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Tiivistelmä välimiesmenettelylain uudistamistarpeista 

Suomen nykyinen välimiesmenettelystä annettu laki (967/1992; jäljempänä myös ”välimiesmenettelylaki” tai 
”VML”) on tarpeen viipymättä uudistaa.  Välimiesmenettelylain uudistamisen yhteydessä tulisi korjata laissa ja 
sen soveltamiskäytännössä havaitut puutteet ja epäkohdat. Lisäksi uudistuksen tavoitteena tulisi olla kansain-
välisesti kilpailukykyinen välimiesmenettelylaki, joka vastaa niitä parhaita kansainvälisiä käytänteitä, joita Yhdis-
tyneiden kansakuntien (YK) kansainvälisen kauppaoikeuden toimikunnan kansainvälistä kaupallista välimiesme-
nettelyä koskeva mallilaki (”UNCITRALin mallilaki”) ilmentää.1  

Välimiesmenettelyn toimintaympäristö on muuttunut voimakkaasti nykyisen välimiesmenettelylain voimassa-
oloaikana. Kaupalliset ja erityisesti liike-elämän sopimussuhteet ovat monimuotoistuneet ja kansainvälistyneet 
merkittävästi 1990-luvun alun jälkeen. Välimiesmenettelylaki on kuitenkin edelleen asiallisesti samansisältöinen 
kuin jo reilut 25 vuotta sitten säädetty laki eikä se enää vastaa muuttuneita tarpeita. Laki poikkeaa useissa suh-
teissa UNCITRALin mallilaista ja kansainvälisistä käytänteistä. Tarve välimiesmenettelylle erityisesti liike-elämän 
riitojen ratkaisussa on lisääntynyt.  

Keskuskauppakamari on tehnyt oikeusministeriölle aloitteen välimiesmenettelylain uudistamiseksi. Selvitys si-
sältää mm. UNCITRALin sihteeristön kommentit välimiesmenettelylain uudistamistarpeista (selvityksen liite 2). 
Oikeusministeriölle on lisäksi toimitettu yli 200 elinkeinoelämän toimijan allekirjoittama vetoomus lain uudista-
miseksi. 

Ongelmakohdat välimiesmenettelylaissa ja sen soveltamiskäytännössä 

Voimassa olevan välimiesmenettelylain säännökset ovat monilta osin selvästi vanhentuneita. Ne ovat aiheutta-
neet ja aiheuttavat jatkuvasti tulkinta- ja soveltamisongelmia välimiesmenettelykäytännössä. Alla olemme lis-
tanneet muutamia esimerkkejä, joita käymme selvityksessämme yksityiskohtaisesti läpi: 

- Riidan välityskelpoisuuden määritelmä (VML 2 §) tulisi muuttaa. Pykälän viittaus ”yksityisoikeudelliseen” rii-
takysymykseen on johtanut vaikeisiin rajanvetokysymyksiin riitojen välityskelpoisuuden osalta. Määritelmä
ei myöskään vastaa sitä välityskelpoisuuden määritelmää, joka on omaksuttu Suomenkin ratifioimassa New
Yorkin yleissopimuksessa ulkomaalaisten välitystuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta.

- Välityssopimuksen kirjallista muotoa koskeva ehdoton muotovaatimus (VML 3 §), joka on kansainvälisesti
poikkeuksellinen, tulisi päivittää vastaamaan UNCITRALin mallilain (7 artikla) säännöksiä. Tämä tarkoittaa
sitä, että välityssopimuksen kirjallisuusvaatimuksesta luovuttaisiin käytännössä kokonaan.

- Muutoksenhakukieltosäännös tuomioistuimen päätöksestä välimiehen määräämistä koskevassa asiassa
(VML 17 §:n 3 mom.) tulisi muuttaa siten, että muutoksenhakukielto koskee vain tuomioistuimen päätöstä,
jolla välimies on määrätty. Nyt säännös koskee myös tilannetta, jossa välimies on jätetty määräämättä. Sään-
nös on tältä osin lainsäädäntöteknisesti epäonnistunut ja ongelmallinen.

- Välimiehen esteellisyysperusteita ja esteellisyysväitteiden käsittelyä koskevat säännökset (VML 10, 11 ja 41
§) tulisi ajantasaistaa. Esimerkkinä todettakoon VML 11:n säännös, joka pakottaa asianosaiset odottamaan
lopullisen välitystuomion antamista ennen kuin kysymys välimiehen esteellisyydestä saadaan lopullisesti rat-
kaistua itse välitystuomiota koskevan mahdollisen moitekanteen yhteydessä. Tämän sijasta tulisi omaksua

1 UNCITRALin mallilain implementoineet valtiot on listattu UNCITRALin internetsivulla: http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncit-
ral_texts/arbitration/1985Model_arbitration_status.html. Sivulla on myös kartta (http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncit-
ral_texts/arbitration/1985Model_arbitration_status_map.html), joka kuvastaa hyvin UNCITRALin mallilain tärkeyttä. Pohjoismaista 
Tanska ja Norja ovat jo implementoineet mallilain omassa lainsäädännössään. Lisäksi mallilaki on toteutettu selvässä enemmistössä 
Euroopan unionin maista. 

http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/1985Model_arbitration_status.html
http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/1985Model_arbitration_status.html
http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/1985Model_arbitration_status_map.html
http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/1985Model_arbitration_status_map.html
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sääntelymalli, jossa esteellisyysväitteet ratkaistaan joutuisasti ja lopullisesti jo itse välimiesmenettelyn ai-
kana. 

