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Tiivistelmä: 
Rakennusalaa on perinteisesti pidetty riitelyherkkänä toimialana, jonka perinteiset 
sopimusmallit eivät kannusta osapuolia työskentelemään yhdessä parhaan mahdollisen 
lopputuloksen saavuttamiseksi. Muun muassa riitojen välttämiseksi ja laadun 
parantamiseksi, Suomessa on ryhdytty hyödyntämään projektiallianssina tunnettua 
projektin toimitustapaa.  
Projektiallianssi perustuu sen kaikille osapuolille yhteiseen allianssisopimukseen, jonka 
osapuolet ovat sitoutuneet erimielisyyksien ratkaisemiseen projektiallianssin sisällä. 
Osana erimielisyyksien ratkaisemista koskevaa sopimusehtoa allianssisopimuksen 
osapuolet ovat rajoittaneet mahdollisuuksiaan oikeuskeinojen käyttöön. Ehdon 
tavoitteena on kannustaa osapuolia ottamaan harkittuja, mutta sopimuksenmukaisia 
riskejä, kustannussäästöjen saavuttamiseksi ja projektin lopputuloksen parantamiseksi.  
Lähtökohtaisesti allianssisopimuksen erimielisyyksien ratkaisemista koskevaa 
sopimusehtoa ja siihen sisältyvää oikeuskeinojen käytön rajoitusta voidaan pitää 
osapuolten sopimusvapauteen kuuluvana ja osapuolia sitovana, vaikka se rajoittaakin 
osapuolten pääsyä tuomioistuimeen. On kuitenkin periaatteessa mahdollista, että 
sopimusehdon sitovuudesta poiketaan oikeustoimilain 36 §:n sovittelusäännöksen nojalla. 
Kohtuullistamiskynnyksen ylittyminen allianssisopimuksen kohdalla näyttää kuitenkin 
hyvin epätodennäköiseltä.  
Allianssisopimuksessa on omaksuttu ennakoiva näkökulma sopimuksiin, mikä on omiaan 
vahvistamaan sen tosiasiallista sitovuutta. Sopimusta ei ole laadittu tuomioistuimissa 
tapahtuvan riidanratkaisun varalta, vaan se toimii sopimusosapuolten välisen yhteistyön 
rakentamisen välineenä. Erimielisyyksien ratkaisemisen projektiallianssin sisällä 
mahdollistaa monien sellaisten haittojen välttämisen, joita oikeuskirjallisuudessa on 
liitetty yleisissä tuomioistuimissa sekä välimiesmenettelyssä tapahtuvaan 
riidanratkaisuun. 
Tutkielmassa on käytetty pääosin lainopillista menetelmää, minkä lisäksi 
erimielisyyksien ratkaisemista koskevaa sopimusehtoa tarkastellaan myös ennakoivan 
sopimisen näkökulmasta. Lisäksi tutkielmaa varten on tarkasteltu ja analysoitu 
suomalalaisia allianssisopimuksia ja australialaisia allianssisopimusten malliehtoja. 
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I JOHDANTO 

1 Tutkielman taustat 

Rakennusala on perinteisesti nähty riitelyherkkänä alana, jonka toimijoiden 

yhteistyökyky on heikko. Rakennusalalla käytettyihin sopimusmalleihin on liitetty myös 

muita haasteita. Perinteisissä sopimusmalleissa rakentamisratkaisut lyödään lukkoon jo 

aikaisessa vaiheessa, mikä ei jätä tilaa innovaatioille ja hankkeiden jatkuvalle 

kehittämiselle. Myös riskien jakaminen osapuolten välillä voi muodostua haastavaksi. Jos 

riskit halutaan siirtää urakoitsijoille tai muille palveluntuottajille, joutuu tilaaja 

maksamaan tästä suuren hinnan. Toisaalta sellaiset toteutusmuodot, jossa tilaaja kantaa 

riskit, eivät välttämättä kannusta palveluntuottajia parhaaseen mahdolliseen 

lopputulokseen. Näihin haasteisiin on pyritty vastaamaan projektiallianssilla. 1 

Projektiallianssissa on kyse uudenlaisesta projektin toimitustavasta. Siinä perinteinen 

tilaaja-palveluntuottajamalli on häivytetty. Hankkeen osapuolet, joita ovat muun muassa 

tilaaja, suunnittelija ja urakoitsijat, solmivat yhteisen sopimuksen, jolla he muodostavat 

allianssin. Projektiallianssin osapuolet jakavat urakan riskit ja hyödyt etukäteen sovitulla 

tavalla. Projektiallianssin toimintaa ohjaavat sen perusperiaatteet, joita ovat 

läpinäkyvyys, luottamus, yhteisvastuullisuus ja yhteinen päätöksenteko.2 

Nykyisin projektiallianssina tunnettu toimintamalli kehitettiin alun perin Iso-Britanniassa 

1990-luvun alkupuolella British Petroleumin toimesta pohjanmerellä sijaitsevan 

Andrewn öljykentän hyödyntämiseen. Hanke tunnetaan myös nimellä Andrew Project. 

BP ei voinut hyödyntää samanlaista lähestymistapaa, jota se oli hyödyntänyt 

tuottavammilla öljykentillä, minkä johdosta BP:n oli kehitettävä keino hyödyntää 

öljykenttää kustannustehokkaasti. Lisäksi sen piti saada laadukkaat urakoitsijat ottamaan 

osaa hankkeeseen, johon liittyvät riskit olivat suuret.3 Uudessa toimintamallissa riskit 

jaettiin kohtuullisesti kaikkien osapuolten kesken ja konfliktit ratkaistiin välittömästi, 

viemättä niitä ulkopuolisin riidanratkaisuelimiin. Lisäksi osapuolet sitoutuivat 

uudenlaiseen palkitsemismalliin, joka kannusti niitä pyrkimään tavanomaista parempaan 

lopputulokseen. Uusi malli johti merkittäviin säästöihin ja loi perustan nykyään 

projektiallianssina tunnetun toimintamallin hyödyntämiselle.4 

                                                 
1 Ks. esim. Lahdenperä 2009, s. 9, Guide to Alliance Contracting 2015, s. 25 – 29 sekä 
https://blog.edu.turku.fi/syvalahtiprojekti/2015/10/16/mita-rakentaminen-allianssimallilla-tarkoittaa/. 
2 Yli-Villamo & Petäjäniemi 2013, s. 57.  
3 Rooney 2009, s. 7 – 8. 
4 Rooney 2006, s. 3. 
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Sittemmin projektiallianssia on kehitetty Australiassa ja Uudessa-Seelannissa, missä sitä 

on laajalti käytetty sekä yksityisellä että julkisella sektorilla, erityisesti 

rakennushankkeissa.5 Projektiallianssilla pyrittiin kustannusten säästämiseen, yhteistyön 

kehittämiseen sekä riitojen välttämiseen.  Australiassa projektiallianssia käytettiin 

ensimmäistä kertaa julkiseen hankkeeseen 1990-luvun lopulla, minkä jälkeen sen käyttö 

julkisissa hankkeissa kasvoi nopeasti.6 

Suomessa infra-alan kehittämispaineet, joiden taustalla vaikutti muun muassa 

kustannusten nousu sekä hankkeissa vastakkainasetteluun liittyvät ongelmat johtivat 

uusien toimintamallien etsimiseen.7 Suomessa projektiallianssin hyödyntämistä alettiin 

selvittää VTT:n kehitysprojektina vuonna 2007.8 Tiettävästi ensimmäinen 

allianssimallilla toteutettu rakennusalan hanke oli Lielahti-Kokemäki-rataosuuden 

perusparantaminen, joka oli liikenneviraston pilottihanke allianssimuotoisesta 

toteutuksesta. 9 Kyseinen urakka valmistui alkuvuodesta 2015.10 Sittemmin 

allianssimallia on sovellettu useissa muissakin liikenneviraston hankkeissa, kuten 

Tampereen Rantatunnelin rakentamisessa.11 Myös muut toimijat ovat hyödyntäneet 

projektiallianssia ja esimerkiksi tällä hetkellä kehitysvaiheessa oleva Raide-Jokeri 

toteutetaan projektiallianssilla.12 Vaikka projektiallianssin on nähty soveltuvan erityisen 

hyvin suuriin ja haastaviin rakennushankkeisiin, jollaisia ovat esimerkiksi erilaiset 

infrarakennushankkeet, on projektiallianssia hyödynnetty myös muun muassa 

putkiremontin toteuttamisessa.13  

Yhtenä projektiallianssin erityispiirteenä on pidetty sen erimielisyyksien ratkaisemista 

koskevaa sopimusehtoa. Allianssisopimuksessa on luotu menettely, jossa osapuolet 

sitoutuvat ratkaisemaan ilmenneet erimielisyydet projektiallianssin sisällä. Lisäksi 

allianssisopimuksessa on rajoitettu sopimusosapuolten mahdollisuutta oikeuskeinojen 

käyttöön. Tämän seurauksena osapuolilla ei lähtökohtaisesti ole sopimusta koskevissa 

asioissa oikeutta saattaa niiden välistä erimielisyyttä tuomioistuimen ratkaistavaksi. 

Oikeuskeinojen käyttö on kuitenkin mahdollista rajatuissa tapauksissa, joita ovat muun 

                                                 
5 Ross 2009, s. 2. 
6 Guide to Alliance Contracting 2015, s. 26 – 28. 
7 Ks. Lahdenperä, s. 9. 
8 Yli-Villamo & Petäjäniemi 2013, s. 57. 
9 Lahdenperä 2012, s. 7. 
10 http://www.liikennevirasto.fi/lielahti-kokemaki. 
11 https://www.liikennevirasto.fi/rantatunneli. 
12 Ks. http://raidekojekeri.info. 
13 https://vahanen.com/fi/vahanen/ajankohtaista/nopea-putkiremontti-onnistuu-allianssimallilla/. 
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muassa vahingonkorvauksen vaatiminen törkeällä tuottamuksella tai tahallisesti 

aiheutetuista vahingoista sekä vahingoista, jotka on aiheutettu immateriaalioikeuksien 

loukkauksella tai vakuutusten laiminlyönnillä. Kun osapuolilla on mahdollisuus 

viranomaisavusteiseen täytäntöönpanoon vain näissä erikseen sovituissa tapauksissa, 

rajoittaa ehto myös sopimuksen perusteella syntyviä, täytäntöönpanokelpoisia oikeuksia 

ja se toimii siten myös osapuolten välisenä vastuunrajoituksena. Tätä kuvaakin hyvin 

kyseisestä ehdosta käytetty nimitykset no blame, no disputes sekä no claim, no blame. 

Allianssisopimuksen erimielisyyksien ratkaisemista ja erityisesti sen oikeuskeinojen 

käyttöä koskeva sopimusehto on altis kritiikille, eikä sen sopimusoikeudellista sitovuutta 

ole pidetty selvänä Suomessa, kuten ei nykymuotoisen projektiallianssin lähtömaassa 

Australiassakaan.14 Varauksellinen suhtautuminen ehdon sitovuuteen vaikuttaa 

perustellulta. Tuomioistuimeen pääsy on Suomen perustuslaissa (73/1999) taattu oikeus, 

josta luopumista on pidettävä poikkeuksellisena. Lisäksi, vaikka ehto katsottaisiin 

sopimusoikeudellisesti sitovaksi, on mahdollista, että se tulisi soviteltavaksi 

kohtuullistamisharkinnan perusteella. Allianssisopimuksen erimielisyyksien 

ratkaisemista koskevan lausekkeen sitovuus ei ainakaan vielä ole joutunut 

tuomioistuimessa tarkasteltavaksi.  

Allianssisopimukseen liittyy kuitenkin merkittäviä erityispiirteitä, jotka tekevät 

erimielisyyksien ratkaisemista koskevan sopimusehdon sitovuutta koskevan kysymyksen 

tarkastelusta erityisen mielenkiintoisen. Ensinnäkin allianssisopimuksen osapuolet eivät 

kokonaisuudessaan luovu pääsystä tuomioistuimeen, koska niillä on oikeus saattaa asia 

tuomioistuimen ratkaistavaksi ainakin sopimusehdossa mainituissa tilanteissa. Lisäksi 

allianssisopimuksessa on luotu oma erimielisyyksien ratkaisemisen menettely, miltä osin 

kyse on vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta.  

2 Tutkielman aihe ja tutkimuskysymys 

Tutkielman aiheena on allianssisopimuksen erimielisyyksien ratkaisemista koskevan 

sopimusehdon sitovuus. Erimielisyyksien ratkaisemista koskevaan sopimusehtoon 

sisältyy erimielisyyksien ratkaisun menettely sekä oikeuskeinojen käyttöä rajoittava 

lauseke. Kyseisen sopimusehdon sitovuuteen ei ole suomalaisessa oikeuskäytännössä 

eikä oikeuskirjallisuudessa otettu kantaa. Projektiallianssin käytön yleistyessä kysymys 

saattaa kuitenkin aktualisoitua. 

                                                 
14 Ks. esim. Kivioja 2015, s. 19 sekä Guidance Note 1, s. 12 
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Oikeustieteessä projektiallianssiin liittyvät perinteiset oikeudelliset kysymykset ovat 

jääneet toistaiseksi melko vähäisen mielenkiinnon kohteeksi, vaikka projektiallianssin 

periaatteiden kanssa samantyylisiä ajatuksia on esitetty jo ennen projektiallianssin 

käyttöön ottoa Suomessa erityisesti ennakoivana sopimisen tunnetussa oikeudellisessa 

suuntauksessa. Se, ettei projektiallianssiin mahdollisesti liittyviä perinteisiä oikeudellisia 

ongelmia ole toistaiseksi juurikaan selvitetty voi selittyä sillä, että projektiallianssit ovat 

toistaiseksi olleet menestyksekkäitä, eikä niihin liittyvät oikeudelliset kysymykset ole sen 

vuoksi tulleet tuomioistuinten ja juristien tarkasteltavaksi.  

Tutkielman tutkimuskysymyksenä on, onko allianssisopimuksen erimielisyyksien 

ratkaisemista koskeva sopimusehto, johon sisältyy sekä erimielisyyksien ratkaisemisen 

menettely että oikeuskeinojen käyttöä koskeva lauseke, oikeudellisesti sen osapuolia 

sitova. Tähän kysymykseen vastaamiseksi tarkastelen seuraavia alakysymyksiä: 

1. Miten erimielisyydet ratkaistaan projektiallianssissa ja miten laajasti osapuolet 

ovat rajoittaneet oikeuskeinojen käyttöä? 

2. Missä määrin erimielisyyksien ratkaisemista koskeva sopimusehto toimii 

sopimusosapuolten välisenä vastuunrajoituksena?  

3. Voidaanko erimielisyyksien ratkaisemista koskevaa sopimusehtoa pitää 

sopimusoikeudellisesti pätevänä ja saako se sopimusoikeudellisen sitovuuden?  

4. Millä edellytyksin sopimusehdon sitovuudesta voidaan poiketa kohtuuperusteista 

sovittelua koskevan oikeustoimilain 36 §:n nojalla? 

5. Miten ennakoiva näkökulma sopimuksiin suhtautuu riitojen ratkaisemiseen ja 

vaikuttaa sopimusehdon tosiasialliseen sitovuuteen? 

Perinteisen, tuomioistuinnäkökulmaisen sopimusoikeudellisen tarkastelun lisäksi 

sopimusehdon tarkastelu ennakoivasta näkökulmasta auttaa ymmärtämään 

allianssisopimuksen sekä yleisesti riitojen välttämisen taustalla vaikuttavia seikkoja. Kun 

allianssinsopimus heijastelee ennakoivaa näkökulmaa sopimuksiin, voi näillä seikoilla 

olla huomattavaa merkitystä sopimusehdon tosiasiallisen sitovuuden kannalta. Näin ollen 

ennakoivan näkökulma sopimuksiin täydentää sopimusehdon oikeudellista sitovuutta 

koskevaa tarkastelua. 

Tutkielmassa olen keskittynyt tarkastelemaan nimenomaan allianssisopimuksia, joskin 

on mahdollista, että muunkinlaisissa sopimuksissa osapuolet pyrkivät sopimaan 

erimielisyyksiensä ennakoivasta ratkaisemista ja rajoittamaan oikeuskeinojen käyttöä. 
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Keskittyminen tiettyyn sopimustyyppiin mahdollistaa sen erityispiirteiden huomioon 

ottamisen sopimusehdon sitovuutta arvioitaessa. Ottaen huomioon, että kyseinen 

sopimusehto on tullut tunnetuksi nimenomaan allianssisopimusten osana, on perusteltua 

tarkastella sitä kyseisessä kontekstissa. Lisäksi tällöin pohjana on mahdollista käyttää 

todellisia allianssisopimuksia. Tosielämässä käytettyjen lausekkeiden tarkastelu tarjoaa 

mahdollisuuden tutkielman selvitysten käytännön soveltamiseen. 

3 Tutkielman metodit  

Tämän tutkielman metodi on pääosin lainopillinen eli oikeusdogmaattinen. 

Lainopillisella tutkimuksen keskeisenä tehtävänä on selvittää voimassa olevan oikeuden 

sisältö käsiteltävässä tutkimusongelmassa. Toisin sanoen, miten tilanteessa tulisi 

voimassa olevan oikeuden mukaan toimia. Lainoppi on oikeusjärjestykseen kuuluvien 

sääntöjen tutkimusta ja niiden sisällön selvittämistä, mitä kutsutaan tulkinnaksi.15 

Metodina on ongelmakeskeinen lainopillinen tulkinta, jossa pyritään selvittämään 

oikeuden sisältö käsillä olevassa oikeudellisessa ongelmassa.16   

Lainopin toisena keskeisenä tehtävänä on voimassa olevan oikeuden jäsentäminen eli 

systematisointi.17 Vaikka tämän tutkielman ensisijaisena tarkoituksena ei olekaan 

oikeusjärjestyksen systematisointi, on tutkielmassa kuitenkin myös systematisointia 

lähestyviä elementtejä, koska tutkielmassa käsitellään sopimusvapauden ja sitä 

rajoittavan lain tai hyvän tavan vastaisuuden välistä rajanvetoa. 

Ennakoivaa näkökulmaa sopimuksiin ei voida muodostaa perinteisen lainopillisen 

tulkinnan kautta, koska pyrkimyksenä ei ole oikeudellisten ongelmien ratkaiseminen 

oikeussääntöjä soveltamalla. Sen sijaan tarkastelu tapahtuu ennakoivassa sopimisessa 

esille tuotujen sopimustodellisuutta koskevien näkökohtien kautta. Tältä osin painotus on 

ex ante -näkökulmassa ja siinä, mikä on sopimuksen todellinen merkitys sen osapuolille.  

Tutkimuskysymykseen vastaamiseksi on kuitenkin ensin selvitettävä, millä tavoin 

allianssisopimuksessa on rajoitettu osapuolten mahdollisuutta viedä sopimusta koskevia 

asioita tuomioistuimeen. Allianssisopimuksen ehtojen selvittämiseksi olen tarkastellut 

Suomessa käytettyjä allianssisopimuksia sekä australialaisia allianssisopimusten 

malliehtoja. Tutkielmaa varten olen perehtynyt yhteensä yhteentoista 

allianssisopimukseen. Sopimuksista yhdeksän on suomalaisia ja ne koskevat yhteensä 

                                                 
15 Husa & al. 2008, s. 20. 
16 Aarnio 1982, s. 62.  
17 Husa 2008, s. 20. 
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kuutta eri projektiallianssia, joista pääosassa tilaajana on ollut liikennevirasto. Kahdessa 

projektissa tilaajana on ollut kunta. Näihin sopimuksiin kuuluu sekä kehitys- että 

toteutusvaiheen allianssisopimuksia. Lisäksi käytössäni on ollut australialaisen PCI 

Groupin mallisopimusehdot kehitys- ja toteutusvaiheen allianssisopimuksista.18 Tältä 

osin menetelmänä on sopimusdokumenttien tarkastelu ja analysointi. 

Allianssisopimuksen ehtojen ymmärtämiseksi tutkielmassa selvitän lyhyesti myös 

projektiallianssia menettelynä ja sen keskeisiä ominaisuuksia. Näihin ominaisuuksiin 

olen perehtynyt kirjallisuuskatsauksen avulla. 

Allianssisopimusten osalta tukeudun siis myös vertailevaan aineistoon. Tarkasteltaessa 

erimielisyyksien ratkaisemista projektiallianssissa, vertaan suomalaisia 

allianssisopimuksia australialaisiin malliehtoihin. Metodisesti tämä vertailu vastaa 

pitkälti ensimmäisen asteen oikeusvertailua. Ensimmäisen asteen oikeusvertailun 

pyrkimyksenä on etsiä malleja oman oikeuden kehittämiseen ja kritiikkiin ilman, että 

pohditaan syvällisesti vieraan oikeuden taustalla vaikuttavia tekijöitä.19 Tässä 

tutkielmassa vertailevan tarkastelun kohteena on sopimuskäytäntö.  Tässä yhteydessä en 

siten vertaile itse oikeusjärjestelmiä enkä pyri selvittämään sitä, mitkä lainsäädännöstä 

johtuvat tekijät ovat vaikuttaneet erilaisten sopimuskäytäntöjen muotoutumiseen. 

4 Tutkielman rakenne ja lähteet 

Tutkielman toisessa luvussa tarkastelen aluksi lyhyesti projektiallianssia ja sen 

ominaispiirteitä. Tämän jälkeen tarkastelen allianssisopimuksen erimielisyyksien 

ratkaisemista koskevaa sopimusehtoa erimielisyyksien ratkaisemisen menettelyn sekä 

oikeuskeinojen käyttöä koskevan rajoituksen osalta. Tässä yhteydessä tarkastellen myös 

kyseiseen sopimusehtoon sisältyvää vastuunrajoitusta.  Lähteenä käytän edellä mainittuja 

suomalaisia allianssisopimuksia sekä australialaisia allianssisopimuksen malliehtoja. 

Kaikki tarkastelun kohteena olevat suomalaiset allianssisopimukset ovat viranomaisen 

julkisia asiakirjoja ja osa niistä on saatavilla verkosta. Australialaiset malliehdot ovat 

saatavilla verkossa. Lisäksi hyödynnän niin suomalaista kuin australialaistakin 

projektialliansseja koskevaa kirjallisuutta. 

Tutkielman kolmannessa ja neljännessä luvussa käsittelen tarkastelun kohteena olevaa 

sopimusehtoa perinteisen sopimusoikeuden näkökulmasta. Perinteisellä 

                                                 
18 PCI Groupin yksi perustajista on Jim Ross, joka on ollut mukana monissa allianssihankkeissa ja 
julkaissut alliansseja koskevaa kirjallisuutta. Ks. http://www.pcigroup.com.au/team-member/clara-rice/. 
19 Husa 2010, s. 715. Erilaisista tavoista tehdä oikeusvertailua ja oikeusvertailun asteista ks. Husa 2010, s. 
713. 
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sopimusoikeudella tarkoitan tässä yhteydessä tuomioistuinjuridiikan näkökulmaa 

sopimuksiin. Kolmannessa luvussa tarkastelen, täyttääkö allianssisopimuksen 

erimielisyksien ratkaisemista koskeva sopimusehto sopimusehdon sitovuudelle 

oikeusjärjestyksessämme asetetut edellytykset. Tarkastelen ehtoa sopimuksen 

sisältövapauden ja sen rajoitusten näkökulmasta. Tämän luvun lopuksi esitän 

näkemykseni siitä, voidaanko allianssisopimuksen erimielisyyksien ratkaisemista 

koskevaa sopimusehtoa pitää sitovana.  

Neljännessä luvussa selvitän sopimuksen sitovuudesta poikkeamista sopimusehdon 

sovittelua koskevan OikTL 36 §:n perusteella. Tässä luvussa tarkastelen, sikäli kun 

allianssisopimuksen erimielisyyksien ratkaisemista koskeva sopimusehto voidaan katsoa 

sitovaksi, millä edellytyksin tästä sitovuudesta voidaan poiketa. Tässä luvussa esittelen 

lähinnä sellaisia seikkoja, jotka voisivat tulla huomioiduiksi mahdollisessa 

kohtuullisuusarvioinnissa. Luvuissa kolme ja neljä lähteinäni käytän lainsäädännön ja 

oikeuskäytännön lisäksi lain esitöitä sekä erityisesti suomalaista oikeuskirjallisuutta, 

jonka merkitys korostuu vähän säännellyllä sopimusoikeuden alueella. 

Viidennessä luvussa esittelen ennakoivan näkökulman allianssisopimuksiin, minkä 

avulla voidaan ymmärtää paremmin allianssisopimuksen osapuolten tarkoituksia ja 

suhtautumista riidanratkaisuun. Lisäksi käsittelen tuomioistuimessa ja 

välimiesmenettelyssä tapahtuvaan riidanratkaisuun liittyviä haittoja. Tavoitteena on 

luoda vastapainoa aiempien lukujen perinteisen sopimusoikeuden mukaiselle käsittelylle. 

Ennakoivan näkökulman lähteenä käytän pääosin suomalaista ennakoivaa sopimista ja 

ennakoivaa oikeutta koskevaa kirjallisuutta, joskin perinteisen riidanratkaisun haittoihin 

liittyen hyödynnän myös muuta oikeustieteellistä kirjallisuutta. 

