa. Tämä on myös access to justice -ajattelun puolestapuhujien muis-

tettava. Prosessioikeudellinen prekluusio, johtuu se oikeusvoimasta tai vi-

reilläolosta, ei ole suurimpia esteitä oikeuksiin pääsylle. Suurimmat esteet 

oikeuksiin pääsylle löytyvät siitä korkeasta kynnyksestä, jonka perinteistä 

oikeudenkäyntiä aloittava kohtaa. Nykyisin oikeudenkäynti kerta kaikkiaan 

tuo suhteettoman taloudellisen riskin kuluttaja-palkansaajalle. Kovin suur-

ta merkitystä ei ole sillä, kuka tekee aloitteen tai kuka hänen vastapuolensa 

on. Vaihtoehtoinen riidanratkaisu ei, niin menestystarinan kuin se muutoin 

tarjoaakin, palauta tasa-arvoa riitapuolten välille, ellei tällaista tasapainoa 

ole alun perin ollut. Vaihtoehtoinen riidanratkaisu ei lisää sen enempää ta-

loudellisia kuin tiedollisiakaan resursseja, jos ne alun perin ovat puuttuneet. 
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Millainen suppeampi oikeusvoimaoppi, jonka kehittymisen varaan tässä 

lasketaan, yksityiskohdissaan tulee olemaan, jää arvailtavaksi. Tässä kirjas-

sa on yhdytty uuden tutkimuksen kantaan, jonka mukaan identiteettiop-

pi eri muunnelmina eli asioiden samuus ei tarjoa hyväksyttävää ratkaisua 

prekluusion vaikutuspiirin määrittelyyn.528 Ja kun yhteistä identiteettiä oi-

keudenkäynneille ei enää haeta, katoaa myös tarve manipuloida käsitettä 

semanttisesti. Enää ei ole tarpeen luoda loogisuutta sinne, missä sitä ei ole. 

Joku sanoisi, että identiteettilogiikka on ilmeinen oikeudellinen transformeri. 

Sillä perusteluun luodaan lumekoherenssi, jonka avulla ylitetään tuomion 

johdonmukaisuuden sisäinen murtuma.529 Sen sijaan epäselvää lopulta on, 

mitä tulee identiteetin tilalle. Uuden tutkimuksen tarjoama vaihtoehto eli 

oikeuden väärinkäyttäminen edellyttäisi näyttöä siitä, että se käytännössä 

toimii. Tämän tutkimuksen oikeustapausaineistosta eli 30 vuoden ajalta ei 

löytynyt yhtään tapausta, jossa olisi herännyt vakava epäilys tällaisesta vää-

rinkäyttämisestä. Toki voidaan sanoa, että tätä kriteeriä käyttäen olisi vältyt-

ty siitä vaivasta ja niistä kustannuksista, joka nyt uhrattiin oikeuksiin pää-

syn kannalta toisarvoiseen prekluusiopohdiskeluun. Oli niin tai näin, paluu 

perinteiseen suppeaan oikeusvoimavaikutukseen ei vaadi lainmuutoksia. 

Asenteiden muuttaminen riittää. Nykytilanteesta ei voi syyttää lainsäätäjää.

Makrotasolla yleisen lainkäytön ja hallintolainkäytön suhde eli tässä tut-

kimuksessa interrelatiiviseksi kutsuttu vaikutus vaatisi pikaista selkiinnyt-

tämistä. Nykytila on kaoottinen ja johtaa voimavarojen hukkaantumiseen. 

