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VÅLIMIEHEN VAHVISTAMINEN KESKUSKAUPPAKAMARIN 

SMNTOJEN MUKAISESSA VÅLIMIESMENETIELYSSÅ 

1. JOHDANTO

Tässä kirjoituksessa tarkastellaan Keskuskauppakamarin vuoden 2013 vä

limiesmenettelysääntöjen yhtä keskeisistä uudistuksista, välimiehen vah

vistamista. Uusien välimiesmenettelysääntöjen mukaan Keskuskauppaka

marin välimieslautakunnan (jäljempänä myös "lautakunta" tai "FAl"1) on

vahvistettava sääntöjen mukaisissa menettelyissä kaikki välimiesten ni

meämiset tai määräämiset; välimiehen katsotaan tulleen määrätyksi teh

tävään vasta sen jälkeen, kun lautakunta on vahvistanut nimeämisen tai 

määräämisen.2 Kyseessä on periaatteellisesti merkittävä uudistus, sillä ai

emmin voimassaolleet Keskuskauppakamarin välityslautakunnan säännöt 

(1993) eivät tunteneet väli miehen vahvistamista.3

Lautakunnan tähänastisten kokemusten perusteella välimiehen 

vahvistaminen on osoittautunut onnistuneeksi uudistukseksi. Sen ansios

ta välimiehen esteelliseksi julistamista koskevat vaatimukset ovat vähen

tyneet merkittävästi. Kun välimiesten puolueettomuutta ja riippumatto

muutta koskevat kysymykset saadaan välimiesehdokkaan laajan ilmoitus

velvollisuuden avulla selvitettyä jo välimiehen vahvistamisen yhteydessä 

ennen välimiehen määräämistä tehtäväänsä, tämä lisää osaltaan myös vä

limiesmenettelyn joutuisuutta ja kustannustehokkuutta. 

Lyhenne ''FAI" tulee sanoista .. The Finland Arbitration Institute", joka on puolestaan lyhenne vlili
rnicslautakunnan virallisesca cnglnnninkielisestä nimcsca "The Arbitration Institute of the Finland 
Chambcr of Commcrcc

n

. 

2 Ks. välimiesmcnettelysääntöjcn 21. 1 §. 
3 Vaatimus vlilimichcn vahvistamisesta koskee sekä Keskuskuuppakumarin välirnicsrncnettelysä!lnW

jcn eli ns. "nomutalisääntöjcn" mukaist.i menettelyä (ks. sll:lnlöjcn 21. I §) eli!! ns. nopeutettua rnc
ncttclyfi (ks. Keskuskauppakamarin nopeutettua välimiesrnencttelyQ koskevien s:!ilntOjcn 20. 1 §). 
Seka normaoli· cttU nopeutetun menettelyn uudistetut säl!nnOt tulivat voimaan 1 .6.2013. Tässä kirjoi· 
tukscssa rajoitu1aon tarkas1elcmaan normaalisääntöjen mukaisia mcncuclytt. joskin välimichcn vah· 
vistamiscsta esitetyt kannanotot soveltuvat vähtlisia poild.:cuksia lukuun ouamatta myös nopeulct
tuun välimiesmenettelyyn. 
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Kirjoituksessa selvitetään ensin välimiehen vahvistamisen tausta

ajatuksia ja tavoitteita (jakso 2). Tämän jälkeen kuvataan välimiehen vah

vistamisessa noudatettavia menettelytapoja (jakso 3), välimieslautakun

nan välimiehen vahvistamista koskevaa tapauskäytäntöä (jakso 4), sen pe· 

rusteella tehtävissä olevia johtopäätöksiä (jakso 5) sekä välimiehen vah

vistamisen ja esteelliseksi julistamisen välistä suhdetta (jakso 6). Lopuksi 

kiinnitetään huomiota seikkoihin, joilla asianosaiset ja välimiesehdokkaat 

voivat osaltaan nopeuttaa välimiesten vahvistamista (jakso 7). 

Kirjoituksessa lähestytään välimiehen vahvistamista käytännönlä

heisesti: tarkoituksena on tarjota asianosaisille, heidän asiamiehilleen ja 

välimiehille käytännön menettelytapaohjeita joutuisan, sujuvan ja kustan

nustehokkaan välimiesmenettelyn saavuttamiseksi. Tilankäytöllisistä syis

tä tarkastelussa on jouduttu tekemään tiettyjä rajauksia, joista merkittä

vin koskee välimiesten puolueettomuuden ja riippumattomuuden yksityis

kohtaista arviointia. Välimiehen vahvistaminen liittyy kiinteästi sääntöjen 

vaatimukseen välimiesten puolueettomuudesta ja riippumattomuudesta: 

tämä on välimiesmenettelyn keskeisiä kulmakiviä, mikä korostaa myös vä

limiesten ilmoitusvelvollisuuden ja vahvistamisen tärkeyttä.4 Vaikka kir

joituksessa sivutaan puolueettomuuden ja riippumattomuuden merkitys

tä erityisesti välimiehen vahvistamisen kannalta, siinä ei syvennytä puo

lueettomuuden ja riippumattomuuden arviointiin yksityiskohtaisesti vaan 

painopiste on nimenomaan välimiehen vahvistamisessa. 

2. VALIMIEHEN VAHVISTAMISEN TAU.STA ........········ ···········································································································
JA TAVOITTEET ........... . ........................................................................................................ .

Kansainvälinen vertailu osoittaa, että vaikka eri välitysinstituuttien välimiesmenettelysäännöt ovat viime vuosina lähentyneet toisiaan sisällöllisesti, välimiesmenettelyjen käytännön toteuttamisessa on eroja etenkin
niiden keston ja kustannustehokkuuden osalta. Tutkimusten mukaan vä
limiesmenettelyn käyttäjät kaipaavat paitsi joutuisuutta ja kustannuste
hokkuutta, myös enemmän läpinäkyvyyttä siihen, miten välimiehet ovat
4 Välimi_e�en p.uolueettomuude�ta ja riippumattomuudesta säildetllän välimiesmcnettclysälinlÖjen 20 §. ss!I. f",�1.11 ks .. rnh.�mmm Mika �.

avola, Opas Keskuskauppakamarin välimiesmenettelyslläntöihin (2015) (jaliempunll Savola2015a ) s. 88-92;;a Mika Savola, Guide to the Finnish Arbitration Rules (2015) (jäljemplinä "Savola 20 JSb") s. 188-J 97. 

suoriutuneet tehtävästään välitysinstituutin sääntöjen mukaisissa menet

telyissä, ja miten instituutti on arvioinut välimiesten esteellisyystilanteita.5

Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjä uudistettaes

sa kiinnitettiin huomiota erityisesti menettelyn laatuun, joutuisuuteen, 

kustannustehokkuuteen ja ennakoitavuuteen. Juttujen keskimääräinen 

käsittelyaika välimieslautakunnassa on sinänsä ollut jo pitkään noin yh

deksän kuukautta6, mikä on kansainvälisesti tarkastellen lyhyehkö aika. 

Sääntöuudistuksella haluttiin kuitenkin pyrkiä varmistamaan, että sään

töjen mukaiset välimiesmenettelyt toteutetaan myös tulevaisuudessa jou

tuisasti, vaikka välimiesmenettelyssä ratkaistavat riidat muuttuvatkin yhä 

vaikeammiksi ja taloudelliselta intressiltään suuremmiksi yritysten liike

toimintaympäristön monimutkaistuessa ja kansainvälistyessä. Vajaan kol

men vuoden kokemus uusien sääntöjen soveltamisessa osoittaa, että ta

voitteessa on onnistuttu: vuonna 2015 juttujen keskimääräinen kesto on 

ollut vajaat kahdeksan kuukautta, ja välii:nieslautakunta on saanut kan

sainvälisesti kiitosta nimenomaan joutuisasta menettelystä ja tehokkaas

ta juttujen hallinnoinnista. 

Monet välimiesmenettelysääntöjen määräykset heijastelevat jou-

tuisuuden ja kustannustehokkuuden tavoitetta. Säännöissä on ensinnäkin 

asetettu sekä asianosaisille että välimiehille velvollisuus myötävaikuttaa 

siihen, että riita voidaan ratkaista "tehokkaasti aiheuttamatta tarpeetto

mia kustannuksia ja viivästymistä" (25.3 §); kyseisen velvollisuuden täyt

tämättä jättäminen voi johtaa asianosaisen kannalta kielteisiin kuluseu

raamuksiin ja välimiehen kannalta siihen, että välimieslautakunta alentaa 

välimiehelle tehtävästään määrättävää palkkiota.7 Sitoutuessaan sääntöjen

mukaiseen välimiesmenettelyyn asianosaiset samalla sitoutuvat noudatta

maan välimiesoikeuden päätöksiä ja muita määräyksiä viivytyksettä (25.4 

§). Joutuisuutta ja kustannustehokkuutta palvelevat myös säännökset jär

jestäytymisistunnon pitämisestä (29 §), prosessiaikataulun laatimisesta

(30 §), ns. "cut-off daten" asettamisesta (33.3 §), menettelyn päättyneeksi

julistamisesta (39 §) ja välitystuomion yhdeksän kuukauden määräajasta

(42 §). Olennaista on lisäksi, että uusien sääntöjen mukaan - aiemmasta

5 Tämä ilmenee mm. hiljattain julkaistusta kansainvälisestä. tulkimu�scs�a ,',"20 l 5 International 
Arbitration Survey: lmprovcments and lnnovations in Jnterna11onal Arb11ra11on , Wltlt< & Case and 
Quee11 Mary U11iversity of lo11do11. . . . . . . . . 6 A'k la kelaan siitä kun vlilimicslautakunta on toimittanut Jutun asiak1rJat vlihm1eso1keudelle, lo
�ll�se: välitystuo�ion antopäivään. Vlllimieslautakunta i.ulkaisce tilastotietoja oääntöjensä mu

iaisista välimiesmencttelyisttt intemet-sivuillaan http://arb1tra11on.fi/fi/keskuskauppakamann·val1-
mieslautakunta/tilastotl. 

7 Ks. Sal'ola 2015• s. J 14, 218; Savola 2015b s. 245-246, 405-407. 
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käytännöstä poiketen - välimieslautakunta määrää välimiesten palkkiot 

heitä sitovasti ( 47.3 §). 

Myös välimiehen vahvistamista koskevat uudet säännökset edistä

vät osaltaan sääntöuudistuksen keskeisiä tavoitteita.8 Välimiehen vahvis

tamista koskevat säännökset lähtevät siitä, että välimieslautakunta vahvis

taa kaikki välimiesten nimeämiset tai määräämiset. Tämä koskee niin yh

den asianosaisen nimeämää välimiestä, asianosaisten yhdessä nimeämää 

ainoaa välimiestä tai välimiesoikeuden puheenjohtajaa, asianosaisten ni

meämien välimiesten yhdessä nimeämää välimiesoikeuden puheenjoh

tajaa kuin lautakunnan hallituksenkin ehdollisesti määräämiä välimiehiä 

riippumatta siitä, onko kyse ainoasta välimiehestä, välimiesoikeuden pu

heenjohtajasta vai välimiehestä, jonka hallitus on määrännyt nimeämisvel

vollisuutensa laiminlyöneen asianosaisen puolesta. 