Tutkielman lopuksi esittelen johtopäätökseni sekä vastaan asettamaani 

tutkimuskysymykseen. Vastaukset alakysymyksiin ilmenevät teemoittain aiemmissa 

luvuissa, mutta nekin kootaan tässä yhteen johtopäätöksen muodostamiseksi. Tämän 

jälkeen esitän joitakin projektiallianssin erimielisyyksien ratkaisemiseen liittyviä 

kysymyksiä, joiden tarkastelu voisi tuottaa hyödyllistä lisätietoa. 
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II PROJEKTIALLIANSSI, ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN JA 
OIKEUSKEINOJEN KÄYTTÖ 

1 Projektiallianssin määritelmä ja ominaispiirteet 

Projektiallianssissa on kyse hankkeen toteutusmuodosta, jossa hankkeen eri osapuolet 

solmivat yhteisen sopimuksen, jolla he muodostavat allianssin.20 Projektiallianssi 

muodostetaan allianssisopimuksella vain yhtä projektia varten.21  Projektiallianssille on 

sitä koskevassa kirjallisuudessa ja tutkimuksessa esitetty erilaisia määritelmiä, jotka 

kuitenkin sisältävät hyvin paljon samoja piirteitä. Australiassa projektialliansseista 

kirjoittanut Jim Ross on määritellyt projektiallianssin seuraavasti: 

”[A] Project alliance is where an owner (or owners) and one or more service 

providers (designer, constructor, supplier, etc.) work as an integrated team to 

deliver a specific project under a contractual framework where their commercial 

interests are aligned with actual project outcomes.”22 

Suomessa projektialliansseista on kirjoittanut Pertti Lahdenperä, joka on käyttänyt 

projektiallianssista myös termiä allianssiurakka. Lahdenperän mukaan: 

”Allianssiurakka on hankkeen keskeisten toimijoiden väliseen, kaikille yhteiseen 

sopimukseen perustuva hankkeen toteutusmuoto, jossa osapuolet vastaavat 

toteutettavan projektin suunnittelusta ja rakentamisesta yhdessä yhteisellä 

organisaatiolla, ja jossa toimijat jakavat projektiin liittyviä sekä positiivisia että 

negatiivisia riskejä sekä noudattavat tiedon avoimuuden periaatteita kiinteää 

yhteistyötä tavoitellen.”23 

Esitetyt määritelmät nostavat esiin osan projektiallianssille ominaisista piirteistä. Ne 

korostavat muun muassa yhdessä toimimista sekä taloudellisten intressien yhtenäisyyttä 

osana toiminnan sopimuksellista viitekehystä. Projektialliansseja koskevassa 

kirjallisuudessa sekä sitä koskevissa Australian viranomaisten suuntaviivoissa on 

käsitelty laajemmin sellaisia piirteitä ja ominaisuuksia, jotka tekevät projektiallianssista 

                                                 
20 Yli-Villamo – Petäjäniemi 2013, s. 57.  
21 Lahdenperä 2009, s. 13. Tältä osin projektiallianssi eroaa strategisesta tai ohjelma-allianssista. Ohjelma-
allianssissa useita projekteja toteutetaan samalla allianssirungolla ja kyse on usein pidempikestoisista 
”ohjelmista”. Sen sijaan strategisessa allianssissa on kyse useita projekteja kattavasta tai muusta 
pitkäkestoista toimintaa koskevasta yhteistyöjärjestelystä, johon ei perinteisesti sovellu puhtaaseen 
projektiallianssiin sovellettavat periaatteet, kuten tasapuolinen riskien jako allianssinosapuolten kesken. 
Ks. myös Guide to Alliance Contracting 2015, s. 36. 
22 Ross 2003, s. 1. 
23 Lahdenperä 2009, s. 13. Lahdenperä käyttää määrittelyssään termiä allianssiurakka, jolla hän viittaa 
hankekohtaisesti sovittavaan ja käytettävään toteutusmalliin erotuksena strategiseen allianssiin. 
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menestyksekkään.24 Näiden ominaisuuksien yhtäaikaisuuden on katsottu olevan 

tyypillisiä projektiallianssille, kun muut projektintoimitustavat soveltavat niistä 

valikoidusti vain osaa muutoin tavanomaisen sopimuksen osana.25 

Rossin mukaan, projektiallianssin onnistumisen varmistamiseksi, sen pitäisi sisältää 

ainakin seuraavat ominaisuudet: osapuolet ovat yhdessä vastuussa työn suorittamisesta ja 

kantavat kollektiivisesti kaikki siihen liittyvät riskit; tilaaja maksaa palveluntuottajille 

heidän työstään sovitun kolmetasoisen kompensaatiomallin mukaan, joka perustuu täysin 

avoimelle raportoinnille; projektia johtaa yhteinen elin, joka tekee päätökset 

yksimielisesti; projektin päivittäinen johtaminen tapahtuu projektiryhmän toimesta, jonka 

jäsenet valitaan projektin parhaaksi-periaatteella; osapuolet sitoutuvat ratkaisemaan 

ongelmat projektiallianssin sisällä ilman mahdollisuutta oikeudenkäyntiin, lukuun 

ottamatta etukäteen sovittuja laiminlyöntitapauksia.26 

John Paul Davies on väitöskirjassaan tarkastellut allianssisopimusten 

erityisominaisuuksia ja sitä, miten ne toimivat käytännössä. Davies on tätä varten 

tarkastellut yhteensä 11 allianssisopimusta sekä haastatellut projektiallianssien 

johtoasemissa toimineita henkilöitä. Yhteisiä kaikille hänen tarkastelemilleen 

projektialliansseille olivat hänen mukaansa seuraavat ominaisuudet: a) vaatimus siitä, että 

päätökset tehdään yksimielisesti hankkeen parhaaksi -periaatteella, b) oikeuskeinojen 

käytön rajoittaminen, c) vaatimus rehellisestä ja reilusta käyttäytymisestä (good faith) 

kaikessa toiminnassa, d) allianssin johtoryhmän mahdollisuus määrätä muutoksista, e) 

avoin kirjanpito, f) hyödyn ja haittojen jakaminen sekä g) mekanismi päätöksenteon 

umpikujien ratkaisemiseksi ja allianssin tilaajaosapuolen mahdollisuus päättää sopimus 

milloin tahansa. Projektiallianssit voidaan jaotella eri tasoisiin projektialliansseihin sen 

perusteella, millaisia ominaisuuksia niihin on liitetty. Daviesin mukaan alliansseja, joihin 

sisältyy edellä luetelluista ominaispiirteistä piirteet a - f, eivätkä ne sisällä hintakilpailua 

ja säilyttävät osapuolten vastuunrajoituksen toisiinsa nähden, kutsutaan puhtaiksi 

alliansseiksi.27  

Näistä edellä kuvatuista yhtäläisyyksistä huolimatta Daviesin tarkastelemat 

projektiallianssit sisälsivät myös merkittäviä eroja. Yhtenä eroavaisuutena hän mainitsee 

hintakilpailun sisällyttämisen tarjouskilpailuun. Kun hintatekijä on sisällytetty 

                                                 
24 Ks. esim. Ross 2003, s. 2 ja Guide to Alliance Contracting 2015, s. 14 – 15. 
25 Guide to Alliance Contracting 2015, s. 14. 
26 Ross 2003, s. 2. Projektiallianssin ominaispiirteistä ks. myös Guide to Alliance Contracting 2015, s. 14. 
27 Davies 2008, s. 68 – 70. 
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tarjouskilpailuun, kyse on kilpailullisesta yhden tai usean tavoitekustannuksen 

allianssista.28 Muina merkittävimpinä eroavaisuuksina Davies on maininnut keskinäisen 

vastuun säilyttämisen allianssiosapuolten välillä, kokonaiskustannuskaton asettamisen 

sekä tiettyjen riskien allokoimisen yhdelle osapuolelle sen sijaan, että kaikki riskit 

jaettaisiin projektiallianssin osapuolten kesken. Kun allianssisopimukseen on 

sisällytettynä joku näistä poikkeuksista, kyse on hybridiallianssista.29 

Suomessa projektiallianssia on kehitetty Suomen hankintasääntelyyn sopivaksi, minkä 

tuloksena on syntynyt kilpailullinen yhden tavoitekustannuksen menettely. Kyseisessä 

menettelyssä palveluntuottajien valinnan kilpailuelementteihin lukeutuu myös 

hintatekijät, mutta hankkeen tavoitekustannusta ei kuitenkaan suoraan määritellä 

tarjoushinnan perusteella. Tämä johtuu julkisten hankintojen kilpailuttamisen 

oikeuskäytännöstä, mistä johtuen palveluntuottajia ei voitu valita pelkästään osaamiseen 

perustuvalla arvioinnilla.30 Näin ollen Suomessa julkisina hankintoina tehdyt 

projektiallianssit eivät lukeudu Daviesin esittämän jaottelun mukaisiin puhtaisiin 

alliansseihin. On tietysti huomioitava, että mikäli projektiallianssia sovelletaan 

yksityisten toimijoiden toimesta eikä julkisena hankintana, voivat ne itse päättää 

hintatekijöiden sisällyttämisestä tarjouskilpailuun eikä siten puhtaan allianssin 

soveltamiselle ole esteitä. 

Lahdenperä on jaotellut projektiallianssin tyyppipiirteet rakenteellisiin ja 

yhteistoiminnallisiin. Rakenteellisia tyyppipiirteitä ovat hänen mukaansa yhteinen 

sopimus, yhteinen organisaatio sekä hankkeen toteuttamiseen liittyvien riskien jakaminen 

projektiallianssin osapuolten kesken. Yhteistoiminnan luonteeseen liittyviä 

tyyppipiirteitä ovat hänen mukaansa luottamus, sitoutuminen ja yhteistyö.31 

Yhtenä projektiallianssin ominaispiirteenä on tyypillisesti pidetty osapuolten sitoutumista 

riitojen välttämiseen tai oikeuskeinojen käytön rajoittamista.32 Lahdenperän esittämiin 

tyyppipiirteisiin ei nimenomaisesti lukeudu erimielisyyksien ratkaiseminen 

projektiallianssin sisällä ja siten riitojen välttämien. Riitojen välttäminen on kuitenkin 

nähtävissä seurauksena muiden ominaispiirteiden mukaisesta toiminnasta. 

Projektiallianssin ominaispiirteet liittyvätkin läheisesti toisiinsa eivätkä ne ole toisistaan 

                                                 
28 Davies 2008, s. 71. 
29 Davies 2008, s. 71 – 72.  
30 Lahdenperä 2009, s. 5, alaviite. 
31 Lahdenperä 2009, s. 13 – 14. 
32 Davies 2008, s. 68 sekä Guide to Alliance Contracting 2015, s. 14.  
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irrallisia. Riitojen välttäminen ja siihen liittyvä vastuun rajoittaminen liittyvät läheisesti 

esimerkiksi siihen, että osapuolet jakavat hankkeen toimittamisen riskit. Kun 

projektiallianssin yhtenä kantavana tekijänä on osapuolten yhteinen riskien jakaminen, 

olisi projektiallianssin periaatteiden kannalta epämielekästä, että osapuolet voisivat 

pyrkiä oikeusteitse siirtämään näitä riskejä projektiallianssin sisällä toisilleen.  

Tässä tutkielmassa keskitytään projektiallianssin erimielisyyksien ratkaisemista 

koskevaan sopimusehtoon, johon sisältyy oikeuskeinojen käytön rajoitus. Sinänsä tämän 

tutkielman kannalta ei ole tarpeen tehdä erottelua projektiallianssin eri tasojen välillä, 

vaan olennaista on se, että allianssisopimukseen sisältyy sopimusehto, jossa on sovittu 

erimielisyyksien ratkaisemisesta ja oikeuskeinojen käyttöä on rajoitettu.  

2 Allianssisopimus  

2.1 Projektiallianssin sopimukset 

Projektiallianssi perustuu sen hankkeen osapuolien yhteiseen sopimukseen, joita 

solmitaan tyypillisesti kaksi. Sen jälkeen, kun palveluntuottajien hankintamenettely on 

saatu päätökseen, alkaa hankkeen kehitysvaihe. Kehitysvaihe alkaa sillä, että 

projektiallianssin osapuolet allekirjoittavat kehitysvaiheen allianssisopimuksen (KAS). 

Hankkeen tilaaja päättää toteutusvaiheen aloittamisesta. Kun toteutusvaihe voidaan 

aloittaa, osapuolet allekirjoittavat toteutusvaiheen allianssisopimuksen (TAS). 

Toteutusvaiheeseen kuuluu sekä hankkeen rakennusvaihe että takuuaika, joihin 

molempiin sovelletaan toteutusvaiheen allianssisopimusta.33  

2.2 Allianssin peruskirja 

Projektiallianssissa noudatettavat perusperiaatteet on määritelty allianssin peruskirjassa. 

Esimerkiksi Tampereen Rantatunnelin allianssiurakan toteutusvaiheen 

allianssisopimuksessa osapuolet olivat hyväksyneet sopimukseensa seuraavan 

peruskirjan: 

1.2   Allianssin peruskirja  

1.2.1 Me sitoudumme seuraaviin Allianssimme perusperiaatteisiin:  

a) Me voitamme tai häviämme kaikki yhdessä  

b) Meillä on yhteinen vastuu tuloksesta  

c) Kaikilla osapuolilla on yhtäläiset oikeudet  

                                                 
33 Yli-Villamo – Petäjäniemi 2013, s. 64. 
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d) Me teemme kaikki päätökset ”hankkeen parhaaksi” -periaatteella, emmekä tee       
päätöksiä tai pyri myötävaikuttamaan sellaiseen päätöksentekoon, joilla 
tietoisesti loukkaamme tiedossamme olevia toisten osapuolten oikeutettuja 
etuja ja odotuksia  

e) Jokaisella on roolinsa mukaiset oikeudet ja vastuut 

f) Me emme syyttele toisiamme  

g) Mahdollisissa erimielisyyttä aiheuttavissa tilanteissa teemme päätökset ilman 
viivytyksiä, emmekä painosta toisia osapuolia esimerkiksi uhkaamalla 
sopimuksen päättämisellä  

h) Kaikki maksuliikenne tapahtuu avoimin kirjoin 

i) Me rohkaisemme innovatiiviseen ajatteluun tavoitteena saavuttaa erinomaisia 
tuloksia  

j) Kaikkien osapuolten johto antaa rajoituksettoman tuen 

k) Kukaan meistä ei tavoittele etua toisen kustannuksella  

Saavuttaaksemme tavoitteemme tulemme päivittäisessä toiminnassa toimimaan 
seuraavasti: 

a) Keskustelemme avoimesti ja rehellisesti  

b) Kuuntelemme toisiamme tarkkaan ja kunnioitamme toistemme mielipiteitä  

c) Kannustamme kaikkia ajattelemaan vapaasti ja innovatiivisesti ilman pelkoa 
epäonnistumisesta/moitteista  

d) Sanomme mitä tarkoitamme ja tarkoitamme mitä sanomme  

e) Annamme tunnustusta onnistumisistamme  

f) Haastamme itsemme ennemmin kuin syyttelemme toisiamme  

g) Otamme vastuun teoistamme ja niiden vaikutuksista  

h) Sitoudumme haastaviin tavoitteisiin tietämättä välttämättä, kuinka niihin 
päästään  

i) Toteutamme kaikki Allianssin johtoryhmän päätökset34 

Allianssin peruskirjan periaatteet määrittelevät allianssisopimuksen osapuolten välisen 

lojaliteetin vahvaksi. Peruskirjan periaatteet näyttäisivätkin toteuttavan projektiallianssin 

ominaispiirteenäkin pidettyä vaatimusta osapuolten välisestä rehellisyydestä ja 

reiluudesta (good faith) kaikessa toiminnassa sekä erityisesti Lahdenperän esittelemiä 

yhteistoiminnan luonteeseen liittyviä tyyppipiirteitä, luottamusta, sitoutumista ja 

                                                 
34 Tampereen tunneli TAS, s. 9. Allianssin peruskirjat saattoivat hieman erota sanamuodoiltaan, mutta ne 
olivat sisällöltään samanlaiset. kaikissa tarkastelluissa sopimuksissa, mukaan lukien australialaiset 
mallisopimukset. Ks. esim. Tampereen raitiotie TAS s. 10, Syvälahden koulu TAS s. 10 sekä PCI PEA 
Model, s. 45. 
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yhteistyötä. Tosin sopimusosapuolten välistä lojaliteettia tuskin voidaan tyhjentävästi 

määritellä vain näihin allianssin peruskirjassa esitettyihin periaatteisiin.  

On mahdollista, että allianssin peruskirjassa ilmaistut periaatteet ja osapuolten niiden 

mukainen toiminta voi tulla hyvin konkreettisestikin arvioitavaksi. On esitetty, että 

allianssin peruskirjan periaatteet voisivat tulla huomioiduksi esimerkiksi silloin, kun 

arvioidaan jonkun osapuolen laiminlyönnin vakavuutta.35 Tämän tutkielman yhteydessä 

ei kuitenkaan ole mahdollista tarkastella syvällisemmin sitä, kuinka laajaksi 

allianssisopimuksen osapuolten vahvalta näyttävä keskinäinen lojaliteetti voidaan 

sopimusoikeudellisesti määritellä.36 

2.3 Sopimuksen päättyminen tai irtisanominen 

Lähtökohtana projektintoimituksessa luonnollisesti on, että sopimus päättyy, kun projekti 

valmistuu ja takuuaika päättyy. Kehitysvaiheen sopimus päättyy, kun osapuolet solmivat 

toteutusvaiheen allianssisopimuksen. Mikäli toteutusvaiheen allianssisopimusta ei tehdä, 

kehitysvaiheen allianssisopimus päättyy, kun sen mukaiset tehtävät on suoritettu ja tilaaja 

on ottanut suoritetut tehtävät vastaan.37 Toteutusvaiheen allianssisopimus päättyy 

lähtökohtaisesti takuuajan päättymiseen.38 On kuitenkin mahdollista, että sopimus tulee 

päätetyksi myös ennen tätä, kokonaisuudessaan tai johonkin yksittäiseen 

palveluntuottajaan nähden.39 

Kaikissa tätä tutkielmaa varten tarkastelluissa allianssisopimuksissa oli sopimuskohta, 

jonka mukaan tilaajalla on oikeus päättää sopimus mistä syystä tahansa, sopimuksen 

muista ehdoista riippumatta. Tämä mahdollisuus oli sisällytetty sekä toteutus- että 

kehitysvaiheen allianssisopimuksiin.40 Lisäksi kehitysvaiheen allianssisopimuksissa 

palveluntuottajilla oli mahdollisuus vetäytyä sopimuksesta milloin ja mistä syystä 

tahansa. Myös tilaajalla oli mahdollisuus sulkea palveluntuottaja mistä syystä ja milloin 

tahansa pois KAS-tehtävien toimittamisesta.41 Tällaista rajoittamatonta vetäytymis- tai 

poissulkemismahdollisuutta ei ollut enää toteutusvaiheen allianssisopimuksissa.  

                                                 
35 Guidance Note 1, s. 12.  
36 Lojaliteettiperiaatteesta Suomen oikeudessa ks esim. Ämmälä 1994, s. 3 sekä Muukkonen 1993, s. 
1030. Oikeuskäytännöstä ks. KKO 1993:130. 
37 Lielahti – Kokemäki KAS, s. 25 ja Äänekosken biotuotantotehtaan liikenneyhteydet KAS, s. 29. 
38 Lielahti – Kokemäki TAS, s. 32. ja Taavetti – Lappeenranta TAS, s. 33. 
39 Lielahti – Kokemäki TAS, s. 32 ja KAS s. 25, Taavetti – Lappeenranta TAS, s. 33 sekä Äänekosken 
biotuotantotehtaan liikenneyhteydet KAS, s. 29. 
40 Lielahti – Kokemäki TAS, s. 27, Tampereen tunneli KAS, s. 22 sekä PCI PDA Model, s. 21.  
41 Lielahti – Kokemäki KAS s. 21, Tampereen tunneli KAS, s. 21 sekä PCI PDA model, s. 20. 
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Vaikka osapuolille on varattu mahdollisuus sopimuksesta vetäytymiseen, huomion 

arvoista on, että osapuolet ovat allianssin peruskirjassa sitoutuneet siihen, etteivät ne 

painosta toisia osapuolia uhkaamalla sopimuksen päättämisellä.  Näin ollen uhkaaminen 

näiden oikeuksien käyttämisellä olisi projektiallianssin peruskirjan vastaista.  

3. Erimielisyyksien ratkaiseminen projektiallianssissa 

3.1 Yleistä 

Edellä projektiallianssin ominaispiirteiden yhteydessä on todettu, että yhtenä 

projektiallianssin ominaispiirteenä on pidetty osapuolten sitoutumista riitojen 

välttämiseen. Tätä ominaispiirrettä tai periaatetta on kuvattu erilaisilla englanninkielisillä 

nimityksillä, kuten no fault – no blame42 sekä commitment to no disputes43. Se tarkoittaa, 

että osapuolet sitoutuvat siihen, etteivät ne voi käyttää oikeuskeinoja allianssisopimuksen 

toista osapuolta vastaan, muutamia erikseen sovittuja poikkeuksia lukuun ottamatta.44  

Tämän lähestymistavan tavoitteena on kannustaa osapuolia ottamaan harkittuja ja 

sopimuksenmukaisia riskejä kustannussäästöjen saavuttamiseksi ja projektin 

lopputuloksen parantamiseksi. Osapuolten ei tarvitse pelätä oikeudelliseen vastuuseen 

joutumista, jos ne epäonnistuvat yrityksissään. Sen tarkoituksena on myös kannustaa 

osapuolia innovaatioihin, joita ei olisi mahdollista saavuttaa tavanomaisin 

sopimusjärjestelyin toimittaessa. Projektiallianssin osapuolet voivat keskittyä ratkaisujen 

löytämiseen ennemmin kuin syyllisten etsimiseen, jolloin resurssit voidaan keskittää 

projektiin itseensä.45 Tarkoituksena on siten rajoittaa niitä oikeudellisia vastuita, joita 

osapuolelle voi sopimuksen perusteella syntyä. Se, miten tämä on sopimusteknisesti 

toteutettu voi vaihdella.  

Se, että allianssisopimukseen ei ole otettu tavanomaista riidanratkaisulauseketta, joka 

esimerkiksi ohjaisi kaikki sopimusta koskevat riidat ratkaistavaksi välimiesmenetellyssä 

tai tietyssä käräjäoikeudessa, ei kuitenkaan tarkoita erimielisyyksien tai riitojen 

ratkaisemisen tarpeen kiistämistä. Sen sijaan ne ratkaistaan projektiallianssin sisällä 

osana sen päivittäistä toimintaa. Tämä poistaakin tavanomaisille sopimuksille tyypillisen 

                                                 
42 Guidance Note 1, s. 10.  
43 Guide to Alliance Contracting 2015, s. 14. 
44 Guidance Note 1 2015, s. 10.  
45 Guidance Note 1 2015, s. 10. 
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jaottelun voittajiin ja häviäjiin ja pakottaa osapuolet omaksumaan yhteisen 

lähestymistavan ongelmien ratkaisemiseen, olivatpa ne aiheutuneet miten tahansa.46  

Tätä tutkielmaa varten tarkastelluissa allianssisopimuksissa erimielisyyksien 

ratkaisemista koskeva sopimusehto muodostui kahdesta osiosta, joista ensimmäinen 

koski erimielisyyksien ratkaisemisen menettelytapaa ja toinen oikeuskeinojen käyttöä. 

Vastaava sopimusehto oli nimetty australialaisissa malliehdoissa no blame, no dispute.47 

Jotta erimielisyyksien ratkaiseminen projektiallianssin sisällä, siellä missä ne syntyvät 

olisi mahdollista, allianssisopimuksessa on sovittu erimielisyyksien ratkaisemisen 

menettelystä. Sopimuskohdassa on kerrottu, kuinka osapuolten tulee toimia 

erimielisyyden ilmetessä ja viime kädessä siirtää se AJR:n käsiteltäväksi. 

3.2 Erimielisyyksien ratkaisemisen menettelytapa 

Allianssisopimuksessa on sovittu siitä, millaisella menettelyllä osapuolten välillä ilmenevät 

erimielisyydet tulee ratkaista. Tätä tutkielmaa varten tarkastelluissa suomalaisissa 

allianssisopimuksissa erimielisyyksien ratkaisemista koskeva menettely oli kaikissa 

samanlainen ja se vastasi australialaisten mallisopimusten erimielisyyksien ratkaisemisen 

menettelyä.48 Tarkasteltaessa allianssisopimuksen eri lausekkeita on tärkeää huomata, että ne 

ovat sitovia vain projektiallianssin osapuolten välillä eikä niiden sitovuus lähtökohtaisesti 

ulotu projektiallianssin tai sopimuksella määritetyn piirin ulkopuolelle. 

Projektiallianssin osapuolet sitoutuvat erimielisyyksiensä sovittelemiseen allianssin 

peruskirjassa määriteltyjä perusperiaatteita noudattaen. 49  Ensisijaisesti ne projektiallianssin 

osapuolet, joiden välillä erimielisyys on ilmennyt, pyrkivät ratkaisemaan erimielisyyden 

keskenään. Erimielisyyksien sovittelemisella tarkoitettaneen menettelyä, jossa osapuolet 

sovinnollisesti neuvottelemalla pyrkivät löytämään erimielisyyteensä molempia osapuolia 

tyydyttävän ratkaisun.  

Mikäli erimielisyyden osapuolet eivät saa erimielisyyttä määräajassa ratkaistuksi, tulee se 

siirtää AJR:n ratkaistavaksi.50 AJR on allianssin ylin päättävä elin, joka vastaa allianssin 

johtamisesta.51 Jokaisella projektiallianssin osapuolella on edustus AJR:ssä 

                                                 
46 Rooney 2009, s. 15. 
47 PCI PDA Model s. 8. ja PEA Model s. 8.  
48 PCI:n mallisopimusten erimielisyyksien ratkaisemisen menettelystä ks. PCI PDA Model, s. 8 – 9 ja 
PEA Model, s. 8.  
49 Ks. esim. Lielahti – Kokemäki KAS, s. 23 – 24 ja TAS, s. 31 sekä Tampereen tunneli KAS, s. 24 ja 
TAS, s. 30 – 31. 
50 Ks. esim. Lielahti – Kokemäki KAS, s. 23 – 24 ja TAS, s. 31 sekä Tampereen tunneli KAS, s. 24 ja 
TAS, s. 30 – 31. 
51 Tampereen tunneli TAS s. 5. 



