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LAADUNVALVONTA FAI-VÄLIMIESMENETTELYISSÄ JA HAVAINTOJA 
ANNETTUJEN VÄLITYSTUOMIOIDEN LAADUSTA

1 Johdanto

Välimiesmenettelyn lopputuloksena pitäisi olla täy-
täntöönpanokelpoinen välitystuomio. Tämä väli-
miesmenettelyn viimeinen vaihe, lopullinen väli-
tystuomio, on kriittinen koko käydyn menettelyn 
ja välimiesten toiminnan uskottavuuden kannalta. 
Laadukkaat välitystuomiot ovat käyntikortteja myös 
välitysinstituuteille; vaikka välitysinstituutin sään-
nöt ja juttujen hallinnointi olisivat itsessään laa-
dukkaita, menettelyissä annetut puutteelliset väli-
tystuomiot heikentävät luottamusta myös välitys-
instituutin toimintaan ja ovat sen vuoksi välitysins-
tituuteille maineriski. Tämän vuoksi Keskuskaup-
pakamarin välimieslautakunnassa (”välimieslauta-
kunta”) on viimeisten vuosien aikana kiinnitetty 
erityisen paljon huomiota välimiesten valintaan ja 
välitystuomioiden laadunvalvontaan Keskuskaup-

pakamarin välimiesmenettelysääntöjen (”välimies-
menettelysäännöt”) ja nopeutettua välimiesmenet-
telyä koskevien sääntöjen (”nopeutetun menettelyn 
säännöt”; yhdessä välimiesmenettelysääntöjen 
kanssa ”säännöt”) mukaisissa välimiesmenettelyis-
sä (”FAI-välimiesmenettely”). Laadunvalvonta liit-
tyy laajemmin lautakunnan vuoden 2013 sääntö-
uudistuksen1 yhtenä pääasiallisista tavoitteista 
olleeseen pyrkimykseen kohottaa erityisesti lauta-
kunnan kansainvälistä profiilia ja Suomen houkut-
televuutta kansainvälisten välimiesmenettelyjen 
paikkana. 

Tämän artikkelin tarkoituksena on tarkastella 
käytännönläheisesti FAI-välimiesmenettelyissä vii-
meisen kahden ja puolen vuoden aikana (”tarkas-
teluajanjakso”2) annettuja lopullisia välitystuomi-
oita3 ja yleisimpiä puutteita ja parannuskohteita, 
joita välimieslautakunta on havainnut annetuissa 

1 Välimiesmenettelysäännöt ja nopeutetun menettelyn säännöt uudistettiin 1.6.2013 alkaen. Uusien sääntöjen keskeisiä 
tavoitteita olivat välimiesmenettelyjen nopeuden ja kustannustehokkuuden lisääminen, moniasianosais- ja monisopimusme-
nettelyjen hallinnoinnin ja välimiesten myöntämien turvaamistoimien mahdollistaminen sekä välimiesmenettelyjen luotta-
muksellisuuden kasvattaminen.

2 Tämän artikkelin kirjoittaja on toiminut välimieslautakunnan pääsihteerinä helmikuusta 2015 alkaen. Tarkasteluajanjak-
so käsittää lopulliset välitystuomiot, sovinnon vahvistavat välitystuomiot ja menettelyn lopettamista koskevat päätökset, jotka 
on annettu 2/2015 ja 7/2017 välisenä aikana.

3 Välitystuomion käsitettä ei ole määritelty sen paremmin säännöissä kuin jäljempänä artikkelissa tarkemmin käsitellyssä 
välimiesmenettelylaissa tai UNCITRALin mallilaissakaan. Sääntöjen 2 §:n alakohdassa (vii) todetaan, että ”välitystuomio” 
tarkoittaa muun muassa välimiesoikeuden antamaa lopullista välitystuomiota, väli- tai osatuomiota. Pääasiassa annettua väli-
tystuomiota, jolla välimiesoikeus lopullisesti ratkaisee kaikki välimiesmenettelyn kohteena olleet riitakysymykset, kutsutaan 
lopulliseksi välitystuomioksi. Muita välitystuomioita ovat väli- ja osatuomiot, sovinnon vahvistavat välitystuomiot ja lisätuo-
miot.  
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välitystuomioissa. Samat kommentit koskevat sovel-
tuvin osin myös muita kuin lopullisia välitystuo-
mioita, mukaan lukien sovinnon vahvistavat väli-
tystuomiot4, ja päätöksiä menettelyn lopettamises-
ta. Sovinnon vahvistavien välitystuomioiden osal-
ta on kuitenkin huomioitava, että vaikka niihin 
sovelletaan sääntöjen määräyksiä välitystuomioiden 
tekemisestä, muodosta ja sitovuudesta sekä mää-
räajasta, välitystuomion perusteluvaatimus ei luon-
nollisestikaan voi olla samansisältöinen kuin mui-
den välitystuomioiden kohdalla. Sen sijaan tuomi-
olauselmasta pitäisi myös sovinnon vahvistavien 
tuomioiden osalta ilmetä yksiselitteisesti, mihin 
asianosaiset ovat oikeutettuja ja velvoitettuja, jotta 
tuomio on täytäntöönpantavissa.5 Menettelyn lopet-
tamispäätösten osalta taas on muistettava, ettei täl-
lainen päätös ole välitystuomio. Näin ollen päätök-
sellä ei ole oikeusvoimavaikutusta eikä se sido 
asianosaisia välitystuomion tavoin.6 Tässä artikke-
lissa esille tuotavia hyviä käytäntöjä voi kuitenkin 

soveltuvin osin hyödyntää myös tällaisia päätöksiä 
laadittaessa.

Artikkelin aluksi tuodaan esille tilastotietoja 
tarkasteluajanjaksolla FAI-välimiesmenettelyissä 
annettujen lopullisten välitystuomioiden, sovinnon 
vahvistavien välitystuomioiden ja menettelyn lopet-
tamista koskevien päätösten osalta, ja tarkastellaan 
lyhyesti välitystuomioiden laadunvalvontaa väli-
mieslautakunnassa. Tämän jälkeen siirrytään tar-
kastelemaan havaintoja FAI-välimiesmenettelyissä 
annettujen välitystuomioiden laadusta muun muas-
sa yleisesti tunnettujen hyvän välitystuomion omi-
naispiirteiden valossa. Vaikka artikkelin tarkoituk-
sena ei ole tarkastella yksityiskohtaisesti tai tyh-
jentävästi hyvää välimieskäytäntöä tai hyvän väli-
tystuomion ominaispiirteitä, kirjoituksessa pyritään 
kuitenkin kiinnittämään lukijoiden ja välimiesten 
huomio joihinkin valikoituihin hyvän välitystuo-
mion ominaispiirteisiin.7

4 Säännöt mahdollistavat asianosaisten saavuttaman sovinnon vahvistamisen välitystuomiolla menettelyn päättyessä ennen-
aikaisesti. Sovinnon vahvistavia välitystuomioita koskee välimiesmenettelysääntöjen 44 § ja nopeutetun menettelyn sääntöjen 
42 §. 

5 Eteen voi tulla myös tilanteita, joissa välimies ei katso voivansa vahvistaa sovintoa osittain tai kokonaan välitystuomiol-
la. Vaikka tällainen tilanne onkin poikkeuksellinen, välimiehen tulisi aina huolella arvioida edellytykset sovinnon  
vahvistamiselle ja se, ettei sovinto ole lainvastainen tai loukkaa sivullisen oikeutta.

6 Menettelyn lopettamispäätöksiä koskee välimiesmenettelysääntöjen 44 § ja nopeutetun menettelyn sääntöjen 42 §.  
Ks. myös Mika Savola: ”Opas Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöihin” (2015), s. 194 (ja laajemmin sovinnosta 
tai muusta perusteesta välimiesmenettelyn lopettamiselle, s. 192–199). 

7 Hyvän välitystuomion ominaispiirteitä on käsitelty suhteellisen laajasti välimiesmenettelyä koskevassa kirjallisuudessa. 
Lisäksi jotkut välitysinstituutit ovat luoneet omia välitystuomioiden tarkistuslistoja, joita voi käyttää tukena välitystuomioita 
laadittaessa. Tällöin on kuitenkin huomioitava eri välitysinstituuttien sääntöjen ja lainsäädäntöjen erot ja niiden vaikutus väli-
tystuomioiden muoto- ja sisältövaatimuksiin. Mainittakoon tässä yhteydessä, että Suomessa jo 115 juristia on osallistunut 
Keskuskauppakamarin järjestämään Finnish Arbitration Academy – Välimieskoulu -koulutusohjelmaan, jossa välimieslauta-
kunnan puheenjohtaja, asianajaja Mika Savola luennoi aiheesta ”Erityyppisetvälitystuomiot ja menettelyn lopettamispäätös”. 
Hänen lisäkseen koulutustilaisuudessa luennoivat asianajaja Marko Wainio (HPP Asianajotoimisto Oy) aiheesta ”Tuomion 
laatiminen – best practices” ja Independent Arbitrator Pekka Puhakka aiheesta ”Tuomioharkinta ja kokemuksia välitystuomi-
on laatimisesta”. Savolan, Wainion ja Puhakan esityksissä käsiteltiin muiden näkökumien lisäksi kattavasti myös hyvän väli-
tystuomion ominaispiirteitä. Niitä sivutaan myös tässä artikkelissa. Mika Savolan kirjoittama ”Opas Keskuskauppakamarin 
välimiesmenettelysääntöihin” antaa myös ohjeistusta välitystuomioiden laadintaan FAI-välimiesmenettelyssä sääntöjen näkö-
kulmasta (ks. erityisesti s. 178–205).
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2 Tilastotietoja tarkasteluajanjaksolla FAI-
välimiesmenettelyissä annetuista välitys- 
tuomioista ja menettelyn lopettamista  
koskevista päätöksistä

Alla olevaan taulukkoon on koottu keskeisiä tilas-
totietoja koskien tarkasteluajanjaksolla FAI-väli-
miesmenettelyissä annettuja lopullisia välitystuo-
mioita, sovinnon vahvistavia välitystuomioita ja 
menettelyn lopettamista koskevia päätöksiä. Kuten 
taulukosta käy ilmi, tarkasteluajanjaksolla on FAI-
välimiesmenettelyissä annettu yhteensä 124 lopul-
lista tai sovinnon vahvistavaa välitystuomiota tai 
välimiesmenettelyn lopettamista koskevaa päätös-
tä. Näistä jutuista kotimaisia juttuja on ollut 72 % 
ja kansainvälisiä juttuja8 28 %. Jutuista selvä enem-
mistö on käyty välimiesmenettelysääntöjen mukai-
sessa yhden välimiehen menettelyssä. Jutuista 19 % 
(yhteensä 24 juttua) on päättynyt ennenaikaisesti 
ennen lopullisen välitystuomion antamista. Ennen-
aikaisesti päättyneistä menettelyistä vain viidessä 
jutussa asianosaisten saavuttama sovinto on vah-
vistettu välitystuomiolla.

