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LIITE III
PIKATURVAAMISMENETTELY 

1 § YLEISET MÄÄRÄYKSET 

1.1  Asianosainen voi hakea sääntöjen 36.5 §:n 
nojalla lautakunnalta pikavälimiehen määräämistä tä-
män liitteen mukaisesti, jos asianosaisen (jäljempänä 
”hakija”) turvaamistoimen tarve on niin kiireellinen, et-
tei asia voi odottaa välimiesoikeuden muodostamista. 

1.2  Pikavälimiehellä on samanlainen oikeus mää-
rätä turvaamistoimi kuin välimiesoikeudella sääntöjen 
36.1 §:n mukaan. Pikavälimies voi kuitenkin määrätä 
turvaamistoimen vain silloin, kun hakijan turvaamis-
toimen tarve on niin kiireellinen, ettei asia voi odottaa 
välimiesoikeuden muodostamista. Jos kiireellisyys-
vaatimus ei täyty, pikavälimiehen on hylättävä hakijan 
turvaamistoimivaatimus. 

1.3  Asianosainen voi tämän liitteen määräysten 
estämättä hakea turvaamistoimia toimivaltaiselta tuo-
mioistuimelta tai muulta viranomaiselta ennen kuin 
asianosainen on tehnyt sääntöjen 36.5 §:ssä ja täs-
sä liitteessä tarkoitetun hakemuksen pikavälimiehen 
määräämiseksi, ja tarvittaessa sen jälkeenkin. Turvaa-
mistoimihakemuksen jättäminen tuomioistuimelle tai 
muulle viranomaiselle ei tarkoita välityssopimuksen 
rikkomista tai luopumista välityssopimukseen vetoa-
misesta.

2 § HAKEMUS PIKAVÄLIMIEHEN 
MÄÄRÄÄMISEKSI 

2.1  Hakemus pikavälimiehen määräämiseksi (jäl-
jempänä ”hakemus”) on toimitettava lautakunnalle 
niin monena kappaleena, että jokainen asianosainen, 
pikavälimies ja lautakunta saavat kukin yhden kappa-
leen. 

2.2  Hakemuksessa on oltava: 

(a) asianosaisten, heidän asiamiestensä tai mui-
den edustajiensa nimet ja yhteystiedot;

(b) jäljennös välityssopimuksesta tai sellaisen 
puuttuessa kuvaus välityssopimuksesta, jonka 
perusteella riita ratkaistaan;

(c) kuvaus sopimuksesta, muusta asiakirjasta tai 
oikeussuhteesta, josta riita aiheutuu tai johon 
se liittyy;
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(d) lyhyt kuvaus hakemuksen ja välimiesmenette-
lyyn saatetun tai saatettavan riidan perustana 
olevista olosuhteista;

(e) ilmoitus hakijan turvaamistoimivaatimuksesta;

(f) perustelut sille, miksi hakija tarvitsee turvaa-
mistoimen niin kiireellisesti, ettei asia voi odot-
taa välimiesoikeuden muodostamista;

(g) mahdollinen sopimus, jonka asianosaiset ovat 
tehneet välimiesmenettelyn paikasta, kielestä 
tai riidan ratkaisemisessa sovellettavasta laista 
tai muista oikeusohjeista; ja

(h) tosite 4 §:n hakemustalletuksen maksamisesta. 

2.3  Hakemuksessa voi olla myös muita tietoja ja 
asiakirjoja, jotka edistävät hakemuksen nopeaa tutki-
mista.

2.4  Hakemus on laadittava kielellä, jonka asian-
osaiset ovat sopineet välimiesmenettelyn kieleksi. 
Sopimuksen puuttuessa hakemus on laadittava kie-
lellä, jolla välityssopimus on kirjoitettu.

2.5  Hakemus voidaan tehdä ennen välimiesmenet-
telyn vireille tuloa tai sen jälkeen. Hakemus on kui-
tenkin tehtävä ennen kuin lautakunta toimittaa jutun 
asiakirjat välimiesoikeudelle sääntöjen 24 §:n mukai-
sesti. Määräajan jälkeen tehty hakemus jätetään tut-
kimatta.

2.6  Jos hakemus on tehty ennen välimiesmenet-
telyn aloittamishakemusta, mutta hakija ei toimita 
aloittamishakemusta 10 päivän kuluessa siitä, kun 
lautakunta vastaanotti hakemuksen, lautakunnan on 
lopetettava pikaturvaamismenettely. Poikkeustapa-
uksessa lautakunta voi pidentää määräaikaa asian-
osaisen tai pikavälimiehen perustellusta pyynnöstä.