 
 

16 
 

allianssisopimuksessa sovittujen periaatteiden mukaisesti. Yhdeksi AJR:n tehtävistä on 

allianssisopimuksessa nimenomaisesti määritelty sen päätäntävaltaan kuuluvien 

erimielisyyksien ratkaiseminen.52 

AJR:n on ratkaistava erimielisyys hankkeen parhaaksi -periaatteella. Hankkeen parhaaksi -

periaatteen on määritelty tarkoittavan ”toimintatapaa, päätöksiä ja ratkaisuja, jotka ovat 

yhdenmukaisia Allianssin peruskirjan periaatteiden kanssa ja joilla varmistetaan osapuolten 

kannalta paras hankkeen lopputulos.”53 AJR voi yksimieliseen päätökseen pääsemiseksi 

päättää mistä tahansa toimenpiteistä, kuten sovittelijan tai konsultin palkkaamisesta. AJR ei 

voi välttää vastuutaan, vaan sen on tehtävä päätös kaikista sen käsiteltäväksi tuoduista 

erimielisyyksistä ja tieto päätöksestä tulee antaa kirjallisesti jokaiselle osapuolelle 30 päivän 

sisällä erimielisyyden ilmaantumisesta. Päätös on lopullinen ja se sitoo kaikkia osapuolia.54 

Tarkastelluissa suomalaisissa allianssisopimuksissa erimielisyyksien ratkaisemisen 

menettelytapaa koski seuraava sopimusehto: 

19.1  Erimielisyyksien ratkaisemisen menettelytapa 

19.1.1 Olemme sitoutuneet välttämään riitoja sovittelemalla kaikki erimielisyydet 
 hyvässä hengessä tämän sopimuksen kohdan 1.2 mukaisesti. 

19.1.2 Meidän täytyy välittömästi erimielisyyden ilmetessä ilmoittaa siitä 
 toisillemme, ja jos erimielisyyttä ei saada ratkaistua 7 päivän sisällä 
 ilmoituksesta, meidän tulee siirtää se Allianssin johtoryhmän ratkaistavaksi. 
 Tämän jälkeen: 

a) AJR:n pitää ratkaista erimielisyys ”Hankkeen parhaaksi” -periaatteella ja 
AJR:n tulee päästä erimielisyydestä yksimieliseen päätökseen. 

b) AJR voi päättää mistä tahansa toimenpiteistä, jotka se katsoo tarpeelliseksi 
yksimieliseen päätökseen saavuttamiseksi mukaan lukien sovittelijan tai 
konsultin palkkaaminen. 

c) AJR:n tulee tehdä päätös kaikista sille käsiteltäväksi toimitetuista 
erimielisyyksistä ja sen tulee antaa tieto päätöksestä jokaiselle Osapuolelle 
kirjallisesti 30 päivän sisällä erimielisyyden ilmaantumisesta. 

d) AJR:n päätös on lopullinen ja se sitoo kaikkia Osapuolia.55 

Tarkastelluissa suomalaisissa allianssisopimuksissa ei ollut määritelty, mitä erimielisyydellä 

tarkoitetaan. Sen sijaan australialaisissa malliehdoissa erimielisyyden oli määritelty 

tarkoittavan mitä tahansa näkemyseroa tai konfliktia allianssisopimuksen osapuolten välillä, 

                                                 
52 Tampereen tunneli TAS s. 11. 
53 Tampereen tunneli TAS s. 5.  
54 Ks. esim. Lielahti – Kokemäki KAS, s. 23 – 24 ja TAS, s. 31 sekä Tampereen tunneli KAS, s. 24 ja 
TAS, s. 30 – 31.    
55 Tampereen tunneli TAS s. 30 – 32.  
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joka liittyy allianssissa tehtävään työhön tai itse allianssisopimukseen.56 Tämän perusteella 

riidalla tarkoitettaneenkin nimenomaan oikeudellista riitaa.57 Näin on tulkittavissa myös 

sopimuksen sanamuodosta, jonka mukaan osapuolet sitoutuvat välttämään riitoja 

sovittelemalla erimielisyydet.  

Allianssin johtoryhmän oikeudet erimielisyyden ratkaisemiseksi ovat erittäin laajat. 

Tosin haasteita voi muodostaa vaatimus päätöksen yksimielisyydestä. Toisaalta tämän ei 

pitäisi muodostua ongelmaksi niin pitkään kuin osapuolet noudattavat allianssin 

peruskirjassa lueteltuja periaatteita ja pyrkivät päätökseen hankkeen parhaaksi -

periaatteetta noudattaen. Hankkeen parhaaksi -periaatteen sekä muiden 

perusperiaatteidenhan tulisi ohjata sopimuksen osapuolia saman suuntaiseen päätökseen. 

3.3 Oikeuskeinojen käyttö 

Sen lisäksi, että allianssisopimuksessa on määritelty, miten erimielisyydet projektiallianssissa 

ratkaistaan, sillä on rajoitettu osapuolten mahdollisuuksia oikeuskeinojen käyttöön. 

Sopimuksessa on määritelty ne tilanteet, joissa projektiallianssin osapuoli voi viedä 

sopimusta koskevan asian tuomioistuimen ratkaistavaksi. Alla on esimerkki 

allianssisopimukseen otetusta oikeuskeinojen käyttöä koskevasta lausekkeesta: 

19.2  Oikeuskeinojen käyttö 

19.2.1  Riippumatta siitä, mitä erimielisyyksien ratkaisemisesta todetaan kohdassa 
 19.1, jokainen osapuoli on velvollinen korvaamaan kaikille muille osapuolille 
 kaikki kustannukset, menetykset ja vahingot, jotka hän törkeällä 
 huolimattomuudellaan tai tahallisuudellaan aiheuttaa muille osapuolille. 

Meillä ei ole missään muussa kuin tässä kohdassa ja kohdissa 13.6.3, 13.6.5 ja 
17 tarkoitetussa tapauksessa oikeutta saattaa tätä sopimusta koskevaa asiaa 
tuomioistuimen ratkaistavaksi. 

Jos asia joudutaan tässä kohdassa tai kohdassa 17 tarkoitetussa tapauksessa 
saattamaan tuomioistuimen käsiteltäväksi, asia ratkaistaan kolmijäsenisessä 
välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen 
mukaisesti. Välimiesmenettely käydään Helsingissä suomen kielellä.58 

Sopimuskohta rajoittaa osapuolten oikeutta saattaa sopimusta koskeva asia 

välimiesmenettelyyn tai yleiseen tuomioistuimeen. Oikeuskeinojen käyttöä koskevan 

                                                 
56 Erimielisyyden määritelmästä ks. PCI PEA Model, s. 39.  
57 Oikeustieteellisessä kirjallisuudessa riidalla on tarkoitettu nimenomaan oikeudellistunutta konfliktia, 
ks. Havansi 2005, s. 10. Myös Ervasti on käsitellyt riitojen ja konfliktin eroa. Hänen mukaansa konfliktia 
on usein käytetty kuvaamaan kahden tai useamman osapuolen välillä olevaa erimielisyyttä, kun taas 
riidalla on usein tarkoitettu juridisoitua konfliktia. Ervasti 2005, s. 63. 
58 Tampereen tunneli TAS, s. 31. 
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sopimuskohdan mukaan osapuolilla ei siten ole oikeutta saattaa välimiesmenettelyyn 

sopimusta koskevaa asiaa muissa kuin kyseisessä sopimuskohdassa nimenomaisesti 

mainituissa tapauksissa.  

Poikkeuksena oikeuskeinojen käyttöä koskevaan rajoitukseen on ensinnäkin kyseisessä 

kohdassa mainittu osapuolen velvollisuus korvata toisille projektiallianssin osapuolille 

sellaiset kustannukset, menetykset ja vahingot, jotka se on aiheuttanut törkeällä 

tuottamuksella tai tahallisesti. Tässä kohdassa määritelty poikkeus vastaa hyvin pitkälti 

allianssisopimuksen vahingonkorvausta koskevaa sopimuskohtaa, joka myös kuuluu niihin 

perusteisiin, joilla osapuoli voi viedä sopimusta koskevan asian tuomioistuimen 

ratkaistavaksi. Vahingonkorvausta koskevan sopimuskohdan (esimerkissä tarkoitettu kohta 

17) mukaan osapuolilla on itsenäinen ja erillinen oikeus vaatia toiselta sopimuksen 

osapuolelta vahingonkorvausta silloin, kun vahinko on aiheutettu tahallaan tai törkeällä 

huolimattomuudella. Lisäksi osapuolilla on erillinen ja itsenäinen oikeus vaatia 

vahingonkorvausta sellaisesta vahingosta, joka on aiheutettu immateriaalioikeuksien 

loukkauksella tai vakuutusten laiminlyönnillä.59 Nämä mainitut poikkeukset sisältyivät 

kaikkiin tarkasteltuihin allianssisopimuksiin. 

Lisäksi osassa tarkastelluista allianssisopimuksista oli erikseen määritelty, että tilaajalla sekä 

palveluntuottajilla on oikeus saada laiminlyöneeltä palveluntuottajalta sellaiset kustannukset, 

menetykset ja vahingot, jotka johtuvat laiminlyöneen palveluntuottajan tahallisesta törkeän 

huolimattomasta teosta, laiminlyönnistä tai konkurssista (esimerkissä tarkoitetut kohdat 

13.6.3 ja 13.6.5).60 Tämä poikkeus oikeuskeinojen käytön rajoittamiseen vastaa pääosin 

kuitenkin edellä mainittua vahingonkorvausta koskevaa sopimuskohtaa, joten osapuolella 

lienee oikeus vaatia samoja korvauksia myös vahingonkorvausta koskevan sopimuskohdan 

perusteella. Lisänä vahingonkorvausta koskevaan sopimuskohtaan on kuitenkin 

palveluntuottajan konkurssi. Tätä sopimuskohtaa ei ollut kaikissa tarkastelluissa 

allianssisopimuksissa.61 

Kaikissa tarkastelluissa suomalaisissa allianssisopimuksissa oikeuskeinojen käyttöä 

koskevaan sopimuskohtaan oli sisällytetty myös välitys- tai oikeuspaikkalauseke. 

Välityslausekkeella on määritelty, että ne sopimusta koskevat asiat, jotka osapuolet voivat 

viedä tuomioistuimen käsiteltäväksi on ratkaistava välimiesmenettelyssä. Tällöin osapuolet 

eivät voi viedä sopimusta koskevaa asiaa yleiseen tuomioistuimeen.62 Sen sijaan 

                                                 
59 Tampereen tunneli TAS, s. 30. 
60 Tampereen tunneli TAS, s. 28 
61 Esim. Lielahti – Kokemäki TAS, s. 31 sekä Syvälahden koulu TAS s. 39 – 40. 
62 Tampereen tunneli TAS, s. 31. 
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oikeuspaikkalausekkeella toimivaltaiseksi on osoitettu jokin tietty yleinen tuomioistuin.63 

Tällöin muut tuomioistuimet eivät ole toimivaltaisia käsittelemään sopimusta koskevaa asiaa. 

3.4 Erimielisyyksien ratkaisemista koskeva sopimusehto vastuunrajoituksena 

Allianssisopimuksen erimielisyyksien ratkaisemista ja oikeuskeinojen käyttöä koskeva 

sopimuskohta rajoittaa myös osapuolten välistä korvausvastuuta. Osapuolilla on 

mahdollisuus oikeuskeinojen käyttöön vain rajatuissa tapauksissa. Sen sijaan muissa 

tapauksissa ne ovat velvollisia ratkaisemaan erimielisyytensä siten kuin erimielisyyksien 

ratkaisemisen menettelytavasta on sovittu. Osapuolille ei siten voi syntyä 

täytäntöönpanokelpoisia oikeuksia niissä tapauksissa, joita ne eivät voi saada tuomioistuimen 

ratkaistavaksi, koska niillä ei ole mahdollisuutta saada näissä asioissa 

täytäntöönpanokelpoista tuomiota. 

Kuten edellä on esitetty, oikeuskeinojen käyttöä koskevassa sopimuskohdassa on määritelty 

ne asiat, jotka osapuolella on oikeus viedä ratkaistavaksi tuomioistuimessa. Lisäksi 

allianssisopimuksessa on nimenomaisesti mainittu, millä perustein osapuolilla on oikeus 

vaatia vahingonkorvausta sopimuksen muilta osapuolilta. Nämä korvausvastuun perusteet 

luonnollisesti vastaavat oikeuskeinojen käyttöä koskevassa sopimuskohdassa lueteltuja 

poikkeuksia, eikä osapuolille voi sopimuksen perusteella muodostua korvausvelvollisuutta 

muuten kuin nimenomaisesti mainituissa tapauksissa. 

Vastuunrajoitus ei kuitenkaan estä osapuolia neuvottelemasta erimielisyyteensä haluamaansa 

ratkaisua. Toisaalta se, etteivät osapuolet voi viimekätisestikään saattaa rajoituksen piiriin 

kuuluvaa erimielisyyttään ratkaistavaksi tuomioistuimessa, saattaa edistää sitä, että osapuolet 

suuntaavat erimielisyydestä neuvotellessaan katseen tulevaisuuteen, eivätkä siihen, miten 

menneet tapahtumat tulisi korvata. 

Suomalaisissa allianssisopimuksissa vastuunrajoitus muodostuu oikeuskeinojen käytön 

rajoittamisen kautta. Australialaisissa malliehdoissa on omaksuttu toisenlainen 

lähestymistapa. Niissä ei ole samalla tavoin rajoitettu osapuolten mahdollisuutta viedä asiaa 

tuomioistuimeen vaan yksinomaan rajoitettu osapuolille sopimuksen perusteella syntyviä 

oikeuksia (limitation on legally enforceable rights). Sopimusehdossa todetaan, että 

sopimuksen osapuoli ei ole tuottamusvastuussa sopimuksen muille osapuolille sellaisesta 

sopimusvelvollisuuden laiminlyönnistä, jota se ei ole aiheuttanut tahallisesti tai törkeällä 

tuottamuksella (a wilful default). 64 Sen sijaan silloin, kun laiminlyönti on tahallinen tai 

                                                 
63 Syvälahden koulun allianssiurakka KAS, s. 22 ja TAS, s. 39 – 40 
64 PCI PEA Model, s. 44. 
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törkeän huolimaton, on vahinkoa kärsineellä osapuolella oikeus ryhtyä toimenpiteen, jotka 

sille lain mukaan ovat mahdollisia.65 

Tarkasteltu mallisopimuksen ehto ei siis sulje pois oikeuskeinojen käytön mahdollisuutta 

samalla tavalla kuin suomalaiset sopimusehdot vaan sen sijaan niissä rajoitetaan osapuolille 

syntyviä oikeuksia. Ross onkin todennut, että kyseisen sopimusehdon tarkoituksena ei ole 

syrjäyttää tuomioistuimen toimivaltaa vaan ilmaista, mitkä oikeudet ovat vahvistettavissa. 

Hänen mukaansa tuomioistuimen toimivaltaan kuuluisi edelleen tulkita osapuolten toimintaa 

riitatapauksissa sekä sitä, mitkä oikeudet ovat vahvistettavissa.66  

Vaikutuksiltaan molemmat lähestymistavat pyrkivät kuitenkin samaan lopputulokseen, 

rajoittamaan osapuolten välistä vastuuta ja vähentämään riitoja. On olettavissa, että osapuolet 

eivät vie tuomioistuimeen sellaisia riitoja, joissa niiden vaatimuksen menestyminen olisi 

erittäin epätodennäköistä. Toisaalta myös silloin, kun osapuolten mahdollisuutta viedä asia 

tuomioistuimeen on rajoitettu, joutuu tuomioistuin ensin arvioimaan vahingon aiheuttaneen 

menettelyn tuottamuksellisuutta ja sen astetta. Näin ollen tuomioistuin joutuu joka 

tapauksessa ottamaan ensisijaisesti kantaa osapuolen menettelyn tuottamuksellisuuteen ja 

tuottamuksen asteeseen. 

Huomionarvoista on, että australialaiset malliehdot saattavat olla keino vastata 

oikeuskeinojen käyttöä rajoittavan sopimuskohdan saamaan kritiikkiin. Kritiikki on 

kohdistunut nimenomaan siihen, että varmana ei ole voitu pitää sitä, voivatko osapuolet 

                                                 
65 PCI PEA Model, s. 9. Sopimusehto kokonaisuudessaan: 
           3.2          Limitation on legally enforceable rights between the Participants 

3.2.1 This Agreement creates legally enforceable rights: 
 a) despite the fact that certain matters are to be settled, resolved, determined or agreed by 
 the ALT; and  
 b) irrespective of how or whether any matters to be settled, resolved, determined or 
 agreed by the ALT are   settled, resolved, determined or agreed. 

3.2.2 To the extent that any failure by a Participant (the “defaulting Participant”) to perform 
 any obligation or to discharge any duty under or arising out of or in connection with this 
 Agreement does not constitute a Wilful Default, apart from any financial impact  that 
 may arise under the Compensation Framework set out in Schedule 5, the defaulting
 Participant will not have any liability to any other Participant, whether in contract or tort 
 (including negligence), or otherwise at law or in equity. 

3.2.3 To the extent that any failure by a Participant (the “defaulting Participant”) to perform 
 any obligation or to discharge any duty under or arising out of or in 
 connection with this Agreement also constitutes a Wilful Default, then any other 
 Participant to which that obligation or duty was  owed that suffers any cost, expense, loss 
 or damage as a result of such failure may take such action against the defaulting 
 Participant as is available to it under this Agreement or otherwise at law or in equity. 

3.2.4 Each Participant (the “Indemnifier”) indemnifies each of the other Participants (each an
 “Indemnified Participant”) for all costs, expenses, losses and damages the Indemnified 
 Participant suffers arising from the Indemnifier’s Wilful Default.  

66 Ross 2003, s.  14. 
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sopimuksin syrjäyttää tuomioistuimen toimivallan, minkä johdosta kyseistä ehtoa 

saatettaisiin pitää sitomattomana.67  

3.5 Törkeä tuottamus tai tahallisuus korvausvastuun perusteena 

Yhtenä poikkeuksena allianssisopimuksen oikeuskeinojen käyttöä koskevaan rajoitukseen on 

sellaista vahingonkorvausta koskeva asia, jonka osapuoli on aiheuttanut törkeällä 

tuottamuksella tai tahallisesti. Suomalaisissa allianssisopimuksissa ei kuitenkaan ollut 

määritelty sitä, mikä muodostaa tällaisen perusteen. Näin ollen tuomioistuimen arvioitavaksi 

jää se, onko osapuolen menettely ollut törkeän tuottamuksellista tai tahallista. 

Australialaisissa malliehdoissa on määritelty, mikä muodostaa sopimuksen näkökulmasta 

tällaisen, kvalifoidun tuottamuksen. Luettelo ei kuitenkaan ole todennäköisimmin tarkoitettu 

tyhjentäväksi, sillä se sisältää vain erittäin spesifejä kyseisen allianssisopimuksen mukaisia 

velvoitteita koskevia laiminlyöntejä.68 Australian hallituksen allianssisopimisen 

suuntaviivoissa on esitetty, että osapuolen toimiminen allianssinperuskirjan vastaisesti voisi 

muodostaa tällaisen tuottamuksen.69 Tätä ei kuitenkaan ole sisällytetty australialaisten 

malliehtojen mukaiseen kvalifioidun tuottamuksen määritelmään. 

On mahdollista, että osapuolet allianssisopimuksessa erikseen määrittelevät sellaisia 

tilanteita, jotka tulisi sopimuksen näkökulmasta tulkita törkeän tuottamuksellisiksi tai 

tahallisiksi laiminlyönneiksi. Tällä tavoin voidaan erityisesti laajentaa sitä, mikä katsotaan 

tällaiseksi laiminlyönniksi. Näin osapuolet voivat sitovasti sopia, että esimerkiksi maksun 

suorittamaisen laiminlyönti tietyn ajan kuluessa katsotaan törkeän tuottamukselliseksi.70 

Tällainen sopiminen lisää tuottamusarvioinnin ennakoitavuutta, kun arviointi ei jää yksin 

tuomioistuimen harkintaan. Sen sijaan osapuolet tuskin voivat määritellä törkeän 

tuottamuksen tai tahallisuuden alaa suppeammaksi kuin tavanomaista. Se mahdollistaisi 

viime kädessä sen, että vain erittäin rajatut menettelyt katsottaisiin kvalifioidun tuottamuksen 

alaan kuuluviksi, jolloin osapuolille sopimuksesta johtuvat vastuunrajoitukset laajenisivat 

entisestään. Tuomioistuimelle ei jäisi todellista harkintavaltaa siitä, onko menettely ollut 

törkeän tuottamuksellista tai tahallista.  

 

 

                                                 
67 Ks. Guidance Note 1, s. 10. 
68 PCI PDA Model, s. 30 ja PEA Model, s. 44. 
69 Guidance Note 1, s. 12. 
70 Näin esimerkiksi PCI PDA Model, s. 30 ja PEA Model, s. 44. 
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III SOPIMUSEHDON SITOVUUDEN EDELLYTYKSET JA NIIDEN 
TÄYTTYMINEN 

1 Sopimusvapaus sopimusoikeuden perustana 

1.1 Sopimusvapaus ja sen elementit 

Allianssisopimuksessa on kyse varallisuusoikeudellisesta sopimuksesta, jolla osapuolet 

sitoutuvat tietyn projektin toimittamiseen. Suomalainen oikeusjärjestys rakentuu 

sopimusvapauden periaatteelle.71 Sopimusvapaus merkitsee oikeudellisesti täysivaltaisen 

henkilön mahdollisuutta sitoa tulevia toimintamahdollisuuksiaan haluamallaan tavalla 

ilman, että oikeusjärjestys asettaa sille esteitä tai rajoituksia. Tätä on nimitetty myös 

yksityisautonomiaksi.72 Sopimusvapautta ei ole turvattu perustuslaissa, mutta se on 

perusoikeustasolla tavattu ainakin osin liittää omaisuudensuojaa koskevaan perustuslain 

15 §:än.73 Omaisuudensuojaa koskevan perusoikeussäännöksen esitöissä on todettu, että 

sopimusvapaus saa tietyssä määrin suojaa omaisuudensuojasäännöksen kautta.74 

Sopimusvapaus on käsitteenä laaja ja sen voidaan katsoa kattavan useita sopimukseen 

liittyviä vapauksia. Sopimusvapauden käsitettä on oikeustieteessä jäsennetty 

täsmällisempiin alakäsitteisiin. P.J. Muukkonen on jakanut sopimusvapauden 

alakäsitteisiin, joita hän on nimittänyt sopimusvapauden elementeiksi, sillä hänen 

mukaansa sopimusvapaus yleisnimityksenä on liian laaja ja epämääräinen. Muukkosen 

mukaan sopimusvapaus on yhteisnimitys kuudelle eri sopimukseen liittyvälle vapaudelle, 

joita ovat 1) sopimuksen päätäntävapaus, 2) sopimuskumppanin valinnanvapaus, 3) 

tyyppivapaus, 4) sisältövapaus, 5) muotovapaus ja 6) purkuvapaus.75 

Hemmo on myöhemmin esittänyt, että purkuvapaus on selkeästi muista edellä mainituista 

elementeistä erillinen. Hänen mukaansa muut elementit voidaan liittää kolmeen 

kysymykseen, joita ovat: tehdäänkö sopimus (päätäntävapaus), kenen kanssa 

(sopimuskumppanin valinnanvapaus) ja millä tavoin sekä minkä muotoisena (sisältö-, 

tyyppi- ja muotovapaus) sopimus tehdään.76   

Erman mukaan sopimusvapaudelle voidaan antaa laajempi ja suppeampi merkitys, jolloin 

sopimusvapaudella suppeammassa merkityksessä tarkoitetaan vain sopimuksen 

                                                 
71 Muukkonen 1956, s. 602. 
72 Karhu & Tolonen 2012, s. 84.  
73 Hallberg 2011, s. 51. Ks. myös Telaranta 1990, s. 10. 
74 HE 309/1993 vp, s. 62. 
75 Muukkonen 1956, s. 607 – 608.  
76 Hemmo 2003a, s.76. 
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sisältövapautta.77 Sisältövapautta ja sopimusvapautta käytetään usein synonyymeina. 

Sisältövapaudella tarkoitetaan osapuolten oikeutta määrätä vapaasti keskinäisten 

oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa sisällöstä. Myös tyyppivapaus voidaan katsoa 

sisältövapauteen sisältyväksi, sillä se rajoittaa sopimuksen osapuolten vapautta määrätä 

sopimuksen sisällöstä parhaaksi katsomallaan tavalla.78 

Allianssisopimuksessa osapuolet ovat sopineet siitä, miten niiden väliset erimielisyydet 

tullaan ratkaisemaan sekä rajoittaneet mahdollisuuksiaan oikeuskeinojen käyttöään. Kyse 

on siten lähtökohtaisesti sisältövapauden piiriin kuuluvasta seikasta. Käsitteellisen 

selkeyden vuoksi tässä tutkielmassa sopimusvapautta ja sisältövapautta käytetään 

synonyymeinä, koska tarkastelun kohteena ei ole muita sopimukseen liittyviä vapauksia 

tai niihin liittyviä rajoituksia. Näin ollen myös sopimusvapaudella tarkoitetaan tässä 

tutkielmassa osapuolten oikeutta määrätä keskinäisten velvollisuuksien ja oikeuksiensa 

sisällöstä. Sopimusvapauden rajoituksista puhuttaessa tarkastellaan nimenomaan 

sopimuksen sisältövapaudelle asetettuja rajoituksia.  