3 Laadunvalvonta välimieslautakunnassa

3.1 Laadunvalvonta välimiehiä määrättäessä

Sopimusvapaus ja asianosaisautonomia ovat kes-
keisiä lähtökohtia välimiesoikeuden asettamisessa 
FAI-välimiesmenettelyssä. Asianosaiset voivat 
sopia välimiesten lukumäärästä ja menettelytavas-
ta, jolla välimiesoikeus asetetaan. Vain, jos asian-
osaiset eivät pääse yksimielisyyteen näistä asioista 
tai eivät itse nimeä välimiestä/välimiehiä, lautakun-
ta tekee tarvittavat päätökset välimiesoikeuden 
muodostamiseksi sääntöjen mukaisesti.9 Tarkaste-
luajanjaksolla välimieslautakunta on määrännyt 
55 % vahvistetuista välimiehistä, kun taas asian-
osaisten nimeämiä tai asianosaisten nimeämien 
välimiesten nimeämiä välimiehiä on ollut yhteensä 
45 % vahvistetuista välimiehistä. Nämä tilastotie-
dot kertovat siitä, että asianosaiset haluavat edelleen 
mahdollisuuksien mukaan itse vaikuttaa välimies-
ten valintaan, mikä osaltaan rajoittaa välimieslau-
takunnan mahdollisuuksia laadunvalvontaan väli-

8 Kansainvälisellä jutulla tarkoitetaan FAI-välimiesmenettelyssä juttua, jossa vähintään yksi osapuoli on muualta kuin 
Suomesta. Kansainvälisten juttujen osuus on kasvanut viimeisten vuosien aikana merkittävästi. Vuonna 2016 kansainvälisten 
juttujen osuus oli 36 % ja vuonna 2017 (18.8.2017 mennessä) vireille tulleista jutuista noin 43 %. 

9 Ks. erityisesti välimiesmenettelysääntöjen luku III (Välimiesoikeus) ja nopeutetun menettelyn sääntöjen luku III  
(Välimies).

Tarkastelu-
ajanjakso

Annetut  
päätökset  

ja välitystuomiot  
(kpl-määrä 
(%-osuus))

Kotimainen /  
kansainvälinen 

välimies- 
menettely

Välimiesmenettely- 
säännöt / nopeutetun 
menettelyn säännöt /  

ad hoc -välimies- 
menettely

Välimiesten 
lukumäärä 

1 / 3

Menettelyn 
mediaanikesto 

välimies- 
oikeudessa

Lopullinen 
välitystuomio 100 (81 %) 70 % / 30 % 85 % / 6 % / 9 % 83 % / 17 % 8 kk

Päätös väli-
miesmenet-
telyn lopetta-
misesta

19 (15 %) 74 % / 26 % 84 % / 5 % / 11 % 79 % / 21 % 5 kk

Sovinnon 
vahvistava 
välitystuomio

5 (4 %) 100 % / 0 % 80 % / 20 % / 0 % 100 % / 0 % 4 kk

Yhteensä 124 72 % / 28 % 85 % / 6 % / 9 % 83 % / 17 % -
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miehiä valittaessa. Vastuu pätevien välimiesten 
valinnasta siirtyykin näissä tilanteissa asianosaisil-
le itselleen.

Vuonna 2013 voimaan tulleiden sääntöjen 
mukaan välimieslautakunnan on kuitenkin vahvis-
tettava kaikki välimiesten nimeämiset ja määrää-
miset.10 Vahvistamisella tarkoitetaan lautakunnan 
vahvistusta sille, että kyseinen henkilö voi toimia 
välimiehenä sääntöjen mukaisessa menettelyssä. 
Päätös välimiehen vahvistamisesta tehdään sen jäl-
keen, kun asianosaisten määräaika esittää huomi-
oita esteettömyysilmoituksesta tai vastustaa väli-
miehen vahvistamista tai määräämistä on kulunut 
umpeen. Välimiehen katsotaan tulleen määrätyksi 
tehtäväänsä vasta, kun lautakunta on vahvistanut 
tämän nimeämisen tai määräämisen.11 Välimies 
voidaan sääntöjen mukaan jättää vahvistamatta vain,  
jos välimies ei ole sääntöjen mukaisesti puolueeton 
ja riippumaton tai jos hän on muuten sopimaton 
välimieheksi.12 

Huomionarvioista on, ettei vahvistamista kos-
kevalla sääntelyllä ole tarkoitettu tarpeettomasti 
rajoittaa asianosaisten oikeutta nimetä välimiehik-
si sellaisia henkilöitä, joiden asiantuntemukseen 
he luottavat ja joiden he haluavat ratkaisevan rii-
tansa. Vahvistamista koskevalla sääntelyllä on pyrit-
ty ainoastaan puuttumaan ilmeisiin väärinkäytök-
siin, joihin asianosaiset ovat joissakin harvinaisis-
sa tapauksissa syyllistyneet välimiehiä nimetes-
sään.13 Välimiehen vahvistamatta jättäminen on 
käytännössä hyvin poikkeuksellista. Uusien sään-
töjen voimaantulon jälkeen välimieslautakunta on 
tehnyt yhteensä 269 päätöstä koskien välimiehen 
vahvistamista. Näistä vain 14 jutussa joku asian-
osaisista on vastustanut välimiehen vahvistamista. 
Välimieslautakunnan hallitus on joutunut tekemään 
päätöksen vahvistamisen osalta vain yhdeksässä 
tapauksessa, sillä viidessä tapauksessa välimies on 

vapaaehtoisesti luopunut tehtävästä ennen hallituk-
sen kokousta. Vastustaminen on hylätty kahdeksas-
sa tapauksessa ja hyväksytty vain yhdessä tapauk-
sessa.

Koska asianosaisautonomian ja sopimusvapau-
den merkitys välimiesten valinnassa on edellä tode-
tulla tavalla korostunut, asettaa tämä samanaikai-
sesti asianosaisille selvitysvelvollisuuden välimie-
hen osaamisen ja soveltuvuuden osalta. Asianosais-
ten tulisikin panostaa nykyistä enemmän välimies-
ten valintaan ja tiedostaa sopivan välimiehen valin-
nan tärkeys. Sopimussuhteiden monimuotoistumi-
sen ja kansainvälistymisen myötä monimutkaistu-
vat riidat asettavat enenevässä määrin vaatimuksia 
myös välimiehille. Toisaalta myös potentiaalisten 
välimiesten määrä on kasvanut, mikä antaa asian-
osaisille mahdollisuuden aikaisempaa laajemmin 
harkita juuri kyseiseen juttuun sopivalta välimie-
heltä vaadittavia ominaisuuksia ja löytää vaatimuk-
set täyttävä välimies.

Jos päätös välimiesoikeuden määräämisestä 
tulee tehtäväksi välimieslautakunnan hallituksessa, 
pyrkimyksenä on löytää kuhunkin juttuun hyvin 
soveltuva välimies huomioiden muiden seikkojen 
ohella jutun oikeudellinen ja prosessuaalinen luon-
ne, riidan intressi, välimiehen kokemus ja tausta 
sekä välimiesmenettelyn kieli, paikka ja osapuolten 
kotipaikat.14 Hallitus arvioi jokaisessa jutussa 
tapauskohtaisesti sen, mitkä kriteerit ovat keskeisiä 
välimiehen valinnassa.

Välimiehen kokemuksen merkitys korostuu sii-
nä, ettei lautakunta lähtökohtaisesti määrää väli-
mieheksi henkilöä, jolla ei ole kokemusta välimies-
menettelyistä. Aikaisempaa kokemusta välimies-
tehtävistä ei välttämättä edellytetä, mutta välimies-
lautakunnalla pitää olla vahva käsitys ja kokemus 
kyseisen henkilön valmiuksista toimia välimiehenä. 
Useimmiten lautakunnan määräämät välimiehet 

10 Välimiesmenettelysääntöjen 21 § ja nopeutetun menettelyn sääntöjen 20 §.
11 Välimiesmenettelysääntöjen 21.1 § ja nopeutetun menettelyn sääntöjen 20.1 §. 
12 Välimiesmenettelysääntöjen 21.3 § ja nopeutetun menettelyn sääntöjen 20.3 §.
13 Mika Savola: ”Opas Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöihin” (2015), s. 92–96.
14 Mika Savola: ”Opas Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöihin” (2015), s. 97–101.
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ovat toki hoitaneet menestyksellisesti välimiesteh-
täviä jo aiemmin. Välimiehen kokemusta arvioidaan 
sopivaa välimiestä harkittaessa laajasti. Muun muas-
sa prosessinjohtotaidoilla voi olla valinnassa mer-
kitystä. Välimiesoikeuden puheenjohtajaa määrät-
täessä arvioitavaksi voi tulla myös muiden seikko-
jen ohella puheenjohtajalta vaadittava kokemus 
suhteessa välimiesoikeuden jäseniin tai välimiesten 
kokemus suhteessa jutun asiamiehiin. Se, onko 
tehtävään sopivin välimies taustaltaan asianajaja, 
muu lakimies, oikeustieteilijä tai tuomari, tai poik-
keuksellisesti koulutukseltaan muu kuin lakimies, 
arvioidaan tapauskohtaisesti jutun ominaispiirteiden 
perusteella huomioiden myös asianosaisten näke-
mykset. 