Kun asianosainen nimeää välimiehen, tämä tarkoittaa käytännössä 

asianosaisen ehdotusta, että lautakunta vahvistaisi kyseisen henki

lön asianosaisen nimeämäksi välimieheksi. Välimiehen vahvistami

nen tarkoittaa puolestaan lautakunnan vahvistusta sille, että tietty 

asianosaisen nimeämä tai lautakunnan ehdollisesti välimieheksi 

määräämä henkilö voi toimia välimiehenä sääntöjen mukaisessa 

menettelyssä. Välimiehen katsotaan tulleen määrätyksi tehtävään 

vasta sen jälkeen, kun lautakunta on vahvistanut nimeämisen tai 

ehdollisen määräämisen.9 

Välimiesmenettelysäännöt rakentuvat lähtökohtaisesti sopimusvapauden 

periaatteelle: asianosaiset voivat sopia varsin vapaasti välimiesten luku

määrästä ja menettelytavasta, jolla välimiesoikeus asetetaan. Säännöissä 

on vain vähän pakottavia määräyksiä, joista asianosaiset eivät voi poiketa 

keskinäisin väli puhein. Näistä tärkeimmät koskevat välimiesten puolueet-

Vtilimich:n va�vi�t�mincn on sinänsä kansainvälisesti tunnettu instituutio. Se 00 omaksuttu mm. 
ICC:n (Kansamvähscn knuppakarnarin kansainvälinen välitystuomioistuin), VIAC:n (Vienna 
lnte�a11onal Arb1trauon Centre), DIS:n (German Institution of Arbitration), DIA:n (The Danish 
Inst1tt'.te of Arbitration) _i•_ 

S_veilsin _ v_älilysinstituutin (Swiss Chambers' Arbitration Institution) 
v�l�m1esmenettclysä!innö1ssä. fössl! k1rJ01luksessa et käsilellli lähemmin muiden välitysinstiluuttien 
v�lmuehen . vahv1stamis1a_ kos�c_via säännöksiä tni menellelylapoja. Muutamassa yhteydessä 
�11l�taan.

ku1tenkm ICC:n ttlasto1hm, koska nuncnomaan tCC:n säännöt ovat toimineet monelta osin 
msp1�aa11o_na Keskuskauppakamarin välimiesmencllelysliäntöjä laadittaessa. - Vaikka v!ilimiehen 
vahv,stammcn tunnetaankin monien eri viilitysins1ituu1tien säännöissä, kansainvälisesti tarkastellen 
on myös paljon instituuueja, jotka eivä! ole ninakaan toistaiseksi ottaneet sääntöihinsä välimiesten 
vahvistamista koskevia määräyksiä. Esimerkkinä Suomen lähialueelta voidaan mainita SCC:n eli 
Tukhobna_n kauppakamarin välilysinstituutin välimiesmenellelysiiännöl. 

9 Ks. väl11n1esmeneltelysl!äntöjen 2 §:n (viii)· ja (ix)-kohdat sekll 21 §; Savola 2015a s. 89, 92-93· 
Savola 2015b s. 200. 

tomuutta, riippumattomuutta ja vahvistamista: kyseiset määräykset muo

dostavat sellaisen perustavaa laatua olevan oikeusturvatakeen, joka on 

välttämätön asian oikeudenmukaisen käsittelyn turvaamiseksi välimies

menettelyssä. Niinpä asianosaiset eivät voi esimerkiksi sopia keskenään 

lautakuntaa sitovasti, että välimiesten ei tarvitsisikaan olla sääntöjen edel

lyttämin tavoin puolueettomia tai riippumattomia, tai että lautakunnan ei 

tulisikaan vahvistaa kaikkien välimiesten nimeämisiä. Tällainen sopimus 

olisi pätemätön suhteessa lautakuntaan. Jos asianosaiset eivät luopuisi 

vetoamasta siihen, lautakunta joutuisi kieltäytymään hallinnoimasta väli

miesmenettelyä sääntöjensä mukaisesti.10 

Yritysten liiketoimintaympäristön, sopimussuhteiden ja kaupal

listen riitojen monimutkaistuessa ja kansainvälistyessä myös välimiesten 

puolueettomuutta ja riippumattomuutta koskevat kysymykset nousevat 

esille yhä korostuneemmin. Osaltaan tähän vaikuttaa myös asianajomaa

ilman kehitys. Suuret asianajotoimistot ja niiden verkostot herättävät re

levantin huolen siitä, miten puolueettomuus ja riippumattomuus voidaan 

taata muuttuneessa ympäristössä. Välimiehen vahvistamisella pyritään 

vastaamaan näihin kysymyksiin ja varmistamaan käyttäjien luottamus vä

limiesten puolueettomuutta ja riippumattomuutta sekä välimiesmenette

lyn asianmukaisuutta ja uskottavuutta kohtaan. 

On toisaalta syytä korostaa, että välimiesten vahvistamista koske

van sääntelyn tarkoituksena ei ole tarpeettomasti rajoittaa asianosaisten 

oikeutta nimetä välimiehiksi sellaisia henkilöitä, joiden asiantuntemuk

seen asianosaiset luottavat ja joiden he haluavat ratkaisevan keskinäisen 

riitansa. Vahvistamista koskevalla sääntelyllä pyritään sen sijaan puuttu

maan ilmeisiin väärinkäytöksiin, joihin asianosaiset ovat joissakin harvi

naisissa tapauksissa syyllistyneet välimiehiä nimetessään. lllojaali asian

osainen saattaa joskus pyrkiä viivyttämään tai muuten vaikeuttamaan vä

limiesmenettelyä - tai saavuttamaan joitakin oletettuja ja epäoikeutettu

ja prosessitaktisia etuja - nimeämällä kolmijäseniseen välimiesoikeuteen 

välimiesehdokkaan, joka ei ole aidosti puolueeton tai riippumaton hänet 

nimenneestä asianosaisesta. Tällainen toiminta loukkaa vastapuolen pro

sessuaalisia oikeuksia sekä välimiesmenettelyn puolueettomuuden, oikeu

denmukaisuuden ja joutuisuudenkin vaatimuksia. Välimiehen vahvista

missäännöstön avulla voidaan puuttua kuvatun kaltaisiin (sinänsä harvi

naisiin) väärinkäytöksiin jo heti menettelyn alussa, mikä säästää aikaa ja 

10 Ks.Savo/a2015a s. 72-74;S<ivola2015b s. 152-155. 
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kustannuksia.11 Samalla se lisää välimiesmenettelyn käyttäjien luottamus

ta menettelyn asianmukaisuuteen ja uskottavuuteen. 

Välimieslautakunnan käytännössä asianosaisautonomian periaat

teella on vahva painoarvo. Lautakunta ei pääsääntöisesti kieltäydy vahvis

tamasta välimiestä, jonka yksi asianosaisen on nimennyt kolmijäseniseen 

välimiesoikeuteen tai jonka kaikki asianosaiset ovat yhdessä nimenneet 

joko ainoaksi välimieheksi tai välimiesoikeuden puheenjohtajaksi. Pidät

tyvä suhtautuminen vahvistamatta jättämiseen saa tukea välimiesmenet

telysääntöjen 21.3 §:n sanamuodosta, jonka mukaan välimieslautakunnan 

hallitus voi jättää välimiehen vahvistamatta "vain, jos välimies ei ole 20.1 

§:n mukaisesti puolueeton ja riippumaton tai jos hän on muuten sopima

ton välimieheksi". Näiden kriteerien sisältöä tarkastellaan lähemmin seu

raavissa jaksoissa.

3. VÄLIMIEHEN VAHVISTAMISEN 

... KÄYTÄNNÖN MENETTELYTAVAT 
················

.. . ·· ···
·
··························································································································

Välimiesmenettelysääntöjen 20.1 §:n mukaan välimiehen on oltava puoluee

ton ja riippumaton asianosaisista koko välimiesmenettelyn ajan. Kyseinen 

vaatimus koskee kaild<ia välimiehiä kaikissa sääntöjen mukaisissa välimies

menettelyissä riippumatta siitä, miten heidät on asetettu tehtäväänsä.12 

Puolueettomuus ja riippumattomuus eivät ole käsitteinä tarkkara

jaisia. Välimiesmenettelysäännöissä niitä ei määritellä, eikä niille ole ole

massa myöskään mitään kansainvälisesti hyväksyttyä, yleispätevää mää

ritelmää. Käsitteiden tulkintaan vaikuttavat muun ohella sovellettava pai

kallinen lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö. Yleisellä tasolla voidaan sanoa, 

että välimies ei ole puolueeton, jos hän suosii yhtä asianosaista toisen kus

tannuksella tai jos hänellä on ennakkokäsitys jutun lopputuloksesta. Riip

pumattomuuden vaatimus puolestaan edellyttää, että välimiehen ja asian

osaisen (tai jonkun asianosaista lähellä olevan tahon) välillä ei saa olla sel

laisia taloudellisia, sosiaalisia tai muita kytköksiä, jotka saattavat vaaran

taa välimiehen vapaan harkinnan menettelyn kohteena olevien riitakysy

mysten ratkaisemisessa.13

11 Ks. Savola 2015a s. 94; Savola 20l5b s. 203. 
12 Ks. Savola 2015a s. 88-89; Savola 2015b s. 190-191. 
13 Ks. Savola 2015a s. 89; Savola 2015b s. 188-189. 

Jotta välimiesehdokkaan puolueettomuus ja riippumattomuus voitaisiin 

selvittää jo ennen välimiehen vahvistamista ja määräämistä tehtäväänsä, 

kunkin välimiesehdokkaan on toimitettava lautakunnalle standardimuo

toinen esteettömyysilmoituslomake, jossa hän ilmoittaa suostuvansa väli

mieheksi, olevansa puolueeton ja riippumaton, ja että hänellä on riittävästi 

aikaa välimiestehtävän hoitamiseen.14 Seuraava esimerkki havainnollistaa 

esteettömyysilmoituksen toimittamiseen ja välimiehen vahvistamiseen 

liittyviä käytännön menettelytapoja lautakunnassa. 

Pääsopimuksen välityslausekkeessa on määrätty, että kaikki sopi

muksesta johtuvat riidat ratkaistaan lopullisesti Keskuskauppaka· 

marin välimiesmenettelysääntöjen mukaisessa välimiesmenette

lyssä yksijäsenisessä välimiesoikeudessa. 

Asianosaiset voivat yhdessä nimetä ainoan väli miehen välimieslau

takunnan vahvistettavaksi. Elleivät asianosaiset nimeä välimiestä 

määräajassa, lautakunnan hallitus määrää välimiehen (välimiesme

nettelysääntöjen 17.1 §). 

Oletetaan, että asianosaiset haluavat yhdessä nimetä ainoan väli

miehen lautakunnan vahvistettavaksi. Tällöin he ovat useimmiten 

ensin itse suoraan yhteydessä siihen henkilöön, jonka he toivovat 

ottavan välimiestehtävän vastaan, ja tiedustelevat tämän suostu

musta. Mikäli henkilö ilmoittaa asianosaisille olevansa käytettävissä 

välimiehen tehtävään, asianosaiset ilmoittavat välimiesehdokkaan 

nimen ja yhteystiedot lautakunnalle vahvistamista varten. Lauta

kunnan sihteeristö lähettää tämän jälkeen kyseiselle välimiesehdok

kaalle esteettömyysilmoituslomakkeen sekä välimiehen yhteys· ja 

palkkiotietolomakkeen täytettäväksi ja palautettavaksi lautakun

nalle (välimiesmenettelysääntöjen 20.2 §). Lomakkeet ja välimiehen 

ansioluettelo pyydetään palauttamaan muutaman päivän kuluessa. 

Kun välimiesehdokas on palauttanut pyydetyt asiakirjat lautakun

nalle, sihteeristö toimittaa esteettömyysilmoituksen ja ansioluette

lon tiedoksi asianosaisille ja asettaa määräajan, jossa asianosaiset 

voivat esittää huomioita esteettömyysilmoituksesta tai vastustaa 

14 Ks. välimiesmenettelysiläntöjen 20.2 §. Suomenkielinen esteettOmyysilmoituslomoke on oheistettu 
liitteeksi teokseen Savola 2015a s. 325-326 ja englanninkielinen eslccttömyysilmoiluslomake teok
seen Savola 20 l 5b s. 552-553. 
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välimiehen vahvistamista (välimiesmenettelysääntöjen 20.3 §).15

Kun asianosaisten mahdolliset huomiot on saatu tai määräaika nii· 

den esittämiselle on umpeutunut, lautakunta päättää välimiehen 

nimeämisen vahvistamisesta. Välimiehen katsotaan tulleen mää

rätyksi tehtävään vasta sen jälkeen, kun lautakunta on vahvistanut 

nimeämisen (välimiesmenettelysääntöjen 21.1 §). 