1.2 Sopimusvapauden laajuus ja sen rajoitukset 

Sopimusvapauden laajuus on määriteltävä sen oikeudellisten rajoitusten kautta. Toisin 

sanoen kyse on sopimusvapauden piiriin kuuluvasta seikasta, ellei sitä ole rajattu 

sopimusvapauden ulkopuolelle. Wilhelmssonin mukaan sopimusvapauden laajuutta 

koskeva ongelma voidaankin siten korvata kysymyksellä, ”mitkä sopimusvapauden 

rajoitukset vallitsevat tiettynä ajankohtana puheena olevassa oikeusjärjestyksessä?”79 

Sopimusvapauden ala on jatkuvasti kaventunut. Sopimusvapaudesta on tehty poikkeuksia 

muun muassa kohtuuden, yhdenvertaisuuden sekä luottamuksen perusteella. Erityisesti 

sopimusvapauden rajoitukset kohdistuvat sisältövapauteen ja siten rajoittavat niitä ehtoja, 

joista osapuolet voivat vapaasti disponoida.80   

Sopimusvapauden rajoitukset ilmenevät sopimusoikeudellisesta 

pätemättömyysnormistosta. Sopimusvapauden laajuuden osalta tarkastelun kohteena on 

silloin se, millaiset sopimukset voivat tulla osapuolia sitoviksi. Sopimuksen 

sisältövapautta koskevana pätemättömyysnormina voidaan pitää yleistä 

sopimusoikeudellista sääntöä, jonka mukaan lain tai hyvän tavan vastaisia sopimusehtoja 

                                                 
77 Erma 1955, s, 26. 
78 Wilhelmsson 1978, s.18. Myös Telaranta näyttää samaistaneen tyyppi- ja sisältövapauden. Ks. 
Telaranta 1990, s. 252.  
79 Wilhelmsson 1978, s. 14. 
80 Karhu & Tolonen, 2012, s. 86 – 87. 
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ei voida pitää hyväksyttävinä.81 Myös perustuslakivaliokunta on lausuntokäytännössään 

katsonut, että lain tai hyvän tavan vastaiset taikka kohtuuttomat oikeustoimet eivät nauti 

perustuslain suojaa.82 Hyvän tavan vastaisuutta koskeva kielto on pakottavaa oikeutta 

siten, etteivät osapuolet voi etukäteisin sopimuksin luopua kyseisen normin 

soveltamisesta.83 Myös lojaliteettiperiaate, kohtuusperiaate ja heikomman suoja ovat 

periaatteina pääsääntöisesti indispositiivisia, eli niistä ei voi poiketa sopimuksin. Näin 

ollen osapuoli ei voi ennakolta luopua esimerkiksi oikeudestaan vedota 

kohtuuttomuuteen.84 

2 Sopimusehdon sitovuuden edellytykset 

2.1 Pätemättömyysperusteista yleisesti 

Sitä, millä edellytyksin sopimus sitoo sen osapuolia, on selkeämpää lähestyä siitä 

näkökulmasta, millaiset osapuolten ominaisuuksia, sopimuksen syntytapaa tai 

sopimuksen sisältöä koskevat puutteet saavat aikaan sen, että sopimus on sitomaton. 

Näitä kysymyksiä käsittelee sopimusoikeudellinen pätemättömyysnormisto.85 

Lähtökohtana on sopimusvapauden periaate ja pätemättömyysnormiston soveltaminen 

merkitsee kyseisestä periaatteesta poikkeamista. Jos sopimuksen sitovuuden edellytykset 

eivät täyty, sopimus tai sen ehto ei sido osapuolia. Sopimuksen osapuoli ei esimerkiksi 

voi vedota pätemättömään sopimukseen tai sopimusehtoon. Sen sijaan eri asia on se, että 

osapuoli saattaa joutua vetoamaan pätemättömyyteen, jos se esimerkiksi haluaa kieltäytyä 

sopimuksen noudattamisesta. Pätemättömyydessä kyse ei ole varsinaisesti sopimuksen 

sitovuudesta poikkeamisesta, vaan kyse on tilanteesta, jossa sopimus ei ole koskaan tullut 

tai sen ei olisi koskaan kuulunut tullakaan sitovaksi.86 

Sopimusehdon pätemättömyys on yksi sellainen tapaus, jossa ehto on tehoton. 

Tehottomuus ja pätemättömyys on mahdollista erottaa käsitteellisesti toisistaan.87 Tällöin 

sopimuksen pätemättömyys on sopimuksen tehottomuutta sen laajassa mielessä. Tästä 

huolimatta kaikki tehottomuus ei ole pätemättömyyttä, vaan tehottomuus ahtaammassa 

mielessä tarkoittaa sitä, että oikeusvaikutus jää syntymättä oikeustoimeen liittyvän ehdon 

tai aikamääräyksen johdosta. Tehottomuuteen ahtaammassa mielessä lukeutuu myös 

                                                 
81 Ks. Ämmälä 1993, s. 9 ja Telaranta 1990, s. 250, ks. myös Saarnilehto 1992, s. 12. 
82 Esim.  PeVL 3/1982, s. 2. 
83 Pöyhönen 2003, s. 87. 
84 Karhu & Tolonen, 2012, s. 86 – 87. 
85 Hemmo 2003a, s. 303. 
86 Ks. Pöyhönen 1988, s. 93, alaviite 259. 
87 Saarnilehto & Annola 2012, s. 410. 
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tilanne, jossa syynä sopimuksen tehottomuuteen on jokin jälkeenpäin sattunut seikka, 

kuten sopimuksen puitteissa tapahtunut osapuolen perääntyminen sopimuksesta.88  

Pätemättömyysperusteita on useita ja ne voidaan jaotella esimerkiksi sen perusteella, mitä 

ne koskevat. Pätemättömyysperusteet voivat koskea sopimusosapuolten ominaisuuksia, 

sopimuksen syntymiseen liittyviä olosuhteita tai sopimuksen sisältöä.89 Kun sopimuksen 

osapuolena on oikeushenkilö, voi osapuolen ominaisuuksista johtuen sopimus tai sen ehto 

olla pätemätön kahdesta syystä. Pätemättömyys voi olla seurausta osapuolen 

oikeuskelpoisuuden puuttumisesta tai siitä, ettei oikeushenkilön edustajalla ole ollut 

oikeustoimen tekemiseen vaadittavaa kelpoisuutta, häneltä on puuttunut edustusvalta.90  

Sopimuksen syntymiseen liittyvät olosuhteet voidaan jakaa edelleen kahteen ryhmään, 

joita ovat väärinkäytösperusteet sekä erehdys ja muut tahtovirheet. Oikeustoimilain 28 – 

33 §:t koskevat nimenomaan väärinkäytösperusteita. Väärinkäytösperusteista 

oikeustoimilaissa on säännelty pakkoa, petollista viettelyä, kiskomista sekä 

kunnianvastaista ja arvotonta menettelyä. Lisäksi väärinkäytösperusteeksi on katsottu 

muun muassa väärentäminen.91  

Sopimuksen sisällöstä johtuva pätemättömyys voi seurata erityislainsäädännöstä, kuten 

kilpailulainsäädännöstä, tai yleisestä sopimusoikeudellisesta säännöstä, jonka mukaan 

sopimus ei saa olla sisällöltään lain tai hyvän tavan vastainen.92 Tarkasteltaessa 

allianssisopimuksen erimielisyyksien ratkaisemista koskevan sopimusehdon sitovuutta, 

tarkastelun kohteena on nimenomaan sen sisällöllinen pätevyys ja sopimusehdon lain tai 

hyvän tavan mukaisuus. On toki mahdollista, että allianssisopimukseen liittyisi jokin muu 

kuin sisällöllinen pätemättömyysperuste, mutta tällöin ehto ei ole pätemätön sen sisällöstä 

johtuen.  

2.2 Lain tai hyvän tavan vastaisuus 

Osapuolten mahdollisuutta päättää sopimuksensa sisällöstä voi rajoittaa periaate, jonka 

mukaan sopimus tai sen ehto ei saa olla lain tai hyvän tavan vastainen. Yleistä sääntöä, 

jonka mukaan lainvastaisuus johtaisi pätemättömyyteen ei kuitenkaan voida asettaa, 

vaikka usein lainvastaisuus johtaakin oikeustoimen sitomattomuuteen.93 

                                                 
88 Kivimäki & Ylöstalo 1981, s. 369. 
89 Hemmo 2003a. s. 329. 
90 Hemmo 2003a, s. 333. 
91 Hemmo 2003a, s. 351. 
92 Telaranta 1990, s. 251. 
93 Hemmo 2003a, s. 436. 
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Lainvastaisuudella tarkoitetaan periaatteessa mitä tahansa oikeusjärjestyksen normia. 

Kyse voi siten olla niin perustuslain, yleislain tai erityislain vastaisuudesta kuin yleisen 

oikeusperiaatteenkin vastaisuudesta.94 Lainvastaisuutta koskevat normit voidaan 

Ämmälän mukaan jakaa kolmeen tyyppiin. Ensinnäkin, laissa voi olla erityinen säännös, 

jolla kielletään erityislain tai jonkin sen määräyksen vastaisuus. Toiseksi, laissa voi olla 

yleinen lainvastaisuuden kieltävä säännös. Kolmanneksi, sovellettavaksi voi tulla yleisen 

periaatteen mukainen täsmentämätön normi, joka kieltää lainvastaiset toimet.95  

Sopimusehto, joka ei ole suoraan lainvastainen, voi olla hyvän tavan vastainen. 

Oikeudessamme on voimassa periaate, jonka mukaan hyvän tavan vastaiset sopimukset 

ovat pätemättömiä.96 Hyvän tavan vastaisuus voi johtua joko siitä, että sopimus tai sen 

ehto on erityisnormissa säädetyn hyvän tavan vastainen tai siitä, että sopimus tai sen ehto 

on yleisenä oikeusperiaatteena vaikuttavan hyvän tavan vastainen.97 Kun puhutaan 

yleisen oikeusperiaatteena vaikuttavan hyvän tavan vastaisuudesta, tarkoitetaan sellaista 

tapausta, jossa oikeustoimi tai sen ehto itsessään, sisällöstään johtuen on hyvän tavan 

vastainen.98 

Hyvän tavan vastaisena on pidetty tilannetta, jossa osapuoli luopuu sellaisista 

oikeuksistaan, joista se ei voi pätevästi luopua.99 Telarannan mukaan hyvän tavan 

vastaisuutta arvioitaessa huomioon tulee ottaa yleisen moraalikäsityksen lisäksi myös ne 

eettiset periaatteet, joiden varaan oikeusjärjestys ja lakien säännökset rakentuvat. 

Erityisesti tulee ottaa huomioon perustuslaista ilmenevät periaatteet. Sellaisina 

perusoikeuksina, joista ei sopimuksin voida luopua, Telaranta on maininnut yksilön 

oikeuden vapaasti valita asuinpaikkansa, uskonnonvapauden sekä sananvapauden, 

                                                 
94 Ämmälä 1988, s. 290. 
95 Ämmälä 1988, s. 290 – 291. Perustuslain vastaisuuden osalta Ämmälä on viitannut silloiseen Suomen 
Hallitusmuodon (94/1919) 10 §:ään, jossa säädettiin sanan-, kokoontumis- ja yhdistymisvapauksista. 
96 Ämmälä 1993, s. 6. Ks. myös Hemmo 2003a, s. 445.  
97 Ämmälä 1993, s. 6. Hyvän tavan vastaisuudesta on annettu useita erityissäännöksiä, joiden 
käsitteleminen tässä yhteydessä ei ole tarpeen. Hyvän tavan mukaisuutta on edellytetty esimerkiksi 
työsopimuslain (26.1.2001/55) 3 §:n kilpailevaa toimintaa koskevassa säännöksessä sekä tavaramerkkilain 
(10.1.1964/7) 14 §:ssä, jonka 1 momentin 1 kohdan mukaan tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä, jos se on 
lain yleisen järjestyksen tai hyvän tavan vastainen. Vrt. Saarnilehto 1992, s. 13. Saarnilehto kyseenalaistaa 
hyviä tapoja ja niiden noudattamista koskevan periaatteen olemassa olon itsenäisenä periaatteena. 
98 Ämmälä 1993, s. 15. Muina hyvän tavan vastaisuutta koskevien säännösten esimerkkeinä Ämmälä 
mainitsee oikeustoimen, joka on saatu aikaan hyvän tavan vastaisella tavalla. Tässä tapauksessa kyse onkin 
tahdon muodostamiseen liittyvistä OikTL 3 luvussa säänneltyjen pätemättömyysperusteiden kaltaisesta 
menettelystä. Lisäksi hän mainitsee oikeustoimen hyvän tavan vastaisen motiivin sekä tilanteen, jossa 
oikeustoimen kohdetta on tarkoitus käyttää hyvän tavan vastaiseen toimintaan.  
99 Hemmo 2003a, s. 446 ja Ämmälä 2000, s. 145. 
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kokoontumisvapauden ja yhdistymisvapauden. Sopimus, jolla tällaisia oikeuksia 

rajoitetaan, ei ole oikeudellisesti sitova.100 

Perusoikeuksista luopumiseen liittyen Hemmo on kuitenkin todennut, että hyvän tavan 

vastaisuutta arvioitaessa huomioon on otettava, että moniakin perusoikeuksia voidaan 

sopimuksin rajoittaa. Pätemättömyys tuleekin hänen mukaansa esille erityisesti sellaisissa 

tilanteissa, joissa osapuoli luopuu oikeudestaan rajoittamattomaksi ajaksi tai osapuolella 

ei ole perusteltua syytä tälle luopumiselle.101 Näyttäisikin siltä, että oikeuskirjallisuudessa 

mainitut esimerkit perusoikeuksista luopumisesta koskettavat nimenomaan luonnollista 

henkilöä ja niissä on kyse erityisesti sellaisista vapausoikeuksista, joiden voidaan katsoa 

kuuluvan yksilön vapauden ydinalueelle. 102 

Hyvän tavan vastaisuutta arvioidaan objektiivisesti oikeustoimen sisällön perusteella.103 

Oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että hyvän tavan vastaisia oikeustoimia on pidettävä 

pätemättöminä.104 Tällä tarkoittaneen nimenomaan yleisenä oikeusperiaatteena 

vaikuttavan hyvän tavan vastaisia toimia. Sen sijaan suurimmassa osassa hyvän tavan 

vastaisuutta koskevissa erityissäännöksissä seurauksena on muu kuin oikeustoimen 

pätemättömyys. 105  

Silloin kuin vain yksittäinen sopimusehto katsotaan  pätemättömäksi, voi kyseeseen tulla 

osittainen pätemättömyys, jos ehto ei ole sopimuksen kannalta oleellisen tärkeä.106 Kun 

arvioidaan hyvän tavan vastaisuuden seurauksia, ratkaisevana voidaan pitää sitä, miten 

sopimuksen kielletyt piirteet onnistutaan neutralisoimaan.107 Sikäli kun 

allianssisopimuksen erimielisyyksien ratkaisemista koskeva ehto siihen sisältyvän 

oikeuskeinojen käytön rajoituksen osalta katsottaisiin lain tai hyvän tavan vastaiseksi, 

perustellulta vaikuttaisikin se, että kyseinen ehto katsottaisiin pätemättömäksi vain 

oikeuskeinojen käytön rajoittamisen osalta ja muilta osin ehto sekä sopimus säilyisivät 

sitovana. Kyseinen ehtohan ei vaikuta osapuolten suoritusvelvollisuuteen tai tee muutoin 

hyväksyttävän sopimuksen tarkoitusta tyhjäksi.  

                                                 
100 Telaranta 1990, s. 278. Näistä vapausoikeuksista säädettiin hallitusmuodon 7, 8 ja 10 §:ssä. 
101 Hemmo 2003a, s. 445 – 446.  
102 Ks. Telaranta 1990, s. 278 ja Hemmo 2003a, s. 446. 
103 Telaranta 1990, s. 281. 
104 Hemmo 2003a, s. 445. Ks. myös Ämmälä 1993, s. 6 ja Telaranta 1990, s. 281. Telarannan mukaan 
sisällöltään hyvän tavan vastainen oikeustoimi on mitätön. 
105 Ämmälä 1993, s. 5. 
106 Ämmälä 1984, s. 22. Ks. myös Hemmo 2003a, s. 324. 
107 Hemmoa 2003a, s. 326. 
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Hyvän tavan vastaisuutta koskeva normi on pakottavaa oikeutta siten, että osapuolet eivät 

voi etukäteen sopimuksin luopua oikeudestaan vedota kyseiseen korjausnormiin.108 

Hyvän tavan vastaisuudesta johtuva pätemättömyys ei myöskään edellytä sitä, että 

osapuoli vetoaisi siihen, vaan pätemättömyys on itsestään vaikuttavaa ja tuomioistuin 

ottaa sen siten huomioon viran puolesta.109  

Mikäli edellä esitelty lainvastaisuus katsotaan käsittämään myös kirjoittamattomat 

normit, voidaan hyvän tavan vastaisuus nähdä osaksi lainvastaisuutta. Tällöin hyvän 

tavan vastaisuutta voidaan pitää lainvastaisuutena ja kyseessä voidaan katsoa yleisen 

oikeusjärjestyksen vastaisuutta koskeva periaate.110   

Allianssisopimuksessa projektiallianssin osapuolet rajoittavat mahdollisuuksiaan 

oikeuskeinojen käyttöön siten, ettei niillä lähtökohtaisesti ole oikeutta saada sopimusta 

koskevaa asiaa käsiteltäväksi tuomioistuimessa tai välimiesmenettelyssä. Osapuolet siten 

luopuvat pääsystään tuomioistuimeen sopimusta koskevissa asioissa. Tämän luopumisen 

ulkopuolelle on kuitenkin rajattu sopimuksessa erikseen määritellyt tapaukset. Näin ollen 

luopuminen ei ole totaalista. 

Hyvän tavan vastaisena voidaan pitää sellaisesta oikeudesta luopumista, joista luopumista 

ei voida pitää hyväksyttävänä. Tuomioistuimeen pääsy on turvattu osana perustuslain 21 

§:n oikeusturvaa koskevaa säännöstä. Kun arvioidaan osapuolten mahdollisuutta sopia 

erimielisyyksiensä ratkaisemisen järjestämisestä ja siihen liittyen oikeuskeinojen käytön 

rajoittamisesta, on arvioitava, voivatko osapuolet hyväksyttävästi luopua 

tuomioistuimeen pääsystä, ja missä laajuudessa tämä luopuminen voi tapahtua. Jos estettä 

luopumiselle ei ole, on sopimus katsottava kyseisen ehdon sisällön puolesta päteväksi ja 

sopimuksen osapuolia sitovaksi. 

3 Tuomioistuimeen pääsystä luopuminen  

3.1 Tuomioistuimeen pääsy  

3.1.1 Tuomioistuimeen pääsy perusoikeutena 

Suomen perustuslain 21 §:n 1 momentin mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa 

käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa 

tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja 

                                                 
108 Pöyhönen 2003, s. 87. Sama koskee myös kohtuuttomuutta ja oikeuden väärinkäytön kieltoa.  
109 Ämmälä 1993, s. 38. 
110 Ämmälä 1993, s. 42. 
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velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman 

lainkäyttöelimen käsiteltäväksi. Pykälän 2 momentin mukaan käsittelyn julkisuus sekä 

oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut 

oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla. 

Perustuslain 21 § pykälä heijastaa Euroopan ihmisoikeussopimuksen111 6 artiklaa, joka 

sääntelee oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. Se takaa jokaiselle kohtuullisen 

ajan kuluessa oikeuden oikeudenmukaiseen ja julkiseen oikeudenkäyntiin laillisesti 

perustetussa, riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa silloin, kun 

päätetään hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. EIS 6 artiklassa ei ole 

nimenomaisesti mainittu tuomioistuimeen pääsyä, mutta sen voidaan katsoa kuuluvan 

oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimuksiin ikään kuin sisään rakennettuna. 

Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimuksesta ei olisi hyötyä, mikäli pääsyä 

tuomioistuimeen ei olisi turvattu.112  

3.1.2 Perusoikeussuojan ulottuminen oikeushenkilöihin ja julkisyhteisöihin 

Lähtökohtaisesti perusoikeussuojan on katsottu kuuluvan nimenomaan luonnollisille 

henkilöille. Sen sijaan oikeushenkilöihin perusoikeussuoja on perinteisesti ulotettu 

lähinnä välillisen puuttumisen teorian kautta. Kyseisen teorian mukaan perusoikeussuoja 

saa ulottua myös yksityisoikeudellisiin oikeushenkilöihin silloin, kun tämän oikeuksiin 

puuttuminen johtaisi välillisesti myös luonnollisten henkilöiden oikeuksiin 

puuttumiseen.113 Myös hallituksen esityksessä oikeushenkilöiden osalta lähtökohdaksi on 

otettu perusoikeuksien välillinen ulottuminen.114  Oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että 

perusoikeussäännöksiä on kuitenkin sovellettu, ainakin perustuslakivaliokunnan 

toimesta, oikeushenkilöiden kohdalla selvittämättä, mitä vaikutuksia sillä olisi niiden 

taustalla oleviin luonnollisiin henkilöihin.115 

Esitöissä todetaan useiden perusoikeuksien olevan luonteeltaan sellaisia, että 

oikeushenkilöiden jättämistä niiden tarjoaman suojan ulkopuolelle ei voitaisi pitää 

perusteltuna. Esimerkkinä on mainittu, ettei oikeushenkilöiden jättäminen vaille 

hallinnon ja lainkäytön oikeusturvatakeita olisi hyväksyttävää.116 Euroopan 

                                                 
111 Yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi sellaisena kuin se on muutettuna 
yhdennellätoista pöytäkirjalla. 
112 Ervo 2008, s. 21. 
113 Viljanen 2011, s. 96. Tulkintaa on pidetty vakiintuneena. Ks. myös Länsineva 2002, s. 107. 
114 HE 309/1993 vp, s. 21. 
115 Länsineva 2002, s. 107. 
116 HE 309/1993 vp, s. 21. 
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ihmisoikeussopimuksessa onkin todettu, että sopimuksen mukaiset oikeudet taataan 

jokaiselle. Sanalla jokainen on katsottu tarkoitettavan myös oikeushenkilöitä, joskin 

oikeushenkilön saama suoja on aina riippuvainen kunkin säännöksen materiaalisesta 

tulkinnasta.117 Europan ihmisoikeustuomioistuin on ratkaisukäytännössään vahvistanut, 

että EIS 6 artikla koskee myös yrityksiä.118 Oikeushenkilöille annettavan 

perusoikeussuoja voi kuitenkin olla heikompaa kuin luonnollisten henkilöiden 

kohdalla.119  

Julkisissa hankkeissa projektiallianssin osapuolena on julkisyhteisö, kuten valtio tai 

kunta. Valtio, kunnat sekä muut julkisoikeudelliset yhteisöt ja laitokset jäävät 

lainsäädäntökäytännön perusteella perusoikeussuojan ulkopuolelle.120 Sopimus, jossa 

julkisyhteisö rajoittaa mahdollisuuttaan oikeuskeinojen käyttöön ei ole ongelmallinen 

perusoikeudesta luopumisen näkökulmasta, koska julkisyhteisö ei voi luopua oikeudesta, 

jota sillä lähtökohtaisestikaan ole ollut. On kuitenkin huomattava, että 

allianssisopimuksen osapuolena olevien yksityisoikeudellisten osapuolten kohdalla kyse 

on perusoikeudesta luopumisesta. Näin ollen tuomioistuimeen pääsystä luopumisen 

hyväksyttävyydellä on merkitystä myös sellaisten allianssisopimusten kannalta, joissa 

julkisyhteisö on osapuolena. 

3.1.3 Vertikaaliset ja horisontaaliset asetelmat 

Perusoikeuksien soveltamistilanteet voidaan jakaa vertikaalisiin ja horisontaalisiin 

asetelmiin. Vertikaalisessa harkintatilanteessa on kysymys perusoikeuksien 

vaikutuksesta julkisen vallan ja yksityisten toimijoiden välisessä suhteessa. 

Horisontaalisessa harkintatilanteessa taas arvioidaan perusoikeuksien merkitystä 

yksityisten toimijoiden välisessä suhteessa.121 Julkisena hankintana toteutettu 

projektiallianssi on jossain näiden kahden ääripään välillä. Tilaajaosapuolena toimii 

julkisoikeudellinen yhteisö, mutta allianssisopimuksessa on kyse yksityisoikeudellisesta 

sopimuksesta, jolloin se on yksityisoikeudellisen sopimuksen osapuolen osapuoli eikä 

käytä julkista valtaa suhteessa projektiallianssin yksityisiin toimijoihin. 

Nykymuotoisia perusoikeuksia koskevissa esitöissä on katsottu, että 

perusoikeussääntelyn eräänä lähtökohtana on edelleen yksilön ja valtion välisen suhteen 

                                                 
117 Pellonpää & al. 2012, s. 16.  
118 Esim. Fortum Corporation v. Suomi 15.7.2003. 
119 Länsineva 2002, s. 108. 
120 HE 309/1993 vp, s. 203 ja Länsineva 2002, s. 106. 
121 Länsineva 2002, s. 133. 
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määrittely. Esitöissä on todettu, että perusoikeuksien vaikutuksen ”tulee säteillä koko 

yhteiskuntaan”. Käytännössä perusoikeuksien vaikutuksen on katsottu välittyvän 

yksityisten välisiin suhteisiin tavallisen lainsäädännön välityksellä, vaikka mahdollisena 

on pidetty myös sitä, että joillakin perusoikeuksilla voi olla yksityisten välillä myös 

välittömämpiä sovellutuksia. Hallituksen esityksessä on kuitenkin todettu osan 

perusoikeuksista sääntelevän korostetusti vain yksilöiden ja julkisen vallan välistä 

suhdetta. Tällaisesta perusoikeudesta esimerkkinä on mainittu edellä kuvatut säännökset 

hallinnon ja lainkäytön oikeusturvatakeista, jonka on katsottu kohdistuvan vain julkiseen 

valtaan.122 Myös oikeuskirjallisuudessa on esitetty, että oikeusturvaan ja oikeuden 

saatavuuteen liittyvät perusoikeudet noudattavat access to -tyyppistä logiikkaa, eikä 

niiden kohdalla voida varsinaisista horisontaalisuhteista puhua. Kyse on esitetty olevan 

kansalaisten pääsystä ”julkihyödykemarkkinoille”.123 

Korkein oikeus on välityslausekkeen kohtuullisuutta koskevassa ratkaisussaan KKO 

2003:60 antanut kohtuuttomuusarvioinnissa merkitystä sille, ettei kantajalla 

varattomuutensa vuoksi ollut mahdollisuutta saada asiaa käsitellyksi 

välimiesmenettelystä, mutta tästä huolimatta hänellä ei olisi mahdollisuutta saattaa asiaa 

tuomioistuimessa ratkaistavaksi. Korkein oikeus ei sanamuodossaan suoraan viittaa 

perustuslain säännöksiin tai perusoikeuksiin, mutta oikeudellisessa kirjallisuudessa on 

katsottu, että korkein oikeus on käyttänyt nimenomaan oikeuden saatavuutta koskevaa 

argumenttia perusteena välityslausekkeen sovittelulle.124 Sopimuksen kohtuusperusteista 

sovittelua käsitellään tarkemmin tämän tutkielman luvussa IV. 