 
- Lainvalintasäännöksestä (VML 31 §:n 1 mom.) ei ilmene, minkä valtion lakia ja millä perusteilla välimiesten 

on sovellettava siinä tapauksessa, että kansainvälisluontoisen välimiesmenettelyn asianosaiset eivät ole ni-
menomaisesti sopineet riidan kohteena olevaan sopimukseen sovellettavasta laista. Säännös jättää auki 
myös sen, voivatko asianosaiset sopia pätevästi siitä, että riita ratkaistaan soveltamalla jotakin ei-lainsäädän-
nöllistä normistoa. 

 
- Välituomion antamisedellytyksiä koskeva säännös (VML 35 §) mahdollistaa välituomion antamisen vain sil-

loin, kun kaikki asianosaiset nimenomaisesti suostuvat siihen. Säännös pitäisi kuitenkin muuttaa siten, että 
välimiesoikeus voi antaa välituomion, elleivät kaikki asianosaiset vastusta välituomion antamista. Tällöin yh-
den asianosaisen perusteeton vastustus ei enää automaattisesti estäisi välituomion antamista, mikä on selvä 
ongelmakohta tällä hetkellä. 

 
- Mitättömyyssäännökset (VML 40 §:n 1 mom.) ovat kansainvälisesti erittäin poikkeuksellisia ja ne tulisi pois-

taa. Mitättömyyssäännökset antavat välimiesmenettelyn hävinneelle asianosaiselle mahdollisuuden nostaa 
välitystuomion mitättömyyttä koskeva vahvistuskanne mistään aikarajoista riippumatta, siis jopa useita vuo-
sia välitystuomion antamisen jälkeen. Mitättömyyssäännökset ovat yksi tärkeimmistä syistä siihen, miksi ul-
komaalaiset yritykset ja juristit eivät pidä Suomea houkuttelevana paikkana kansainvälisille välimiesmenet-
telyille. 

 
- Välitystuomion moiteperusteet (VML 41 §) eivät täysin vastaa UNCITRALin mallilakia, mikä on herättänyt ar-

vostelua erityisesti ulkomaalaisten käyttäjien piirissä. Moiteperusteleiden sisällön muuttamisen lisäksi myös 
kumoamiskanteen nostoaikaa pitäisi lyhentää ja muutoksenhakumenettely keskittää yhteen oikeusastee-
seen. 

 
- Asianosaisten oikeudenkäyntikuluja koskevan säännöksen (VML 49 §) viittaukset oikeudenkäymiskaareen tu-

lisi poistaa. Oikeudenkäymiskaaren muutosten johdosta mm. kuluvastuun sovittelu on mahdollista aikaisem-
paa useammin, mille ei ole tarvetta välimiesmenettelyssä. Säännös tulisi muuttaa vastaamaan monien mui-
den välimiesmenettelylakien ja Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen tapaan muotoon, että ju-
tun hävinnyt asianosainen on pääsääntöisesti velvollinen korvaamaan voittaneen asianosaisen oikeuden-
käyntikulut, ellei välimiesoikeus erityisestä syystä katso aiheelliseksi määrätä toisin.   

 
- Välitystuomioiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskeva sääntely, joka sisältää eri säännökset (VML 43-

45 § ja 52-55 §) riippuen siitä, onko välitystuomio annettu Suomessa vai muussa maassa, on kansainvälisesti 
poikkeuksellinen ja erityisesti ulkomaalaisten yritysten ja muiden välimiesmenettelyn käyttäjien kannalta vai-
keasti ymmärrettävissä. Myöskään välitystuomion tunnustamisen ja täytäntöönpanon epäämisperusteet ei-
vät vastaa UNCITRALin mallilakia eivätkä Suomen ratifioimaa New Yorkin konventiota. Kotimaisissa riidoissa 
välitystuomion täytäntöönpanoa koskevat säännökset ovat myös aiheuttaneet ongelmia. Viittaus mahdolli-
suuteen kuulla todistajaa tai muuta henkilöä henkilökohtaisesti viivyttää välitystuomion täytäntöönpanoa 
tarpeettomasti ja säännös tulisi muuttaa siten, että välitystuomion täytäntöönpanosta päätetään aina pel-
kästään kirjallisessa menettelyssä.  

 
- Lisätuomiota koskeva säännös (VML 39 §) tulisi uudistaa niin, että se sisältää määräajan, jonka kuluessa lisä-

tuomiota on pyydettävä ja jonka kuluessa välimiesoikeuden on annettava mahdollinen lisätuomio. Näin ei 
tällä hetkellä ole, mikä aiheuttaa oikeudellisesti kestämättömän tilanteen ja epätietoisuutta säännöksen so-
veltamisesta. 
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Välimiesmenettelylain puuttuvat määräykset 
 
Välimiesmenettelylaki on lisäksi säädösteknisesti minimalistinen, minkä seurauksena siitä ei ilmene tiettyjä pe-
rustavaa laatua olevia oikeusturvatakeita, joita niin koti- kuin ulkomaisetkin välimiesmenettelyn käyttäjät odot-
tavat näkevänsä nykyaikaisessa välimiesmenettelylainsäädännössä.  
 