Välimieslautakunnan harkinnassa on merkitys-
tä myös asianosaisten ja muiden välimiesten kan-
sallisuudella, sillä säännöt lähtevät siitä, että jos 
asianosaiset ovat eri kansallisuutta, ainoan välimie-
hen on oltava eri kansallisuutta kuin asianosaiset. 
Välimiesoikeuden puheenjohtajan taas on oltava 
eri kansallisuutta kuin asianosaiset ja näiden nime-
ämät välimiehet, elleivät asianosaiset ole toisin 
sopineet tai ellei hallitus erityisestä syystä katso 
tarkoituksenmukaiseksi määrätä ainoaksi välimie-
heksi tai välimiesoikeuden puheenjohtajaksi hen-
kilöä, jolla on sama kansallisuus kuin jollakin asi-
anosaisella tai asianosaisten nimeämällä välimie-
hellä.15 Toisinaan välimieslautakunta tiedustelee 
asianosaisilta ennen välimiehen määräämistä heidän 
käsityksiään välimiehen kansallisuuden osalta. Näin 
on erityisesti silloin, jos esimerkiksi suomalaisen 
ja ulkomaalaisen yrityksen välisessä jutussa on 
useita seikkoja, jotka puoltaisivat suomalaisen väli-
miehen määräämistä. Nämä seikat voivat liittyä 
niin välimiesmenettelyn kieleen, asiamiesten kan-
sallisuuteen ja toimipaikkaan, välimiesmenettelyn 
paikkaan ja välimiesoikeuden puheenjohtajaa mää-
rättäessä välimiesoikeuden jäsenten kansallisuuksiin 
sekä viime kädessä myös prosessiekonomiaan.

Välimieslautakunta saa arvokasta palautetta väli-
miesten ja välimieslautakunnan toiminnasta lähet-
tämiensä palautekyselyiden kautta. Palautekysely 
lähetetään asianosaisten asiamiehille sen jälkeen, 
kun jutun käsittely välimieslautakunnassa on päät-
tynyt. Kaikki palautteet luetaan lautakunnassa huo-
lella ja niihin palataan tarvittaessa myös seuraavan 
kerran, kun lautakunta harkitsee saman välimies-
kandidaatin määräämistä. Välimieslautakunta huo-
mioi luonnollisesti myös muun markkinoilta kuu-
luvan palautteen arvioidessaan sopivia välimie-
skandidaatteja.

3.2 Välitystuomioiden laadunvalvonta

Välimiesoikeuden on toimitettava alkuperäinen 
kappale välitystuomiosta kullekin asianosaiselle ja 
välimieslautakunnalle viivytyksettä sen jälkeen, 
kun välitystuomio on annettu. Toisin kuin kansain-
välisen kauppakamarin kansainvälisen välitystuo-
mioistuimen (ICC International Court of Arbitra-
tion) hallinnoimassa välimiesmenettelyssä, FAI-
välimiesmenettelyssä ei noudateta niin sanottua 
scrutiny-menettelyä, jossa välitystuomio toimitetaan 
instituutille tarkastettavaksi ennen välitystuomion 
antamista. Välitystuomiota kuitenkin tarkastellaan 
välimieslautakunnassakin huolella sen jälkeen, kun 
välitystuomio on annettu. Toisinaan välimiehet 
lähettävät välitystuomioluonnoksen välimieslauta-
kunnan sihteeristöön jo siinä vaiheessa, kun he 
pyytävät välimieslautakuntaa vahvistamaan väli-
miesmenettelyn kustannukset. Tällöin välitystuomio 
toimitetaan välimieslautakunnalle vain välimies-
menettelyn kustannusten oikean tason määrittämi-
sen helpottamiseksi. Koska säännöt eivät anna väli-
mieslautakunnalle sen paremmin oikeutta kuin 
velvollisuuttakaan välitystuomioiden etukäteistar-
kastukseen, sihteeristö ei käy välitystuomiota yksi-
tyiskohtaisesti läpi ennen kuin välimiesoikeus on 
antanut välitystuomion.  

15 Välimiesmenettelysääntöjen 21.6 § ja nopeutetun menettelyn sääntöjen 20.6 §.
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Välitystuomion saavuttua sihteeristöön välitys-
tuomion antamisen jälkeen, välitystuomiosta tar-
kastetaan tietyt perusasiat, kuten se, että lautakun-
nan vahvistamat kustannukset on kirjattu oikein 
välitystuomioon. Sihteeristön suorittaman välitys-
tuomion läpikäynnin lisäksi välitystuomiota tar-
kastellaan seuraavassa välimieslautakunnan halli-
tuksen kokouksessa sikäli, kun tuomio on herättä-
nyt kommentteja siihen perehtyneissä hallituksen 
jäsenissä. Välimieslautakunta ei luonnollisesti voi 
syvällisesti ottaa kantaa välitystuomion perustelui-
hin, riidan substanssin tai näytön arvioinnin ja joh-
topäätösten oikeellisuuteen. Sen sijaan välimies-
lautakunta kiinnittää erityisesti huomiota sääntöjen 
ja välimiesmenettelyn paikan lain säännösten nou-
dattamiseen sekä alla esille tuotaviin muihin hyvän 
välitystuomion ominaispiirteisiin. Mikäli välitys-
tuomiossa on jotakin sellaista huomautettavaa, jon-
ka osalta saatavan palautteen välimieslautakunta 
katsoo hyödyttävän välimiestä mahdollisissa tule-
vissa välimiestehtävissä, välimieslautakunnan pää-
sihteeri on yhteydessä välimieheen ja kertoo väli-
mieslautakunnan havainnoista. Välimieslautakun-
nan kokemusten mukaan tällainen rakentava palau-
te on otettu kiitollisuudella vastaan. 

4 Havaintoja välitystuomioiden laadusta

4.1 Taustaksi

Minkälainen on hyvä välitystuomio, on kysymys, 
johon on vaikea antaa yksiselitteistä vastausta. Se 
riippuu kustakin yksittäistapauksesta, asiaa ratkai-
sevista ja välitystuomiota kirjoittavista välimiehis-
tä ja heidän harkinnastaan ja preferensseistään. Ei 
ole olemassa yhtä oikeaa tapaa laatia välitystuomio. 
Tärkeää on kuitenkin pitää kirkkaana mielessä se, 

että lopputuloksena pitäisi olla täytäntöönpanokel-
poinen välitystuomio. Selvää onkin, että hyvän 
välitystuomion tulee joka tapauksessa täyttää sovel-
tuvin osin niin asianosaisten solmiman välitysso-
pimuksen, sovellettavien välimiesmenettelysään-
töjen kuin sovellettavan välimiesmenettelylain (lex 
arbitri) säännökset.16 

Monet kansalliset välimiesmenettelylait sisäl-
tävät samantapaisia välitystuomioiden muotovaa-
timuksia. Nämä vaatimukset liittyvät erityisesti 
välitystuomion kirjalliseen muotoon, välitystuomi-
on allekirjoittamiseen, päiväämiseen, antamispaik-
kaan kuin toisinaan myös välitystuomioiden perus-
teluihin. Osa muotovaatimuksista on laista riippu-
en pakollisia eikä niistä voi poiketa asianosaisten 
suostumuksinkaan. Muotovaatimusten samankal-
taisuus kansallisissa välimiesmenettelylaeissa joh-
tuu erityisesti siitä, että Yhdistyneiden kansakuntien 
kansainvälisen kauppaoikeuden toimikunnan 
(”UNCITRAL”) kansainvälistä kaupallista väli-
miesmenettelyä koskeva mallilaki (”UNCITRAL 
Model Law on International Commercial Arbitra-
tion”; ”UNCITRALin mallilaki”)17 on otettu joko 
sellaisenaan tai vain vähäisin muutoksin osaksi 
kansallista välimiesmenettelylainsäädäntöä hyvin 
monissa valtioissa. UNCITRALin mallilain luku 
VI käsittelee välitystuomion tekemistä sisältäen 
säännöksiä koskien sovellettavia oikeusohjeita, 
päätöksentekoa välimiesoikeudessa, sovinnon vai-
kutuksia, välitystuomioiden muoto- ja sisältövaa-
timuksia, menettelyn lopettamista, välitystuomion 
oikaisua ja tulkintaa sekä lisätuomiota. Välitystuo-
mioiden muoto- ja sisältövaatimuksista todetaan 
31 artiklassa seuraavasti:

(1) Välitystuomio on laadittava kirjallisesti, ja väli-
miehen tai välimiesten on allekirjoitettava välitys-
tuomio. Mikäli välimiehiä on useampi kuin yksi, 
välimiesoikeuden jäsenten enemmistön allekirjoi-
tukset riittävät, jos välitystuomiossa on mainittu syy 

16 Tietyissä tilanteissa välitystuomiota laadittaessa on mietittävä myös sitä, missä välitystuomio todennäköisesti laitetaan 
täytäntöön, ja seuraako kyseisen maan lainsäädännöstä pakottavia vaatimuksia välitystuomion muodon tai sisällön osalta.