Oikeuskirjallisuudessa perustuslain 21 §:n merkitys sopimussuhteessa on noussut esille 

lähinnä välityslausekkeiden kohtuullistamisen yhteydessä, eikä varsinaista luopumista 

ole käsitelty muilta osin sopimusoikeudellisessa kirjallisuudessa. Sen sijaan 

prosessioikeudellisessa kirjallisuudessa riidanratkaisusopimuksien yhteydessä on 

käsitelty tuomioistuimeen pääsystä luopumista ja sopimusosapuolten mahdollisuutta 

riidanratkaisusta sopimiseen. 

                                                 
122 HE 309/1993 vp, s. 29. 
123 Siltala 2001, s. 741. 
124 Wilhelmsson 2005, s. 413. Ks. myös Lehtinen 2006, s. 147. 



 
 

32 
 

3.2 Tuomioistuimeen pääsystä luopuminen ja riidanratkaisusopimukset 

3.2.1 Tuomioistuimen pääsyn rajoittaminen ja prosessioikeudelliset sopimukset 

Kuten edellä on esitetty, oikeusturvaa koskevan perusoikeussäännöksen on katsottu 

ulottuvan myös oikeushenkilöihin. Ennen kaikkea kyse on valtion velvollisuudesta 

turvata oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin liittyvien perusoikeuksien toteutuminen, 

joihin kuuluu myös pääsy tuomioistuimeen. Tämän tutkielman kannalta olennaista on se, 

missä laajuudessa osapuolet voivat itse luopua tuomioistuimeen pääsyä koskevasta 

oikeudestaan. Sopimusosapuolten mahdollisuutta sopia siitä, miten niidet väliset 

erimielisyydet tai riidat ratkaistaan, on käsitelty lähinnä prosessioikeudellisessa 

kirjallisuudessa. Tarkasteltaessa osapuolten sopimusvapauden ulottuvuutta 

riidanratkaisuun, apua voidaan hakea riidanratkaisusopimuksia koskevasta 

kirjallisuudesta. 

Sellaisia sopimuksia, joilla osapuolet päättävät, ettei heidän välisiään riitoja voida viedä 

tuomioistuimeen voidaan pitää harvinaisina.125 Suomalaisessa oikeuskirjallisuudessa ei 

juurikaan ole käsitelty tällaisia sopimuksia tai niiden sitovuutta. Koulun mukaan 

tällaiseen sopimukseen ei kuitenkaan liity suurta ongelmaa, koska tällainen sopimus on 

ainakin prosessioikeudellisesta näkökulmasta pätemätön, ellei muuta riidanratkaisua ole 

järjestetty.126 Koulu ei kuitenkaan ole esittänyt, mitä muulla riidanratkaisulla tarkoitetaan. 

Tämän näkökulman mukaan näyttäisi siltä, että osapuolet eivät voi luopua oikeudestaan 

oikeudenkäyntiin, jolleivat ne ole jollakin vaihtoehtoisella menettelyllä järjestäneet 

erimielisyyksiensä ratkaisemista. 

Sopimuksen osapuolet ovat voineet kuitenkin sopia, että ne eivät vie konfliktiaan 

tuomioistuimeen, mutta yrittävät ratkaista sen muulla tavalla, kuten neuvottelemalla. 

Tällainen sopimus on tarkoitettu oikeudenkäynnin esteeksi, joten sitä voidaan pitää ns. 

kielteisenä toimivaltasopimuksena. Myös tällaisen sopimuksen tarkoituksena on estää 

oikeudenkäynti kokonaisuudessaan. Perinteisen käsityksen mukaan tällaiset sopimukset 

on katsottu Koulun mukaan vaikutuksettomiksi. Ne muodostavat sopimusoikeudellisia 

prosessinedellytyksiä ja voidaan siten katsoa prosessioikeudellisiksi sopimuksiksi.127  

                                                 
125 Koulu 2009, s. 94. 
126 Koulu 2009, s. 94. Koulu on viitannut Ruotsin oikeuskäytäntöön. Tapauksessa sekä käräjä- että 
hovioikeus katsoivat, että sopimus, jolla osapuolet luopuivat kaikesta prosessioikeudellisesta suojastaan ei 
ollut pätevä, kun sopimus ei osoittanut mitään vaihtoehtoista riidanratkaisumenettelyä sopimuksella pois 
rajatulle tuomioistuin menettelylle. Ks. SvJT 1950, s. 277.  
127 Koulu 2009, s. 33. 
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Periaate, jonka mukaan prosessioikeudelliset sopimukset ovat pätemättömiä voidaan 

katsoa virallisperiaatteen seurauslauseeksi. Virallisperiaatteelle tukea saadaan 

demokratiaperiaatteesta, jonka mukaan vahva valtiollinen lainkäyttö pitää yllä 

edustuksellisia lakeja. Esittämättä jäänyt vastakysymys on kuitenkin, miksi lakeja tulisi 

toteuttaa vastoin asianosaisten tahtoa, tai sitä tapaa, jolla he toivovat sen tapahtuvan.128 

Virallisperiaatteen osalta on kuitenkin otettava huomioon, että prosessilaki ei sinänsä 

säädä kyseisestä periaatteesta, vaan ne ovat oikeustieteellisen tutkimuksen luomuksia.129 

Lisäksi on todettava, että Koulukin on viitannut kyseisen periaatteen osalta lähinnä 

Ruotsin oikeutta kuvaaviin lähteisiin. Haastavaksi kuitenkin muodostuu se, millä 

perustein tulisi arvioida, ovatko sopimukset prosessioikeudellisia vai 

aineellisoikeudellisia.130  

Myöskään oikeudenkäymiskaaressa (1.1.1734/4) ei ole vahvistettu edellä mainittua 

periaatetta, jonka mukaan prosessioikeudellisia sopimuksia tulisi pitää pätemättömänä. 

OK 25 luvun 2 §:ssä on kuitenkin säädetty, että osapuolet voivat dispositiivisessa riita-

asiassa sopia, että kukaan osapuolista ei hae valittamalla muutosta käräjäoikeuden 

tuomioon. Pykälän mukaan sopimuksen tulee koskea tiettyä riitaa tai tietystä 

oikeussuhteesta vastaisuudessa syntyviä riitoja. Säännöksen osalta on katsottu, ettei sitä 

voida tulkita laajentavasti. Toisaalta tulkintaa on prosessioikeudessakin pidetty 

relatiivisena, mikä sinänsä selittää sitä, miksi kysymys tuomioistuimeen pääsystä 

luopumisesta on saanut loppujen lopuksi vain vähäistä mielenkiintoa. Asianosainen voi 

aina ikään kuin luopua oikeudestaan jättämällä viemättä asian tuomioistuimeen. 

Sopimussuhde on mahdollista järjestää esimerkiksi erilaisin vastuunrajoituksin siten, ettei 

asian tuomioistuimeen viemisellä ole varsinaista merkitystä.131 Autio on yritysten 

riidanratkaisua koskevassa väitöskirjassaan todennut, että hänen saamiensa 

tutkimustulosten perusteella kyseinen lainkohta ei ole yritysten aktiivisessa käytössä.132 

Allianssisopimuksessa sopimuksen osapuolet eivät rajoita pääsyä tuomioistuimeen 

kokonaisuudessaan. Projektiallianssin osapuolilla on oikeus saattaa sopimusta koskeva 

asia tuomioistuimen ratkaistavaksi allianssisopimuksessa erikseen sovituissa tapauksissa, 

                                                 
128 Koulu 2009, s. 86. 
129 Koulu 2009, s. 80 – 81. 
130 Westberg 2005, s. 358. 
131 Koulu 2006, s. 257 – 258. Vastaavan on muutoksenhaun osalta todennut Lager, joka on todennut, että 
asianosaiset voivat dispositiivisessa asiassa sopia aineellisoikeudellisen suhteensa sellaiseksi, että vastaa 
ensi asteen tuomiota, eikä jäljelle jää mitään sellaista mihin muutosta voitaisiin hakea. Ks. Lager 1994, s. 
233. 
132 Autio 2014, s. 166 ja s. 258. 
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joita ovat korvaus törkeällä tuottamuksella ja tahallisesti aiheutetuista vahingoista, 

kustannuksista ja menetyksistä sekä pääsääntöisesti oikeus korvaukseen 

immateriaalioikeuksien loukkauksella tai vakuutusten laiminlyönnillä aiheutetuista 

vahingoista. Näin ollen osapuolella on käytännössä aina mahdollisuus saada 

tuomioistuimen ratkaistavaksi se, onko vahinko aiheutettu jollakin edellä mainituista 

menettelyistä. Lähtökohtaisesti osapuolilla on siten ainakin osittainen pääsy 

tuomioistuimeen. Kyse ei siten ole sellaisesta Koulun esittämästä tilanteesta, jossa 

osapuolet yksiselitteisesti pyrkisivät sulkemaan pois tuomioistuimen toimivallan 

kokonaisuudessaan. 

Sen sijaan muissa kuin allianssisopimuksessa nimenomaisesti mainituissa tapauksissa 

allianssisopimuksen osapuolilla ei ole oikeutta saattaa sopimusta koskevaa asiaa 

tuomioistuimen ratkaistavaksi. Näiltä osin allianssisopimuksessa on määritelty 

erimielisyyksien ratkaisemisessa noudatettava menettely, jota projektiallianssin 

osapuolten tulee noudattaa. Tuomioistuimeen pääsyn rajoittamisen osalta näyttäisikin 

muodostuvan olennaiseksi se, miten vaihtoehtoinen riidanratkaisu on järjestetty. 

Tarkasteltaessa sitä, miten sopimuksen osapuolet voivat järjestää keskinäisen 

riidanratkaisun, tukea voidaan hakea välimiesmenettelyä ja muita vaihtoehtoisia 

riidanratkaisukeinoja koskevasta käytännöstä ja oikeuskirjallisuudesta. 

3.2.2 Välityssopimukset ja -lausekkeet 

Tuomioistuimeen pääsystä luopumiseen liittyvää problematiikkaa on aikaisemmin 

käsitelty lähinnä välityssopimuksiin ja -lausekkeisiin liittyen. Välityslausekkeella 

sopimuksen osapuolet sopivat, että niiden sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan 

välimiesmenettelyssä. Tällöin osapuolilla ei ole oikeutta viedä erimielisyyttään yleiseen 

tuomioistuimeen. Lain välimiesmenettelystä (23.10.1992/967) 2 §:n mukaan asianosaiset 

voivat sopimuksin määrätä välimiesten lopullisesi ratkaistavaksi yksityisoikeudellisen 

riitakysymyksen, jossa sovinto on sallittu. Välityslauseketta voidaankin pitää perinteisenä 

tuomioistuintien tukkivana riidanratkaisulausekkeena.  

Välityslauseke estää osapuolen pääsyn yleiseen tuomioistuimeen ja voi siten näyttää 

ensisilmäyksellä perustuslain 21 §:n valossa ongelmalliselta.133 Yleisesti hyväksyttävänä 

on kuitenkin pidetty, että sopimuksen osapuolet voivat välityssopimuksin luopua pääsystä 

tuomioistuimeen.134 Wilhelmssonin mukaan osapuolten mahdollisuutta käyttää 

                                                 
133 Wilhelmsson 2005, s. 418. 
134 Ks. Koulu 2009, s. 97. 
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sopimusvapauttaan ja luopua oikeudestaan saada asia tuomioistuimen ratkaistavaksi, on 

todennäköisesti pidetty selvänä ainakin sellaisissa tilanteissa, joissa osapuoli voi tästä 

huolimatta viedä asian välimiesmenettelyyn.135 

EIT on ratkaisussaan Pastore v. Italy todennut, että luopuminen tuomioistuintiestä 

välityssopimuksella on yleisesti hyväksytty monissa kansallisissa oikeusjärjestyksissä. 

EIT katsoi, että sillä on kiistämättömiä hyötyjä luopuvalle eikä se ole periaatteessa 

vastoin EIS:ta. Tuomioistuimen mukaan välityssopimuksella voidaan luopua pääsystä 

tuomioistuimeen silloin, kun se on tehty vapaaehtoisesti.136 Koulu on hieman 

varauksellisesti esittänyt, että siltä osin kuin välityslauseke katsotaan yksityiseksi 

tahdonilmaisuksi, Pastore-tapaus mahdollistaa tulkinnan, jonka mukaan muukin 

yksityinen tahdonilmaisu voisi hyväksytysti sulkea tuomioistuintien.137 

Wilhelmsson korostaa sitä, että myös sopimusvapaus kuuluu oikeusjärjestyksen 

keskeisiin periaatteisiin.138 Välimiesmenettelyn muodossa tapahtuvan yksityinen 

riidanratkaisu on yksityisoikeudellisissa riidoissa sopimusvapauden piiriin kuuluvaa 

yksityistä lainkäyttöä.139 Oikeuden saatavuuden kannalta Wilhelmssonin mukaan 

olennaista on se, että tuomioistuimen tilalle on sopimuksessa tuotu välimiesmenettely.140  

Siitä huolimatta, että välityssopimus perustaa sen osapuolille prosessioikeudelliseksi 

katsottavia oikeuksia ja velvoitteita, yleiset sopimusoikeudelliset periaatteet ja 

oikeustoimilain määräykset koskevat myös välityssopimuksia. Välityssopimuksia 

tarkasteltaessa selvänä lähtökohtana on yleinen sopimusoikeus.141 Se, että 

välityssopimusten hyväksyttävyyttä tarkastellaan yleisen sopimusoikeuden perusteella, 

on omiaan hämärtämään prosessioikeudellisten sopimusten ja aineellisoikeudellisten 

sopimusten rajanvetoa. Myös välityslauseke luo esteen asian ratkaisemiselle yleisessä 

tuomioistuimessa, mutta siitä huolimatta välityslausekkeiden hyväksyttävyyttä ei ole 

nähty ongelmallisena.  

Osapuolten voidaan siis välityssopimuksella katsoa luopuvan oikeudestaan saada asia 

tuomioistuimen käsiteltäväksi. Välityssopimusten osalta oikeustilaa on pidetty selvänä: 

ne ovat hyväksyttäviä, eivätkä loukkaa osapuolten PL 21 §:ssä tai EIS 6 artiklassa 

                                                 
135 Wilhelmsson 2005, s. 418 – 419.  
136 Pastore v. Italy 25.5.1999 
137 Koulu 2006, s. 259. 
138 Wilhelmsson 2005, s. 418 – 419.  
139 Autio 2014, s. 40. 
140 Wilhelmsson 2005, s. 420. 
141 Koulu 2008, s. 32. 
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säädettyjä oikeuksia. Välityslausekkeella tuomioistuimessa tapahtuvan riidanratkaisun 

sijaan tulee kutienkin välimiesmenettely, jolloin osapuolella on ainakin pääsy yksityiseen 

riidanratkaisuun. Lisäksi on todettava, että osapuolilla on mahdollisuus saada 

välitystuomion moitteen kautta asia aina käsiteltäväksi tuomioistuimessa. 

3.2.3 Muut riidanratkaisulausekkeet 

Myös muilla riidanratkaisulausekkeilla kuin välityslausekkeilla on voitu pyrkiä 

tuomioistuintien sulkemiseen jonkin muun menettelyn hyväksi. Näiden osalta oikeustilaa 

ei kuitenkaan ole pidetty yhtä selvänä kuin edellä käsiteltyjen välityslausekkeiden 

kohdalla. Oikeuskirjallisuudessa on käsitelty jonkin verran tuomioistuimeen pääsystä 

luopumista sovittelulausekkeiden sekä puolilainkäytöllisten menettelyiden yhteydessä, 

joiden kohdalla tulkinta-apua on niin ikään haettu välityslausekkeita koskevasta 

kirjallisuudesta. 

Koulu on käsitellyt luopumista pääsystä varsinaiseen lainkäyttömenettelyyn niin 

sanottujen puolilainkäytöllisten vaihtoehtomenettelyjen kohdalla. Tällä tarkoitetaan 

menettelyä, jossa jokin ulkopuolinen henkilö, asiantuntija tai sopimukseen perustuva 

riitalautakunta antaa ratkaisun, joka on erimielisyyden osapuoliin nähden lopullinen. 

Täten ratkaisu sulkee pääsyn varsinaiseen lainkäyttömenettelyyn, kuten tuomioistuimeen. 

Hänen mukaansa tällaisia menettelyjä voidaan vakuuttavasti verrata välimiesmenettelyyn 

PL 21 §:n näkökulmasta. Hänen mukaansa sopimusta asiantuntijalle tehtävän 

toimeksiannon tai riitalautakunnan yksinomaisuudesta voidaan normaalisti pitää 

sitovana.142  

Sovittelulauseketta, joka määrää sovittelun ainoaksi riidanratkaisukeinoksi, kutsutaan 

yksinomaiseksi sovittelulausekkeeksi.143 Yksinomaisen sovittelulausekkeen osalta on 

todettu, että lähtökohtaisesti sen ei voida katsoa ulottuvan sovintosopimukseen, jonka 

osalta osapuolella tulee olla oikeus ajaa kannetta täytäntöönpanoperusteen saamiseksi. 

Sovintosopimuksen osapuolella on pääsy tuomioistuimeen myös sovintosopimuksen 

pätevyyttä tai tulkintaa koskevassa jälkiriidassa. Sellainen sovitteluehto, joka rajoittaisi 

näitä oikeuksia, olisi Koulun mukaan todennäköisesti katsottava tuomioistuimeen pääsyä 

koskevan perusoikeussäännöksen vastaiseksi.144 

                                                 
142 Koulu 2006, s. 253 – 254.  
143 Koulu 2006, s. 252. 
144 Koulu 2006, s. 253. 
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Sovittelun logiikan kannalta olisi Koulun mukaan järkevämpää suosia kohtuuttomuuden 

kontrollointia jälkikäteen. Tällöin katsotaan, mihin sovittelusopimus on käsillä olevassa 

yksittäistapauksessa johtanut. Osapuoli voisi siten vaatia sovittelusopimuksen 

kohtuullistamista, jos sovittelu ei ole johtanut tulokseen. Tällaisessa tilanteessa 

yksinomainen sovittelusopimus voitaisiin katsoa jälkikäteen kohtuuttomaksi, mikä avaisi 

osapuolille tuomioistuintien. Heikkoutena tällaiselle lähestymistavalle on pidetty sitä, 

että se myöntää sopimusehdolle ensisijaisen sitovuuden.145  

Edellä kuvattu tilanne, jossa osapuolet eivät pääse sovintoon erimielisyydestään, voi olla 

seurausta myös strategisesta käyttäytymisestä. Tämä tarkoittaa sitä, ettei sovitteluun 

suostuta, vaikka se olisi sinänsä käsillä olevan konfliktin kannalta järkevää, vaan 

vaakakupissa painavat sovittelun ulkopuoliset syyt. Koulun mukaan tällöin olisikin 

kohtuutonta, että osapuoli olisi sidottu alkuperäiseen sopimukseen yksinomaisesta 

sovittelusta.146 Osapuolten mahdollinen tuleva strateginen käyttäytyminen tuskin on 

peruste pitää sopimusehtoa pätemättömänä, vaan riittävänä oikeusturvakeinona voisi 

toimia kohtuuperusteinen sovittelu. 

Oikeustilaa ei ole sovittelulausekkeiden ja muiden vaihtoehtoista riidanratkaisua 

koskevien sopimusten osalta vahvistettu vastaavalla tavalla kuin välityssopimusten 

kohdalla. Tällaisten sopimusten pitäminen suoralta kädeltä pätemättöminä vaikuttaisi 

kuitenkin melko perusteettomalta. Näiden sopimusten ei voida katsoa itsessään 

rajoittavan osapuolten mahdollisuuksia päästä oikeuksiinsa. Todellisen oikeuksiin pääsyn 

kannalta voikin olla mahdollista, että halvempi sovittelutie voi tarjota osapuolille 

paremman pääsyn haluamaansa lopputulokseen ja vastata paremmin osapuolten 

sopimuksenmukaista tarkoitusta. Sen sijaan, että tällaiset riidanratkaisulausekkeet tai -

sopimukset katsottaisiin pätemättömiksi, voidaan osapuolten mahdollisuudet 

oikeussuojaan turvata Koulun esittämin tavoin jälkikäteisen kohtuuttomuuskontrollin 

kautta, jolloin kohtuuton ehto jätetään esimerkiksi huomioimatta ja sopimus itsessään jää 

voimaan. 

3.2.4 Tahdonilmaisulle asetetut vaatimukset 

Tuomioistuimeen pääsystä luopumista koskevalla tahdonilmaisulle on asetettu erityisiä 

vaatimuksia jo siitäkin syystä, että kyse on perustuslain ja EIS:n takaamasta oikeudesta 

luopumisesta. EIT:n ratkaisukäytäntö osoittaa, että mikäli oikeudesta oikeudenmukaiseen 

                                                 
145 Koulu 2006, s 255.  
146 Koulu 2006, s. 256.  
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oikeudenkäyntiin ylipäänsä on mahdollista luopua, tulee se tehdä vapaaehtoisella ja 

nimenomaisella tahdonilmaisulla, jonka merkityksen asianosainen ymmärtää.147  

Vastaava kanta on hyväksytty myös oikeuskirjallisuudessa. Wilhelmsson on 

välityslausekkeiden kohtuullistamista koskevassa artikkelissaan katsonut, että 

perusoikeudesta luovuttaessa luopujan tulee ainakin tietää menettelevänsä näin. Hänen 

mukaansa sen tulee olla seurausta todellisesta autonomian käytöstä.148 Myös Koulu on 

katsonut, että sellaisella ehdolle, joka totaalisesti sulkee pois tuomioistuintien, on 

asetettava korostetut selvyys- ja nimenomaisuusvaatimukset. On esimerkiksi katsottu, 

että sovittelulauseke, jossa sovitaan, että riidat ratkaistaan institutionaalisessa 

sovittelussa, ei saa johtaa vastakohtapäätelmään. Toisin sanonen sen ei voida katsoa 

tarkoittavan, että erimielisyyden osapuoli olisi luopunut kokonaan oikeudestaan viedä 

asia tuomioistuimeen.149 Koulu ei kuitenkaan ole määritellyt tarkemmin, mitä hän 

korostetulla selvyys- ja nimenomaisuusvaatimuksella tarkoittaa. 

Suomen oikeudessa välityssopimukselta on edellytetty kirjallista muotoa (VML 3 §), 

kuten on myös sopimukselta, jolla osapuolet sopivat, etteivät ne hae muutosta 

käräjäoikeuden tuomioon (OK 25:2). Oletettavissa on, että sopimuksella tapahtuvalta 

rajoitukselta oikeuskeinojen käyttöön edellytetään tällaista muotoa. Allianssisopimuksen 

erimielisyyksien ratkaisemisen sopimuskohta on osa kyseistä sopimusta ja siten 

kirjallinen.  Näin ollen tässä yhteydessä ei ole tarpeen syventyä tähän problematiikkaan. 

Luopumistahdonilmaisuuteen ja siihen liittyvään selvyysvaatimukseen liittyy myös 

osapuolten välistä informaatiovelvollisuutta koskeva kysymys. Missä määrin sopimuksen 

laatineen osapuolen on informoitava sopimuksen muita osapuolia 

luopumistahdonilmaisun merkityksestä ja seurauksista. Välityslausekkeiden osalta 

Wilhelmsson kuitenkin toteaa, että niiden käyttöä elinkeinonharjoittajien välisissä 

suhteissa voidaan pitää niin yleisenä, ettei erityisen informaatiovelvollisuuden 

korostaminen ole tarpeellista.150  

Allianssisopimuksen osalta selvyys- ja nimenomaisvaatimuksiin ei liity ongelmaa. 

Sopimuksella osapuolet nimenomaisesti sopivat, miten erimielisyydet ratkaistaan ja 

oikeuskeinojen käyttöä on nimenomaisesti rajoitettu. Allianssisopimuksen toimijat ovat 

lähtökohtaisesti suuria elinkeinonharjoittajia, joilta voidaan edellyttää perehtymistä 

                                                 
147 Ervo 2008, s.73. 
148 Wilhelmsson 2005, s. 419. 
149 Koulu 2006, s. 252. 
150 Wilhelmsson 2005, s. 419. 
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sopimuksiin. Sikäli kuin korostettu informaatiovelvollisuus tai selvyysvaatimus tässä 

yhteydessä asetettaisiin, voitaisiin sen kuitenkin lähtökohtaisesti katsoa tulleen täytetyksi 

niin lausekkeen ja sen sisällön selvyyden kuin siitä annetun informaation suhteen. 

Informaatiovelvollisuuden täyttymistä ja asettamista yksittäistapauksessa tulisi käsitellä 

ensisijaisesti sopimuksen kohtuusperusteisen sovittelun kautta arvioitaessa 

sopimusosapuolten asemaa sopimuksentekotilanteessa.  

4 Vastuunrajoitusehtojen sisällöllinen pätevyys 

Sen lisäksi, että allianssisopimuksen erimielisyyksien ratkaisemista koskeva 

sopimuskohta määrää, millaisessa menettelyssä erimielisyydet projektiallianssissa 

ratkaistaan ja missä tilanteissa osapuolet saavat käyttää oikeuskeinoja, on sillä myös 

osapuolten vastuuta rajoittava vaikutus. Sopimusehdon sitovuutta arvioitaessa on siten 

tarpeen kiinnittää myös osapuolten mahdollisuuteen sopia vastuunrajoituksista. 