Laissa ei ole säännöksiä välimiesten toimivallan puuttumista koskevien väitteiden johdosta annettavista väli-
miesten päätöksistä eikä siten myöskään sitä koskevasta muutoksenhausta. Tämä on vakava puute.  
 
Laki ei myöskään sisällä säännöksiä välimiesoikeuden määräämistä turvaamistoimista. Tuomioistuinten sijasta 
asianosaiset haluavat hakea tehokkaita turvaamistoimia nimenomaan välimiesoikeudelta, mikä ei ole Suomessa 
tällä hetkellä mahdollista. Kaikissa nykyaikaisissa välimiesmenettelylaeissa on säännökset välimiesoikeuden 
määräämistä turvaamistoimista ja monissa valtioissa nämä määräykset ovat lisäksi pakkotäytäntöönpantavissa.  
 
Välimiesmenettelylaissa tulisi lisäksi olla säännös, joka mahdollistaa välimiesmenettelyn jatkamisen ja välitys-
tuomion antamisen yhden välimiehen poissaolosta huolimatta.  
 
Myös moniasianosais- ja monisopimusmenettelyt ovat nykyään hyvin yleisiä. Tämän vuoksi olisi tarpeen selvit-
tää, olisiko lakiin syytä ottaa säännökset koskien eri menettelyjen yhdistämisestä ja/tai kolmannen tahon liittä-
misestä vireillä olevan välimiesmenettelyn asianosaiseksi. Tällaisia määräyksiä on otettu viime vuosina joidenkin 
valtioiden välimiesmenettelylakeihin ja eri välitysinstituuttien sääntöihin.   
 
Edellä mainittujen säännösten lisäksi välimiesmenettelylaista puuttuu säännökset eräistä välimiesmenettelyn 
keskeisistä perusperiaatteista ja oikeusturvatakeista, kuten välimiesten toimivallasta päättää omasta toimival-
lastaan, välimiesten velvollisuudesta kohdella asianosaisia tasapuolisesti ja välimiesten velvollisuudesta perus-
tella välitystuomio. Se, että välimiesmenettelylaki vaikenee näin keskeisistä kysymyksistä, herättää epäluotta-
musta erityisesti ulkomaalaisten yritysten ja muiden välimiesmenettelyn käyttäjien keskuudessa. Epäkohdat tu-
lisi poistaa ottamalla mainituista kysymyksistä lakiin säännökset, jotka vastaavat UNCITRALin mallilain määräyk-
siä. 
 
Välimiesmenettely vientituotteena ja palveluna 
 
Välimiesmenettely on merkittävä kansallinen vientituote. Valtiot kilpailevat lainsäädännöllisin toimin siitä, 
kuinka ne saisivat houkuteltua liike-elämän riitaisuuksia ratkaistavaksi alueellaan käytävissä välimiesmenette-
lyissä. Kansallisten välimiesmenettelylakien sisällöllä ja valtioiden oikeuslaitosten puolueettomuutta ja luotetta-
vuutta koskevilla mielikuvilla on ratkaiseva merkitys silloin, kun yritykset ja muut liike-elämän toimijat harkitse-
vat, missä maassa haluavat riitansa ratkaistavaksi. Myös suomalaisen välimiesmenettelylain tulisi palvella glo-
baalin elinkeinoelämän tarpeita ja houkutella myös ulkomaalaisia käyttäjiä ja riitoja ratkaistavaksi Suomeen, 
suomalaisessa välimiesmenettelyssä. 
 
Välimiesmenettely on palvelu, joka tuottaa verotuloja valtioille. Välimiesmenettelyn taloudelliset vaikutukset 
levittäytyvät laajalti elinkeinoelämään: välimiesmenettelyistä hyötyvät niin asianajo- ja asiantuntijapalveluiden 
tarjoajat, välitysinstituutit, majoitus-, ravitsemus- ja matkailuala, välimiesmenettelyihin osallistuvat yritykset ja 
välillisesti lukuisat muut toimijat. Välimiesmenettelyn taloudelliset vaikutukset voivat olla hyvin merkittäviä, ku-
ten mm. Ruotsissa hiljattain tehty tutkimus2 osoittaa. Välimiesmenettelyt säästävät myös tuomioistuinlaitoksen 
resursseja ja kustannuksia. Yleisten tuomioistuinten resurssien keskittäminen sinne soveltuvien riitaisuuksien 
ratkaisemiseen olisi omiaan vähentämään tuomioistuinten jutturuuhkia ja lyhentämään oikeudenkäyntien kes-
toa. 

                                                      
2 ”Tvister säljer Sverige”-raportti: https://www.chamber.se/rapporter/tvister-saljer-sverige.htm 
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