17 UNCITRALin mallilaki hyväksyttiin vuonna 1985, mutta siihen on tehty eräitä muutoksia ja lisäyksiä vuonna 2006. 
UNCITRALin mallilaki löytyy täältä: http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/1985Model_arbitration.
html.
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asian käsittelyyn osallistuneen välimiehen allekir-
joituksen puuttumiselle. 
(2) Välitystuomio on perusteltava, elleivät asianosai-
set ole sopineet, että tuomiota ei tarvitse perustella, 
tai mikäli kyseessä on 30 artiklan mukainen sovin-
non vahvistava välitystuomio. 
(3) Välitystuomiossa on mainittava sen antopäivä ja 
20 artiklan (1) momentissa määritelty välimiesme-
nettelyn paikka. Välitystuomio katsotaan annetuksi 
tässä välimiesmenettelyn paikassa. 
(4) Välitystuomion antamisen jälkeen kullekin asi-
anosaiselle on toimitettava välimiesten tämän artik-
lan (1) momentin mukaisesti allekirjoittama kappa-
le välitystuomiosta.18

Suomessa laki välimiesmenettelystä (23.10. 
1992/967; ”välimiesmenettelylaki” tai ”VML”) ei 
vastaa täysin UNCITRALin mallilakia, mutta mal-
lilaista on haettu vaikutteita välimiesmenettelylakia 
säädettäessä. Tämän vuoksi myös välimiesmenet-
telylain välitystuomioiden sisältö- ja muotovaati-
mukset vastaavat pitkälti edellä jo mainittuja vaa-
timuksia (katso erityisesti VML 31–39 §:t). UNCIT-
RALin mallilakia vastaavasti välimiesmenettely-
laki sisältää säännökset koskien välitystuomion 
kirjallista muotoa ja allekirjoittamista.19 Jos näitä 
muotomääräyksiä ei ole noudatettu, välitystuomio 
on mitätön lukuun ottamatta tilannetta, jossa yhden 
tai useamman välimiehen allekirjoitus puuttuu, jos 
tuomio on välimiesten enemmistön allekirjoittama 
ja he ovat merkinneet välitystuomioon sen syyn, 
miksi käsittelyyn osallistunut välimies ei ole alle-
kirjoittanut tuomiota.20 Välitystuomiossa on mai-
nittava lisäksi sen antamispäivä ja se on merkittävä 
annetuksi paikkakunnalla, jolla välimiesmenettely 
on sovittu tai määrätty tapahtuvaksi.21 Antamispäi-
vän tai paikan puuttuminen välitystuomiosta ei 
vaikuta välitystuomion pätevyyteen. Välimiesme-
nettelylaki sisältää lisäksi säännöksen siitä, että 

kappale välitystuomiota on asiamukaisesti allekir-
joitettuna annettava kullekin asianosaiselle väli-
miesten istunnossa tai heille toimitettava muutoin 
todistettavalla tavalla.22 Edellä viitattujen säännös-
ten lisäksi on tärkeää huomata, että välimiesmenet-
telylaki velvoittaa sisällyttämään välitystuomioon 
muutoksenhakuohjauksen koskien välimiehille 
määrättyjä korvauksia.23 UNCITRALin mallilaista 
ja FAI-välimiesmenettelyssä noudatettavista sään-
nöistä poiketen välimiesmenettelylaki ei sisällä 
mainintaa välitystuomion perustelemisesta.

Vaikka välimiesmenettelylaki ei sisällä edellä 
viitattujen säännösten lisäksi muita yksityiskohtai-
sia säännöksiä välitystuomioiden tekemisestä tai 
niiden perustelemisesta, on välimiesmenettelyn 
paikan ollessa Suomessa välimiehen tärkeää tuntea 
hyvin välimiesmenettelylain säännökset ja niiden 
merkitys laajemminkin. Näillä säännöksillä on 
luonnollisesti heijastusvaikutuksia koko välimies-
menettelyn ja sitä kautta välitystuomion sisältöön 
ja mahdollisiin seurannaisprosesseihin välitystuo-
mion antamisen jälkeen. Koska FAI-välimiesme-
nettelyissä välimiesmenettelyn paikka on käytän-
nössä lähes aina Suomessa, on sovellettavien sään-
töjen lisäksi myös välimiesmenettelylain säännös-
ten ja niiden soveltamiskäytännön tunteminen 
ensiarvoisen tärkeää. Tältä osin kiinnitetään huo-
miota tämän artikkelin kanssa samanaikaisesti täs-
sä Defensor Legis -aikakauskirjassa julkaistavaan 
Mika Savolan artikkeliin ”Miksi ja miten välimies-
menettelylakia tulisi muuttaa?”. Artikkeli nostaa 
esille välimiesmenettelylain säännöksissä havait-
tuja ongelmallisia kohtia, jotka ovat relevantteja 
myös tämän artikkelin aiheen kannalta.

FAI-välimiesmenettelyssä on tärkeää huomioi-
da erityisesti sääntöjen luvun V säännökset väli-

18 Epävirallinen suomenkielinen käännös UNCITRALin mallilain 31 artiklasta.
19 Välimiesmenettelylain 36.1 §.
20 Välimiesmenettelylain 40.1 §:n 4. alakohta ja 40.2 §.
21 Välimiesmenettelylain 36.2 §. Tältä osin on tärkeää huomata, että vaikka välimiesmenettelyn juridinen paikka on esi-

merkiksi Helsinki, istunnot voidaan pitää myös muualla kuin Helsingissä ja myös välitystuomio voidaan tosiasiallisesti alle-
kirjoittaa muualla kuin Helsingissä. Tästä huolimatta välitystuomio on merkittävä annetuksi sillä paikkakunnalla, joka on 
sovittu välimiesmenettelyn paikaksi.

22 Välimiesmenettelylain 37 §.
23 Välimiesmenettelylain 47.4 §.
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tystuomioista ja päätöksistä. Kyseinen luku sisältää 
säännöksiä koskien välitystuomioiden ja päätösten 
tekemistä, välitystuomion muotoa ja sitovuutta, 
lopullisen välitystuomion määräaikaa, osa- ja väli-
tuomiota, sovintoa ja muuta perustetta välimies-
menettelyn lopettamiselle, välitystuomion oikaisua 
ja tulkintaa sekä lisätuomiota. 

Säännöt asettavat välitystuomiolle tiettyjä muo-
tovaatimuksia: Välitystuomio on laadittava kirjal-
lisesti. Välimiesmenettelysääntöjen mukaisessa 
menettelyssä tuomio on perusteltava, elleivät asi-
anosaiset ole toisin sopineet24, kun taas nopeute-
tussa menettelyssä välitystuomiossa ei ole perus-
teluja, ellei asianosainen ole pyytänyt tuomion 
perustelemista välimiehen asettamassa määräajas-
sa.25 Välimiesten on allekirjoitettava välitystuomio 
ja tuomiossa on mainittava välimiesmenettelyn 
paikka ja tuomion antopäivä.26 Välimiesoikeuden 
on toimitettava kappale välitystuomiosta kullekin 
asianosaiselle ja lautakunnalle viivytyksettä.27 

FAI-välimiesmenettelyssä sääntöjen määräykset 
ohittavat sovellettavan välimiesmenettelylain sään-
nökset lain pakottavia säännöksiä lukuun ottamat-
ta. Suomessa välimiesmenettelylaki ei kuitenkaan 
sisällä sääntöjä pidemmälle meneviä muotovaati-
muksia välitystuomioiden muodon tai sisällön osal-
ta, joskin välimiesmenettelylain säännös muutok-
senhakuohjauksesta välimiesoikeuden palkkiorat-
kaisuun on huomioitava välitystuomiota laaditta-
essa. FAI-välimiesmenettelyssä välimiehiä keho-
tetaan myös huolella tutustumaan välimieslauta-
kunnan laatimaan välimiehen ohjeeseen ja ohjee-
seen sihteerin käytöstä28 sekä välimieslautakunnan 
sihteeristöltä juttujen yhteydessä saataviin muihin 
ohjeisiin esimerkiksi välimiesoikeuden palkkio- ja 
kululaskujen laatimista koskien.

Sen lisäksi, että hyvän välitystuomion tulee edel-
lä jo mainitulla tavalla täyttää asianosaisten solmi-

man välityssopimuksen, sovellettavien välitysins-
tituutin sääntöjen ja sovellettavan välimiesmenet-
telylain säännökset, kotimaisessa ja kansainväli-
sessä välimiesmenettelykäytännössä on muodos-
tunut tiettyjä tuomion laadinnassa hyväksi havait-
tuja menettelytapoja ja hyvän välitystuomion omi-
naispiirteitä, jotka välimiehen tulisi huomioida. 
Seuraavassa näistä menettelytavoista ja hyvän 
välitystuomion ominaispiirteistä nostetaan esille 
sellaisia, joiden osalta välimieslautakunta on 
havainnut parannettavaa FAI-välimiesmenettelyis-
sä annettujen välitystuomioiden osalta. Lisäksi 
kiinnitetään huomiota sellaisiin juridisesti vähem-
män merkityksellisiin seikkoihin, joihin kuitenkin 
välimieslautakunnan lisäksi myös asianosaiset saat-
tavat kiinnittää huomiota, ja jotka voivat erityises-
ti hävinneen osapuolen silmissä vähentää välitys-
tuomion sisällön uskottavuutta ja laadukkuutta.

4.2 Muutama yleinen huomio välitystuomioista

Hyvästä välitystuomiosta pitäisi käydä selvästi ja 
yksiselitteisesti ilmi se, mitä asianosaiset ovat puo-
lin ja toisineen vaatineet, ja mihin he ovat vaati-
muksensa perustaneet, miten välimiesoikeus on 
nämä vaatimukset ratkaissut ja miksi välimiesoi-
keus on kunkin vaatimuskohdan osalta päätynyt 
tiettyyn ratkaisuun. Jutun hävinneen asianosaisen 
on paljon helpompi hyväksyä välitystuomion lop-
putulos, jos asianosainen kokee paitsi saaneensa 
tarpeellisen tilaisuuden asiansa ajamiseen ja tul-
leensa kohdelluksi tasapuolisesti, myös saaneensa 
menettelyn lopputuotteena välitystuomion, joka 
sisältää selkeästi ja laadukkaasti perustellun oikeu-
dellisen arvioinnin ja ratkaisun. Vaikka tämä oikeu-
dellinen arviointi olisi sinällään tehty laadukkaas-
ti, voivat tietyt vähäpätöisiltäkin kuulostavat asiat 
ja virheet itse välitystuomion tekstissä ja käytetyis-

24 Välimiesmenettelysääntöjen 41.1 §. 
25 Nopeutetun menettelyn sääntöjen 39.1 §.
26 Välimiesmenettelysääntöjen 41.2 § ja nopeutetun menettelyn sääntöjen 39.2 §.
27 Välimiesmenettelysääntöjen 41.3 § ja nopeutetun menettelyn sääntöjen 39.3 §.
28 Ohjeet löytyvät välimieslautakunnan internet-sivuilta https://arbitration.fi/fi/valimiesmenettely/ohjeet-ja-maaraykset/.
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sä ilmaisuissa antaa välitystuomiosta paitsi kesken-
eräisen ja viimeistelemättömän kuvan, myös pahim-
millaan johtaa juridisesti virheelliseen lopputule-
maan mahdollisine seurannaisprosesseineen. Seu-
raavat esimerkit havainnollistanevat asiaa.