Jos asianosainen vastustaa välimiehen vahvistamista, lautakunta 

lähettää asianosaisen vastustusilmoituksen tiedoksi muille asian

osaisille ja välimiesehdokkaalle ja varaa heille tilaisuuden lausua 

asianosaisen vastustuksen johdosta määräajassa, joka on tyypilli

sesti seitsemän päivää. Jos asianosaiset ovat erimielisiä siitä, voi

daanko välimies määrätä tehtäväänsä, lautakunnan hallitus päättää 

asiasta. 

Jos välimiesehdokas ilmoittaa oma-aloitteisesti luopuvansa väli

miestehtävästä asianosaisen vastustuksen vuoksi, lautakunta tote· 

aa asianosaisille, että ehdokkaan ilmoituksen perusteella lautakun

ta ei tule vahvistamaan kyseistä henkilöä välimieheksi. Lautakun

nan ei tällöin tarvitse erottaa kyseistä henkilöä välimiestehtävästä, 

koska välimiestä ei ole vielä lopullisesti määrätty tehtävään (vrt. 

välimiesmenettelysääntöjen 23.l(a) §). Siinä tapauksessa, että ai

noan välimiehen määrääminen kuuluu välityssopimuksen mukaan 

välimieslautakunnalle, lautakunta ilmoittaa asianosaisille tulevan· 

sa määräämään uuden välimiehen asiassa mahdollisimman pian. 

Lautakunnan sihteeristö voi vahvistaa välimiehen nimeämisen tai 

määräämisen, jos välimiehen esteettömyysilmoituksessa ei ole varau

mia hänen puolueettomuudestaan tai riippumattomuudestaan ja 

kukaan asianosaisista ei ole vastustanut välimiehen vahvistamista 

määräajassa. Edellytykset ovat kumulatiivisia: molempien on täytyt

tävä samanaikaisesti, jotta sihteeristöllä olisi toimivalta välimiehen 

vahvistamiseen. Kaikissa muissa tapauksissa sihteeristön on siir

rettävä kysymys välimiehen vahvistamisesta lautakunnan hallituksen 

ratkaistavaksi (välimiesmenettelysääntöjen 21.2 ja 21.3 §:t). 

15 Lautakunnan vakiintuneen käytännön mukaan määräaika on pääsääntöisesti seitsemän päivää siitä, 
kun asianosainen on vastaanottanut välim icschdokkaan cstccttömyysilmoituslomokkccn sihtccris· 
töitä. 

Hallitus on kuitenkin delegoinut sisäisessä työjärjestyksessään vä

limiehen vahvistamispäätökset tehtäväksi hallituksen valiokunnan 

toimesta niissä tapauksissa, joissa vahvistaminen on tosiasiassa 

lähinnä muodollisuus. Työjärjestyksen mukaan valiokunta voi vah

vistaa välimiehen nimeämisen tai määräämisen esimerkiksi silloin, 

kun välimiesehdokkaan esteettömyysilmoitus sisältää joitakin hä

nen puolueettomuuttaan tai riippumattomuuttaan koskevia varau

mia, mutta kukaan asianosaisista ei ole vastustanut väli miehen vah· 

vistamista sääntöjen 20.3 §:n mukaisesti. Valiokunta ei sen sijaan 

voi evätä välimiehen vahvistamista: jos valiokunta katsoo, että vä

limiehen vahvistamatta jättäminen saattaisi olla aiheellista, valio· 

kunnan on siirrettävä kysymys päätettäväksi lautakunnan hallituk· 

sen kokouksessa. Valiokunta voi lisäksi harkintansa mukaan siirtää 

kysymyksen välimiehen vahvistamisesta muissakin tapauksissa kä

siteltäväksi hallituksen täysilukuisessa kokoonpanossa, esimerkiksi 

jos asia on tulkinnanvarainen tai periaatteellisesti merkittävä.'6

Kun välimies on vahvistettu, lautakunta ilmoittaa vahvistamispää

töksestä kirjeitse välimiehelle ja asianosaisille. Samalla sihteeristö 

toimittaa jutun asiakirjat eli ns. "case filen" välimiehelle edellyttäen, 

että asiassa ei ole tarpeen määrätä sääntöjen 48 §:ssä tarkoitettua 

kuluennakkoa. Jos lautakunta päättää määrätä kuluennakon, sihtee· 

ristö lähettää asianosaisille tiedon. kyseisestä päätöksestä ja ohjeet 

kuluennakon maksamiseksi. Tässä tapauksessa jutun asiakirjat toi· 

mitetaan välimiehelle vasta, kun kuluennakko on täysin maksettu.17 

Jos välimieslautakunnan hallitus p,oikkeuksellisesti kieltäytyy vah

vistamasta välimiestä, sihteeristö informoi välimiesehdokasta ja 

asianosaisia hallituksen päätöksestä kirjeitse. Tässä tapauksessa 

lautakunta pääsääntöisesti antaa välimiehen nimenneelle asian· 

osaiselle (tai hänet nimenneille asianosaisille tai välimiehille) tilai

suuden uuden välimiehen nimeämiseen lautakunnan asettamassa 

määräajassa (välimiesmenettelysääntöjen 21.4(a) §). Poikkeusta

pauksessa lautakunta voi määrätä välimiehen suoraan itse (väli

miesmenettelysääntöjen 21.4(b) §). 

16 Ks Savola 2015• s. 93; Savola 2015b s. 201-203. 
17 Ks: Savola 201 Sa s. J 13, 227-228; Savola 2015b s. 241-242. 428-439. 
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Vahvan pääsäännön mukaan välimieslautakunta antaa asianosai

selle mahdollisuuden uuteen nimeämiseen. Koska oikeus nimetä 

välimies on keskeinen prosessuaalinen oikeus, lautakunta ei epää 

sitä asianosaiselta muutoin kuin painavasta syystä. Kyse voi olla 

lähinnä tapauksesta, jossa lautakunnalla on perusteltu aihe epäil

lä, että asianosainen tahallaan viivyttää tai muuten vaikeuttaa vä

limiesmenettelyn kulkua. Esimerkkinä voidaan ajatella tilannetta, 

jossa hallitus on jo kertaalleen jättänyt vahvistamatta asianosaisen 

nimeämän välimiesehdokkaan sillä perusteella, että kyseinen hen

kilö ei ole selvästikään ollut asianosaisesta riippumaton siten kuin 

välimiesmenettelysääntöjen 20.1 § edellyttää. Jos asianosainen 

uuden tilaisuuden saatuaan nimeää jälleen ilmiselvästi esteellisen 

välimiesehdokkaan, asianosaisen saatetaan katsoa väärinkäyttävän 

nimeämisoikeuttaan. Tällöin lautakunnan hallitus voi päättää, että 

epäasiallisesti toimineelle asianosaiselle ei varata enää mahdolli

suutta välimiehen nimeämiseen vaan hallitus määrää välimiehen 

suoraan itse asianosaisen puolesta.10

Lautakunnan vahvistaessa välimiesehdokkaan nimeämisen tai maaraa
misen keskeisessä asemassa ovat ehdokkaan esteettömyysilmoituksessa
esiin tuomat seikat. Välimieskandidaattien tuleekin suhtautua ilmoitus
velvollisuuteen asian vaatimalla vakavuudella, sillä esteettömyysilmoituk
sessa mainituilla seikoilla - tai toisaalta seikoilla, jotka ilmoituksessa on
jätetty tietoisesti tai epähuomiossa mainitsematta - voi olla merkittäviä
seurauksia itse välimiesmenettelyn etenemisen ja lopputuloksen kannalta.
Pahimmassa tapauksessa virheellisesti ilmoittamatta jätetyt seikat voivat
johtaa välitystuomion kumoamiseen moitekanteen seurauksena sekä väli
miehen henkilökohtaiseen vahingonkorvausvastuuseen.19

Esteettömyysilmoituksessa välimiesehdokas antaa itse asiassa
monta erillistä sitoumusta, joilla kaikilla voi olla merkitystä myöhemmän
menettelyn kannalta:

18 Ks. Savola 2015a s. 95-96; Savola 2015b s. 209-210. 19 Esimerkkinä voida�n mainita kor�cimman oikeuden ennakkora1kaisu KK0:2005: 14, joka koski ns .. a� hoe -vahm,�smencttelya. rapauksessa välimiesoikeuden puheenjohtaja oli laiminlyönyt vähm,esmenett�lyla11'. (96711992) 9 §:ssn säädetyn ilmoitusvelvollisuutensa karkealla tavalla Ja vähtystuom,o oh moitckantcen johdosta kumottu välirniehen esteellisyyden perusteella Ratka1s�ssaa� korke,n oikeus vahvisti, että ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti voi poikkeuksellisissa' t�p�u�s1ssa Johtaa vlilimi.che�. vahingonk�rvausvastuusccn. Korkeimman oikeuden mukaan vä
h
h_m1ehen korvausvastuu c1 mäaräytynyt vahmgonkorvauslain perusteella, vaan sopimusperusteista va mgonkorvausvastuuta koskevien periaatteiden mukaisesti. 

Ensinnäkin välimiesehdokas antaa suostumuksensa välimiehen 

tehtävään kyseisessä asiassa. Samalla hän (i) vakuuttaa perehtyneensä vä

limiesmenettelysääntöihin ja lautakunnan sihteerin käyttöä koskevaan oh

jeeseen, ja sitoutuvansa noudattamaan niitä; (ii) hyväksyvänsä sen, että 

lautakunta määrää välimiehen palkkiot ja kulut välimiestä sitovasti; ja (iii) 

sitoutuvansa pitämään välimiesmenettelyn salassa sääntöjen 49 §:n edel

lyttämällä tavalla. Lisäksi välimiesehdokas vahvistaa hyväksyvänsä sen, 

että lautakunta voi julkaista sääntöjensä mukaisesti anonyymejä otteita tai 

tiivistelmiä mistä tahansa välimiesmenettelyssä annetusta välitystuomios

ta, päätöksestä tai määräyksestä, jolleivät asianosaiset ole toisin sopineet. 

Toiseksi välimiesehdokkaan tulee lausua välimiestehtävään käytet

tävissä olevasta ajastaan. Esteettömyysilmoituksessa välimieskandidaatti 

vakuuttaa, että hänellä on riittävästi aikaa välimiestehtävän hoitamiseen 

huolellisesti, tehokkaasti ja sääntöjen asettamien aikarajojen mukaises

ti. Lomakkeessa on myös erityinen kohta, johon ehdokkaan on kirjattava 

"muut ammatilliset sitoumukseni tai tehtävät, jotka todennäköisesti vaati

vat paljon aikaa seuraavien 12 kuukauden aikana". Näin lautakunta pyrkii 

varmistamaan, että välimiehillä on käytännössä edellytykset toimia taval

la, joka toteuttaa sääntö uudistuksen keskeistä tavoitetta joutuisasta ja kus

tannustehokkaasta välimiesmenettelystä. 

Kolmanneksi välimiesehdokas lausuu esteettömyydestään. Hänen 

on valittava toinen lomakkeella mainitusta kahdesta vaihtoehdosta. En

simmäisessä välimiesehdokas vakuuttaa olevansa puolueeton ja riippu

maton asianosaisista koko välimiesmenettelyn ajan, ja ettei hänen tiedos

saan ole mitään sellaista seikkaa, joka olisi omiaan aiheuttamaan perus

teltuja epäilyjä hänen puolueettomuudestaan tai riippumattomuudestaan. 