Vastuunrajoituksella tarkoitetaan sellaista sopimusehtoa, jolla rajoitetaan 

vahingonkorvausvastuuta sopimusosapuolten välillä siitä, mitä se olisi dispositiivisen 

oikeuden mukaan.151 

Vahingonkorvausvastuun rajoittamisesta sopiminen kuuluu lähtökohtaisesti osapuolten 

sopimusvapauteen. Sopimuksin on mahdollista muuttaa vastuun syntyedellytyksiä tai 

sulkea tietyt vahingot korvausvastuun ulkopuolelle. Vastuunrajoituksin voidaan helpottaa 

sopimukseen liittyvien riskien arviointia, kun vastuunjako ei jää tuomioistuimen 

tulkinnan varaan. Vastuunrajoituksin voidaan myös pyrkiä kohdentamaan sopimukseen 

liittyviä vahinkoriskejä esimerkiksi sille osapuolelle, joka voi suojautua vahingoilta 

edullisimmin.152  

Sopimuksen vastuunrajoitusehtojen raja tulee vastaan tuottamuksen muuttuessa 

tavallisesta huolimattomuudesta törkeäksi.153 Vastuunrajoittamista koskeva 

sopimusvapautta kaventaa periaate, jonka mukaan sopimuksen osapuoli ei voi vapautua 

törkeällä huolimattomuudella tai tahallisesti aiheutetuista vahingoista.154 

Sopimusosapuoli ei siten voi hyötyä vastuunrajoitusehdosta, jos se on menetellyt 

kvalifioidun tuottamuksellisesti.155 Korkein oikeus on vahvistanut kyseisen periaatteen 

olemassaolon ratkaisussaan KKO 1993:166. Myös OikTL 36 §:ää koskevassa hallituksen 

                                                 
151 Virtanen 2005, s. 493. 
152 Hemmo 1994, s. 272 – 273. 
153 Virtanen 2005, s. 497. 
154 Hemmo 1994, s. 300. 
155 Ks. esim. Castrén 2012, s. 42 
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esityksessä HE 247/1981 todetaan, että ”yleisesti on katsottu, ettei sopimuksella voida 

pätevästi vapautua oman törkeän huolimattomuuden tai tahallisuuden seurauksista.”156  

Kvalifioidusta tuottamuksesta vapauttavaa sopimusehtoa on jäsennetty 

oikeuskirjallisuudessa kahdella tavalla. Perinteisemmän kannan mukaan tällainen 

sopimusehto johtaa siihen, ettei pätevää sopimusta ole syntynyt.157 Tällainen sopimusehto 

on voitu katsoa hyvän tavan vastaiseksi. 158 OikTL 36 §:n voimaan tulon jälkeen 

vastuunrajoitusehtojen sitovuutta kvalifioitua tuottamusta koskevissa tapauksissa 

voidaan kontrolloida oikeustoimilain 36 §:n nojalla.159 Hemmon mukaan oikeustoimilain 

36 §:n soveltamista kontrollikeinona voidaan perustella sillä, että sitä sovellettaessa 

harkinnan lainsäädännöllinen perusta on selvempi kuin hyvä tapa -kriteeriä sovellettaessa 

ja perustelut voidaan palauttaa velvoittavuusasteeltaan mahdollisimman korkealle 

sijoittuvaan oikeuslähteeseen.160  

Allianssisopimuksen osapuolet ovat jättäneet kvalifioidun tuottamuksen tilanteet 

oikeuskeinojen käyttöä koskevan rajoituksen ja siten vastuunrajoituksensa ulkopuolelle. 

Näin ollen tässä yhteydessä ei ole tarpeen syventyä siihen, miten kvalifioitua tuottamusta 

koskevaa vastuunrajoitusta tulisi jäsentää.  

5 Allianssisopimuksen erimielisyyksien ratkaisemista koskevan sopimusehdon 
pätevyys 

Allianssisopimuksen erimielisyyksien ratkaisemista koskevassa sopimusehdossa oleva 

oikeuskeinojen käytön kielto rajoittaa osapuolten pääsyä tuomioistuimeen. Kyseessä on 

uusi käytäntö, jonka sitovuutta osapuoliin nähden ei ole jouduttu vielä tuomioistuimessa 

ratkaisemaan. Välityssopimuksia koskien selvänä on pidetty sitä, että osapuoli voi luopua 

oikeudestaan päästä tuomioistuimeen tehokkaasti ainakin silloin, kun vaihtoehtoiseksi 

riidanratkaisutavaksi on välimiesmenettely. Sen sijaan muiden vaihtoehtoisten 

riidanratkaisusopimusten kohdalla käytäntö ei ole vakiintunut, ja tähän mahdollisuuteen 

on suhtauduttu varauksellisemmin, joskaan ei välttämättä torjuvasti. 

Arvioitaessa allianssisopimukseen sisältyvää oikeuskeinojen käyttöä koskevaa rajoitusta, 

on huomioon otettava ensinnäkin se, että osapuolilla on sekä kvalifioidun tuottamuksen 

tapauksissa että rajatuissa muissa tapauksissa mahdollisuus saada asia tuomioistuimen 

                                                 
156 HE 247/1981, s. 15. 
157 Castrén 2012, s. 46. 
158 Hemmo 1994, s. 304. 
159 Hemmo 1994, s. 299, ks. myös. Castrén 2012, s. 47. 
160 Hemmo 1994, s. 304. 
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käsiteltäväksi. Todellisuudessa tämä tarkoittaa sitä, että sopimuksen osapuoli voi saattaa 

tuomioistuimen arvioitavaksi sellaisen, esimerkiksi vahingonkorvausta koskeva asian, 

jonka se katsoo olevan seurausta toisen allianssisopimuksen osapuolen menettelystä. Sen 

sijaan tuomioistuimen arvioitavaksi jää, onko vahingon aiheuttaneen osapuolen 

menettelyä pidettävä törkeän tuottamuksellisena tai tahallisena. Täten osapuolella 

näyttäisikin aina olevan mahdollisuus saattaa tuomioistuimen arvioitavaksi se, minkä 

asteisesta tuottamuksesta osapuolen menettelyssä on ollut kyse. Sama koskee kysymystä 

siitä, onko vahinko aiheutunut immateriaalioikeuksien loukkauksella tai vakuutusten 

laiminlyönnillä. Sikäli kun vahinko on aiheutunut muulla kuin oikeuskeinojen käytön 

piirin kuuluvalla menettelyllä osapuoli ei voi saada tuomioistuimen päätöstä itse 

erimielisyydestä. Allianssisopimuksen oikeuskeinojen erimielisyyksien ratkaisemista 

koskeva sopimusehto ei siten merkitse osapuolten luopumista tuomioistuimeen pääsystä 

kokonaisuudessaan. 

Siltä osin kuin sopimuksen osapuolet luopuvat tuomioistuimeen pääsystä, olennaiseksi 

seikaksi luopumismahdollisuuden kannalta näyttäisi muodostuvan se, miten sopimuksen 

osapuolten välinen vaihtoehtoinen riidanratkaisu on järjestetty. Allianssisopimuksen 

erimielisyyksien ratkaisemisen menettely muistuttaa eräänlaista riidanratkaisun 

porraslauseketta. Osapuolet sitoutuvat siihen, että ne ensisijaisesti ratkaisevat keskinäisen 

erimielisyytensä sovittelemalla ne hyvässä hengessä ja allianssin peruskirjaa noudattaen. 

Vasta, mikäli tämä ei tuota tulosta osapuolet siirtävät asian AJR:n ratkaistavaksi.  

Ensisijaisena erimielisyyksien ratkaisemisen menettelynä toimii siten osapuolten 

keskinäinen sovittelu. Kyse on osapuolten keskinäisestä neuvottelusta, jossa osapuolet 

pyrkivät löytämään molempia tyydyttävän lopputuloksen. Tältä osin kyse ei ole 

mitenkään yleisistä käytännöistä poikkeavasta toiminnasta, sillä yritykset yleisestikin 

käyttävät neuvottelua ensisijaisena riidanratkaisukeinona.161 Erona saattaa olla vain se, 

että osapuolten pyrkimys keskenään sovittelemaan erimielisyytensä on kirjattu 

velvoittavaksi menettelyksi.  Ottaen huomioon, että suuri osa yritysten välisistä riidoista 

ratkaistaan neuvottelemalla, on hyvin mahdollista, että suuri osa erimielisyyksistä 

saadaan ratkaistua jo tässä vaiheessa. 

Sikäli kuin erimielisyyden osapuolet eivät saa erimielisyyttään ratkaistua, on niiden 

siirrettävä se AJR:n ratkaistavaksi. AJR:ssä sovellettavasta menettelystä on sovittu 

allianssisopimuksessa. Se muistuttaa sovittelun ja puolilainkäytöllisen 

                                                 
161 Autio 2014, s. 178.  
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lautakuntamenettelyn välimuotoa. Kyse ei ole enää pelkästään erimielisyyden osapuolten 

keskinäisestä menettelystä vaan siihen osallistuu myös muita osapuolia, joilla 

tavanomaisesta sovittelusta poiketen on asiassa myös päätöksentekovaltaa. Myös 

erimielisyyden osapuolet ovat mukana päätöksenteossa, eikä päätöstä voida saada 

aikaiseksi ilman heidän hyväksyntäänsä, miltä osin menettely muistuttaa sovittelua.  

Eräänä AJR:n päätöksentekoon liittyvänä riskinä voidaan pitää sitä, että erimielisyyden 

ratkaisemista koskevassa päätöksenteossa edellytetään kaikkien AJR:n jäsenten 

yksimielisyyttä. Periaatteessa tämä voi johtaa siihen, että asiaa ei saada ratkaistuksi, 

koska AJR ei löydä asiassa konsensusta. Tällöin lähestytään sovittelulausekkeiden 

yhteydessä käsiteltyä tilannetta, jossa osapuolet eivät saa sovintoa muodostettua. On toki 

mahdollista, että tästä seuraisi välitila, jonka johdosta projektiallianssin toiminta 

jumiutuu. Tällaisiin tilanteisiin on kuitenkin mahdollista puuttua sopimusehdon 

sovittelun kautta, eikä sopimusehdon pitäminen tällä perusteella pätemättömänä liene 

tarkoituksenmukaista. Sen sijaan, että yksimielisyysvaatimus nähtäisiin riskinä, tulisi se 

nähdä takeena siitä, että osapuolet saavat äänensä kuuluviin, kun päätöstä ei voida tehdä 

ilman niiden hyväksyntää.  

AJR:llä on rajoittamattomat oikeudet päättää sellaisista toimenpiteistä, jotka se katsoo 

tarpeelliseksi erimielisyyden ratkaisemiseksi. Näin ollen mahdollistahan olisi 

yksimielisellä päätöksellä sitoutua siihen, että erimielisyyden ratkaisemiseksi palkataan 

ulkopuolinen asiantuntija tai konsultti, joka antaa asiassa ratkaisusuosituksen, johon 

AJR:n osapuolet sitoutuvat. Tällöin menettely vastaisi edellä kuvattua 

puolilainkäytöllistä menettelyä, jota on prosessioikeudellisessakin kirjallisuudessa 

pidetty lähtökohtaisesti oikeudellisesti hyväksyttävänä. Erimielisyyden osapuolilla sekä 

projektiallianssin muilla osapuolilla on kuitenkin paras tieto projektiallianssin 

toiminnasta, joten päätöksentekovallan luovuttaminen ulkopuoliselle tuskin olisi 

kannattavaa. Sen sijaan esimerkiksi sovittelijan palkkaaminen voisi auttaa osapuolia 

löytämään asiassa yhteisen ratkaisun. 

Edellä on esitetty myös, kuinka allianssisopimuksen erimielisyyksien ratkaisemista 

koskeva sopimusehto toimii osapuolten välisenä vastuunrajoituksena. Vastuunrajoituksia 

on oikeudessamme pidetty hyväksyttävinä ja osapuolten sopimusvapauteen kuuluvina, 

kunhan ne eivät rajoita vastuuta sellaisista vahingoista, jotka osapuoli on aiheuttanut 

törkeällä tuottamuksella tai tahallisesti. Kun otetaan huomioon allianssisopimuksen 

erimielisyyksien ratkaisemista koskevan sopimuskohdan todelliset vaikutukset, ei se 
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näyttäisi rajoittavan osapuolten välisiä mahdollisuuksia sen enempää kuin 

vastuunrajoituskaan. Siltä osin kuin tuomioistuin vastuunrajoituksen kohdalla katsoisi, 

ettei osapuolelle ole sopimuksen perusteella muodostunut oikeutta vahingonkorvaukseen, 

katsoisi se oikeuskeinojen käytön kohdalla, ettei osapuolella ole oikeutta saada kyseistä 

asiaa tuomioistuimen käsiteltäväksi. Näin ollen tuomioistuin ottaisi molemmissa 

tapauksissa kantaa tuottamuksen asteeseen ja sen päätöksellä olisi käytännössä samat 

oikeusvaikutukset. Tästä näkökulmasta oikeuskeinojen käyttöä rajoittavan sopimusehdon 

pitäminen hyvän tavan vastaisena ja siten pätemättömänä vaikuttaisi perusteettomalta, 

kun käytännössä samalla tavalla vaikuttavaa vastuunrajoitusta pidetään yleisesti 

hyväksyttävänä. 

Edellä esitetyn perusteella allianssisopimuksen erimielisyyksien ratkaisemista koskevan 

lausekkeen pitäminen sisällöllisesti pätemättömänä ei vaikuta perustellulta. Sen sijaan 

lähtökohtaisesti sopimusehdon tulisi katsoa kuuluvan osapuolten sopimusvapauden 

piiriin ja sopimusoikeudellisesti sitovaksi. Sitova sopimusehto voi kuitenkin tulla 

soviteltavaksi OikTL 36 §:n nojalla. Seuraavassa luvussa käsitellään sopimusehdon 

kohtuuperusteista sovittelua. 
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IV SOPIMUSEHDON SITOVUUDESTA POIKKEAMINEN JA 
KOHTUUSPERUSTEINEN SOVITTELU 

1 Sopimusten sitovuus ja kohtuusperiaate 

Sopimusoikeuden normeilla on vaihdannan varmuutta luova tehtävä. Niiden perusteella 

on mahdollisuus ennakoida muiden toimijoiden käyttäytymistä.162 Sopimusten sitovuus 

(pacta sunt servanda) muodostaa siten sopimusoikeuden perustan. Sen perusajatuksena 

on, että toimijat voivat keskinäisellä päätöksellään velvoittautua johonkin siten, että 

sopimusvelvoitteet voidaan viime kädessä panna täytäntöön viranomaisten 

avustuksella.163 Allianssisopimuksessa osapuolet ovat pyrkineet rajoittamaan tätä 

mahdollisuutta. Allianssisopimuksen kohdalla sitovuus tarkoittaakin sitä, että osapuolelle 

ei sopimuksen seurauksena synny määrättyjä poikkeuksia lukuun ottamatta sellaisia 

velvollisuuksia, jotka voitaisiin viranomaisten avulla panna täytäntöön.  

Sopimusten sitovuus ei kuitenkaan ole absoluuttista. Tavanomaisen poikkeuksena 

sopimusten sitovuudesta on pidetty ylivoimaista estettä (force majeure), joka tekee 

suorituksen mahdottomaksi. Tällaisella esteellä tarkoitetaan sopimuksen ulkoista syytä, 

kuten sotaa, luonnonkatastrofia taikka liikenteen tai maksuliikenteen keskeytymistä.164 

Myös kohtuusperiaate muodostaa poikkeuksen sopimuksen sitovuuden periaatteesta. 

Kohtuusperiaatteen mukaan vain kohtuulliset sopimukset ovat sitovia. 

Kohtuusperiaatteen tarkoituksena on tarkentaa sopimuksen sisältöä.165  

Sopimusten sitovuuden periaatteelle on annettu erityistä painoarvoa silloin, kun kyse on 

liikesuhteesta.166 Elinkeinonharjoittajien on vastattava antamistaan sitoumuksista 

sellaisenaan ja sopimussuhteet jäävät siten pääosin niiden oman tahdonilmaisun 

varaan.167 Kohtuusperiaatteen soveltamiseen elinkeinonharjoittajien välisessä suhteessa 

tulee siten suhtautua pidättäytyväisemmin.  

Poikkeaminen sopimuksen sitovuudesta tarkoittaa poikkeamista sellaisesta sopimuksesta 

tai sen ehdosta, jota lähtökohtaisesti voidaan pitää sitovana. Jos sopimus ei täytä 

sopimusten sitovuudelle asetettuja edellytyksiä, eli toisin sanoen se on pätemätön 

esimerkiksi lain tai hyvän tavan vastaisuuden perusteella, ei sopimus saa sitovuutta. Näin 

ollen sopimusoikeudellinen pätemättömyysnormisto muodostaa poikkeuksen 

                                                 
162 Tolonen 2000, s. 70.  
163 Hemmo 2003a, s. 49.  
164 Tolonen 2000, s. 70.  
165 Mähönen 2000, s. 110 – 111.    
166 Hemmo 2003a, s. 49.  
167 Aurejärvi 1979, s. 725. 
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sopimusvapauden periaatteeseen, kun taas sopimusten kohtuuperusteisen sovittelu 

muodostaa poikkeuksen sopimuksen sitovuuden periaatteeseen.168 

2 Oikeustoimilain sovittelusäännös 

Edellä on käsitelty allianssisopimuksen oikeuskeinojen käyttöä rajoittavan sopimusehdon 

sitovuutta lain tai hyvän tavan vastaisuutta koskevan pätemättömyysnormin 

näkökulmasta. Vaikka sopimus tai sen ehto katsottaisiinkin päteväksi ja siten osapuolia 

sitovaksi, voi se kuitenkin tulla jälkikäteisen kohtuullisuuskontrollin kautta soviteltavaksi 

OikTL 36 §:n nojalla.  OikTL 36 §:n 1 momentin mukaan oikeustoimen ehtoa voidaan 

sovitella tai se voidaan jättää huomioon ottamatta, jos se on kohtuuton tai sen 

soveltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen. Lain kohdan mukaan kohtuuttomuutta 

arvioitaessa on otettava huomioon oikeustoimen koko sisältö, osapuolten asema, 

oikeustointa tehtäessä ja sen jälkeen vallinneet olosuhteet sekä muut seikat.169 

Sopimuksen osapuoli ei ennakolta voi luopua oikeudestaan vedota 

kohtuullistamissäännökseen.170  

OikTL koskee kaikkia varallisuusoikeudellisia oikeustoimia, eikä OikTL 36 §:n 

soveltamisalaa ole tästä rajoitettu. Lain esitöissä tärkeimpänä oikeustoimityyppinä, johon 

säännöstä sovelletaan, on mainittu sopimus. Kohtuullistamissäännöstä voidaan soveltaa 

myös julkisyhteisön tekemiin yksityisoikeudellisiin toimiin.171 Vaikka projektiallianssin 

palveluntuottajat kilpailutetaankin usein julkisena hankintana, on allianssisopimuksessa 

kyse yksityisoikeudellisesta oikeustoimesta silloinkin, kun sen tilaajaosapuolena on 

esimerkiksi kunta. Näin ollen OikTL 36 § on sovellettavissa allianssisopimukseen myös 

silloin, kun yhtenä osapuolena on julkisyhteisö. 

OikTL:n yleistä sovittelusäännöstä sovellettaessa sopimus itsessään pysyy edelleen 

voimassa ja vain sen ehtoa tai ehtoja muutetaan. Tuomioistuimella on laaja vapaus 

toteuttaa muutoksia soviteltavaan sopimukseen. Jos kyse on yksittäisestä 

sopimusehdosta, jota pidetään kohtuuttomana, on yksinkertaisin ratkaisu jättää kyseinen 

                                                 
168 Sopimuksen sitovuuden ja sopimusvapauden suhteesta ks. esim. Pöyhönen 1988, s. 88 – 94. 
169 Kohtuuttomuutta koskeva säännös löytyy myös elinkeinonharjoittajien välisten sopimusehtojen 
sääntelystä annetun lain 1 §:n 1 momentista. Säännöksen mukaan elinkeinonharjoittajien välisissä 
sopimuksissa ei saa käyttää ehtoa tai soveltaa käytäntöä, joka on sopimuksissa toisena osapuolena olevien 
elinkeinonharjoittajien kannalta kohtuuton ottaen huomioon toisena osapuolena olevien 
elinkeinonharjoittajien heikommasta asemasta johtuva suojan tarve ja muut asiaan vaikuttavat seikat. 
Markkinaoikeus voi kieltää elinkeinoharjoittajaa käyttämästä tällaista ehtoa. Kyseinen säännös ei 
kuitenkaan vaikuta sopimusosapuolten välillä, vaan sopimuksen kohtuullistamista vaativan osapuolen on 
ajettava erikseen kannetta sovitteluvaatimuksen osalta. Tällaisen sopimuskohdan sovittelu tapahtuu OikTL 
36 §:n nojalla. Ks. Mähönen 2000, s. 117 – 118.  
170 Kivimäki – Ylöstalo 1981, s. 400. 
171 HE 247/1981 vp, s. 10. 
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ehto huomioon ottamatta. Tällöin kyseisen ehdon sijaan sovelletaan tahdonvaltaisen 

oikeuden säännöksiä.172  Yksittäisen ehdon huomioon ottamatta jättäminen ei aina ole 

mahdollista. Voi olla, että tahdonvaltaiset säännöt eivät sovellu asiayhteyteen tai ehtoa ei 

muuten voida poistaa. Tällöin tuomioistuin voi sovitella itse ehtoa, joko muuttaa ehdon 

yksittäistä osaa tai tarvittaessa laajemminkin kirjoittaa ehtoa uudelleen. Ehdon 

muuttaminen voi tapahtua myös tulevaisuutta silmällä pitäen.173  

Toisaalta ehto saattaa olla vahvassa yhteydessä sopimuksen muihin osiin siten, ettei 

puuttuminen siihen yksistään johda kohtuulliseen lopputulokseen. OikTL 36 §:n 2 

momentin mukaan, jos sopimuksen ehto on sellainen, että sopimuksen jääminen voimaan 

muilta osin muuttumattomana ei ole ehdon sovittelun vuoksi kohtuullista, on mahdollista, 

että sopimusta sovitellaan myös muilta osin tai sopimus määrätään raukeamaan. OikTL 

36 §:n 2 momentin mukaista mahdollisuutta voidaan käyttää sopimusta koskevan kiistan 

kummankin osapuolen hyväksi. Alun perin kohtuuttoman ehdon sovittelun 

tasapainottamiseksi voidaan joutua sovittelemaan jotakin sopimuksen ehtoa vastapuolen 

eduksi.174  

On myös mahdollista, että sopimusta ei pystytä sovittelemaan siten, että sen voimaan 

jääminen olisi molempien osapuolten kannalta kohtuullista. Tällöin tuomioistuin voi 

määrätä koko sopimuksen raukeamaan OikTL 36 §:n 2 momentin nojalla. Hallituksen 

esityksessä on lausuttu, että kyseinen lainkohta mahdollistaa sopimuksen jättämisen 

ääritapauksissa kokonaan tehottamaksi. Hallituksen esityksessä onkin korostettu, että 

sopimuksen raukeamista on pidettävä poikkeuksellisena tapahtumana. Sen sijaan 

tavoitteena tulee aina olla sopimuksen kohtuullistaminen ja pitäminen voimassa.175  

Kuten edellä on esitetty, allianssisopimuksen erimielisyyksien ratkaisemista koskevalla 

ehdolla on myös sen osapuolten keskinäistä vastuuta rajoittava vaikutus. Näin ollen ehdon 

huomioon ottamatta jättäminen ei pelkästään avaisi osapuolille tuomioistuintietä, vaan 

poistaisi myös niiden välisen vastuunrajoituksen. Allianssisopimuksen erimielisyyksien 

ratkaisemista koskevaa ehdon sovittelu voisikin käytännössä muodostua melko 

haastavaksi. Vaikka ehdon sovittelu olisikin haastavaa, allianssisopimuksen 

erimielisyyksien ratkaisemista koskeva ehto tuskin missään tilanteessa voisi johtaa siihen, 

että koko sopimus raukeasi OikTL 36 §:n 2 momentin nojalla.  

                                                 
172 Wilhelmsson 2008, s. 114. 
173 Wilhelmsson 2008, s. 114. 
174 Wilhelmsson 2008, s. 115. 
175 HE 247/1981 vp, s. 17. 
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Sopimusehdon sovittelu OikTL 36 §:n nojalla eroaa OikTL 28–33 §:ssä säädetyistä 

tahdonmuodostuksen virheisiin liittyvistä pätemättömyysperusteista. Näiden 

tahdonmuodostuksen virheiden seurauksena sopimuksen osapuolella on oikeus vaatia 

sopimuksen julistamista pätemättömäksi. Tällöin koko oikeustointa pidetään 

pätemättömänä. Erona näiden pätemättömyysperusteiden ja OikTL 36 §:n mukaisen 

sovittelun välillä on se, että sovittelun tarkoituksena on sopimussuhteen pitäminen 

voimassa.176 Kuten aikaisemmin on todettu, tämän tutkielman yhteydessä ei perehdytä 

tarkemmin OikTL:n tahdonmuodostukseen liittyviin pätemättömyysperusteisiin.  

3 Kohtuuttomuuden arviointi  

3.1 Lähtökohdat  

Tilanteet, joissa sopimuksen sovittelu voi tulla kyseiseen voidaan jakaa alkuperäiseen ja 

jälkiperäiseen kohtuuttomuuteen. Alkuperäisessä kohtuuttomuudessa sopimus on 

muodostunut epätasapuoliseksi jo sopimusta tehtäessä tai vaihtoehtoisesti sopimukseen 

on otettu sellaisia ehtoja, joita ei voida pitää hyväksyttävinä. Jälkiperäinen kohtuuttomuus 

sen sijaan on seurausta myöhemmistä tapahtumista, joiden seurauksena alun perin täysin 

asianmukainen ehto käy sisällöltään jonkin sopimusosapuolen kannalta kohtuuttomaksi. 

On toki mahdollista, että olosuhteiden muutos johtaa epätasapainon kärjistymiseen 

sellaisessakin sopimuksessa, joka on jo aikaisemmin ollut jossain määrin 

epätasapainoinen.177 

Erityisenä alkuperäisen kohtuuttomuuden tyyppinä voidaan pitää tyyppikohtuuttomuutta. 