Välimieslautakunnan käytännössä on havaittu, 
että välitystuomiot sisältävät valitettavan usein ter-
minologista hapuilua on sitten kyse instituutin tai 
sovellettavien sääntöjen nimistä kuin laissa tai sään-
nöissä noudatetusta terminologiasta muuten. Myös 
kantaja ja vastaaja -termit menevät toisinaan sekai-
sin. Välitystuomiossa onkin suositeltavaa käyttää 
kantaja ja vastaaja -termien sijaan asianosaisista 
niiden virallisia nimiä tai nimien lyhennelmiä. Täl-
laiset edellä viitatut sinällään pieneltä kuulostavat 
virheet erityisesti tuomiolauselmassa voivat kui-
tenkin pahimmillaan johtaa juridisesti virheelliseen 
lopputulemaan. Tämän vuoksi huomion kiinnittä-
minen oikeaan terminologiaan ja lyhenteiden mää-
ritteleminen ja niiden johdonmukainen käyttö on 
myös tärkeä osa laadukasta välitystuomiota. 

Toisinaan välitystuomiot ovat myös teknisesti 
viimeistelemättömiä, rakenteeltaan sekavia ja vai-
keaselkoisia. Tämä voi osaltaan johtaa siihen, että 
välitystuomiota luettaessa jää vaikutelma, että 
perusteluiden punainen lanka katkeaa. Sama koskee 
tilannetta, jossa välitystuomio sisältää paljon kir-
joitusvirheitä ja kieliasu on muutenkin huolittele-
matonta ja epätarkkaa. Tällainen vaikeaselkoisuus 
ja keskeneräisyys voi toisinaan – perustellustikin 
– johtaa siihen, että asianosaiset kyseenlaistavat 
välitystuomion perusteluita ja johtopäätöksiä laa-
jemminkin. 

Riitojen monimutkaistuminen ja niiden raha-
määräisten intressien kasvaminen lisättynä riite-
lystä aiheutuviin toisinaan merkittäviinkin kustan-
nuksiin ovat johtaneet siihen, että erilaiset välimies-
menettelyn seurannaisprosessit ovat lisääntyneet. 
Sen lisäksi, että välitystuomioita pyydetään toisi-
naan oikaisemaan ja tulkitsemaan, ja pyydetään 
lisätuomioita, erityisesti välitystuomioiden kumoa-
miskanteet ovat lisääntyneet, myös Suomessa. Vaik-
ka itse seurannaisprosessi ei lopulta johtaisikaan 
sitä hakeneen asianosaisen toivomaan lopputulok-
seen, tällainen prosessi jo itsessään vie asianosais-
ten (ja välimiesoikeuden) aikaa, ja aiheuttaa lisäk-

si kustannuksia. Tämän vuoksi välimiesten tulisi 
kiinnittää erityisen paljon huomiota siihen, että 
asian laadukas oikeudellinen arviointi käy selke-
ästi, ymmärrettävästi ja yksiselitteisesti ilmi väli-
tystuomiosta. Tätä työtä helpottaa se, jos välitys-
tuomio on johdonmukaisesti ja lukijaystävällisesti 
kirjoitettu, ja sen rakenne on selkeä. 

Välitystuomioiden rakenne noudattaa usein 
saman tapaista järjestystä. Välitystuomiot sisältävät 
ensin perustietojen lisäksi kuvauksen välityssopi-
muksesta, menettelyn keskeisistä vaiheista ja väli-
miesoikeuden asettamisesta. Tämän lisäksi välitys-
tuomiosta käy ilmi asianosaisten vaatimukset perus-
teineen ja esitetty todistelu. Nämä välitystuomion 
osat vastaavat pitkälti niitä tietoja, joita sisällytetään 
resiittiin myös yleisen tuomioistuimen puolella. 
Lisäksi välitystuomion perustelut ovat luonnolli-
sesti hyvin tärkeä osa välitystuomiota, puhumatta-
kaan tuomiolauselmasta. Lopuksi välitystuomio 
sisältää muita, muun muassa soveltuvan välimies-
menettelylain ja -sääntöjen edellyttämiä, mainin-
toja. Näitä kaikkia välitystuomion keskeisiä osia 
sivutaan seuraavissa kappaleissa muutamien kom-
menttien ja esimerkkien kautta. Tarkoituksena ei 
kuitenkaan ole tyhjentävästi käsitellä seikkoja, joi-
ta kussakin välitystuomion osassa olisi hyvä käsi-
tellä. 

4.3 Välitystuomion perustiedot

Välitystuomion perustietoja ovat tyypillisesti asiaa 
(asianimike) ja asianosaisia koskevat tiedot. Eri-
tyisesti asianosaisten tunnistetiedot ovat tärkeitä jo 
välitystuomion mahdollista täytäntöönpanoakin 
ajatellen. Nämä perustiedot on välitystuomioissa 
useimmiten huolella kirjoitettu, mutta toisinaan 
välitystuomioista jää uupumaan asianosaisten y-tun-
nukset tai henkilötunnukset. Nämä tiedot ovat kui-
tenkin tärkeitä erityisesti sen vuoksi, että asian-
osaisten nimet saattavat muuttua paitsi menettelyn 
aikana, myös sen jälkeen. Jos asianosaisen nimi 
muuttuu menettelyn aikana, on uuden nimen tär-
keää käydä ilmi välitystuomiosta tai menettelyn 
lopettamista koskevasta päätöksestä. Välimieslau-
takunta suosittelee, että välitystuomiossa ja menet-
telyn lopettamispäätöksessä ilmoitetaan myös  
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asianosaisten asiamiesten nimet ja prosessiyhteys-
tiedot. Lisäksi on suositeltavaa mainita ainoan väli-
miehen tai välimiesoikeuden puheenjohtajan ja 
jäsenten nimet, tittelit ja mahdollisesti myös heidän 
yhteystietonsa. 

Tuomion kansilehdeltä ja perustiedoista jää toi-
sinaan uupumaan välimieslautakunnan asianume-
ro (esim. FAI 50/2017). Se on kuitenkin yksi tuo-
mion tärkeistä tunnistetiedoista osoittaen, että 
kyseessä on ollut tietyn instituutin hallinnoima 
välimiesmenettely. Sama koskee tietoa siitä, mikä 
tuomio (lopullinen välitystuomio, osa- tai välitys-
tuomio, sovinnon vahvistava välitystuomio, lisä-
tuomio) tai päätös (esim. päätös menettelyn lopet-
tamisesta) on kyseessä. 

Välitystuomion perustietojen lisäksi välimies-
lautakunta suosittelee, että välitystuomioon lisätään 
sivunumerot ja tuomion alkuun sisällysluettelo 
hyvin lyhyitä tuomioita lukuun ottamatta. Sisällys-
luettelo jäsentää tuomion rakennetta ja usein sitä 
kautta myös välimiehen ajattelua. Myös kappalei-
den numerot helpottavat välitystuomion lukemista 
ja välitystuomion eri kohtiin viittaamista.

4.4 Välityslauseke ja välityssopimus

Välityssopimus ja sen mahdolliset muutokset on 
syytä siteerata välitystuomiossa sanatarkasti. Tämä 
välitystuomion yksi keskeinen elementti puuttuu 
välitystuomioista turhan usein, vaikka välityssopi-
muksen sisällöllä on merkitystä niin välitysinsti-
tuutin kuin välimiehenkin toimivallan kannalta.

Välityssopimuksissa ei aina ole etukäteen sovit-
tu välimiesten lukumäärästä, välimiesmenettelyn 
kielestä tai paikasta. Varsinkin tällöin on tärkeää, 
että välitystuomiosta käy selvästi ilmi, miten tiettyyn 
välimiesten lukumäärään29, välimiesmenettelyn kie-
leen30 tai paikkaan31 on päädytty. Välimiesmenette-
lyn paikan osalta sen juridinen merkitys esimerkik-
si mahdollisten kumoamiskanneprosessien osalta 
korostaa paikan selventämisen tärkeyttä. 

Välityslauseke on saattanut jättää avoimeksi 
myös sen, mitä lakia tai muita oikeusohjeita riidan 
ratkaisemisessa sovelletaan. Asianosaisten sopi-
muksen puuttuessa välimiesoikeus soveltaa sään-
töjen mukaan sen valtion lakia tai muita oikeusoh-
jeita, joita se pitää tarkoituksenmukaisimpina.32 Se, 
miten tietyn lain tai oikeusohjeen soveltamiseen 
on päädytty, on tärkeää tuoda välitystuomiossa ilmi 
joko tässä välitystuomion alkuosassa tai myöhem-
min perusteluissa. Myös sovellettavien institutio-
naalisten sääntöjen versio on hyvä käydä ilmi väli-
tystuomiosta. 

4.5 Välimiesmenettelyn keskeiset vaiheet ja 
välimiesoikeuden asettaminen

Välitystuomion alkuun tulisi sisällyttää lyhyehkö 
kuvaus menettelyn keskeisistä vaiheista. Näitä ovat 
ensinnäkin menettelyn alkuvaiheen tapahtumat 
jutun vireille tulosta aina välimiesoikeuden asetta-
miseen asti. Seuraavassa esitetään muutama kom-
mentti näiden osalta välimieslautakunnan havain-
tojen pohjalta. 

29 Jos kyse on välimiesmenettelysääntöjen mukaisesta menettelystä ja asianosaiset eivät ole sopineet välimiesten lukumää-
rästä, välimiehiä on yksi, ellei hallitus katso kolmijäsenistä välimiesoikeutta tarkoituksenmukaiseksi ottaen huomioon riidan 
arvo, jutun vaikeusaste, asianosaisten näkemykset ja muut merkitykselliset seikat (välimiesmenettelysääntöjen 16 §). Nopeute-
tussa välimiesmenettelyssä riita ratkaistaan yksijäsenisessä välimiesoikeudessa (nopeutetun menettelyn sääntöjen 15 §).