3 § PIKAVÄLIMIEHEN MÄÄRÄÄMINEN

3.1  Jos on ilmeistä, ettei asiassa ole sääntöjen 
mukaista välityssopimusta, lautakunnan on jätettävä 
hakemus tutkimatta.

3.2  Jos lautakunta hyväksyy hakemuksen, se antaa 
hakemuksen liitteineen tiedoksi vastaajalle sen jälkeen, 
kun hakija on toimittanut tarvittavan kappalemäärän 
hakemuksia ja maksanut 4 §:n hakemustalletuksen.

LIITE III     PIKATU
RVAAM

ISM
EN

ETTELY 



57

LIITE III     PIKATU
RVAAM

ISM
EN

ETTELY 

3.3  Lautakunnan on määrättävä pikavälimies mah-
dollisuuksien mukaan kahden päivän kuluessa hake-
muksen ja hakemustalletuksen vastaanottamisesta.

3.4  Kun lautakunta on määrännyt pikavälimiehen, 
sen on ilmoitettava tästä asianosaisille ja toimitetta-
va hakemus sekä muut asianosaisilta mahdollisesti 
saadut asiakirjat pikavälimiehelle. Tämän jälkeen asi-
anosaisen on toimitettava kirjalliset lausumat ja muut 
viestit suoraan pikavälimiehelle ja samanaikaisesti 
muille asianosaisille.

4 § HAKEMUSTALLETUS JA PIKATURVAAMIS-
MENETTELYN KUSTANNUKSET 

4.1  Hakemustalletus on 25 000 euroa. Lautakunnan 
hallinnointimaksun ja kulujen osuus on 5 000 euroa ja 
pikavälimiehen palkkion ja kulujen osuus 20 000 euroa.

4.2  Poikkeustapauksessa lautakunta voi päättää, 
että pikavälimiehen palkkion ja kulujen määrä on 
enemmän kuin 20 000 euroa ja lautakunnan hallin-
nointimaksun ja kulujen määrä enemmän kuin 5 000 
euroa ottaen huomioon jutun luonne, pikavälimiehen 
ja lautakunnan työn määrä sekä muut merkitykselliset 
seikat. Lautakunta voi tällöin korottaa hakemustalle-
tusta pikaturvaamismenettelyn aikana.

4.3  Jos hakija ei maksa korotettua hakemustalle-
tusta lautakunnan asettamassa määräajassa, lauta-
kunta lopettaa pikaturvaamismenettelyn.

4.4  Jos pikaturvaamismenettely lopetetaan ennen 
kuin pikavälimies on antanut turvaamistoimipäätök-
sen (jäljempänä ”turvaamistoimipäätös”), lautakun-
ta määrää pikavälimiehen ja lautakunnan palkkiot ja 
kulut ottaen huomioon pikavälimiehen ja lautakunnan 
työn määrä, menettelyn lopettamisen syy ja muut 
merkitykselliset seikat. Jos hakijan maksama hake-
mustalletus on suurempi kuin lautakunnan määrää-
mien palkkioiden ja kulujen määrä, lautakunnan on 
palautettava ylijäänyt osuus hakijalle.

5 § PIKATURVAAMISMENETTELYN PAIKKA 

5.1  Pikaturvaamismenettelyn paikka on asian-
osaisten sopima välimiesmenettelyn paikka. 

5.2  Jos asianosaiset eivät ole sopineet välimies-
menettelyn paikasta tai jos asia on epäselvä, lauta-
kunta määrää pikaturvaamismenettelyn paikan.
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6 § ASIAN KÄSITTELY 
PIKATURVAAMISMENETTELYSSÄ 

6.1  Pikavälimiehen on vahvistettava pikaturvaa-
mismenettelyn prosessiaikataulu mahdollisimman 
pian ja yleensä viimeistään kahden päivän kuluessa 
siitä, kun pikavälimies on saanut asiakirjat lautakun-
nalta. Pikavälimiehen on toimitettava prosessiaika-
taulu asianosaisille ja lautakunnalle viivytyksettä.