Tällaista tyyppikohtuutonta ehtoa ei sovitella, vaan se katsotaan suoraan osapuolia 

sitomattomaksi.178 Tyyppikohtuuton ehto on tehoton kaikkialla, missä sitä on käytetty, 

eikä sitä voida saattaa tehokkaaksi myöskään kompensoimalla siihen suostuvaa osapuolta 

ja sitä kautta pyrkimällä tasapainottamaan vastuusuhdetta.179 

Sopimuksen kohtuuttomuutta arvioidaan kokonaisarviointina, jossa otetaan huomioon 

sopimuksensisäiset ja sopimuksenulkoiset sovitteluperusteet.180 Sopimuksenulkoisia 

sovitteluperusteita ovat erityisesti osapuolten asema ja sopimusta tehtäessä valinneet 

                                                 
176 Wilhelmsson 2008, s. 113. 
177 Hemmo 2003b, s. 54. Hallituksen esityksessä onkin todettu, että tuomioistuimen tulisi kirjoittaa 
ratkaisunsa perusteluissa esiin, onko kohtuuttomaksi katsottua ehtoa tai sen soveltamista pidettävä 
kyseisenlaisissa sopimuksissa yleensäkin kohtuuttomana vai johtuuko kohtuuttomuus yksittäistapauksen 
erityispiirteistä. HE 247/1981 vp, s. 12 ja s.14. 
178 Mähönen 2000, s. 117. 
179 Pöyhönen 2001, s. 81 
180 Ks. Aurejärvi 1979, s. 731. 
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olosuhteet sekä olosuhteissa sopimuksenteon jälkeen tapahtuneet muutokset. 

Sopimuksen sisäisenä sovitteluperusteena on sopimuksen mukaisten velvoitteiden 

epätasapainoisuus.181  

Kohtuullistamisarvioinnissa huomio kiinnittyy siihen, millaiseen lopputulokseen ehdon 

soveltaminen johtaisi käsillä olevassa yksittäistapauksessa. Tällöin ehtoa tarkastellaan 

suhteessa sopimuksen ulkopuolella vallitseviin olosuhteisiin, mikä voi johtaa siihen, että 

ehtoa, jota jossakin muussa tapauksessa voitaisiin pitää kohtuullisena, saatetaan käsillä 

olevassa yksittäistapauksessa pitää kohtuuttomana. Tämä on luonnollisesti mahdollista 

myös päinvastoin.182 Tässä yhteydessä ei siten voida vastata kysymykseen siitä, voiko 

jonkin tietyn allianssisopimuksen erimielisyyksien ratkaisemista koskeva ehto tulla 

soviteltavaksi kulloinkin käsillä olevassa tapauksessa. Seuraavassa pyritään kuitenkin 

esittelemään sellaisia allianssisopimuksiin liittyviä seikkoja, joilla voidaan katsoa olevan 

merkitystä, kun arvioidaan allianssisopimuksen erimielisyyksien ratkaisemista koskevan 

ehdon kohtuullisuutta. 

3.2 Sopimuksen koko sisältö 

OikTL:n 36 §:n 1 momentin mukaan sopimusehdon kohtuuttomuutta arvioitaessa on 

otettava huomioon sopimuksen koko sisältö. Näin ollen on mahdollista, että sinänsä 

kohtuuttomalta vaikuttava ehto tasapainottuu sopimuksen muiden ehtojen ansiosta. 

Toisaalta sopimuksen sovittelu ei välttämättä edellytä minkään yksittäisen ehdon 

kohtuuttomuutta, vaan kohtuuttomuus voi olla seurausta useamman ehdon 

kokonaisvaikutuksesta.183 

Kirjallisuudessa on katsottu, että sovittelu edellyttää velvoitteiden epätasapainoa. Tällä 

tarkoitetaan, että sopimusvelvoitteiden tulisi olla alun perinkin vahvistettu sellaisiksi, että 

ne ovat toiselle tai jollekin sopimuksen osapuolelle olennaisesti muita raskaammat tai 

muutoin yleisestä käytännöstä poikkeavat.184 Epätasapainon on katsottu olevan ainoa 

ehdoton sovittelun edellytys ja siten korostunut sovitteluperuste.185  

Epätasapainoa selvitettäessä vertailukohtana voidaan käyttää osapuolten suoritusten 

keskinäistä arvoa ja dispositiivista oikeutta. Huomio on kiinnitettävä myös sopimuksen 

mukaiseen riskinjakoon. Jos molemmat osapuolet ovat ottaneet kantaakseen riskin omalta 

                                                 
181 Hemmo 2003b, s. 57 ja Aurejärvi 1979, s. 731 ja 736. 
182 Wilhelmsson 2008, s. 125. 
183 HE 247/1981 vp, s. 12. 
184 Hemmo 2003b, s. 58. 
185 Pöyhönen 1988, s. 288. 
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kannaltaan mahdollisista negatiivisista kehityksistä, ei riskin realisoitumista vain toisen 

kohdalla voida pitää sovittelua puoltavana periaatteena.186 Riskinottoa tulee kuitenkin 

aina arvioida sopimustyyppi ja yksittäisen sopimussuhteen tarkoitus sekä muut 

erityispiirteet huomioiden.187 

Pöyhönen on esittänyt, että sopimuksenulkoisen tekijän on oltava syynä sopimuksen 

sisäiseen epätasapainoon.188 Sen sijaan Wilhelmssonin mukaan mitään ehdotonta 

edellytystä sille, että kohtuullistamisen perusteina tulisi vedota sekä sopimuksen 

sisältöön, että sopimuksentekohetkellä vallinneisiin olosuhteisiin, ei tule asettaa. 

Wilhelmsson toteaa myös, että mikäli rikotaan tyyppikohtuutonta ehtoa koskevaa kieltoa 

tai sopimus on muutoin selkeästi kohtuuton, ei vaatimuksia sopimuksen ulkoiselle 

epätasapainolle voida asettaa.189  

Allianssisopimuksen erimielisyyksien ratkaisemista koskeva sopimusehto ei luo 

sopimuksen osapuolille velvoitteita. Siinä on kuitenkin määritelty osapuolten välisiä 

riskejä siihen liittyvän vastuunrajoituksen kautta. Allianssisopimukseenhan kuuluu, että 

sopimuksen osapuolet kantavat projektiin liittyvät riskit yhdessä, eivätkä voi siirtää niitä 

oikeuskeinoja käyttämällä edelleen muille projektin osapuolille. Projektiallianssissa ei 

siten voi syntyä tilannetta, jossa riski aktualisoituisi vain toisen osapuolen kohdalla. Myös 

se, ettei allianssisopimukseen kuulu perinteistä vastakkainasettelua, on varmasti omiaan 

vähentämään mahdollisuutta epätasapainoon. Koska osapuolten intressit ovat yhtenevät, 

eivätkä ne voi hyötyä toisen osapuolen kustannuksella, vaikuttaisi siltä, että nimenomaan 

sopimuksen tasapainoisuus olisi osapuolten intressissä.  

3.3 Osapuolten asema 

Sopimuksenulkoisena sovitteluperusteena arvioitavaksi tulee osapuolten asema. 

Yhteiskunnallisesti merkittävintä on epätasavertaisten osapuolien välisten sopimusten 

sovittelu. Lain esitöissä on katsottu, että kohtuullistamissäännöksen erityinen 

yhteiskunnallinen merkitys lieneekin tapauksissa, joissa toinen osapuoli on voinut 

vaikuttaa määräävästi sopimuksen tekoon. On kuitenkin katsottu, että tarve kohtuullistaa 

sopimusehtoja voi ilmetä myös tasavertaisten osapuolien tekemissä sopimuksissa. Tätä 

on pidetty mahdollisena myös yksilöllisesti neuvotelluissa sopimuksissa. Erityisesti 

                                                 
186 Hemmo 2003b, s. 58 - 59.    
187 Hemmo 2003b, s. 60. 
188 Pöyhönen 1988, s. 291.  
189 Wilhelmsson 2008, s. 133. 
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pitkäkestoisten sopimusten kohdalla on pidetty mahdollisena, että sopimusehdoissa ei ole 

varauduttu tarpeeksi monipuolisesti erilaisiin uusiin tilanteisiin.190 

On olemassa monia syitä, jotka voivat johtaa siihen, että sopimuksen osapuoli on toiseen 

tai muihin sopimuksen osapuoliin nähden alisteisessa asemassa. Osapuolten välistä 

tasapainoa tulee arvioida aina yksittäistapauksen olosuhteiden valossa.191 Silloin, kun 

toinen sopimuksen osapuolista on heikommassa asemassa, on sovittelu perusteltua paljon 

pienemmän sopimuksen tasapainottomuuden perusteella kuin silloin, kun kyseessä on 

keskenään tasavertaiset sopijapuolet.192 

Osapuolten asemaan voi vaikuttaa niiden asiantuntemuksessa olevat erot. Asiantuntemus 

voi kohdistua sopimustekniikkaan tai sopimuksen kohteeseen. Puutteellinen 

asiantuntemus sovitteluargumenttina soveltuu kuitenkin lähinnä kuluttajiin 

rinnastettavien pienyrittäjien kohdalla. Toisaalta myös elinkeinonharjoittajan kohdalla 

kyseeseen saattaa tulla sellainen tilanne, jossa sen olisi tullut hankkia asiantuntevaa apua. 

Jos elinkeinonharjoittaja päättää luottaa vaativassa sopimustilanteessa omiin kykyihinsä, 

ei asiantuntemuksen puuttumiseen vetoaminen välttämättä ole enää myöhemmin 

mahdollista.193  

Myös osapuolten tosiasiallinen sopimusvapaus voi olla syynä osapuolten eriarvoiseen 

asemaan. Tosiasiallinen sopimusvapaus riippuu sopimuksen välttämättömyydestä ja 

sopimuskumppanien lukumäärästä. Tosiasiallisen sopimusvapauden kaventuminen tulee 

kyseeseen lähinnä silloin, kun sopimuksen toisella osapuolella ei ole realistista 

mahdollisuutta jättää sopimusta tekemättä.194 

Sekä hallituksen esityksessä, että oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että kaikin puolin 

tasapuolisten sopimusosapuolten välisen sopimuksen sovittelumahdollisuuteen tulee 

suhtautua erityisen varovasti. On vaadittava merkittävää sisällöllistä tasapainottomuutta 

ennen kuin sopimukseen voidaan puuttua yleisen sovittelusäännöksen nojalla.195 Samalla 

linjalla on ollut myös korkein oikeus, joka on ratkaisussaan KKO 1982 II 192 katsonut, 

ettei kohtuullistamisedellytyksiä ollut, kun sopimusosapuolet olivat tasapuolisissa 

                                                 
190 HE 247/1981 vp, s. 3 ja 6. 
191 Wilhemsson 2008, s. 128 – 129. 
192 Ämmälä 1984, s. 26. 
193 Hemmo 2003b, s. 65. 
194 Hemmo 2003b, s. 66 – 67. 
195 HE 247/1981 vp, s. 14 ja Wilhemsson 2008, s. 129. Ks. myös Hemmo 2003b, s. 64. 



 
 

51 
 

neuvotteluolosuhteissa päätyneet sopimukseen, jonka taloudellisista riskeistä ne olivat 

tietoisia.  

Kirjallisuudessa on esitetty, että elinkeinonharjoittajien väliset sopimukset voivat tulla 

kohtuullistettaviksi vain melko rajallisesti, koska sopimuskumppanien asemaan sekä 

sopimussuhteen laatuun liittyvät kriteerit eivät liike-elämän alueilla useinkaan täyty. 

Sovittelusäännöksen on katsottu olevan tarkoitettu pääasiassa muita kuin 

elinkeinonharjoittajien välisiä sopimussuhteita koskevaksi sääntelykeinoksi.196 

Allianssisopimuksen osapuolina ovat pääsääntöisesti elinkeinonharjoittajat sekä 

mahdollisesti tilaajana toimiva julkisyhteisö. Näin ollen niiden välisten sopimusten 

sovitteluun tulee jo lähtökohtaisesti suhtautua pidättäytyvästi. Allianssisopimuksen 

osapuolena olevien elinkeinonharjoittajienkin osalta kyse lienee pääsääntöisesti suurista 

rakennusalan yrityksistä, joiden ei voida katsoa olevan tiedollisesti epätasavertaisessa 

asemassa keskenään. Epätasavertaisuutta ei voitane olettaa myöskään kyseisten 

elinkeinonharjoittajien ja mahdollisesti tilaajana toimivaan julkisyhteisön välille. 

Allianssisopimuksen osapuolten välille ei voida ainakaan olettaa sellaista osapuolten 

asemaan liittyvää epätasavertaisuutta, joka puoltaisi mahdollisuutta sovitteluun. 

3.4 Sopimusta tehtäessä vallinneet olosuhteet 

Sovitteluperusteena voi olla myös sopimusta tehtäessä vallinneet olosuhteet. Tämä 

sovitteluperuste on hyvin lähellä osapuolten asemaa. Sopimusta tehtäessä on voinut 

vallita tilanne, jossa erityisen pätemättömyyssäännön, kuten OikTL 28 – 33 §:n 

tunnusmerkistö ei aivan täyty, mutta siitä on saatavissa viitteitä.197 Ottaen huomioon 

projektiallianssin luonteen yhteistyötä korostavana menettelynä, sopimusosapuolten 

välisen lojaliteetin korostamisen ja sen, että suuri osa projektialliansseista toteutetaan 

julkisina hankintoina, voidaan sopimusta tehtäessä vallinneiden olosuhteiden 

korostumista sovitteluperusteena pitää epätodennäköisenä.  

Toisaalta sopimusta tehtäessä vallinneet olosuhteet voivat puhua myös sovittelua vastaan. 

Osapuolet ovat voineet olla tietoisia kohtuuttomuudesta, mihin kuitenkin Wilhelmssonin 

mukaan tulee suhtautua argumenttina varovaisesti. Hän toteaa myös, että sopimusta 

tehtäessä osapuoli saattaa perustellustikin olettaa, ettei toinen osapuoli tule 

hyödyntämään kohtuutonta ehtoa sen mahdollistamassa täydessä laajuudessa.198 

                                                 
196 Aurejärvi 1979, s. 727. 
197 Pöyhönen 1988, s. 297. 
198 Wilhelmsson 2008, s. 136. 
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Wilhelmssonin esittämä luo olettaman kohtuuttomuudesta, jonka osapuolet sitten 

hyväksyvät. Allianssisopimuksen erimielisyyksien ratkaisemista koskevaan ehtoon ei 

kuitenkaan voida liittää tällaista alkuperäistä kohtuuttomuutta. 

3.5 Olosuhteissa tapahtuneet muutokset 

Sopimusehdon kohtuullisuutta arvioitaessa huomioon on otettava myös sopimuksen 

tekemisen jälkeen vallinneet olosuhteet. Sopimuksen päättämisen jälkeen olosuhteissa 

tapahtuneet muutokset voivat johtaa ehdon kohtuuttomuuteen. Tällä ei kuitenkaan ole 

tarkoitus poistaa normaaleja riskinottoon liittyviä negatiivisia vaikutuksia.199 Sellaisiin 

muutoksiin, jotka ovat olleet sopimusta tehtäessä ennakoitavissa, ei voida pääsäännön 

mukaan vedota.200 

Olosuhteiden muuttuminen on ulkoista, kun se ei ole seurausta sovitteluun vetoavan 

toimenpiteistä, eikä liity sellaisiin seikkoihin, jotka kuuluvat sen vastuupiiriin.201 

Olosuhteiden muutosta on pidetty jossain määrin poikkeuksena lähtökohtaan, jonka 

mukaan sopimuksen sovittelu edellyttäisi sopijapuolten erivertaisuutta. Mähösen mukaan 

muuttuneet olosuhteet voidaan ottaa huomioon osapuolten sopijapuolten 

yhdenvertaisuudesta huolimatta.202 

3.6 Muut seikat 

Lisäksi kohtuuttomuutta arvioitaessa on lain mukaan otettava huomioon muut seikat. 

Siitä, mitä muilla seikoilla tarkoitetaan, ei ole olemassa mitään tyhjentävää luetteloa 

esimerkiksi lain esitöissä. Kirjallisuudessa on kuitenkin esitetty esimerkkejä seikoista, 

joilla voi olla merkitystä. Tällaisena on mainittu muun muassa sopimuksen tarkoitus. 

Sopimuksen sovittelua vastaan puhuvana seikkana voidaan ottaa huomioon esimerkiksi 

se, että osapuolet ovat pyrkineet tiettyyn kohtuuttomalta näyttävään tulokseen. Myös 

osapuolten toiminta sopimusta täytettäessä voidaan ottaa huomioon. Jos osapuoli on itse 

myötävaikuttanut kohtuuttomana pidettyyn lopputulokseen, puhuu tämä seikka 

luonnollisesti sovittelua vastaan.203  

Sovitteluharkinnassa saattavat tulla pohdittavaksi myös muut kuin puhtaasti taloudelliset 

seikat. Välityslausekkeiden kohtuullistamisen yhteydessä on katsottu, että punnittavaksi 

                                                 
199 Wilhelmsson 2008, s. 138. 
200 Telaranta 1990, s. 392. 
201 Hemmo 2003b, s. 75. 
202 Mähönen 2000, s. 118. 
203 Wilhelmsson 2008, s. 145 – 146. 
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voi tulla sopimuspuolen oikeus yleisessä tuomioistuimessa käytävään prosessiin.204 

Wilhelmsson on esittänyt yhtenä kohtuutta koskevana periaatteena, että sopimuksin ei 

tule voida kohtuuttomasti heikentää osapuolen mahdollisuuksia saada oikeussuojaa.205 

Sopimuksen osapuolet voivat päättää erimielisyyksien ratkaisemisesta sopimuksessaan. 

Tällainen riidanratkaisulauseke voi johtaa siihen, että osapuolten mahdollisuudet 

oikeussuojan saamiseen heikkenevät. Oikeuskäytännöstämme löytyykin tapauksia, joissa 

on käsitelty välityslausekkeiden kohtuullistamista.206  

Korkein oikeus on ratkaisussaan KKO 1996:27 todennut, että välityslausekkeiden käyttöä 

elinkeinoharjoittajien välisessä sopimuksessa ei ole lailla rajoitettu tai kielletty. Se 

kuitenkin katsoi, että välitysehdon kohtuuttomuutta on mahdollista arvioida OikTL 36 

§:n yleisen sovittelusäännöksen nojalla. Korkeimman oikeuden mukaan 

välityslausekkeen sovittelu voi tulla kysymykseen erityisesti, jos ehdon soveltaminen 

välimiesmenettelyn kustannuksista johtuen kohtuuttomasti heikentäisi toisen osapuolen 

mahdollisuuksia saada oikeussuojaa. Tätä mainintaa lukuun ottamatta korkein oikeus on 

tapauksessa keskittynyt pääosin sopimusta tehtäessä vallinneisiin olosuhteisiin ja 

osapuolten asemaa koskeviin argumentteihin.  Kyseisessä tapauksessa korkein oikeus 

katsoi, ettei perusteita jättää välityslauseketta huomioon ottamatta ollut.  

Oikeuskirjallisuudessa on esitetty, että KKO:n kanta ratkaisussa 1996:27 saattaisi viitata 

siihen, ettei liikkeenharjoittajien välisiä franchising-sopimuksia voitaisi sovitella silloin, 

kun osapuolten välillä ei vallitse selvää taloudellista ja tiedollista epätasavertaisuuta. 

Samassa on kuitenkin todettu, että kyseinen esitys on varovainen yleistys, eikä korkein 

oikeus ole lausunut kyseistä perustetta julki.207 

Tapauksessa KKO 2003:60 korkein oikeus kuitenkin edellisestä poiketen katsoi, että 

välityslausekkeen soveltaminen olisi johtanut kohtuuttomuuteen, minkä johdosta se 

jätettiin OikTL 36 §:n nojalla huomioon ottamatta. Korkein oikeus katsoi, ettei 

kohtuullistamista vaatinut yksityishenkilö, jolla ei ollut varoja eikä ansiotuloja, olisi 

todennäköisesti pystynyt saamaan kannetta tutkituksi välimiesmenettelyssä. Lisäksi 

hänelle oli myönnetty maksuton oikeudenkäynti ilman korvausvelvollisuutta. Tätä samaa 

mahdollisuutta ei kuitenkaan olisi ollut välimiesmenettelyssä. Kyse olikin pitkälti 

                                                 
204 Hemmo 2003b, s. 83 
205 Wilhelmsson 2008, s. 217. 
206 Wilhelmsson 2008, s. 172 – 173. 
207 Tolonen 2000, s. 179. Kyseistä tapausta edeltävässä kirjallisuudessa on kuitenkin katsottu, että 
franchise-järjestelmässä on lähtökohtaisesti kyse pitkälle menevästä alisteisuudesta. Ks. Aurejärvi 1979, 
s. 728.  
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yksityishenkilön taloudellisen aseman arvioinnista. Korkein oikeus katsoi, että osapuoli 

ei olisi pystynyt valvomaan etuaan ja oikeuttaan välimiesmenettelyssä, minkä vuoksi 

sopimuksen kohtuullistaminen välimiesmenettelyä koskevan lausekkeen osalta oli 

tarpeen. 

Korkeimman oikeuden ratkaisuissa olennaiselta näyttäisikin se, millaiset osapuolten 

todelliset mahdollisuudet saada oikeussuojaa ovat olleet. Huomionarvoista on se, että 

molemmissa tapauksissa kohtuullistamista vaatinut elinkeinonharjoittaja on ollut 

yksityishenkilö. Sen sijaan voidaan pitää epätodennäköisenä, että oikeushenkilön 

kohdalla oikeussuojan saamiseen liity vastaavia varojen puuttumiseen liittyviä riskejä, 

etenkään suurten rakennusalan toimijoiden kohdalla. Oikeushenkilön luonteesta johtuen 

tällainen oikeussuojan saamiseen liittyvä riski ei kovinkaan herkästi välity myöskään 

niiden taustalla vaikuttavien yksityishenkilöiden oikeussuojan saamiseen.  

4 Vastuunrajoitusehdot ja kohtuuttomuus 

Vastuunrajoitusehtoihin on katsottu liittyvän tavanomaista suurempi kohtuuttomuuden 

mahdollisuus, koska niiden on katsottu olevan usein tavoitteiltaan yksipuolisesti toista 

osapuolta suojaavia, jolloin suojaaminen tapahtuu vastakkaisen osapuolen käytössä 

olevia oikeussuojakeinoja rajoittamalla.208 Heikomman suojalle on vastuunrajoitusten 

syrjäytymistä perusteltaessa annettu perinteisesti oleellinen merkitys, koska 

vastuunrajoitusten on yleensä katsottu tulevan osaksi sopimus vahvemman osapuolen 

aloitteesta. 209 

Yleensä onkin katsottu, että sopimusosapuoli ei voi pätevästi vapautua oman törkeän 

huolimattomuuden tai tahallisuuden seurauksista.210 Tällainen ehto on katsottu 

tyyppikohtuuttomaksi.211 Edellä on käsitelty saman sisältöistä vastuunrajoitusta 

sopimusehdon lain tai hyvän tavan vastaisuuden yhteydessä. Tyyppikohtuuttomuuden ja 

hyvän tavan vastaisuuden rajanveto yksittäistapauksessa näyttääkin haastavalta. OikTL 

36 §:n voimaantulon jälkeen voidaan kuitenkin katsoa perustelluksi pitää kvalifioitua 

tuottamusta koskevaa vastuunrajoitusehtoa tyyppikohtuuttomana. 

Myös vastuunrajoitusehtojen osalta on kuitenkin esitetty, että elinkeinonharjoittajien 

välisessä suhteessa niiden kohtuullistamiseen tulisi suhtautua varoen. Hemmo on 

todennut, että kvalifioitua tuottamusta lukuun ottamatta, ei vastuunrajoituksia tule 

                                                 
208 Hemmo 1994, s. 292. 
209 Castrén 2012, s. 59. 
210 HE 247/1981 vp, s. 15. 
211 Hemmo 2003b, s. 56. 
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liikesuhteiden osalta katsoa kohtuuttomaksi kovinkaan helposti, etenkään tapauksessa, 

jossa näille rajoituksille on rationaalinen syy. Tämä syy voi liittyä esimerkiksi 

riskienhallintaan.212  

Hemmon mukaan jopa kvalifioidusta tuottamuksesta huolimatta vastuunrajoitusehtojen 

sitovuutta voidaan hänen mukaansa puoltaa sellaisissa tilanteissa, joissa on tasapuolisten 

sopimuskumppaneiden kannalta tarkoituksenmukaista perustaa tällainen sopimus. 

Esimerkkinä hän mainitsee tilanteen, jossa osapuoli ei voi sitoutua sopimukseen, koska 

siihen liittyy merkittäviä epävarmuustekijöitä. Tällaisessa tilanteessa sopimuksen 

kohtuullisuudelle tulee kuitenkin asettaa tiukat osapuolten asemien tasavertaisuutta ja 

tavoitteiden hyväksyttävyyttä koskevat vaatimukset.213  

Allianssisopimuksen erimielisyyksien ratkaisemista koskevasta ehdosta ja erityisesti sen 

oikeuskeinojen käyttöä koskevasta rajoituksesta seuraava vastuunrajoitus koskee 

yhtäläisesti kaikkia allianssisopimuksen osapuolia, minkä johdosta siihen ei voitane 

liittää sellaista, tavanomaista suurempaa kohtuuttomuuden riskiä kuin vastuunrajoituksiin 

muuten on liitetty. Allianssisopimuksen oikeuskeinojen käytön rajoitus ja siitä seuraava 

vastuunrajoitus ei myöskään vapauta osapuolia törkeän tuottamuksen ja tahallisuuden 

seurauksista. Näin ollen vastuunrajoituksen näkökulmasta allianssisopimuksen 

erimielisyyksien ratkaisemista koskevaan ehtoon ja oikeuskeinojen käytön rajoitukseen 

ei näyttäisi liittyvän erityistä kohtuuttomuuden riskiä. 