30 Elleivät asianosaiset ole sopineet, mitä kieltä välimiesmenettelyssä käytetään, välimiesoikeus päättää välimiesmenette-
lyn kielen asianosaisia kuultuaan (välimiesmenettelysääntöjen 27 § ja nopeutetun menettelyn sääntöjen 26 §).

31 Lautakunta määrää välimiesmenettelyn paikan, elleivät asianosaiset ole siitä sopineet tai jos asia on epäselvä. Lautakun-
ta voi kuitenkin jättää välimiesmenettelyn paikan määräämisen välimiesoikeuden tehtäväksi, jos lautakunta katsoo tämän 
tarkoituksenmukaiseksi (välimiesmenettelysääntöjen 26 § ja nopeutetun välimiesmenettelysääntöjen 25 §). Kun kyse on koti-
maisesta välimiesmenettelystä, lautakunta jättää lähtökohtaisesti aina välimiesmenettelyn paikan määräämisen välimiesoikeu-
den tehtäväksi. Kansainvälisissä välimiesmenettelyissä tilanne arvioidaan tapauskohtaisesti.

32 Välimiesmenettelysääntöjen 28 § ja nopeutetun menettelyn sääntöjen 27 §.
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Ensinnäkin, jos vastaaja on ollut passiivinen 
eikä ole toimittanut vastausta tai muitakaan kirjel-
miä, on tästä, ja siitä, miten vastaajan passiivisuus 
on huomioitu menettelyssä, syytä mainita välitys-
tuomiossa. 

Toinen huomionarvioinen seikka liittyy väli-
miesoikeuden asettamiseen. Välitystuomioissa jää 
toisinaan epäselväksi se, kuka on asettanut väli-
miesoikeuden ja miten välimiesoikeus on asetettu: 
onko asianosainen/asianosaiset nimenneet välimie-
hen/välimiehet vai onko välimieslautakunta mää-
rännyt välimiehen/välimiehet ja miksi (esimerkik-
si sen johdosta, että passiivinen vastaaja ei ole 
nimennyt omaa välimiestään määräajassa ja lauta-
kunta on määrännyt välimiehen vastaajan puolesta). 
Suositeltavaa on todeta välitystuomiossa selvästi 
se, miten välimiehen asettamisprosessi on edennyt 
aina välimiehen vahvistamiseen asti. Jos joku asi-
anosaisista on vastustanut välimiehen vahvistamis-
ta, myös tästä ja välimieslautakunnan hallituksen 
ratkaisusta vahvistamisen osalta on hyvä mainita 
välitystuomiossa. Myös välimiesoikeuden sihteerin 
käytöstä ja siitä, että asianosaisia on kuultu sihtee-
rin käytön osalta, on tärkeää mainita välitystuomi-
ossa.33 Maininta sihteerin käytöstä puuttuu välitys-
tuomioista hyvin usein, vaikka välimieslautakunnan 
tietoon on tavalla tai toisella tullut, että välimies-
oikeudella on ollut sihteeri käytössä.

Menettelyn alkuvaiheen ja välimiesoikeuden 
asettamisen lisäksi välitystuomion tulisi sisältää 
kuvaus tehdyistä merkityksellisistä päätöksistä tai 
asianosaisten sopimuksista. Tällaisia seikkoja voi-
vat olla esimerkiksi mahdollinen toimivalta- tai 
esteellisyysväite ja ratkaisu siihen. Välitystuomioon 
on hyvä ottaa myös maininta järjestäytymisistunnon 
ja muiden istuntojen pitämisestä ja niissä tehdyis-
tä päätöksistä. Suositeltavaa on lisäksi luetella asi-
anosaisten toimittamat kirjelmät ja ottaa maininta 
pidetyistä/annetuista loppulausunnoista. Välitys-
tuomiossa on myös tärkeää mainita siitä, jos asi-
anosaiset eivät ole pyytäneet perustelemaan väli-

tystuomiota ja tämän vuoksi välitystuomio sisältää 
ainoastaan asian ratkaisun ilman perusteluita. 
Nopeutetussa menettelyssä annetussa välitystuo-
miossa taas ei lähtökohtaisesti ole perusteluja. Väli-
tystuomiossa on kuitenkin hyvä mainita, jos asian-
osaiset ovat pyytäneet tuomion perustelemista väli-
miehen asettamassa määräajassa. 

Lopuksi välitystuomiossa on tässä yhteydessä 
tärkeää lausua menettelyn päättyneeksi julistami-
sesta. Sääntöjen mukaan mahdollisimman pian 
suullisen käsittelyn päätyttyä tai välimiesoikeuden 
saatua asianosaisilta viimeiset pyydetyt kirjelmät 
välimiesoikeuden on julistettava menettely päätty-
neeksi ja ilmoitettava asianosaisille ja lautakunnal-
le päivämäärä, johon mennessä välimiesoikeus 
arvioi antavansa välitystuomion.34 Maininta siitä, 
että menettely on sääntöjen mukaisesti julistettu 
päättyneeksi, puuttuu usein välitystuomioista. Kos-
ka päättyneeksi julistamisen jälkeen asianosaiset 
eivät saa esittää uusia vaatimuksia, väitteitä tai 
todistelua, ellei välimiesoikeus poikkeustapaukses-
sa salli sitä, on menettelyn päättyneeksi julistami-
nen ja siitä maininnan ottaminen välitystuomioon 
tärkeää. Suositeltavaa on myös tiedustella asian-
osaisilta ennen menettelyn päättyneeksi julistamis-
ta, että onko heille varattu tarpeellinen tilaisuus 
asiansa ajamiseen. Tämä ja asianosaisten vastauk-
set välimiesoikeuden tiedusteluun on myös tärkeää 
kirjata välitystuomioon. 

Sääntöjen mukaan menettely tulee julistaa päät-
tyneeksi mahdollisimman pian suullisen käsittelyn 
päätyttyä ja välimiesoikeuden saatua asianosaisil-
ta viimeiset pyydetyt kirjelmät. Kysymys herää 
toisinaan siitä, miten asianosaisten oikeudenkäyn-
tikuluvaatimusten osalta tulee menetellä – juliste-
taanko menettely päättyneeksi jo ennen oikeuden-
käyntikuluvaatimusten esittämistä vai vasta niiden 
esittämisen jälkeen. Jos välimiesoikeus julistaa 
välimiesmenettelyn päättyneeksi ennen oikeuden-
käyntikuluvaatimusten esittämistä, välimiesoikeu-
den on syytä samalla todeta, että asianosaisten 

33 Ks. tarkemmin välimieslautakunnan ohje sihteerin käytöstä: https://arbitration.fi/wp-content/uploads/sites/22/2016/07/
ohje-sihteerin-kaytosta.pdf.

34 Välimiesmenettelysääntöjen 39 § ja nopeutetun menettelyn sääntöjen 38 §.
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myöhemmin sovitusti tarkentamat oikeudenkäyn-
tikuluvaatimukset ja lausumat toistensa oikeuden-
käyntikuluvaatimuksista otetaan kuitenkin huomi-
oon asiaa ratkaistaessa. Tällöin välimiesoikeuden 
on samalla syytä painottaa asianosaisille, että oikeu-
denkäyntikululausumissa ei saa esittää mitään pää-
asiaan liittyviä vaatimuksia, väitteitä tai todistelua. 
Muussa tapauksessa välimiesoikeuden eteen voi 
tulla kysymys siitä, joudutaanko menettely avaa-
maan uudelleen, jos joku asianosaisista esittäisi 
tällaisia uusia vaatimuksia, väitteitä tai todistelua.

Menettelyn päättyneeksi julistamisen yhteydes-
sä välimiesoikeuden on ilmoitettava asianosaisille 
ja välimieslautakunnalle päivämäärä, johon men-
nessä välimiesoikeus arvioi antavansa välitystuo-
mion. Itse välitystuomiosta on tärkeää käydä ilmi 
välitystuomion antamisen sääntöjen tai asianosais-
ten sopimuksen mukainen määräaika ja mahdolli-
set määräaikaan myönnetyt/sovitut pidennykset. 
Tämän merkitystä korostaa se, että välitystuomion 
määräajan ylittämisen juridinen merkitys ja seura-
ukset vaihtelevat sovellettavan lainsäädännön 
mukaan. Suomessa ei ole ennakkoratkaisua tämän 
kysymyksen osalta, mutta on mahdollista, että väli-
miesoikeuden katsottaisiin menettäneen toimival-
tansa määräajan umpeuduttua ja määräajan päät-
tymisen jälkeen annettu välitystuomio olisi moit-
teenvaraisesti pätemätön. 

4.6 Asianosaisten vaatimukset ja  
vaatimusten perusteet 

Asianosaisten vaatimukset tulisi esittää välitystuo-
miossa sanatarkasti siten kuin asianosaiset ovat ne 
itse muotoilleet. Vaatimusten lisäksi myös vaati-
musten pääasialliset perusteet on tärkeää kirjata 
välitystuomioon. Tämä koskee niin tosiseikkoja, 
keskeisiä todistustosiseikkoja kuin oikeudellisia 
argumenttejakin. Myös asianosaisten kuluvaati-
muksista ja asianosaisten kannanotoista toistensa 
kuluvaatimuksiin on tärkeää mainita.

Se, missä laajuudessa vaatimusten perusteet 
välitystuomioon kirjataan, on kunkin välimiehen 
harkittava tapauskohtaisesti. Tältä osin välimies-
lautakunnan käytännössä näkyy vaihtelevia toimin-
tatapoja. Toisinaan välimiehet kirjaavat asianosais-

ten kirjelmissään esittämät vaatimusten perusteet 
lähes sellaisenaan välitystuomioon, toisinaan väli-
miehet taas tekevät tiivistelmiä esitetyistä perus-
teista. Oli menettelytapa kumpi tahansa näistä tai 
jokin muu, keskeistä on se, että välimies ottaa tuo-
mioharkinnassaan huomioon kaikki esitetyt perus-
teet ja tämä tulee myös asianosaisten tietoon. 