Yksipuolinen oikeusvoimavaikutus suhteessa hallintolainkäyttö –> yleinen 

lainkäyttö selittyy vain henkilöhistoriallisella kehityksellä. Mikään muu ei 

pysty selittämään tavallaan “väärään suuntaan” kulkevaa vaikutusta. Johdon-

mukaisuus vaatisi joko kaksipuolista oikeusvoimavaikutusta tai kaikkinaisen 

vaikutuksen totaalista hylkäämistä. Ratkaisevaa parannusta oikeudelliseen 

epäselvyyteen ensimmäinen vaihtoehto ei toisi. Oikeusvoiman ulottuvuus 

määräytyy lainkäyttölinjoilla eri sääntöjen mukaan: lisäksi ennakkokysymyk-

siin liittyvä oikeusvoimavaikutus jää joka tapauksessa epämääräiseksi. Tuo-

mioistuin voi ainakin jossain määrin itse päättää, mitä se pitää ennakkoluon-

toisena, mitä taas pääasiana. On syytä epäillä, pystyykö intensiivinenkään 

prosessioikeuden tutkimus luomaan sellaiset säännöt, joilla interrelatiivisia 

528. Männistö 2013 s. 10.
529. Klemetti 2015 s. 265. Olisi houkuttelevaa leimata identiteettimetsästys Klemetin tarkoit-
tamaksi hukkapremissiksi, joka tuo päätöksentekoon tarpeetonta monimutkaisuutta ja yliju-
ridisointia. Ks. Klemetti 2014 s. 210. Osaksi samaa tarkoitetaan myös luonnehdinnoilla, joiden 
mukaan oikeusvoimavaikutuksen ulottuvuus ratkaistaan mukaloogisella päättelyllä. 
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8. Lopuksi

vaikutuksia lainkäyttölinjojen välillä hallittaisiin. Tästä seuraa, että laintasoi-

nen sääntely lienee välttämätön. 

Vaihtoehtoinen riidanratkaisu näyttää ratkaisseen hyvin tehokkaasti pääl-

lekkäisyyden ja perättäisyyden ongelman. Ratkaisu on omintakeinen. Oike-

usvoima- tai vireilläolovaikutusta ei tunneta, joten niihin liittyviä pulmiakaan 

ei voi syntyä. Lähempi tarkastelu paljastaa osittaisen harhan; vastaavia on-

gelmia syntyy mutta niillä on vain eri nimitykset. Osa ongelmista on lisäksi 

kartoitusta ja tutkimukseen tarvittavia käsitteitä vailla. Tiedetään, että trans- 

relatiivinen vireilläolovaikutus ilmenee estävänä vaikutuksena, vastaava oi-

keusvoimavaikutus taas pysyvyysvaikutuksena. Ensimmäinen vaikutus on 

lautakuntakäytännön luomus; konsensuaalisessa vaihtoehtoisessa riidanrat-

kaisussa sitä ei esiinny. Sääntömääräisillä rajoituksilla estetään lautakuntakä-

sittely asiassa, joka on vireillä muussa riidanratkaisuelimessä. Lautakunnat 

saavat syyttää aiheutuvista tulkintaongelmista itseään, koska konfliktinhal-

linnan teoria ei vaadi tai edes salli tällaisia rajoituksia. 

Pysyvyysvaikutus puolestaan seuraa sopimusoikeuden periaatteista. 

Näin se rajoittuu lähtökohtaisesti konsensuaaliseen riidanratkaisuun. Vaik-

ka pysyvyysvaikutuksen yksityiskohdat kaipaavat hiomista, tässäkään ei uut-

ta lainsäädäntöä tarvita. Oikeustieteen tutkimus kykenee ongelmitta joskin 

ehkä viiveellä vastaamaan teoriankehityksestä. Monialaisuus, eli prosessi-

oikeuden ja sopimusoikeuden näkökulmien yhdistäminen, ei tuota pulmia 

modernille konfliktinhallinnan tutkimukselle. Lainkäytöllisen riidanratkai-

sun pysyvyysvaikutus taas konkretisoituu todistusvaikutuksena. Näin se su-

lautuu osaksi myöhemmän oikeudenkäynnin todistusharkintaa ja seuraa 

sen yleisiä lainalaisuuksia. 



306 KIITOKSET

Ensikiitokset tästä kirjasta ansaitsee opetus, täsmällisemmin prosessi- ja in-

solvenssioikeuden syventävien opintojen projekti “Liian monta prosessia”. 

Projektin suunnittelu sai minut helmikuussa ottamaan hyllystä alas oikeus-

voimalle omistetun teemamapin. Siihen oli vuosien varrella kertynyt enem-

män tai vähemmän hajanaista aineistoa. Itse projektityöskentely seminaa-

reineen ja ohjaussessioineen toi kuluneeseen aihepiiriin uutta eloa; samalla 

oma näkökulmani laajeni. Hyötyä oli myös niistä virikkeistä, joita projektin 

ohjelmaan sisältyneet ekskursiot vakuutusoikeuteen ja korkeimpaan oikeu-

teen antoivat. Kiitän näin projektin osanottajia: he todella opettivat opettajaa. 

Tämä kirjan synty onkin esimerkki siitä, että opetus voi myös tukea tutkimus-

ta. Tavallisestihan opetus kilpailee siitä ajasta, jonka tutkija voi käyttää tut-

kimukseen. Ansionsa on myös ekskursioista vastanneilla vakuutusoikeuden 

ylituomari Juha Pystysellä ja oikeusneuvos Pekka Koposella.