Toisessa vaihtoehdossa välimiesehdokas niin ikään vakuuttaa olevansa 

puolueeton ja riippumaton asianosaisista koko välimiesmenettelyn ajan, 

mutta "velvollisena ilmoittamaan kaikki seikat, jotka ovat omiaan aiheut

tamaan perusteltuja epäilyjä puolueettomuudestani tai riippumattomuu

destani" haluavansa kuitenkin ilmoittaa tietyt seikat, jotka ehdokas sit

ten kirjaa esteettömyysilmoituslomakkeeseen (tai, selvityksen laajuudes

ta riippuen, sen erilliseen liitteeseen). Välimiesehdokkaan tulisi kiinnittää 

erityistä huomiota tähän kohtaan: lomakkeessa on syytä tuoda esille kaik

ki sellaiset seikat, jotka saattavat aiheuttaa ulkopuolisen silmissä perus

teltuja epäilyjä hänen puolueettomuudestaan tai riippumattomuudestaan, 
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vaikka henkilö itse katsoisikin olevansa sääntöjen edellyttämällä tavalla 

puolueeton ja riippumaton.20

Välimiehen ilmoitusvelvollisuuden sisältöä ja laajuutta on täsmen

netty lautakunnan laatimassa "välimiehen ohjeessa", jonka sihtee

ristö lähettää tiedoksi ja tutustuttavaksi jokaiselle välimiesehdok

kaalle ennen hänen nimeämisensä tai määräämisensä vahvistamis

ta.21 Ohjeessa todetaan muun ohella seuraavaa: 

i. Välimies voidaan julistaa esteelliseksi, jos ilmenee seikkoja, jotka

ovat objektiivisesti arvioiden omiaan aiheuttamaan perusteltuja

epäilyjä hänen puolueettomuudestaan tai riippumattomuudestaan.

Välimiesehdokkaan sanktioitu ilmoitusvelvollisuus käsittää täl

laiset seikat.

ii. Välimiesehdokkaan on kuitenkin suositeltavaa ilmoittaa asianosa

isille myös sellaiset seikat, jotka eivät ehkä sinänsä riitä välimiehen

julistamiseen esteelliseksi, mutta joiden välimiesehdokas olettaa

voivan herättää asianosaisten subjektiivisia epäilyjä välimiehen

puolueettomuudesta tai riippumattomuudesta. Asianosaisilla on

tällöin mahdollisuus reagoida välimiesehdokkaan ilmoitukseen ja

välimiesehdokkaalla mahdollisuus harkita asianosaisten reaktion

perusteella, ottaako välimiestehtävän lopulta vastaan vai luopuuko

siitä.

iii. Jos välimiesehdokas on epätietoinen tietyn seikan ilmoitusvelvol

lisuudesta, seikka on varovaisuussyistä suositeltavaa ilmoittaa

asianosaisille. Tältä osin välimiehen ohjeessa viitataan Kansain

välisen asianajajaliiton (International Bar Association, jäljempänä

"IBA") esteellisyyttä kansainvälisessä välimiesmenettelyssä kosk

eviin ohjeisiin (IBA Guidelines on Conflicts oflnterest in Internation

al Arbitration (2014), jäljempänä "IBA-ohjeet"), joista välimieseh

dokas voi hakea johtoa ilmoitusvelvollisuuden alaa arvioidessaan.

IBA-ohjeet sisältävät ei-tyhjentäviksi tarkoitetut esimerkkiluettelot

20 Vnlimicsmcnc11elysttnn10jcn 20.4 §:n mukaan vnlimichcn on lisäksi ilmoitcllava viipymntttt 
kirjallisesti välimieslautakunnalle, asianosaisille ja mahdollisille muille välimiehille kaikista 
sellaisista myöhemmin ,·a!imicsmcncttclyn aikana hancn tietoonsa mahdollisesti tulevista 
seikoista, jotka ovat omiaan aiheuttainaan perusteltuja. cpäilyja hänen puolueettomuudestaan tai 
ri.ippumauomuudcstaan. Kyseinen sitoumus on kirjattu nimenomaisesti myös cstccttömyysilmoitus
lomakkecseen, joka välimiesehdokkaon on allekirjoitetlava. 

21 Välimiehcn ohje on päivitetty viimeksi 15.9.2015. Se on tulostcuavissa lautakunnan intcmct-sivuitta 
www.arbitration.fi. 

tilanteista, joissa välimiesehdokkaalla tyypillisesti joko katsotaan 

olevan aihe tietystä seikasta ilmoittamiseen (ns. "oranssi lista") tai 

joissa tällaista ilmoitusvelvollisuutta ei katsota olevan (ns. "vihreä 

lista"). IBA-ohjeet sisältävät myös esimerkkiluettelot tilanteista, 

joissa henkilö ei voi häntä rasittavan vakavan esteellisyysperusteen 

vuoksi toimia välimiehenä edes asianosaisten suostumuksin (ns. 

ehdoton (non-waivable) "punainen lista") tai joissa välimiehenä to

imiminen edellyttää sitä, että asianosaiset nimenomaisesti hyväk

syvät tämän tietoisena seikasta, joka objektiivisesti arvioiden muo· 

dostaa lähtökohtaisesti esteellisyysperusteen (ns. tahdonvaltainen 

(waivable) "punainen lista"). 

iv. Jos välimiesehdokas katsoo ilmoitusvelvollisuuden alaisten seikko

jen kuuluvan IBA-ohjeiden ehdottoman punaisen listan alaan, hä

nen tulisi välittömästi kieltäytyä välimiestehtävästä. Jos taas seikat

ovat luonteeltaan sellaisia, että ne kuuluvat joko tahdonvaltaisen

punaisen listan tai oranssin listan alaan, välimiesehdokkaan on

ilmoitettava seikat esteettömyysilmoituksessa, koska ne saattavat

aiheuttaa perusteltuja epäilyjä hänen puolueettomuudestaan ja

riippumattomuudestaan. Mikäli seikat puolestaan kuuluvat vihreän

listan piiriin, välimiesehdokas ei ole yleensä velvollinen mainitse

maan kyseisiä seikkoja esteettömyysilmoituksessa, koska ne eivät

tyypillisesti voi aiheuttaa perusteltuja epäilyjä välimiehen esteet

tömyydestä.

Vaikka lautakunnan laatimassa välimiehen ohjeessa viitataankin IBA-oh

jeisiin, on syytä huomata, että välimiehiä vahvistettaessa (samoin kuin 

välimiehen esteelliseksi julistamista koskevia vaatimuksia ratkaistaessa) 

lautakunta ei ole sidottu IBA-ohjeisiin vaan käyttää niitä ainoastaan tui· 

kinta-apuna. IBA-ohjeet eivät ohita soveltuvaa lainsäädäntöä tai paikallista 

oikeuskäytäntöä. Niiden sinänsä laajat esimerkkiluettelot eivät myöskään 

kata kaikkia ajateltavissa olevia tilanteita, joissa välimiehen esteellisyyttä 

ja ilmoitusvelvollisuuden syntymistä saatetaan joutua pohtimaan. Lisäk

si lautakunta huomioi IBA-ohjeita soveltaessaan ne haasteet, joita esteel-
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lisyysarvioinnissa Suomessa toisinaan aiheutuu pätevien välimiesehdok

kaiden rajallisesta määrästä johtuen.22 

On syytä korostaa, että tietyn seikan mainitseminen esteettömyys

ilmoituksessa ei tarkoita, että välimiesehdokas katsoisi olevansa esteelli

nen. Päinvastoin: se osoittaa, että henkilö pitää itseään esteettömänä. Sei

kan ilmoittaminen merkitsee ainoastaan sitä, että välimiesehdokas haluaa 

tuoda seikan asianosaisten ja lautakunnan tietoon, jotta nämä voivat muo

dostaa oman käsityksensä seikan merkityksestä välimiesehdokkaan puo

lueettomuuden ja riippumattomuuden arvioinnin kannalta. Jos joku asian

osaisista sitten katsoo esteettömyysilmoituksessa mainittujen seikkojen 

perusteella, että välimiesehdokas ei ole välimiesmenettelysääntöjen 20.1 

§:ssä edellytetyin tavoin puolueeton ja riippumaton, asianosainen voi vas

tustaa välimiehen vahvistamista. Tällöin asiassa edetään edellä kuvatussa

esimerkissä todetuin tavoin.

Niiden tietojen lisäksi, joita välimiesehdokkaalta pyydetään nimen

omaisesti esteettömyysilmoituslomakkeessa, henkilön tulisi laajemmin

kin arvioida edellytyksensä välimiehenä toimimiseen siinä vaiheessa, kun 

hänen käytettävyyttään tiedustellaan. Välimieskandidaatin ei esimerkiksi 

tulisi antaa suostumustaan välimieheksi, jos hän on epävarma siitä, onko 

hänellä jutun materiaalisen riitakysymyksen ratkaisemiseksi tarvittava 

asiantuntemus. Ja sikäli kuin henkilöä pyydetään ainoaksi välimieheksi tai 

välimiesoikeuden puheenjohtajaksi, hänen on suositeltavaa pidättyä teh

tävän vastaanottamisesta, jos hänellä ei ole riittävää prosessinjohtokykyä 

välimiesmenettelyn toteuttamiseksi joutuisasti ja kustannustehokkaasti.23 

22 Viimeksi mainittu seikka on keskeinen S)'y siihen, enU Keskuskauppakamari ja välimieslautakunta 
ovat viime vuosina pyrkineet tietoisesti laajentamaan ja diversitioimaan ''välimiespooliaan" eli nii
den henkilöiden joukkoa, josta voidaan valita pälevitt välimiehiä ratkomaan erityyppisiä elinkeino
cUlmän erimielisyyksiä. VHlimicslautakunta suhtautuu "laadunvannistukscen" vakavasti: se miHlrllä 
vulimichiksi kaytännössa vain henkilöi1a, joilla voidaan perustellusti oleuaa olevan kunkin yksinäi
sen riidan ratkaisemiseksi vaadittava kokemus, koulutus ja erityisasiantuntemus. Jotta yhä suurempi 
joukko suomaloisia juristeja kykenisi toimimaan välimichinll sl!Untöjcn mukaisissa mcncuelyisstt, 
Kcskuskauppakamari ja vYlimicslautakunl3 ovat ryhtyneet ji!rjestämlliln asianojajillc, tuomareille, 
oikeus1ie1eilijöillc, yritysjuristeille ja muille lakimiehille suunnattua koulutusta vltlimiesmenette
tyisUl ja erityisesti välimichcltU vaadittavista proscssinjohto· yms. taidoista. Ttlmä ns. "Finnish Ar
bitration Academy" järjestettiin cnsiinmäiscn kerran vuonna 2014 ja toistnmisccn syksyllä 2015. 

23 Ks. Savolo 20 l 5a s. 89-90; Sm•ola 20 l 5b s. 192. 

····················
4

·
.
· 
VÄLI MIEHEN VAHVISTAMINEN

·········LAU.TAKiJ·N·N·A·N··T A PA u s KÄYTÄ N N ö s s Ä
....

.........
.............

.....
...................

.........
......................

..................... .. . 