6.2  Pikavälimiehen on käsiteltävä asia parhaaksi 
katsomallaan tavalla ottaen huomioon jutun luonne 
ja kiireellisyys. Pikavälimiehen on kohdeltava asian-
osaisia tasapuolisesti ja varattava niille tarpeellinen 
tilaisuus asiansa ajamiseen.

6.3  Pikavälimies päättää omasta toimivallastaan. 
Pikavälimies ratkaisee väitteet, jotka koskevat väli-
tyssopimuksen olemassaoloa, pätevyyttä tai sovel-
tuvuutta riitaan. Lisäksi pikavälimies ratkaisee riidat, 
jotka koskevat tämän liitteen soveltuvuutta.

6.4  Pikavälimiehen on ratkaistava hakemus 15 päi-
vän kuluessa siitä, kun hän sai asiakirjat lautakunnal-
ta. Pikavälimiehen perustellusta pyynnöstä lautakun-
ta voi myöntää pidennystä määräaikaan. Lautakunta 
voi lisäksi pidentää määräaikaa omasta aloitteestaan, 
jos se katsoo pidennyksen tarpeelliseksi.

6.5  Pikavälimies voi antaa turvaamistoimipäätök-
sen, vaikka lautakunta on jo toimittanut jutun asiakir-
jat välimiesoikeudelle.

6.6  Turvaamistoimipäätöksen antaessaan pikaväli-
mies voi määrätä, että hakijan on asetettava vakuus 
turvaamistoimesta vastapuolelle mahdollisesti aiheu-
tuvien kulujen ja vahingon varalta. Pikavälimies päät-
tää vakuuden laadusta ja ehdoista.

7 § PIKAVÄLIMIEHEN ESTEELLISYYS 

7.1  Pikavälimiehen on oltava puolueeton ja riippu-
maton asianosaisista. 

7.2  Ennen tehtävän vastaanottamista pikavälimie-
hen on ilmoitettava lautakunnalle kirjallisesti seikat, 
jotka ovat omiaan aiheuttamaan perusteltuja epäilyjä 
hänen puolueettomuudestaan tai riippumattomuu-
destaan. Jos vastaavia seikkoja ilmenee myöhemmin 
pikaturvaamismenettelyn aikana, pikavälimiehen on 
viipymättä ilmoitettava niistä kirjallisesti lautakunnalle 
ja asianosaisille.
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7.3  Asianosaisen, joka haluaa vaatia pikavälimie-
hen julistamista esteelliseksi, on toimitettava kirjalli-
nen esteellisyysväite lautakunnalle. Esteellisyysväit-
teessä on ilmoitettava vaatimuksen perustelut ja päi-
vä, jona asianosainen sai tietää esteellisyysväitteen 
perusteesta.

7.4  Esteellisyysväite on toimitettava lautakunnalle 
kahden päivän kuluessa siitä, kun asianosainen sai tie-
tää esteellisyysväitteen perusteesta. Jos asianosainen 
ei tee esteellisyysväitettä määräajassa, sen katsotaan 
menettäneen oikeutensa vedota esteellisyyteen.

7.5  Lautakunta ratkaisee esteellisyysväitteen niin 
pian kuin mahdollista varattuaan pikavälimiehelle ja 
muille asianosaisille tilaisuuden tulla kuulluiksi asetta-
massaan määräajassa. Lautakunta ei ole velvollinen 
perustelemaan päätöstään.

8 § TURVAAMISTOIMIPÄÄTÖS

8.1  Turvaamistoimipäätös on laadittava kirjallisesti 
ja perusteltava. Päätöksessä on mainittava sen anto-
päivä. Pikavälimiehen on allekirjoitettava turvaamis-
toimipäätös.

8.2  Pikavälimiehen on toimitettava kappale turvaa-
mistoimipäätöksestä asianosaisille ja lautakunnalle 
viivytyksettä.

8.3  Turvaamistoimipäätös sitoo asianosaisia anta-
misestaan lukien. Sitoutuessaan sääntöjen mukaiseen 
välimiesmenettelyyn asianosaiset samalla sitoutuvat 
noudattamaan turvaamistoimipäätöstä viivytyksettä.

8.4  Pikavälimies voi muuttaa turvaamistoimipää-
töstään tai kumota sen asianosaisen pyynnöstä tai 
poikkeustapauksessa omasta aloitteestaan. Jos pi-
kavälimies aikoo oma-aloitteisesti muuttaa turvaa-
mistoimipäätöstä tai kumota sen, hänen on ilmoitet-
tava asiasta asianosaisille etukäteen.