Toisinaan välimiehet tiettävästi laativat ja lau-
suttavat asianosaisilla tuomion resiittiosuuden eri-
tyisesti vaatimusten ja vaatimusten perusteiden 
osalta samaan tapaan kuin yleisessä tuomioistui-
messa lausutaan yhteenvedosta. Tämä on välimies-
menettelylle hieman vieras toimintatapa, mutta 
mikään ei sinällään estä toimimasta näin. Jos täl-
lainen menettelytapa omaksutaan, on välimiehen 
tärkeää noudattaa varovaisuutta ja selvittää tarkas-
ti, mitä oikeusvaikutuksia tällä menettelyllä voi olla 
kulloinkin sovellettavan lain, oikeuskäytännön ja 
sääntöjen nojalla.

Samaan tapaan kuin oikeudenkäymiskaaren 
mukaisessa tuomioistuinmenettelyssä, myös väli-
miesmenettelyssä välimiesten on tärkeää pitää mie-
lessä vaatimis- ja väittämistaakka, ja tarvittaessa 
huolellisesti harkiten selvittää esimerkiksi mahdol-
listen epäselvien vaatimusten sisältö ja perusteet. 
Tällainen voi olla esimerkiksi epäselvä korkovaa-
timus koron alkamisajankohdan tai korkokannan 
osalta. Tältä osin välimiesoikeuden on kuitenkin 
huolella arvioitava ja harkittava, missä menee toi-
saalta raja tarpeellisen ja aiheellisen epäselvän vaa-
timuksen selvittämisen ja tarkentamisen ja toisaal-
ta toisen asianosaisen auttamisen välillä.

4.7 Todistelu

Välimieslautakunta on kiinnittänyt huomiota siihen, 
että todisteet ja todistusteemat on toisinaan kirjat-
tu välitystuomioon laveasti samaan tapaan kuin 
oikeudenkäymiskaaren mukaisissa menettelyissä 
on tapana tehdä. Tähän ei kuitenkaan välimiesme-
nettelyssä ole välttämättä samalla tavalla tarvetta, 
ja erityisesti kansainvälisessä välimiesmenettelys-
sä esimerkiksi todistusteemojen kirjaaminen on 
toisinaan vierasta. 

Välimiesmenettelyssä riittävää on se, että väli-
tystuomiosta käy ilmi, mitä todistelua asianosainen 
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on esittänyt. Todisteet voi joko luetella yksilöidys-
ti tai todeta ainoastaan, että asianosainen on esit-
tänyt tietyt todisteet (esim. K1– K10). Se, ettei 
välitystuomioissa todisteiden ja erityisesti todis-
tusteemojen laajempi kirjaaminen ole tarpeellista, 
johtuu erityisesti siitä, ettei välitystuomiosta ole 
muutoksenhakuoikeutta itse asiaratkaisun osalta 
yleisen tuomioistuimen tuomion tapaan. Tästä seu-
raa myös se, ettei todistajien lausuntojen sisältöä 
ole välttämättä tarvetta kirjata laveasti välitystuo-
mioon. Välitystuomiossa on kuitenkin joka tapa-
uksessa hyvä luetella kuullut todistajat, ja peruste-
luista tulee käydä ilmi relevantin – kirjallisen ja 
suullisen – näytön arviointi. 

4.8 Välitystuomion perustelut

Välimieslautakunnan välitystuomioiden laadunval-
vonnassa välitystuomion perustelut jäävät vähem-
mälle painoarvolle kuin välityssopimuksesta, sään-
nöistä tai laista tulevat välitystuomion muoto- ja 
sisältövaatimukset ja muut aikaisemmin tässä artik-
kelissa esille tuodut seikat. Koska välimieslauta-
kunnalle ei lähetetä tiedoksi välimiesoikeudelle 
välimiesmenettelyn aikana toimitettuja kirjelmiä, 
välimieslautakunta ei pysty ottamaan yksityiskoh-
taisesti kantaa perusteluiden sisältöön. Tämän vuok-
si seuraavassa kiinnitetään huomiota ainoastaan 
muutamiin välitystuomioiden perusteluiden osalta 
keskeisiin kysymyksiin. Välitystuomion perustelut 
sisältävät tyypillisesti maininnat välimiesoikeuden 
toimivallasta, riidattomista tosiseikoista, kysymyk-
senasettelusta, riitakysymysten käsittelystä johto-
päätöksineen sekä välimiesmenettelyn kustannuk-
sista. Alla sivutaan näistä kutakin lyhyin maininnoin.

Välitystuomion perusteluosuuden alkuun on 
suositeltavaa lisätä maininta välimiesoikeuden toi-
mivallasta, ellei toimivaltaa ole käsitelty jo aiemmin 
välitystuomiossa. Maininta välimiesoikeuden toi-
mivallasta on syytä ottaa, vaikka sitä ei olisi riitau-
tettu. Jos taas asiassa on esitetty toimivaltaväite 
välimieslautakunnassa, perusteluosuuteen tulisi 
sisällyttää lyhyt kuvaus väitteestä sekä välimies-
lautakunnan ratkaisu asiassa. Jos toimivaltaväite 
on esitetty välimiesoikeudessa menettelyn aikana, 
välimiesoikeuden antama ratkaisu toimivaltaväit-

teeseen tulisi sisällyttää perusteluineen tuomioon, 
ellei kysymystä ole ratkaistu jo aiemmin erillisellä 
päätöksellä. Jos välimiesoikeus on tehnyt erillisen 
päätöksen toimivaltaväiteen osalta, perusteluihin 
tulisi lisätä viittaus tähän päätökseen.

Jos sovellettavaa lakia ei ole käsitelty erikseen 
välitystuomion keskeisiä vaiheita läpikäytäessä, on 
myös siitä hyvä mainita perusteluosuuden alussa. 
Tämä olisi suositeltavaa, vaikka sovellettavan lain 
valintaa ei olisi riitautettukaan menettelyn aikana. 
Jos taas kysymys sovellettavasta laista on riitainen, 
välitystuomioon pitäisi sisällyttää kuvaus tästä ja 
välimiesoikeuden ratkaisu perusteluineen tai viit-
taus välimiesoikeuden erilliseen ratkaisuun/pää-
tökseen menettelyssä sovellettavasta laista. Sama 
koskee mahdollisia muita välimiesoikeuden tekemiä 
prosessuaalisia ratkaisuja tai erillisiä päätöksiä 
esim. todisteluun liittyen. Näistä on tärkeää ottaa 
maininta välitystuomion perusteluihin, jollei niitä 
ole selostettu välitystuomiossa jo aiemmin.

Pääasian käsittely on suositeltavaa aloittaa lyhy-
ellä, objektiivisesti tiivistetyllä kuvauksella asiasta 
ja olennaisista lainkohdista. Myös riidattomat sei-
kat voidaan mainita tässä yhteydessä. Tämän jäl-
keen tulisi hahmottaa ja jäsennellä pääasiaa koske-
vat ratkaistavat kysymykset sekä ilmoittaa asioiden 
käsittelyjärjestys tuomion perusteluissa. Tämä koh-
ta on keskeinen ja siksi se tulisi laatia erityisen 
huolella. Kun tämä kohta on mietitty ja laadittu 
huolella, välimies pystyy myös tuomiota viimeis-
tellessään varmistamaan, että kaikkiin ratkaistaviin 
kysymyksiin ja vaatimuksiin on otettu välitystuo-
miossa kantaa. Tätä työtä helpottaa myös se, jos 
kysymykset palastellaan ja niitä käsitellään erillis-
ten ala- ja väliotsikoiden alla.

Välitystuomion perusteluosaan tulisi sisällyttää 
sekä fakta- ja näyttökysymysten että oikeuskysy-
mysten ratkaisut. Tältä osin kiinnitetään huomiota 
siihen, että välimiesoikeuden tulisi perustella rat-
kaisut riittävän selkeästi ja kattavasti. Toisinaan 
välitystuomiossa todetaan ympäripyöreästi, että 
jonkin seikan on näytetty olevan tietyllä tavalla. 
Tällainen perustelu ei kuitenkaan avaa arviointia 
lukijalle ja herättää perustellusti kysymyksen siitä, 
miksi välimiesoikeus on katsonut jonkin seikan 
olevan sanotulla tavalla ja onko välimiesoikeus 
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huomioinut asianosaisten kantojensa tueksi esittä-
mät seikat ja todistelun kysymystä arvioidessaan. 
Myös ratkaisujen johtopäätösten tulisi käydä tuo-
miosta selkeästi ilmi. 

Perusteluosaan tulisi sisällyttää myös omana 
asiakohtana asianosaisten kuluvaatimukset ja niiden 
perustelut. Kuluratkaisun tulisi sisältää sekä asian-
osaisten oikeudenkäynti- ja asianosaiskuluvaati-
muksia että välimiehen palkkiota ja kuluja koskevan 
ratkaisun perustelut. Mikäli menettely käydään 
välimieslautakunnan hallinnoimana, tulisi kulurat-
kaisuun sisällyttää myös välimieslautakunnan hal-
linnointimaksua koskeva ratkaisu. Tältä osin tulisi 
kiinnittää huomiota siihen, että välimiesoikeuden 
on sisällytettävä lautakunnan vahvistamat välimies-
menettelyn kustannukset sellaisinaan lopulliseen 
välitystuomioon, sovinnon vahvistavaan välitys-
tuomioon tai menettelyn lopettamispäätökseen ja 
eritellä, miten palkkiot ja kulukorvaukset on mak-
settava kullekin välimiehelle ja lautakunnalle. 

Mahdolliselle sihteerille maksettava korvaus tai 
kulu on myös mainittava lopullisessa välitystuomi-
ossa. Jos välimiesmenettelyn paikka on Suomessa, 
sihteerille suoritettava korvaus on sisällytettävä 
välitystuomiossa tai menettelyn lopettamispäätök-
sessä osaksi välimiesoikeuden kustannuksia. Tämä 
on tarpeen, jotta sihteerille tulevat korvaukset ovat 
maksun laiminlyönnin tapauksessa täytäntöönpan-
tavissa siten kuin välitystuomion täytäntöönpanos-
ta on säädetty, ja jotta sihteerille maksettavaksi 
vahvistettuihin korvauksiin tyytymätön asianosai-
nen voi hakea niihin muutosta samalla tavalla kuin 
välimiesten palkkioihin ja kuluihin.