Vä.limiesmenettelysääntöjen 21.3 §:n mukaan välimieslautakunnan halli

tus voi jättää välimiehen vahvistamatta vain, jos hän ei ole sääntöjen 20.1

§:n mukaisesti puolueeton ja riippumaton tai jos hän on muuten sopima

ton välimieheksi. Välimiehen vahvistamatta jättäminen onkin käytännös

sä poikkeuksellista. Uusien välimiesmenettelysääntöjen voimassaoloai

kana välimieslautakunta on vahvistanut toistaiseksi 140 asianosaisten

nimeämää välimiestä, asianosaisten nimeämien välimiesten yhdessä ni

meämää välimiesoikeuden puheenjohtajaa sekä lautakunnan itsensä eh

dollisesti määräämää välimiestä. Yhdessäkään tapauksessa lautakunnan

hallitus ei ole jättänyt välimiestä vahvistamatta. Toisaalta merkillepan

tavaa on, että asianosaisetkin ovat harvoin - vain viidessä tapauksessa

_ vastustaneet asianosaisen nimeämän tai' lautakunnan määräämän väli

miehen vahvistamista.24 

Mainitut viisi tapausta kuvataan seuraavassa. Selvyyden vuoksi to-

dettakoon, että niistä vain kolmessa hallitus joutui tekemään päätöksen

asiassa: kahdessa muussa välimiesehdokas ilmoitti oma-aloitteisesti luo

puvansa välimiestehtävästä yhden asianosaisen vaadittua välimiehen vah-

vistamatta jättämistä.25 

Välimiesmenettelysääntöjen 21.3 §:n mukaan välimieslautakunta ei 

ole velvollinen perustelemaan välimiehen vahvistamista tai vahvis

tamatta jättämistä koskevia päätöksiään. Toisaalta hallitus voi ha

lutessaan antaa asianosaisille perustellunkin päätöksen. Sisäisessä

päätöksenteossaan lautakunta laatii aina perustelut ratkaisuilleen.

Edellä viitatuissa kolmessa tapauksessa, joissa hallitus joutui rat

kaisemaan välimiehen vahvistamatta jättämistä koskevan vaati-

24 Vertailun vuoksi voidaan mainita, cllä ICC:n vuotta 2014 kos�cvicn tilastotietojen mukaan vftlimic

hil nimettiin ja vahvisieniin JCC·välimiesmenettelyissti kyscas�nll vuonna yhteensä 1327. lCC-tuo· 

mioistuin kielUiytyi vahvistamasta 48 välimichcn nimitysta� nlhst_ä 37 ta.pauk_scss3 vål1m1csehdokas 

or ilmoittanut cslectlömyysilmoituksessa tiettyjä varaumia tai hsäsdv1tyks1B puoluecttomuulens.• 

,a: riippumattomuutensa suhteen . Lisäksi !CC-1uomiois1uin kieJ1ay1y1 vahvastamns'.a kahta kansalli

sen komitean tai ryhmftn esitystä. Ks . JCC Dispute Roo/1111011 labrory: 201./ /CC D1spute Reso/utlon 

Statlstics. . . k . d · äl'n ·eslaurn 
25 Tapnuskuvauksct eivtlt vaston sanasta sanaan estcettOmyys1lmo11u ·s1ss� '? �ttua tai v 1 � 1 • 

.. 

kunnan hallituksen sisäistä pl!i!löksenlckoa varten laadittujen esiudyanuas1101den peru�tel�J�· Kuva

ukset 00 sen sijaan kirjoitettu ylcisluontciscmmin asianosaisten. hc1dlin as1am1cstcnsa J3 vtjhm,csch· 

dokkaidcn anonymileelin sl!ilytlämiseksi. 
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muksen, lautakunta totesi asianosaisille lähettämässään kirjeessä 

(joka toimitettiin tiedoksi myös välimiehelle) ne pääasialliset pe

rustelut, joihin välimiehen vahvistamista koskeva päätös perustui. 

Näitä perusteluita on osin referoitu myös alla.26 

Esimerkkitapaus 1 (2013) 

Kyseessä oli lautakunnan määräämän ainoan välimiehen vahvistaminen. 

Välimies, joka työskenteli asianajajana suuressa liikejuridiikan asianajo

toimistossa pääkaupunkiseudulla, mainitsi esteettömyysilmoituksessaan, 

että noin kolme vuotta aiemmin toinen saman toimiston osakas oli neuvo

nut vastaajayhtiötä suppeassa, noin viiden tunnin ajankäytön vaatineessa 

toimeksiannossa, jonka laskutus oli vähäinen ja jolla ei ollut mitään yhteyt

tä nyt vireillä olevaan välimiesmenettelyyn tai välimiesmenettelyn kanta

jayhtiöön. Välimies ei ollut henkilökohtaisesti osallistunut kyseisen aiem

man toimeksiannon hoitamiseen. Hän oli tullut tietoiseksi siitä tehdessään 

välimiestehtävän vastaanottamisen yhteydessä normaalin, toimistonsa si

säisen intressikonfliktiselvityksen. 

Kantaja vastusti lautakunnan määräämän välimiehen vahvista

mista sillä perusteella, että välimiesehdokas ei kantajan mukaan ollut vä

limiesmenettelysääntöjen 20.1 §:ssä tarkoitetuin tavoin riippumaton asi

anosaisen vastapuolesta. Vastaaja puolestaan katsoi, että ehdotettu väli

mies oli puolueeton ja riippumaton, eikä vahvistamatta jättämiselle ollut 

perusteita. 

Hallitus hylkäsi vaatimuksen vahvistamatta jättämisestä katsoen, 

että asiassa esitetyn selvityksen perusteella ei ollut mitään objektiivises

ti perusteltua aihetta epäillä kyseisen henkilön puolueettomuutta, riippu· 

mattomuutta tai sopivuutta välimieheksi. 

26 Jatkossa valimieslauta_ku�t� tulee julkaisemaan intcrnet-sivuillaan encncvllssil mli!rin anonymisoi
tu�a tapausko_m,�enneJ�, Joossa selostetaan lautakunnan sääntöjen mukaisissa mcneuclyiss! käsitel
trJtt Ja ylctstli m1elcnk11ntoa herättUviä kysymyksin. Kommentit voivot liittya sekä lautakunnan hal
�1tu�scn .P�.ätök�cntck�on �t�_ä välim�cs�i�cuksicn sääntöjen mukaisissa mcncttclyissn tekemiin pro· 
:.cs:.uaahs11n. t:u matcr1aahs11� ra�a1su1hm. Lautakunnan toistaiseksi julkaisemat tnpauskommcntit 
löytyvät osoitteesta http://arb1trat1on.fi/fo/ca1cgory/fai-cnscs-fi/. 

Esimerkkitapaus 2 (2013) 

Kyseessä oli lautakunnan määräämän ainoan välimiehen vahvistaminen. 

Välimies, joka työskenteli asianajajana suuressa liikejuridiikan asianajo· 

toimistossa pääkaupunkiseudulla, mainitsi esteettömyysilmoituksessaan, 

että noin viisi vuotta aiemmin saman toimiston toinen asianajaja oli neuvo· 

nut vastaajayhtiötä pienessä toimeksiannossa, jossa asiakasta oli laskutet· 

tu noin 1 000 euroa. Kyseisellä aiemmalla toimeksiannolla ei ollut mitään 

liityntää nyt vireillä olevaan välimiesmenettelyyn tai siinä kantajana esiin

tyvään yhtiöön. Välimies ei myöskään ollut henkilökohtaisesti osallistunut 

toimeksiannon hoitamiseen. 

Kantaja vastusti lautakunnan määräämän välimiehen vahvista· 

mista sillä perusteella, että välimiesehdol<as ei kantajan mukaan ollut vä· 

limiesmenettelysääntöjen 20.1 §:ssä tarkoitetuin tavoin riippumaton asi· 

anosaisen vastapuolesta. Vastaaja puolestaan katsoi, että ehdotettu väli· 

mies oli puolueeton ja riippumaton, eikä vahvistamatta jättämiselle ollut 

perusteita. 

Hallitus hylkäsi vaatimuksen vahvistamatta jättämisestä katsoen, 

että asiassa esitetyn selvityksen perusteella ei ollut mitään objektiivises· 

ti perusteltua aihetta epäillä kyseisen henkilön puolueettomuutta, riippu· 

mattomuutta tai sopivuutta välimieheksi. Hallitus otti harkinnassaan huo

mioon muun ohella tuolloin voimassa olleiden IBA·ohjeiden (2004) ns. 

oranssin listan artiklan 3.1.4, joka asetti välimiehen ilmoitusvelvollisuu· 

delle kolmen vuoden aikarajan tilanteessa, jossa "the arbitrator's law firm 

has ( ... ) acted for one of the parties or an affiliate of one of the parties in 

an unrelated matter without the involvement of the arbitrator". Näin ol· 

Ien välimiesehdokkaan ei olisi IBA·ohjeiden mukaan edes tarvinnut tuoda 

ilmoittamaansa seikkaa esille esteettömyysilmoituksessa, koska toimek

sianto oli päättynyt jo noin viisi vuotta sitten. 

Esimerkkitapaus 3 (2014) 

Kyseessä oli kolmen välimiehen välimiesmenettely. Kantaja vaati vastaajan 

nimeämän välimiehen vahvistamatta jättämistä sillä perusteella, että väli· 

miehen yhteydet vastaajaa edustavaan asianajotoimistoon antoivat aiheen 

epäillä hänen puolueettomuuttaan ja riippumattomuuttaan. 
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Vastaajan nimeämä välimies työskenteli asianajotoimistossa, jonka toi

nen osakas oli useita vuosia aiemmin toiminut asiamiehenä välimiesme

nettelyyn liittymättömässä riidassa, jossa vastapuolena oli sama henkilö, 

joka esiintyi nyt vastaajana tässä välimiesmenettelyssä. Lisäksi kyseinen 

välimies oli antanut useita vuosia aiemmin jossakin välimiesmenettelyyn 

liittymättömässä toisessa asiassa kaksi ns. second opinionia tahoille, joita 

edusti sama asianajotoimisto, joka toimi nyt vastaajan asiamiehenä tässä 

välimiesmenettelyssä. Näistä second opinioneista välimies oli laskuttanut 

noin S 000 euroa. 

Hallitus hylkäsi vaatimuksen välimiehen vahvistamatta jättämi

sestä katsoen, että puheena olevat yhteydet olivat siinä määrin ohuita ja 

etäisiä, ettei välimiestä voitu pitää välimiesmenettelysääntöjen 21.3 §:ssä 

tarkoitetuin tavoin esteellisenä tai muuten sopimattomana toimimaan ju

tussa välimiehenä. 

Esimerkkitapaus 4 (2014) 

Kyseessä oli lautakunnan määräämän ainoan välimiehen vahvistaminen. 

Välimiesehdokas mainitsi esteettömyysilmoituksessaan, että hänellä oli 

pitkäaikainen toimeksiantosuhde eri alalla toimivaan yhtiöön, jonka pal

veluksessa välimiesmenettelyn vastaajayhtiön hallituksen puheenjohtaja 

työskenteli. Kysyttäessä esteettömyysilmoituksessa muista ammatillisista 

sitoumuksista tai tehtävistä, jotka todennäköisesti vaativat välimiesehdok

kaalta paljon aikaa seuraavan 12 kuukauden aikana, välimieskandidaatti 

vastasi "avustavansa juridisena konsulttina laajassa projektissa". 

Kantaja antoi välimiesehdokkaan esteettömyysilmoituksen johdos

ta lausuman, jossa kantaja totesi päättelevänsä esteettömyysilmoitukses

sa mainittujen seikkojen perusteella, että välimiesehdokkaan mainitsemat 

asiat liittyivät toisiinsa ja että kyseinen vastaajayhtiön hallituksen puheen

johtaja saattoi olla vaikuttamassa välimiesehdokkaan mainitseman projek

tin ja toimeksiantosuhteen sisältöön, tai jopa päättämässä siitä. Kantaja il

moitti vastustavansa välimiehen vahvistamista vedoten siihen, että tämän 

pitkäaikainen ja kantajan käsityksen mukaan edelleen vireillä oleva toi

meksiantosuhde vastaajayhtiön hallituksen puheenjohtajan työnantajaan 

saattoi aiheuttaa perusteltuja epäilyjä välimiehen riippumattomuudesta. 