Tutkimustyötä ovat pahasti katkoneet hallintotehtävät ja kuormittava 

opetus. Kiihkeimpään työvaiheeseen eli syksyyn osuivat vielä Helsingin yli-

opiston historialliset yt-neuvoittelut. Tutkijakollegoitteni kannustus, etenkin 

niin sanotun comi -tutkimusryhmän jäsenten tuoma, on kuitenkin säännön-

mukaisesti palauttanut eksyneen tutkijan aiheensa pariin. Näin on käynyt 

välillä silloinkin, kun aika ei ole tuntunut millään siihen riittävän ja olisin 

mielelläni unohtanut tutkimuksen. Kiitän yliopistonlehtori, dosentti Heidi 

Lindforsia sekä tohtorikoulutettavia Santtu Turusta, Tini Peterzens-Nysteniä 

ja Petra Hietanen-Kunwaldia niin avusta kuin tutkimusmyönteisestä ilma-

piiristä, jonka syntymistä he kaikki ovat edistäneet. Innovatiivinen ilmapii-

ri on ehkä keskeisin edellytys tuloksekkaalle tutkimukselle. Pitkäaikainen 

tutkimusavustajani, projektisihteeri Johanna Kerola on ottanut huolekseen 

myös tämän kirjan. Hän on sekä jäljittänyt tarvittavaa aineistoa että vastan-

nut kirjan viimeistelystä, tekstin oikoluvusta ja kirjan hakemistojen laatimi-

sesta. Myös häntä on kiittäminen. 
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 -vieroksuminen s. 217-218
 -väärinkäyttäminen s. 221
 -todistusvaikutus s. 277-233, 245

siviilioikeus s. 37, 44, 91-94, 206
sovittelijan tehtävät s. 235-237, 259, 264-

267
sovittelu s. 24, 43-51, 165-166, 234
 -institutionaalinen sovittelu s. 24, 48-

51, 222, 235-245, 258-267, 279
 -lautakuntakäsittelyssä  s. 236, 246-

247, 269, 274-275
 -tuomioistuinsovittelu s. 235-246, 255, 

260, 267-269, 277, 296

todistusvaikutus s, 118-129, 138, 145, 158, 
202-233, 269, 277-278, 294

tuomioistuinnäkökulma (järjestelmä- 
lähtöisyys) s. 15-16, 39-41, 93, 158, 205



332

Asiahakemisto

täytäntöönpanokelpoisuus s. 212, 218-
219, 260-262, 268

ulottuvuussäännöt s. 31, 67-73, 116, 128, 
188, 203-205, 215, 232

UNCITRAL mallilaki s. 242-243
uudelleenkäsittelyn arviointi 

konfliktiteorian näkökulmasta s. 248

vahvistuskanne s. 136, 193, 289-295
vaihtoehtoinen riidanratkaisu
 -estävä vaikutus s, 28, 51, 235-279, 296, 

305
 -pysyvyysvaikutus s. 51, 235-236, 258-

279, 296, 305
 -suhde valtiolliseen lainkäyttöön 

s. 46-51, 62, 103, 142, 163-166, 234-279, 
282, 296, 297

vakuutusriitojen harvinaisuus 
tuomioistuimissa s. 254-255

virallisperiaate s. 42, 123, 142-144, 163, 
189, 196, 225-226, 231

vireilläolovaikutus 
 -alitulkinta s. 40
 -hallintolainkäytössä s. 195-196, 200, 

220
 -laaja s. 114, 196, 218
 -oikeudenkäynnin sisäinen lis 

pendens -ongelma s. 64
 -oikeuskäytännön puute s. 57, 59-60, 

69, 193
 -oikeusrauha lis pendens -tilanteissa 

s. 113
 -oikeusvertailu s. 81-82
 -poikkeusten problemaattisuus s. 194
 -prekluusiona s. 37
 -suhde kanteenmuutoskieltoon s. 91
 -tapauskohtaisuus s. 72, 79
 -tutkimus s. 55, 108, 193
 -välimieslainkäytössä s. 195
välimieslainkäyttö s. 24-29, 144-145, 195, 

217, 249-256

yhdenvertaisuusperiaate s. 94, 144, 128
yleisen lainkäytön ja hallintolainkäytön 

suhde ks. interrelatiivinen vaikutus