8.5  Välimiesoikeus ei ole sidottu turvaamistoimi-
päätökseen tai sen perusteluihin.

8.6  Turvaamistoimipäätös lakkaa sitomasta asian-
osaisia:

(a) jos lautakunta lopettaa pikaturvaamismenet-
telyn, koska hakija ei ole toimittanut välimies-
menettelyn aloittamishakemusta lautakunnalle 
2.6 §:ssä säädetyssä määräajassa; 
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(b) jos lautakunta hyväksyy 7 §:ssä tarkoitetun 
vaatimuksen pikavälimiehen esteelliseksi julis-
tamisesta;

(c) jos jutun asiakirjoja ei ole toimitettu välimies-
oikeudelle 90 päivän kuluessa turvaamistoimi-
päätöksen antopäivästä lukien;

(d) jos pikavälimies tai välimiesoikeus päättää, 
että turvaamistoimipäätös ei sido asianosaisia;

(e) kun välimiesoikeus on antanut lopullisen väli-
tystuomion, ellei välimiesoikeus nimenomai-
sesti toisin määrää; tai

(f) kun välimiesmenettely päättyy ennen lopullisen 
välitystuomion antamista. 

8.7  Pikavälimiehen toimivalta päättyy, kun väli-
miesoikeus on vastaanottanut jutun asiakirjat lauta-
kunnalta, edellä 6.5 §:ssä säädetyin poikkeuksin.

9 § PIKATURVAAMISMENETTELYN 
KUSTANNUSTEN JAKAUTUMINEN 

9.1  Turvaamistoimipäätöksessä on vahvistettava 
pikaturvaamismenettelyn kustannukset ja yksilöitävä, 
kuka asianosaisista vastaa kustannuksista tai miten 
kustannukset jakautuvat asianosaisten keskinäisessä 
suhteessa.

9.2  Pikaturvaamismenettelyn kustannuksia ovat:

(a) pikavälimiehen palkkio ja kulut; 

(b) lautakunnan hallinnointimaksu ja pikaturvaa-
mismenettelystä lautakunnalle aiheutuneet ku-
lut; ja 

(c) asianosaisten oikeudenkäyntikulut ja muut pi-
katurvaamismenettelystä aiheutuneet kulut, jos 
asianosainen on vaatinut kulujen korvaamista 
ja pikavälimies pitää vaatimusta määrältään 
kohtuullisena.

10 § MUUT MÄÄRÄYKSET 

10.1 Jolleivät asianosaiset ole toisin sopineet:

(a) lautakunnan ja pikavälimiehen on pidettävä pi-
katurvaamismenettely ja turvaamistoimipäätös 
salassa;
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(b) asianosainen sitoutuu pitämään salassa tur-
vaamistoimipäätöksen ja muut pikavälimiehen 
antamat päätökset ja määräykset, pikavälimie-
hen kirjeenvaihdon asianosaisille sekä muiden 
asianosaisten laatimat asiakirjat ja niiden muun 
pikaturvaamismenettelyssä esittämän aineis-
ton, sääntöjen 49.2(a)–(c) §:ssä säädetyin poik-
keuksin;

(c) lautakunta voi julkaista otteita tai tiivistelmiä 
turvaamistoimipäätöksistä sekä muista pää-
töksistä ja määräyksistä edellyttäen, että niistä 
on poistettu asianosaisten nimet ja muut viit-
taukset, joista asianosaiset olisivat tunnistetta-
vissa.

10.2  Asianosaisen pyynnöstä välimiesoikeus päät-
tää lopullisesti pikaturvaamismenettelyyn liittyvistä 
vaatimuksista, kuten vaatimuksesta menettelyn kus-
tannusten jakamisesta asianosaisten kesken toisin 
kuin turvaamistoimipäätöksessä ja turvaamistoimi-
päätöksen noudattamiseen tai noudattamatta jättä-
miseen perustuvasta vaatimuksesta.

10.3  Pikavälimies ei saa toimia välimiehenä riidassa, 
jossa hän on aiemmin toiminut pikavälimiehenä, ellei-
vät asianosaiset ole toisin sopineet.

10.4  Tämän liitteen määräyksiä sovelletaan 1.6.2013 
tai sen jälkeen tehdyn välityssopimuksen perusteella 
käynnistettyyn pikaturvaamismenettelyyn, elleivät 
asianosaiset ole toisin sopineet.
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