Lautakunta varasi välimiesehdokkaalle tilaisuuden tulla kuulluksi vastus

tuksen johdosta. Lausumassaan välimiesehdokas ilmoitti pitävänsä itse

ään esteettömänä, mutta luopuvansa vastustuksen seurauksena oma-aloit

teisesti välimiestehtävän vastaanottamisesta. Ilmoituksen perusteella väli

mieslautakunta päätti määrätä välimieheksi toisen henkilön. 

Esimerkkitapaus S (2015) 

Kyseessä oli lautakunnan määräämän ainoan välimiehen vahvistaminen. 

Välimiesehdokas mainitsi esteettömyysilmoituksessaan erään välimies

menettelyyn liittymättömän riita-asian, jossa hän toimi vastaajan asia

miehenä ja nyt vireillä olevassa asiassa kantajan asiamiehenä toimiva asi

anajaja puolestaan kantajan asiamiehenä. Välimiesehdokkaan käsityksen 

mukaan hän oli tästä huolimatta puolueeton ja riippumaton toimimaan vi

reillä olevassa jutussa välimiehenä. 

Kantaja vaati välimiehen vahvistamatta jättämistä todeten, että vä

limiesehdokkaan mainitsemassa toisessa riita-asiassa sekä kyseinen hen

kilö että kantajan asiamiehenä toimiva asianajaja olivat ilmoittaneet puo

lin ja toisin harkitsevansa kantelun tekemistä toistensa menettelystä Suo

men Asianajajaliitolle. Tämän vuoksi oli perusteltu aihe olettaa, ettei väli

miesehdokas kykenisi ratkaisemaan välimiesmenettelyn kohteena olevaa 

riitaa objektiivisesti. 

Lisäksi kantaja toi esille, ettei vireillä olevan välimiesmenettelyn 

hoitamista koskevaa toimeksiantoa voitu myöskään siirtää jonkun toisen, 

kantajan asiamiehen kanssa samassa asianajotoimistossa työskentelevän 

asianajajan hoidettavaksi, koska kantajayhtiö oli kantajan asiamiehenä toi

mivan asianajajan puolison osaksi omistama yhtiö. Mainittu puoliso toimi 

lisäksi kantajayhtiön hallituksen puheenjohtajana. Häntä oli myös tarkoi

tus kuulla todistajana sekä vireillä olevassa välimiesmenettelyssä että väli

miesehdokkaan mainitsemassa toisessa riita-asiassa, johon puolisolla niin 

ikään oli yhteys, ja jossa hän tulisi todistamaan välimiesehdokkaan pää

miestä vastaan. Ottaen huomioon puolison asema kantajayhtiön laillisena 

edustajana ja omistajana, kantaja katsoi, että asiassa oli perusteltuja epäi

lyjä välimiehen puolueettomuudesta ja riippumattomuudesta. 

Lautakunta varasi välimiesehdokkaalle tilaisuuden tulla kuulluksi 

vastustuksen johdosta. Lausumassaan välimiesehdokas totesi katsovan

sa, etteivät pelkästään välimiesmenettelystä irrallisen toisen riita-asian 
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aikana tehtävät mahdolliset kantelut luo välimiehen esteellisyyttä kanta

jan lausumassa kuvatuin tavoin. 

Välimiesehdokas kuitenkin ilmoitti tulleensa vasta kantajan lausu

man perusteella tietoiseksi siitä, että välimiesmenettelyn kantajana ole

van yhtiön hallinto ja omistus olivat osittain samalla henkilötaholla, joka 

oli asianosaisena esteettömyysilmoituksessa viitatussa toisessa riita-asi

assa. Välimiesehdokas totesi, että mikäli tämä seikka olisi ollut hänen tie

dossaan alun perin, hän ei olisi katsonut voivansa antaa suostumustaan 

välimiestehtävään näiden asioiden yhteisten liittymien vuoksi. Tällä pe

rusteella välimiesehdokas ilmoitti oma-aloitteisesti luopuvansa välimies

tehtävän vastaanottamisesta. Ilmoituksen seurauksena välimieslautakun

ta päätti määrätä välimieheksi toisen henkilön. 

5. JOHTOPÄÄTÖKSET TAPAUSKÅ�/rX°NNÖN
. ······································································································································ 

PERUSTEELLA 
·············································································································································· 

Välimieslautakunnan edellä selostettu tapauskäytäntö osoittaa, että väli

miehen vahvistamatta jättäminen on käytännössä poikkeuksellista: lauta

kunnan hallitus ei ole toistaiseksi jättänyt välimiestä vahvistamatta yhdes

säkään tapauksessa. Toisaalta asianosaisetkin ovat harvoin vastustaneet 

välimiehen vahvistamista. Tämä voi johtua useista eri seikoista. 

Ensinnäkin silloin, kun kyse on välimieslautakunnan hallituk

sen määräämästä välimiehestä, hallituksen kokouksessa käydään jo en

nen välimiehen ehdollista määräämistä avoin ja kattava keskustelu pait

si välimiehen soveltuvuudesta kyseiseen tehtävään, myös hallituksen jä

senten tiedossa olevista mahdollisista esteellisyyksistä ja muista sellaisis

ta seikoista, jotka voivat vaikuttaa välimiehen suoriutumiseen välimies

tehtävän hoitamisessa. Hallitus ei valitse välimiehiksi sellaisia henkilöi

tä, joiden osalta sen tiedossa on puolueettomuutta tai riippumattomuut

ta vaarantavia yhteyksiä taikka joiden hallitus ei muutoin ennakoi suo· 

riutuvan välimiestehtävän hoitamisesta laadukkaasti ja sääntöjen aset

tamien aikarajojen puitteissa. Tämä on osa välimieslautakunnan suorit

tamaa laadunvalvontaa, jota harjoitetaan paitsi välimiehiä määrättäessä, 

myös välimiesmenettelyn aikana ja välitystuomion antamisen jälkeen.27 

27 VHli1ys1uomioidcn anlamisen jälkeen lautakunnan halli1us käy kokouksessaan kcskuslelun kunkin 
välil)'Sluomion sislillösl! ja välimiehen suoriulumisesta tehlävllställn. Täll3 keskus1elulla on 
luonnollisesti vaikutusla myös tulevia välimicstchläviä ajatellen. 

Toiseksi välimiehinä toimivat henkilöt näyttävät tuntevan varsin hyvin il

moitusvelvollisuuden sisällön ja merkityksen. Useimmat välimiesehdok

kaat ottanevat ilmoitusvelvollisuuden laajuutta arvioidessaan huomioon 

niin kotimaisen normiston ja oikeuskäytännön kuin IBA-ohjeetkin. Lau

takunta ei ole esimerkiksi havainnut esteettömyysilmoituksissa mainitun 

seikkoja, jotka kuuluisivat IBA-ohjeiden ns. punaiselle listalle ja aiheuttai· 

sivat näin vakavan esteellisyyskysymyksen. Toisaalta lautakunta on kiin· 

nittänyt huomiota siihen, että välimieskandidaatit ovat toisinaan tarpeet

tomankin varovaisia ja tuovat esteettömyysilmoituksessa esille myös sel· 

laisia hyvin vähäpätöisiä ja täysin asiaan vaikuttamattomiakin seikkoja, 

jotka kuuluvat selvästi IBA-ohjeiden ns. vihreälle listalle. Tarpeettomia il

moituksia on suositeltavaa välttää, koska ne voivat antaa illojaalille (tai 

välimiesmenettelyn esteellisyyssäännöstöä tuntemattomalle) asianosai

selle aiheen vastustaa välimiehen vahvistamista ilman asiallisesti hyväk

syttävää perustetta, mikä viivästyttää välimiesmenettelyä turhaan ja ai

heuttaa tarpeettomia lisäkustannuksia asianosaisille. Jos sen sijaan vä

limiesehdokas on aidosti epätietoinen siitä, onko tietty seikka ilmoitus

velvollisuuden piirissä vai ei, seikka on varovaisuussyitä suositeltavaa il

moittaa asianosaisille.28 

Kiinnostava kysymys on, miten välimieslautakunta menettelisi, 

jos välimiesehdokkaan esteettömyysilmoituksesta ilmenisi hänen 

puolueettomuuttaan tai riippumattomuuttaan koskevia vakavia 

varaumia, mutta kukaan asianosaisista ei ilmoittaisi määräajassa 

vastustavansa välimiehen vahvistamista. Lautakunnan hallituksella 

on toki tällöinkin periaatteessa toimivalta jättää välimies vahvista· 

matta, mutta oletettavasti kynnys tähän olisi korkealla. Tilanne voi

nee aktualisoitua lähinnä silloin, jos vastaaja jättäytyy menettelyssä 

passiiviseksi ja kantaja poikkeuksellisesti nimeää kolmijäseniseen 

välimiesoikeuteen välimiesehdokkaan, joka ei selvästikään ole vä

limiesmenettelysääntöjen 20.1 §:ssä edellytetyin tavoin kantajasta 

riippumaton. Tällöin hallituksen saattaa olla perusteltua evätä se!· 

västi esteelliseltä vaikuttavan välimiehen vahvistaminen, vaikka 

28 Tiimi on 1ode11u myOs vnlimiehen ohjeen 2.2 kohdassa (ks. sen viimeinen virke). Ks. myös Savola 

2015b s. 196-197,joss,, asias1a 1odc1aan (vuoden 2004 IBA-ohjeisiin vii101en) seuraavaa: "Allhough 
disclosure is generally 10 be recommended in case of doubl, lhe IBA Guidelincs also recognize 1ha1 
cxccssive disclosurcs somctimcs raise an incorrcct implication in thc minds of the partics thnt thc 
disclosed circumstanccs would affcct the prospcctivc nrbitrotor•s iinpartiality or indepcndcncc (sec 
1he cxplanation 10 General Srnndard 3(c)). As 1his may result in ill-founded objcc1ions or challcnges 
and unneccssarily undermine the partics' confidencc in thc arbitral proccss, prospcctivc arbitrators 
should avoid manifestly trivial disclosurcs." 
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vastaaja ei nimenomaisesti vastustaisikaan vahvistamista (koska 

vastaaja on päättänyt syystä tai toisesta olla osallistumatta väli· 

miesmenettelyyn ylipäätään millään tavoin).2• 

Kolmanneksi, siinä vaiheessa kun asianosaisen (tai asianosaisten yhdessä) 

nimeämä välimies täyttää ja palauttaa esteettömyysilmoituksen välimies· 

lautakunnalle, hän on jo antanut suostumuksensa tehtävään asianosais(t) 

en tiedusteltua hänen käytettävyyttään välimieheksi. Tällöin hän on toden· 

näköisesti myös käynyt asianosais(t)en kanssa lyhyen keskustelun esteet· 

tömyytensä arviointiin mahdollisesti vaikuttavista seikoista. Tällaiset en

nakolta käydyt keskustelut edesauttavat osaltaan sitä, ettei vaatimuksia 

välimiehen vahvistamatta jättämisestä juurikaan esiinny käytännössä.Jo 

Neljänneksi on syytä muistaa, että välimiehen vahvistamatta jättä· 

misen kriteerit ovat verraten tiukat: hallitus voi jättää välimiehen vahvis· 

tamatta vain, jos henkilö ei ole välimiesmenettelysääntöjen 20.1 §:n mu

kaisesti puolueeton ja riippumaton tai jos hän on muuten sopimaton vä· 

limiehek.si. Toisin sanoen: vaikka välimiehen ilmoitusvelvollisuuden voi· 

daan katsoa olevan varsin laaja, välimies voidaan jättää vahvistamatta vain 

suhteellisen harvoin aktualisoituvissa tapauksissa. Tämä on perusteltua 

etenkin asianosaisten nimeämien välimiesten kohdalla, sillä välimiesme· 

nettelyn pohjana olevaa asianosaisautonomiaa ei tulisi rajoittaa ilman pai· 

navia syitä. 