Myös kuluratkaisujen perusteluiden laatuun tuli-
si kiinnittää huomiota. Ensinnäkin pienenä sivu-
huomiona todettakoon, että välimieslautakunta on 
kiinnittänyt huomiota siihen, että kuluratkaisuissa 
toisinaan viitataan ainoastaan välimiesmenettelylain 
säännöksiin. Kulujen käsittelyä tulisi kuitenkin 
lähestyä ensin säännöistä käsin ja sen jälkeen täy-
dentää perusteluita tarvittaessa lain säännöksiin 

nojaten. Välimieslautakunnan havaintojen mukaan 
vaikuttaa toisinaan siltä, että välimiesten puhti on 
loppunut ennen kuluratkaisua koskevan välitystuo-
mion osan kirjoittamista. Toisinaan välitystuomi-
oissa todetaan kuluratkaisun perusteluissa ainoas-
taan esimerkiksi, että välimiesoikeus on pitänyt 
kohtuullisena jakaa kuluvastuu asianosaisten välil-
lä tietyllä tavalla ja välimiesoikeus on pitänyt koh-
tuullisena tiettyä euromääräistä korvausvastuuta. 
Kuluratkaisua tulisi kuitenkin perustella yksityis-
kohtaisemmin. Kuluilla on usein suuri rahallinen 
merkitys asianosaisille ja kulujen osuus menettelyn 
kokonaiskustannuksista voi olla merkittäväkin. 
Tämän vuoksi välimiesten tulisi panostaa myös 
kuluratkaisua koskevaan osuuteen välitystuomiois-
sa. Tämä koskee myös asianosaiskulujen korvatta-
vuutta. 

Lisäksi välitystuomiosta on käytävä selvästi ilmi, 
miten kuluvastuu jakautuu asianosaisten keskinäi-
sessä suhteessa vaikka asianosaiset viime kädessä 
ovatkin yhteisvastuussa välimiesten palkkioista ja 
kustannuksista välimiesmenettelylain35 perusteella 
ja hallinnointimaksuista ja lautakunnan kuluista 
sääntöjen36 nojalla. Tuomiossa on myös selvyyden 
vuoksi hyvä mainita, että jos toinen asianosaisista 
näyttää maksaneensa yllä viitattuja suorituksia 
oman kuluvastuuosuutensa ylittävältä osin, tällä 
asianosaisella on oikeus periä oman osuutensa ylit-
tävä määrä toiselta asianosaiselta suoraan välitys-
tuomion perusteella.

Välitystuomiosta pitäisi lisäksi käydä selvästi 
ilmi se, kenelle maksut/määrätyt kustannukset mak-
setaan. Toisinaan välitystuomioissa nimittäin tode-
taan ainoastaan, että asianosaiset velvoitetaan suo-
rittamaan tietty summa tietylle asianajotoimistolle. 
Tämäntapainen kirjaus on virheellinen. Välimies-
tehtävä on henkilökohtainen ja tämän vuoksi myös 
välimiehen palkkio tulee velvoittaa suorittamaan 
kyseiselle välimiehelle. Välitystuomiossa voidaan 
toki kuitenkin todeta, että asianosaiset velvoitetaan 
yhteisvastuullisesti suorittamaan välimies X:lle 

35 Välimiesmenettelylain 46 §.
36 Välimiesmenettelysääntöjen 47.5 § ja nopeutetun menettelyn sääntöjen 45.5 §.
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palkkiona Y euroa ja tämä summa tulee suorittaa 
asianajotoimisto Z:n tilille. 

Mikäli välimieslautakunta tai välimiesoikeus on 
määrännyt asiassa maksettavaksi kuluennakkoa, 
myös tästä ja kuluennakon käytöstä menettelyn 
aikana tulisi mainita kuluratkaisun perusteluissa.  

4.9 Tuomiolauselma

Tuomiolauselman selkeys on erityisen kriittinen 
osa hyvää välitystuomiota. Tuomiolauselmasta tuli-
si ilmetä selkeästi, yksiselitteisesti ja täytäntöön-
panokelpoisella tavalla, mitä ja miten asiassa on 
tuomittu. Tuomiolauselman tulisi tarjota ratkaisu 
kaikkiin asianosaisten esittämiin vaatimuksiin, ja 
siitä tulisi käydä selkeästi ilmi, mitkä vaatimukset 
hyväksytään ja mitkä hylätään. Toisaalta tuomio-
lauselmasta pitäisi käydä ilmi nimenomaan vain 
se, mitä on tuomittu, ei ratkaisun perusteluita tuo-
mittujen asioiden osalta. 

Välimieslautakunnan kokemuksen mukaan ei 
ole epätavallista, että tuomiolauselmassa on epä-
selviä kirjauksia tai mainintoja, jotka eivät tuomi-
olauselmaan kuulu. Koska tuomiolauselmalla on 
kuitenkin kriittinen merkitys koko välitystuomion 
kannalta, välimiesten tulisi kiinnittää erityisen pal-
jon huomiota juuri tuomiolauselman oikeaan ja 
täsmälliseen muotoiluun.

4.10 Huomioita välitystuomioiden muista 
kohdista

Kuten edellä on jo todettu, sekä säännöt että väli-
miesmenettelylaki sisältävät myös muita, edellä jo 
viitattuja määräyksiä liittyen niin tuomion antami-
seen kuin antamispaikkaan. Välitystuomio on lisäk-

si allekirjoitettava ja tuomion loppuun on myös 
suositeltavaa kirjata, kuinka monta alkuperäiskap-
paletta välitystuomiosta on laadittu sekä ne tahot, 
joille alkuperäiskappaleet on toimitettu. Välimies-
menettelylain mukaan välitystuomioon tai menet-
telyn lopettamispäätökseen on lisäksi liitettävä 
muutoksenhakuohjaus välimiehille vahvistettujen 
korvausten osalta.

Välitystuomion loppuun näkee lisättävän toisi-
naan myös muita mainintoja, kuten maininta tuo-
mion täytäntöönpanokelpoisuudesta, mutta tämä 
ei ole tarpeen, ja tällainen maininta voi toisinaan 
aiheuttaa myös sekaannuksen vaaraa erityisesti 
kansainvälisissä jutuissa, joissa välitystuomioita 
saatetaan hakea täytäntöön muualla kuin Suomes-
sa. Sinällään turhia ovat myös välitystuomion sito-
vuutta ja lopullisuutta koskevat maininnat. Suo-
messa annettu välitystuomio on antamishetkestään 
lainvoimainen eikä sitä voida vaatia muutettavaksi 
asiallisen virheellisyytensä takia, eikä sitä voida 
poistaa tai purkaa ylimääräisen muutoksenhaun 
keinoin.37 Välitystuomio voidaan kanneteitse kumo-
ta tai julistaa mitättömäksi vain välimiesmenette-
lylaissa säädetyin perustein.38 Säännöissä todetaan 
lisäksi nimenomaisesti, että välitystuomio on lopul-
linen ja sitoo asianosaisia. Sitoutuessaan sääntöjen 
mukaiseen välimiesmenettelyyn asianosaiset samal-
la sitoutuvat noudattamaan välimiesoikeuden pää-
töksiä ja muita määräyksiä viivytyksettä.39

Välitystuomioissa näkee lisäksi toisinaan viitat-
tavan välimiehelle työkorvauksena maksettavasta 
palkkiosta maksettaviin sosiaaliturva- ja eläkemak-
suihin ja muihin lakisääteisiin maksuihin. Työkor-
vauksena maksettavasta palkkiosta tulee toimittaa 
ennakonpidätys välimiehen ilmoittamien tietojen 
perusteella.40 Selvää sen sijaan on, ettei palkkiosta 

37 KKO 1964 II 78 ja KKO 1990:123.
38 Ks. välimiesmenettelylain 40 ja 41 §:t.
39 Välimiesmenettelysääntöjen 25.4 § ja nopeutetun menettelyn sääntöjen 24.4 §.
40 Ks. verohallinnon syventävä vero-ohje ”Palkka ja työkorvaus verotuksessa” (diaarinumero A4/200/2017) kohta 12.1: 

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48037/palkka_ja_tyokorvaus_verotuksess3/.
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tule suorittaa työnantajan sosiaaliturvamaksua41 
eikä eläkemaksuja.42

5 Lopuksi

Tämän artikkelin tarkoituksena oli luoda käytän-
nönläheinen yleiskatsaus FAI-välimiesmenettelyis-
sä annettuihin välitystuomioihin, välimiesten ja 
välitystuomioiden laadunvalvontaan sekä esittää 
havaintoja välitystuomioiden laadusta ja tuoda esil-
le hyviä käytäntöjä välitystuomioiden laadintaan. 
Kuten edellä tässä artikkelissa on todettu, yhtä oike-

aa tapaa laatia laadukas välitystuomio ei ole ja kun-
kin välimiehen on löydettävä oma tyyli ja tapa kir-
joittaa välitystuomioita. Artikkelissa kuvatut hyvän 
välitystuomion ominaispiirteet ja esitetyt suosituk-
set välitystuomioiden laatimisen osalta luovat toi-
vottavasti kuitenkin hyvän pohjan, jonka päälle 
rakentaa laadukas ja täytäntöönpanokelpoinen väli-
tystuomio kuhunkin yksittäiseen tapaukseen sovel-
tuvan sisältöisenä.

Heidi Merikalla-Teir

41 Ks. verohallinnon syventävä vero-ohje ”Palkka ja työkorvaus verotuksessa” kohta 12.2.
42 Eläkemaksujen osalta ks. tarkemmin Defensor Legisin numerossa N:o 6/2015 julkaistu Heikki Halilan kirjoitus väli-

miesten palkkioista ja eläkemaksuista. Halila toteaa selvästi, ettei välimiehen palkkiosta tule maksaa eläkemaksuja. Hän 
viittaa kirjoituksessaan kantansa tueksi Kevan linjaukseen. Kuten Halilakin kirjoituksessaan viittaa, olisi ongelmallista, jos 
tuomiolauselmaan otettaisiin määräys eläkemaksujen maksuvelvollisuudesta.