Voidaan kysyä, noudatetaanko välimiehen vahvistamisessa aina 

samaa esteellisyyden arviointitapaa riippumatta siitä, onko kyse 

asianosaisen nimeämästä välimiehestä vaiko henkilöstä, jonka 

lautakunta on itse määrännyt välimieheksi. Välimiesmenettely· 

sääntöjen 21.3 §:n sanamuoto, joka viittaa 20.1 §:ään, antaisi ym

märtää, että esteellisyyden arviointitapa on sama riippumatta 

siitä, millä tavoin välimies on tehtäväänsä asetettu. Käytännössä 

välimieslautakunnan hallitus saattaa kuitenkin antaa merkitystä 

sille, onko kyse asianosaisen nimeämästä vai hallituksen määrää· 

mästä välimiehestä. Lautakunnan hallituksen ja sääntöuudistuksen 

29 Ks. Savola 2015a s. 93-94. 
30 'Myös _ lBA·ohjcet sallivat sen, euä asianosainen toi asianosaiset yhdessu ovat ennakolta yhteydessä 

väl1.m1csc�dokkaasee.n sclv1�tää�seen häne n cstecttömyytc:nsä välimiestchtävän vastaanottam iseen . 
Myöhe.mp1en este�lhsnsvättte1den valuä�iseksi olennaista kuitenkin on, että Uilloisissa yhtey
denoto1sso tulee p1dii1tyä keskustelemasta Jutun ns. substanssikysymyksistll Ks lähe nm' s I 
2015b s. 191-192. 

· · 1 m avo a 

valmistelusta vastanneen työryhmän puheenjohtajan Mika Savolan 

sanoin: "Whilst all arbitrators must be impartial and independent 

as required by Article 20.1, the principle of party autonomy may 

have the effect that, in practice, the Board will apply slightly more 

lenient standards of independence when confirming an arbitrator 

nominated by a party than when appointing an arbitrator directly 

itself. Thus, it would be inappropriate to sustain an objection based 

on some entirely trivial relationship between an arbitrator and a 

nominating party because this would give leeway to dilatory tactics 

and put the party's right to select a co·arbitrator at the mercy of 

its opponent. For this reason, the Board may occasionally decide to 

confirm a nomination of a co-arbitrator even if it would choose to 

decline the confirmation if the prospective arbitrator who made the 

disclosure was appointed directly·by the Board itself. (However, as 

explained above, the Board will usually confirm also the appoint· 

ment of an arbitrator chosen by the Board itself provided that he or 

she has made only a minor disclosure that does not give rise to any 

objectively justifiable doubts as to the candidate's impartiality or 

independence.)"31

Välimieslautakunnan yllä selostetusta tapauskäytännöstä voidaan havai· 

ta, että vaatimukset välimiehen vahvistamatta jättämisestä ovat perustu· 

neet kaikissa tapauksissa siihen, että asianosainen on epäillyt välimiehen 

puolueettomuutta tai riippumattpmuutta. On oletettavaa, että välimiehen 

vahvistamatta jättämistä koskevia vaatimuksia perustellaan jatkossa· 

kin nimenomaan välimiehen väitetyllä esteellisyydellä. Ei ole kuitenkaan 

poissuljettua, että vastustamisvaatimus perustuisi myös välimiesmenet· 

telysääntöjen 21.3 §:ssä mainittuun välimiehen "muuhun sopimattomuu· 

teen". Tämän käsitteen sisällöstä ei ole vielä olemassa lautakunnan sovel· 

tamiskäytäntöä. 

Se, että henkilö on "muuten sopimaton" välimieheksi, liittyy muihin 

seikkoihin kuin esteellisyyteen. Voidaan olettaa, että hallitus jättäi· 

si sopimattomuus-perusteella vahvistamatta esimerkiksi asianosai· 

sen nimeämän välimiehen, joka ei ilmoituksensa mukaan hallitse 

lainkaan sitä kieltä, jolla välimiesmenettely on sovittu käytäväksi. 

31 Ks .Savo/a2015bs. 209 . 
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Myös välimiesehdokkaan vakava sairaus, jonka voidaan perustel
lusti olettaa estävän välimiestehtävän asianmukaisen hoitamisen, 
oikeuttaa vahvistamatta jättämisen. Ääritapauksessa vahvistamat
ta jättäminen voi tulla kyseeseen myös, jos henkilö on aiemmin 
välimiehenä toimiessaan käyttäytynyt tavalla, joka osoittaa hänen 
olevan selvästi sopimaton välimieheksi (esimerkiksi viivyttelemällä 
välitystuomion antamisessa kohtuuttomasti ja ilman hyväksyttävää 
syytä). Myös henkilön aiempi rikostuomio voi asian laadusta riip
puen muodostaa perusteen vahvistamatta jättämiselle.n 

Välimiesehdokasta ei sen sijaan voida yleensä pitää "muutoin so
pimattomana" välimiehen tehtävään vain asianosaisen sellaisen 
väitteen perusteella, jonka mukaan ehdokkaalta puuttuu riidan rat
kaisemiseksi vaadittava kokemus tai asiantuntemus.33 Sama koskee 
asianosaisen väitettä, jonka mukaan välimiesehdokkaan esteettö
myysilmoituksessa mainitut muut ammatilliset sitoumukset vievät 
niin paljon hänen aikaansa, ettei ehdokkaan voida olettaa selviy
tyvän asianmukaisesti välimiestehtävän hoitamisesta.34 Tällaiset 
väitteet saattavat johtaa välimiehen vahvistamatta jättämiseen vain 
erittäin poikkeuksellisesti. 

32 Ks. Savola 2015a s. 94-95. 
33 Ks. Savola 2015b s. 206,jossa todetun mukaan "a party may argue, for instance, that thc candidate is not qualificd in tlte lnw governing the parties' contract, or that he or she has insuflicient commercial or tcchnical espertise or knowlcdge of the relevant field of law or con1rnct typc in dispute. Such objcctions will virtually always fail unless the qualitications invoked by the objccting party are imposcd in lhe applicablc arbitration clause (or otherwise in a written agreement binding on the parties)." 
34 Ks. Savola 2015b s. 206,jossa todetun mukaan "objections based on lack ofavailability will probably succeed only in csceptional circumstances . lt meri ts mentioning that there is no fixcd maximum number of pending court or arbitration procecdings in excess of which the Board would automatically decline confirmntion; the Board will analyze the circumstances of each case indcpendcntly. Ncedlcss to say, lhc Board will not entertain frivolous objcctions based on the informntion disclosed in thc Statement with rcspect 10 the candidate's existing professional commitmcnts. Unless it is evidcnt that the prospective arbitrator clenrly does not have enough time to conduct the arbitration efficiently within thc timc limits sct in thc Rules, thc Boord will rcspcct party autonomy and confinn the nomincc proposcd by a party." 

6. VÄLIMIEHEN VAHVISTAMISEN .... 

...... JA ESTEiLLISEKSI JULISTAMISEN

.......................... VÄLINEN SUHDE 

............................................................. ............................... 

Vaikka kirjoituksen tarkoituksena ei ole käsitellä välimiehen este�Ilise
_
k· 

si julistamista, tässä yhteydessä on paikallaan tuoda esi'.le eräitä �e1kko1a,
jotka koskevat välimiehen vahvistamisen ja esteelliseksi 1uhstam1sen kes
kinäistä suhdetta. 

Välimiesmenettelysääntöjen 22.1 §:n mukaan asianosainen voi 
vaatia, että välimieslautakunta julistaa välimiehen esteelliseksi ja ero

_
ttaa 

hänet tehtävästään ensinnäkin (a) jos ilmenee seikkoja, jotka ovat omiaan 
aiheuttamaan perusteltuja epäilyjä välimiehen puolueettomuudesta tai 
riippumattomuudesta, tai (b) jos välimies ei täytä sellaista k�l�oisuus��a
timusta, joka hänellä asianosaisten sopimuksen mukaan tults1 olla:. _

saan
nöksen (a)-kohdan mukaisesti välimies voidaan siis esteellisyysvameen 
perusteella todeta esteelliseksi ja erottaa, jos asianosainen �uo la�takun
nan tietoon seikkoja, jotka ovat objektiivisesti arvioiden omiaan aiheutta
maan perusteltuja epäilyjä hänen puolueettomuudestaan tai riippumatto-

d S .. ·· ··ksen (b)-kohta antaa puolestaan mahdollisuuden vaa-muu estaan. aanno 
tia välimiehen esteelliseksi julistamista ja erottamista myös muissa kmn 
varsinaisissa esteellisyystilanteissa sillä perusteella, että välimies ei täytä 
jotakin kelpoisuusvaatimusta, josta asianosaiset ovat sopineet toisiaan si
tovasti, tyypillisesti jo pääsopimuksen välityslausekkeessa.Js 

On toki selvää, ettei lautakunta lähtökohtaisesti koskaan vahvis

ta sellaisen välimiesehdokkaan nimeämistä, joka ei täytä välitys
lausekkeessa yksiselitteisesti asetettua kelpoisuusvaatimusta ja 
jonka vahvistamista joku asianosaisista on vastustanut. J

_
oskus �oi

kuitenkin käydä niin, ettei kelpoisuusvaatimuksia ole kiqattu vah
tyslausekkeeseen selvästi ja tämän vuoksi välimiehen nimeäminen 

-------:----:: . · · 22 1( ) § vastaa asiallisesti välimicsmencttelylain 10 §:äa, 35 VälimiesmencttclyssääntöJ_•n . a 
ar . ettelyä koskevan mnllilain 12(2) artiklna ja UNCITRALin kansainvälisen kaupan v tm1esmcn . ' ksiil Sen si'aa n 22. l(b) § on monien ulkomaisten vl!limiesmcnettelysHäntöJen va

S
staav'.a

k 
ml!äräy 

UN
. 
CITI' Allin mnllilain 12(2) · · 11 h · · empi säännös en es, ·uvana on , 

���:!�
v

:!�t:�
t

j�:�
a

��k��n :;�;���
s

s voidaan erot;aa estecllisyysv�itt�cn ("ch�:';��;:>/�;:����� myös, "if he docs not posscss qualifications agrcc:d to by thc part1es . Ks. Savo/ 
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tulee vahvistetuksi. Tällaisessa tilanteessa lautakunta voi aikaisem

masta välimiehen vahvistamisesta huolimatta tulla myöhemmin 

toiseen johtopäätökseen ja hyväksyä asianosaisen vaatimuksen vä

limiehen esteelliseksi julistamisesta sääntöjen 22.l(b) §:n nojalla.36 

Kuten edellä jaksossa 1 todettiin, välimiehen vahvistamissäännöstön an

siosta mahdolliset esteellisyyskysymykset nousevat esille jo etupainot

teisesti menettelyn aivan alkuvaiheessa. Vahvistamissäännöstö vähentää 

osaltaan riskiä, että välimiehen esteellisyyttä koskevia väitteitä esitettäi

siin myöhemmin menettelyn aikana, välimiesoikeuden tultua jo asetetuksi 

tehtäväänsä. Myöhemmät esteellisyysväitteet ovat menettelyn joutuisuu

den ja kustannustehokkuuden kannalta haitallisia, sillä pahimmassa tapa

uksessa lautakunnan hallitus joutuu perustellun esteellisyysväitteen seu

rauksena erottamaan välimiehen. Tästä ja uuden välimiehen valitsemises

ta voi aiheutua paitsi lisäkustannuksia asianosaisille, myös välimiesmenet

telyn kohtuuton pitkittyminen. 

Käytännössä vahvistamissäännöstö on johtanut osaltaan siihen, 

etteivät asianosaiset ole esittäneet uusien välimiesmenettelysääntöjen 

voimassaoloaikana lainkaan sääntöjen 22.1 §:ssä tarkoitettuj�, tehtävään

sä määrätyksi tulleen välimiehen esteelliseksi julistamista koskevia vaati

muksia.37 Välimiehen vahvistamisella näyttäisi näin olleen positiivinen vai

kutus esteellisyysväitteiden määrään. Tämä on tervetullut kehityssuunta, 

joka palvelee osaltaan sääntöuudistuksen tavoitteita välimiesmenettelyn 

joutuisuuden ja kustannustehokkuuden lisäämisestä. 

Vertailun vuoksi voidaan mainita, että vuosina 2000-2013 väli

mieslautakunta (ja sen edeltäjä Keskuskauppakamarin välitys

lautakunta) joutui ratkaisemaan yhteensä 15 esteellisyysväitettä, 

mikä sekin on kansainvälisesti tarkastellen varsin vähäinen määrä. 

Näistä 14 tapauksessa lautakunta hylkäsi vaatimuksen välimiehen 

esteelliseksi julkistamisesta. Vain yhdessä tapauksessa esteellisyys

väite hyväksyttiin ja se johti välimiehen erottamiseen. Mika Savola

36 Ks. Savola 2015a s .. 103, jossa todetun mukaan "näin voi tapahtua, jos partti kykenee esittämään 
vaa.t1�ukscnsa tueksi uskottavaa lisänäyttöä siitä, että välimies ei täytli tiettyä, välityssopimuksessa 
väl1m1chcllc asetettua kelpoisuusvaatimusta". 

37 La�jan ilmoit_u�velvollisuuden, välimiesten vahvistamisen ja esteellisyysväitteiden vtihäisen määrän 
vahllä _nllyttätst olev�n yhteys �l)'Ö� ICC:n käytännössU. Ks. ICC Disputc Resolution librmy: 20 / -1 

ICC D1sp111e Resofo/1011 Statrsllcs: Jonk_a mukaan vuonna 2014 esteellisyysväittcitn tehtiin yhteensä 
60 tapauksessa. Näostä ICC-tuom101stu111 hyväksyi vain viisi. (Edellä alaviitteessä 24 on selostettu 
ICC:n tilastotietoja vahvistettujen välimiesten määrösUl vuonna 20l4.) 

kuvaa kyseisen tapauksen tosiseikastoa seuraavasti: "Company A 

had commenced an arbitration against company B, nominating Mr. 

Z as co-arbitrator to a three-mernber pane!. Soon after that, A com

menced a separate arbitration against company C and nominated 

Z as co-arbitrator also in the latter proceeding, requesting that the 

two cases be consolidated. The issues in dispute in the two arbitra

tions were closely related but not identical. Furthermore, B and C 

that were respondents in the different proceedings were entirely 

distinct corporations not under common control (previously, C had 

been a subsidiary of B, but it did not belong to the same group of 

companies anymore). C opposed the consolidation and challenged 

arbitrator Z on the grounds that, as Z was a member ofthe arbitral 

tribunal in the first case, he would receive confidential information 

that would not be available to the other members of the arbitral 

tribunal in the second case but that could nonetheless influence his 

judgment and decision making also in the latter proceeding. ln C's 

view, this would violate its due process rights as it should be entitled 

to be informed of and confronted with any evidence used against it. 

- FAI granted an opportunity för A and Z to comment on C's chal

lenge. A and Z disagreed with the challenge, informing that they

considered Z fully independent and impartial to serve as arbitrator

in both cases. The Board eventually sided with C, sustained the chal

lenge and discharged Z From his appointment as arbitrator."38 

On syytä huomata, että vaikka asianosainen olisi menestyksettä vastusta

nut välimiehen vahvistamista, se ei estä asianosaista myöhemmin vaati

masta samalla perusteella välimiehen esteelliseksi julistamista välimies

menettelysääntöjen 22.1 §:n mukaisesti. Päinvastoin, asianosaisen on teh

tävä esteellisyysväite 22.4 §:ssä säädetyssä 15 päivän määräajassa, joka 

lasketaan joko välimiehen vahvistamisen tiedoksisaantipäivästä tai esteel

lisyysväitteen perusteen tiedoksisaantipäivästä sen mukaan, kumpi ajan

kohdista on myöhäisempi. Asianosainen, joka laiminlyö esittää esteelli

syysväitteen määräajassa, menettää oikeutensa vedota esteellisyyteen.39

38 Ks. Savola 2015b s. 223-224. 
39 Ks . Savola 20 lSa s. 96, jossa toisaalta huomautetaan, ettö "eri asia on, että estecllisyysväitc ei voine 

käytännössä johtua välimichcn esteelliseksi julistamiseen, jos olosuhteet eivät ole muuttuneet v:tli· 

miehen vahvistamisen jälkeen ja jos asianosainen ei kykene esittämään cstccllisyysvttittccn tueksi 

muita perusteita kuin ne. joihin parui vetosi jo vastustaessaan välimiehcn vahvistamista.n 
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Toisaalta se, että asianosainen ei ole aikanaan vastustanut välimiehen vah

vistamista välimiesmenettelysääntöjen 20.3 §:n mukaisesti, ei periaattees

sa estä asianosaista vaatimasta välimiehen esteelliseksi julistamista 22.1 

§:n nojalla. Asianosaisen on kuitenkin syytä huomata, että jos esteellisyys

väitteen perusteeksi vedotut seikat olivat olemassa jo ennen kuin väli

mies vahvistettiin, vastapuoli saattaa väittää, että laiminlyötyään vastustaa 

määräajassa välimiehen vahvistamista asianosaisen on katsottava menet

täneen oikeutensa vaatia välimiehen esteelliseksi julistamista sellaisen sei

kan nojalla, jolla asianosainen olisi voinut vastustaa välimiehen vahvista

mista. Tämän vuoksi huolellisen asianosaisen ei pidä jättäytyä sen varaan, 

että se voi myöhemmin tehdä esteellisyysväitteen, vaan asianosaisen on 

syytä vastustaa välimiehen vahvistamista viivytyksettä välimiesmenettely

sääntöjen 20.3 §:n mukaisesti aina kun siihen on asianmukainen, välimie

hen puolueettomuuteen tai riippumattomuuteen liittyvä syy.•o 

...............................................................................................................
7. LOPUKSI 

··········· ·· 

. ··
··
·······

································································································· 

Edellä tässä kirjoituksessa on kuvattu välimiehen vahvistamista käytän
nönläheisesti Keskuskauppakamarin vuoden 2013 välimiesmenettely
sääntöjen ja niiden soveltamista koskevan tapauskäytännön valossa.

Välimiehen vahvistamisinstituutiota on toisinaan kritisoitu siitä,
että se pitkittää aikaa välimiesmenettelyn aloittamishakemuksen lauta
kunnalle jättämisen ja jutun asiakirjojen välimiesoikeudelle toimittamisen
välillä. Kritiikki ei vaikuta perustellulta suhteessa vahvistamissäännöstön
edellä kuvattuihin hyötyihin. Vaikka välimiesten vahvistaminen lisääkin
joillakin päivillä välimiesoikeuden asettamiseen kuluvaa aikaa, kokonais
prosessin kannalta aika on hyvin lyhyt.

Lautakunta pyrkii lisäksi osaltaan vaikuttamaan siihen, että väli
miesten vahvistamiseen kuluva aika olisi mahdollisimman lyhyt. Ensinnä
kin välimiesmenettelysäännöistä on pyritty tekemään joustavat siten, että
välimiesten vahvistaminen käsitellään vain poikkeuksellisesti koko halli
tuksen kokouksessa. Jos välimiesehdokkaan esteettömyysilmoitus ei sisäl
lä mitään välimiehen puolueettomuutta tai riippumattomuutta koskevia
40 '-•· Savola 2015a s .. 96; Ja Savola 2015b s. 210-211, jossa huomautetaan myös, että ·'also rcasons of spced and �ost-ef:1ic.1enc)' of the procecdings �P••.k in .ravour of dealing with thc issues of independcnce ond 1mpart1ahty at the outset of thc arb1trat1on, 1.e .. at the con!irma.tion pha.se rathcr than in 3 subscquent challcnge procccding." 

varaumia, eikä kukaan asianosaisista ole vastustanut välimiehen vahvista

mista määräajassa, sihteeristö voi suoraan vahvistaa välimiehen. Hallituk

sen valiokunta voi puolestaan vahvistaa välimiehen, vaikka esteettömyys

ilmoitus sisältäisikin joitakin varaumia. Valiokunnan päätökset tehdään 

käytännössä hyvin nopeasti sähköpostin välityksin.• 1 

Toiseksi lautakunta myöntää asianosaisille ja välimiehille vain lyhyi

tä määräaikoja tarvittavien lausumien toimittamiselle. Lisäksi asianosaiset 

ja välimiehet voivat omilla toimenpiteillään nopeuttaa välimiehen vahvis

tamisprosessia. Kun sihteeristö esimerkiksi lähestyy tiettyä välimiesehdo

kasta tiedustellakseen hänen käytettävyyttään välimiestehtävään, ehdok

kaan tulisi toimittaa vastauksensa ja täytetty esteettömyysilmoituksensa 

ansioluetteloineen sekä palkkio- ja yhteystietolomakkeineen sihteeristölle 

mahdollisimman pikaisesti. Sihteeristö pyytää välimiesehdokkaita palaut

tamaan asiakirjat yleensä muutaman päivän määräajassa, mutta tehok

kaimmat välimiehet palauttavat ne vieläkin ripeämmin. 

Kun välimies on palauttanut esteettömyysilmoituksen lautakunnal

le, sihteeristö toimittaa sen edelleen tiedoksi asianosaisille sekä sähköpos

titse että kirjeitse saantitodistuksin ja asettaa samalla pääsääntöisesti seit

semän päivän pituisen määräajan, jossa asianosaiset voivat esittää huo

mioita esteettömyysilmoituksesta tai vastustaa välimiehen vahvistamis

ta. Kyseinen määräaika lasketaan siitä ajankohdasta, jona asianosainen tai 

hänen asiamiehensä vahvistaa lautakunnan sähköpostiviestin vastaanot

tamisen tai kun saantitodistuksin lähetetty kirje on vastaanotettu (riippu

en kumpi ajankohta on aikaisempi). Näin ollen vahvistamalla lautakunnan 

sähköpostiviestin ja/tai kirjeen vastaanottamisen pikaisesti asianosainen 

voi osaltaan edistää menettelyn joutuisaa etenemistä. Lisäksi siinä - käy

tännössä tyypillisessä - tapauksessa, että asianosaisella ei ole mitään huo

mautettavaa välimiesehdokkaan esteettömyysilmoituksen johdosta, asian

osaisen on suositeltavaa vahvistaa tämä lautakunnalle viipymättä jo ennen 

määräajan umpeutumista. Näin toimimalla välirniesoikeuden asettaminen 

nopeutuu entisestään. 

41 Hallituksen työjärjestyksen mukaan valiokuntaan kuuluvat lllh1ökohtaiscsti hallituksen. pu.hee�jo.h: 
taja ja molemmat vnrapuhecnjohtajal. Valiokunta on päntösva.ltamcn,. kun läsnä on väh,.ntöän kaksi 
esteetöntll jllsentä. Jos esleettömill jäseniä on vähemmän kuin kaksi, vn.hokunnan kokoonpanoon 
kutsutaan yksi tai useampia hallituksen muita j�senia s(te�, _että csteeU!lm1�n Jäsen'.e� lu.

kumMrli .on 
kaksi. PäUtökset valiokunnassa tehdään enemmistön m1ehp1teen muka,.sest1. !os yksikään m�ehp1dc 
ei saa enemmistön kannatusta, valiokunnan puheenjohtajan kanta ratkaisee. Käytännössä v�IJO�unt� 
tekee p!UltOksia pl!äsäan10iseS1i sllhkOpostikokouksissa . Kaikki päl!töksel ovot olleet toosuuscks1 
yksimielisill. Ks. Sa,,ola 2015a s. 23-24; Savola 2015b s . 33. 

13 