5 Sopimusehdon kohtuuttomuuteen vetoaminen  

Oikeuskirjallisuudessa on esitetty erilaisia esimerkkejä siitä, miten osapuolet voivat 

vedota kohtuuttomuuteen ja vaatia sopimusehdon sovittelua. Kohtuuttomuuteen voidaan 

vedota suorituskanteen tueksi. Esimerkiksi, jos toinen osapuoli on rikkonut sopimusta, 

voi kantaja vaatia, että kohtuuton vastuunrajoitusehto sivuutettaisiin tai sitä joltakin osin 

soviteltaisiin. Kohtuuttomuuteen vetoamiseksi osapuoli voi myös nostaa 

vahvistuskanteen, jolla se pyrkii saamaan tuomioistuimen kannanoton siihen, onko jokin 

sopimusehto kohtuuton.214 

Tuomioistuin voi sovitella sopimusta, vaikkei kumpikaan osapuolista nimenomaisesti 

vaatisikaan sovittelua, jos sovitteluvaatimuksen voidaan katsoa sisältyvän osapuolen 

muihin vaatimuksiin. On kuitenkin huomattava, että kohtuusharkinta tulee voida perustaa 

                                                 
212 Hemmo 2003b, s. 286. 
213 Hemmo 1994, s. 303. 
214 Wilhelmsson 2008, s. 175. 
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asiassa esitettyihin argumentteihin. Toisin sanoen sen osapuolen, jonka eduksi sopimusta 

kohtuullistetaan, tulee esittää sopimuksen kohtuullistamisen puolesta puhuvia 

näkökohtia. Tätä näkemystä ei kuitenkaan ole hyväksytty prosessioikeudellisessa 

kirjallisuudessa.215  

Allianssisopimuksen oikeuskeinojen käyttöä koskeva rajoitus ei periaatteessa estä 

osapuolia ajamasta kohtuuttomuutta koskevaa kannetta. Tämä on seurausta siitä, että 

osapuolet eivät sopimuksin voi luopua oikeudestaan vedota kohtuuttomuuteen. Näin ollen 

oikeuskeinojen käytön rajoituksesta huolimatta allianssisopimuksen osapuolilla on aina 

mahdollisuus saattaa sopimuksen kohtuullisuutta koskeva kysymys tuomioistuimen 

ratkaistavaksi. Tämä ei luonnollisestikaan takaa kanteen menestymistä. 

6 Allianssisopimuksen erimielisyyksien ratkaisemista koskevan sopimusehdon 
sovittelu 

Kuten edellä on kuvattu, osapuolet eivät voi oikeudellisesti tehokkaasti sopia, että 

sopimusta ei tultaisi tulevaisuudessa kohtuullistamaan. Vaikka allianssisopimuksen 

erimielisyyksien ratkaisemista koskeva sopimusehto katsottaisiinkin osapuolia sitovaksi, 

voi se siten tulla jälkikäteisen kohtuuskontrollin kautta soviteltavaksi.  Koska 

kohtuusperusteinen sovittelu on aina tapauskohtaista harkintaa, ei tässä yhteydessä voida 

tyhjentävästi vastata siihen, voidaanko allianssisopimuksen erimielisyyksien 

ratkaisemista koskevaa sopimuskohtaa ja erityisesti sen oikeuskeinojen käytön rajoitusta 

sovitella jossakin yksittäistapauksessa.  

Edellä esiteltyjen oikeustoimen kohtuullisuusarvioinnissa huomioon otettavien seikkojen 

perusteella allianssisopimuksen kohtuullistaminen ei voi tulla kovinkaan herkästi 

kyseeseen. Ensinnäkin on todettava, että oikeuskeinojen käyttöä ei ole rajoitettu silloin, 

kun oikeuskeinojen käytön tarve on seurausta sopimusosapuolen törkeästä 

huolimattomuudesta tai tahallisesta toiminnasta. Sopimusehtoa ei voida siis pitää 

tyyppikohtuuttomana ja sellaisenaan sitomattomana, joten kohtuuttomuutta arvioitaessa 

on kyse tapauskohtaisesta kokonaisarvioinnista. 

Allianssisopimuksen osapuolten välille ei ainakaan periaatteessa voida olettaa 

merkittävää epätasavertaisuutta. Projektiallianssin osapuolet ovat lähtökohtaisesti suuria 

rakennusalan yrityksiä, minkä lisäksi sopimuksessa todennäköisesti on mukana 

                                                 
215 Wilhelmsson 2008, s. 176. Esimerkkinä tästä voidaan mainita tapaus KKO 1990:148. Ks. myös 
Ämmälä 1984, s. 26, jonka mukaan riittävänä voidaan pitää sitä, että sovitteluvaatimus ilmene muista 
osapuolen oikeudenkäynnissä esittämistä vaatimuksista. 
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julkisoikeudellinen yhteisö tilaajan ominaisuudessa. Kyse on elinkeinonharjoittajien 

liiketoimintaan liittyvästä sopimuksesta, eikä niitä ole tarpeen nähdä epätasavertaisina 

tilaajaan nähden. Lisäksi voidaan sopimuksen sisällöllisenä seikkana ottaa huomioon, että 

riskit on jaettu yhteisesti tilaajan ja palveluntuottajan kesken, vaikka palveluntuottajilla 

on todellisuudessa suurempi mahdollisuus vaikuttaa riskien aktualisoitumiseen. Näin 

ollen voidaankin nähdä, että sikäli kuin näiden osapuolten välille oletettaisiin 

epätasavertaisuutta, riskien jakaminen olisi omiaan sitä tasapainotamaan. Toisaalta myös 

tilaaja, kuten kunta tai valtio, on riippuvainen palveluntuottajista, koska sen ei ole 

mahdollista saada hankkeita toteutetuksi ilman palveluntuottajien osallistumista 

hankkeisiin.  

Oikeuskeinojen käyttöä rajoittava lauseke voi epäotollisessa tilanteessa johtaa siihen, että 

osapuolten mahdollisuudet saada oikeussuojaa vaarantuvat. Oikeussuojan saaminen voisi 

vaarantua erityisesti tilanteessa, jossa AJR ei saa ratkaistua osapuolten välistä 

erimielisyyttä. Tässä yhteydessä on kuitenkin huomautettava, että allianssin osapuolilla 

on itsenäinen oikeus viedä tuomioistuimen ratkaistavaksi asia, joka koskee 

vahingonkorvausta kvalifioidulla tuottamuksella aiheutetuista vahingoista, vakuutusten 

laiminlyönnistä sekä immateriaalioikeuden loukkausta. Näin ollen oikeuskeinojen 

käyttöä koskeva rajoitus ei koske vakavimpina pidettyihin oikeudenloukkauksiin liittyviä 

asioita. 

Lopputulos, jossa AJR ei saisi konfliktia ratkaistuksi, mutta tuomioistuin ei voisi ottaa 

asiaa käsiteltäväksi, saattaa vaikuttaa melko epätyydyttävältä. Toisaalta se kuitenkin 

vastaa sopimuksen tarkoitusta ja projektiallianssin periaatetta, jonka mukaan 

erimielisyydet ratkaistaan siellä, missä ne syntyvät. Sellaisiakaan tilanteita, joissa AJR ei 

saisi erimielisyyttä ratkaistuksi, ei tulisi kategorisesti pitää kohtuuttomana. 

Erimielisyyksien ratkaisemiseen liittyviä riskejä voidaan pitää allianssiosapuolten 

liiketoimintaan kuuluvina riskeinä, eikä osapuolten sopimuksen sitovuudesta tältä osin 

tule herkästi poiketa.  

Allianssisopimuksen erimielisyyksien ratkaisemista koskevaan sopimuskohtaan ja 

oikeuskeinojen käytön rajoittamiseen sisältyy myös vastuuta rajoittava vaikutus. Vaikka 

AJR ei pääsisikään erimielisyyden ratkaisemisessa lopputulokseen, ei sitä voida pitää 

perusteena osapuolten keskinäisen vastuun laajentamiselle, minkä vuoksi lausekkeen 

sovittelu osapuolten tarkoituksia tyydyttävällä tavalla voi muodostua haastavaksi. 
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Vastuunrajoituksiahan ei ole elinkeinonharjoittajien tai tasavertaisten sopimusosapuolten 

välillä katsottu kovinkaan herkästi kohtuuttomiksi. 

Mahdollisuutta allianssisopimuksen oikeuskeinoja käyttävän lausekkeen sovitteluun ei 

siis voida täysin poissulkea. Siihen on kuitenkin suhtauduttava erittäin pidättäytyvästi. Se 

voisi tulla mahdolliseksi vain erittäin poikkeuksellisissa yksittäistapauksissa. Vaikka 

periaatteessa allianssisopimuksen erimielisyyksien ratkaisemista koskeva sopimusehto 

voi tulla kohtuullistettavaksi, ei sen kohtuullistamista voida pitää kovinkaan 

todennäköisenä. Voidaankin todeta, että sopimusoikeudellisesta näkökulmasta ehto 

näyttääkin melko vahvasti sitovan osapuolia.  
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V ENNAKOIVA NÄKÖKULMA SOPIMUKSIIN JA RIITOJEN 

VÄLTTÄMINEN 

1. Ennakoiva näkökulma sopimuksiin riidanratkaisun vaihtoehtona 

1.1 Ennakoiva näkökulma sopimuksiin 

Edellä allianssisopimuksen erimielisyyksien ratkaisemista on lähestytty puhtaasti 

oikeudellisen logiikan näkökulmasta. Oikeudellisen logiikan kautta on pyritty 

tarkastelemaan sitä, voidaanko allianssisopimuksen erimielisyyksien ratkaisemista 

koskevaa sopimusehtoa pitää sitovana, ja millä edellytyksin sopimuksen ehto voi tulla 

soviteltavaksi OikTL:n nojalla. Sopimusehdon sitovuuden tarkastelu yksinomaan 

perinteisen sopimusoikeuden ja oikeudellisen logiikan avulla ei välttämättä anna riittävää 

kuvaa sopimuksen osapuolten todellisesta käyttäytymisestä ja niiden sopimisen taustalla 

vaikuttavista pyrkimyksistä. 

Sopimusoikeudessa sopimussuhteet on perinteisesti nähty oikeudellisina suhteina. Juristit 

tarkastelevat sopimuksia tavanomaisesti niiden poikkeustilanteissa, jolloin 

sopimussuhteessa on ilmennyt oikeudellisia ongelmia. Tällöin korostuvat sopimusten 

sitovuuteen sekä seuraamuksiin liittyvät kysymykset. Käytännössä sopimukset kuitenkin 

sääntelevät toimintoja, joissa ei ole käsillä mitään oikeudellista ongelmaa.216 

Ennakoiva näkökulma sopimuksiin pohjautuu ennakoivana sopimisena (Proactive 

Contracting) ja siitä syntyneenä ennakoivana oikeutena (Proactive Law) tunnettuihin 

oikeustieteen suuntauksiin, joiden tavoitteena on tasapainottaa oikeudellisella logiikalla 

luotuja ajattelutapoja.217 Ennakoivassa oikeudessa painotetaan ex ante -näkökulmaa, jolla 

tarkoitetaan sellaisten sääntöjen ja menettelytapojen kehittämistä, joiden avulla voidaan 

saavuttaa tavoiteltu päämäärä ja kyetään välttämään turhat ongelmat tulevaisuudessa. Se 

eroaa siten perinteisestä ex post -näkökulmaa korostavasta oikeudellisesta ajattelusta, 

jossa ongelmia ratkaistaan jälkikäteen normitulkinnalla tuomioistuimessa.218  

Sopimus yhteistyön rakentamisen välineenä ja sitä kautta ongelmien ehkäiseminen ja 

lopputuloksen parantaminen on perinteisessä, tuomioistuinnäkökulmaan keskittyvässä 

sopimusoikeudessa jäänyt vähemmälle huomiolle. Syyllisten hakeminen oikeudellisella 

                                                 
216 Haapio 2002, s. 11. 
217 Pohjonen 2005b, s. 11. Ennakoiva oikeus on saanut paljon vaikutteita yhdystavaltalaisesta Preventive 
Law -suuntauksesta. Preventiivinen oikeus painottuu kuitenkin enemmän oikeudellisten riskien ja 
ongelmien ennaltaehkäisy, kun taas ennakoiva oikeus keskittyy tavoitellun päämäärään saavuttamiseen 
tietyissä olosuhteissa. Pohjonen 2005b, s. 12. 
218 Pohjonen 2005b, s. 13. 
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logiikalla eroaa kuitenkin yhteistyön logiikasta. Yhteistyössä tärkeintä on saavuttaa tietty 

yhteinen päämäärä, eikä syyllisten löytäminen yhdessä suunnitellun ja toteutetun työn 

virheisiin ole aina kannattavaa tai edes mahdollista.219 Ennakoivassa sopimisessa sopimus 

nähdään yhteistoiminnan määrittelyn ja rakentamisen työvälineenä.220 Sopimuksen 

sitovuus ja sen merkitys oikeudellisten riitojen ratkaisussa ei ole sopimuksen 

päätarkoitus. Sopimus on kehittyvä työkalu, jota voidaan hyödyntää läpi projektin 

elinkaaren.221 

1.2 Ennakoivan näkökulman suhtautuminen riidanratkaisuun 

Ennakoiva näkökulma sopimuksiin tarkoittaa sitä, että sopimus nähdään ennen kaikkea 

yhteistyön välineenä eikä potentiaalisten riitojen varalta laadittuna dokumenttina. 

Pyrkimyksenä on ongelmien ehkäiseminen ennalta. Sopimustoiminnassa, jossa osapuolet 

pyrkivät kaikkia osapuolia tyydyttävään lopputulokseen sekä yhteistyösuhteen 

jatkumiseen, ei oikeussuojan tarve ole käytännön sopimustoiminnan kannalta keskeinen 

seikka. Tämä ei tarkoita, etteikö oikeussuojalle olisi koskaan tarvetta, mutta se ei ole 

käytännön sopimustoiminnan keskiössä.222 Myös allianssisopimuksessa tämä näyttäisi 

olevan lähtökohtana.  

Paras ennakoitavuus sopimisessa saavutetaan, kun tehdään sellaisia sopimuksia, joita ei 

tarvitse jättää tuomioistuimen tai muun ulkopuolisen tulkittavaksi. Tuomioistuinlogiikka 

ei sovellu erityisen hyvin yhteisymmärryksen puutteesta johtuviin riitoihin, vaan sen 

soveltuvuus on vahvimmillaan oikeusjärjestyksen suojelua vaativissa tilanteissa. Jos 

tiedostetaan, että sopimusriidat päätyvät tuomioistuimen ratkaistavaksi, sopimusta 

tehtäessä joudutaan kiinnittämään huomiota oikeudellisen logiikan kannalta 

merkityksellisiin seikkoihin, kuten sopimusrikkomukseen syyllistymisen perusteisiin.223 

Kuten aiemmin on todettu, suomalaisissa allianssisopimuksissa ei oltu pyritty 

määrittelemään, mitä törkeällä tuottamuksella tai tahallisuudella allianssisopimuksen 

kontekstissa tarkoitetaan. Tämäkin korostaa sitä, ettei sopimuksen painopiste ole 

sopimusriitoihin varautumisessa. 

Oikeudellisen logiikan soveltamista normaalien sopimusriitojen ratkaisuun ei aina voida 

pitää kovinkaan tarkoituksenmukaisena. Kun sopimusriita perustuu esimerkiksi 

                                                 
219 Pohjonen 2002, s. 285. 
220 Pohjonen 2005c, s. 120. 
221 Kujala & al. 2015, s. 96. 
222 Pohjonen 2002, s. 297. 
223 Pohjonen 2005b, s. 33. 
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vilpittömään väärinymmärrykseen tai muuttuneisiin olosuhteisiin, on oikeudellisen 

logiikan soveltamista olennaisempaa arvioida tilanne uudelleen ja löytää siihen osapuolia 

tyydyttävä ratkaisu.224 Allianssisopimuksen erimielisyyksien ratkaisemisen menettelyssä 

oikeudellisen logiikan soveltaminen ei ole keskiössä. Sekä erimielisyyden osapuolien että 

AJR:n tavoitteen on löytää liike-elämän logiikkaa soveltaen erimielisyyteen ratkaisu, joka 

on hankkeen kannalta paras. 

Käytännön toiminnan näkökulmasta riidan karkaamiseen osapuolten käsistä liittyy myös 

muita haittoja, jotka voivat vaikeuttaa yhteistoimintaa ja sopimussuhteen 

ennakoitavuutta. Yritysten on ennalta vaikea arvioida, miten tuomioistuin tulee jakamaan 

vastuut osapuolten välillä tai tulkitsee sopimuksen osapuolten aikanaan tarkoittaneen. 

Lisäksi oikeudellisiin ongelmiin ja riitaisuuksiin kuluu rahaa ja aikaa, jotka muuten olisi 

voitu käyttää tuottavaan työhön.225 Sopimusta koskevan asian viemiseen 

riidanratkaisumenettelyyn sisältyy riski liike- ja henkilösuhteiden katkeamisesta. Jos 

sopimusta koskeva asia viedään riidanratkaisumenettelyyn, ovat osapuolten suhteet jo 

todennäköisesti tulehtuneet ja projekti on kummankin osapuolen kannalta 

epäonnistunut.226 

Siitä huolimatta, että ennakoivassa näkökulmassa sopimuksen painopiste ei ole 

mahdollisissa tulevissa oikeusriidoissa, myös se tunnistaa, ettei riitojen välttäminen aina 

ole mahdollista. Välttämättömät riidat voidaan kuitenkin hoitaa ennakoivasti osana 

liiketoimintaa sen sijaan, että niiden annettaisiin kärjistyä täysimittaisiksi 

oikeussaliriidoiksi.227 Mitä aikaisemmin erimielisyyteen tai potentiaaliseen riitaan 

puututaan, sitä paremmat mahdollisuudet on löytää siihen osapuolten näkökulmasta reilu 

ja nopea ratkaisu.228 Jatkuvat neuvottelut ja konfliktien ratkaiseminen ovat osa 

sopimussuhteen ylläpitoa, osa sopimustoimintaa.229 Erityisesti haastavissa ja 

monimutkaisissa projekteissa korostuu tarve selvittää väärinkäsitykset ja erimielisyydet 

projektin aikana sekä tunnistaa erilaiset lisäarvoa tuottavat toimintamahdollisuudet.230 

Projektiallianssin ominaispiirteisiin kuuluvan riitojen välttämisen taustalla vaikuttaakin 

                                                 
224 Pohjonen 2009, s. 555. 
225 Haapio 2002, s. 33. 
226 Haapio 2002, s. 31. 
227 Nystén-Haarala & al. 2010, s. 466. 
228 Haapio 2010, s. 22. 
229 Pohjonen 2001, s. 72. 
230 Kujala et al. 2016, s. 102. 
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pyrkimys tunnistaa erilaiset tilaisuudet innovaatioihin ja mahdollistaa niiden 

toteuttaminen. 

On myös muistettava, että todellisuudessa vain harvat yritysten välisten sopimusten 

ongelmista johtavat riitoihin ja niistäkin vain todella harvat ratkaistaan 

tuomioistuimessa.231 Yritykset pyrkivätkin ensisijaisesta ratkaisemaan erimielisyytensä 

neuvottelemalla ja siirtyvät muihin menettelyihin vasta sitten, jos erimielisyyttä ei 

muutoin saada ratkaistuksi.232 Voidaankin todeta, että tässä mielessä 

allianssisopimuksessa määritelty erimielisyyksien ratkaisemisen menettely ei, ainakaan 

osapuolten välisen neuvottelun osalta, poikkea siitä, miten sopimusosapuolet yleisesti 

ottaenkin todellisuudessa käyttäytyvät. Sopimusosapuolet eivät muutenkaan aina toimi 

oikeudellisen logiikan mukaisesti. Ne voivat noudattaa sopimusta tai sen ehtoa siitä 

huolimatta, että sitä pidettäisiin oikeudellisesta näkökulmasta pätemättömänä. Näin ollen 

sopimustodellisuus ei välttämättä noudata sopimusoikeuden normeja.233  

Erimielisyyksien ratkaisemisesta ja siihen sovellettavasta menettelystä sopimista ennen 

kuin erimielisyys ilmenee, voidaan pitää järkevänä. Sen jälkeen, kun riita on syntynyt, 

osapuolten on usein vaikea rationaalisesti keskustella siitä, mikä olisi paras keino sen 

ratkaisemiseksi.234 Sopimuksen osapuolten tulisikin aina siinä vaiheessa, kun ne ryhtyvät 

toimimaan yhdessä, sopia siitä, miten erimielisyydet tai riidat niiden välillä ratkaistaan. 

Tässä vaiheessa heillä on ainutlaatuinen tilaisuus kontrolloida mahdollisia tulevia 

erimielisyyksiä sopimalla, miten erimielisyydet ratkaistaan siten, että niitä ei tarvitse 

saattaa ratkaistavaksi tuomioistuimessa.235 

Projektiallianssin suhtautuminen erimielisyyksien ratkaisemiseen ja riitojen välttäminen 

vastaakin pitkälti ennakoivassa sopimisessa ja ennakoivassa oikeudessa esitettyjä 

näkökulmia. Allianssisopimuksen erimielisyyksien ratkaisemisen menettely on luotu 

pitäen silmällä sopimussuhteen ja projektiallianssin tulevaisuutta ja kykyä toimia myös 

erimielisyyden ilmenemisen jälkeen. Allianssisopimuksesta on muutoinkin havaittavissa, 

ettei kysymyksessä ole oikeusriitojen varalta laadittu sopimus. Allianssin peruskirjassa 

määritellyt periaatteet ja niiden noudattaminen olisi todennäköisesti vaikeasti 

arvioitavissa tuomioistuinjuridiikan näkökulmasta. Sen sijaan niillä voi olla suurempi 

                                                 
231 Haapio 2002, s. 34. 
232 Autio 2014, s. 178.  
233 Haapio 2002, s. 35. 
234 Groton 2009, s. 90. 
235 Groton 2009, s. 89. 
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merkitys projektiallianssin osapuolten yhteistoiminnan ja keskinäisen luottamuksen 

vahvistamisen kannalta.  

2 Oikeudenkäynnin ja välimiesmenettelyn haitat 

Ennakoivan näkökulman tavoitteena on kehittää menettelytapoja, joilla sopimussuhteessa 

ilmenevät ongelmat voidaan ratkaista osana liiketoimintaa. Niiden avulla voidaan välttää 

erimielisyyksien kärjistyminen oikeusriidoiksi, joita joudutaan ratkaisemaan 

tuomioistuimessa tai välimiesmenettelyssä. Käsiteltäessä ennakoivaa näkökulmaa 

sopimuksiin ja sen suhtautumista riidanratkaisuun, on jo todettu muun muassa, että riidat 

voivat johtaa henkilö- ja liikesuhteiden tulehtumiseen. Tuomioistuimessa ja 

välimiesmenettelyssä tapahtuvaan riidanratkaisuun on tavattu oikeuskirjallisuudessa 

liittää myös muita riidan osapuolen kannalta haitallisia tekijöitä. Yhteiskunnallisesti kuin 

yksilötasollakin on pidetty toivottavana sitä, että mahdollisimman moni konflikti 

saataisiin ratkaistuksi osapuolia tyydyttävällä tavalla ilman, että kyseinen konflikti 

oikeudellistuu.236 

Tuomioistuimessa tapahtuva riidanratkaisu ensinnäkin poistaa osapuolilta 

mahdollisuuden kontrolloida riitaansa, eikä tuomioistuimella välttämättä ole tarvittavaa 

erikoisosaamista haastavien teknisten tai liiketoimintaan liittyvien riitojen 

ratkaisemiseen.237 Se, etteivät tuomioistuimet ole perehtyneet liike-elämän käytäntöihin 

voi johtaa siihen, että tuomioistuimen ratkaisu voi olla epäoikeudenmukainen 

liikesuhteen kokonaisuuden kannalta.238 Tuomioistuin perustaa päätöksensä lakeihin tai 

joissakin tapauksissa kohtuusharkintaan. Ne ilmentävät siten ulkopuolisen tahon 

näkemyksiä sopimuksen tavoitteista tai siitä, mitä sopimuksella olisi tullut tavoitella, 

eivätkä välttämättä toteutua osapuolten tahtoa tai heidän käsityksiään 

oikeudenmukaisuudesta.239 

Tuomioistuinkäsittely vie myös paljon aikaa ja mahdolliset valitukset tuomioistuimen 

päätöksestä voivat pitkittää sitä vielä entisestään. Riitojen ratkaiseminen 

tuomioistuimessa on kallista, mikä johtuu lakimiehille maksettavista palkkiosta sekä siitä, 

että myös liiketoimintaan osallistuvin henkilöiden aikaa kuluu asiaan. Myös 

oikeudenkäynnin julkisuus voidaan nähdä haitallisena. Oikeudenkäynnin lopputulosta on 

vaikea ennustaa, joten se on riidanratkaisumenetelmänä lopputuloksen kannalta 

                                                 
236 Havansi 2005, s. 23 
237 Groton 2009, s. 89. 
238 Pohjonen 2001, s. 74. 
239 Pohjonen 2005a, s. 331. 
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arvaamaton. Oikeudenkäynti on haitallinen myös osapuolten tulevan yhteistyön kannalta. 

Riidan osapuolten voi olla haastavaa jatkaa yhteistyötä oikeudenkäynnin jälkeen.240 

Merkittävimpinä syinä sille, etteivät osapuolet valitse yleisessä tuomioistuimessa 

tapahtuvaa oikeudenkäyntiä riidanratkaisumekanismiksi on pidetty sen julkisuutta ja 

kestoa sekä tuomioistuimen asiantuntemuksen puutetta.241 

Tavanomaisen tuomioistuimessa tapahtuvan oikeudenkäynnin sijaan osapuolet ovat 

saattaneet ohjata riitansa ratkaistavaksi välimiesmenettelyssä. Välimiesmenettelyyn on 

katsottu liittyvän joitakin huomionarvioisia etuja, joita ovat muun muassa menettelyn 

joutuisuus ja joustavuus, riidanratkaisuun saatavissa oleva erityisasiantuntemus sekä 

menettelyn ei-julkisuus.242 Lisäksi välimiesmenettelyllä on katsottu olevan 

tuomioistuimessa tapahtuvaan riita-asioiden käsittelyyn verrattuna etunaan asianosaisten 

luottamus välimiehiin.243  

Vaikka välimiesmenettely onnistuukin väistämään osan yleisessä tuomioistuimessa 

tapahtuvan riidanratkaisun saamasta kritiikistä, on välimiesmenettelyynkin nähty 

liittyvän ongelmakohtia. Ensinnäkin välimiesmenettely on kustannuksiltaan selvästi 

kalliimpi kuin oikeudenkäynti yleisessä tuomioistuimessa.244 Muina ongelmakohtina on 

nähty muun muassa välimiesten korkeat palkkiot, välimiesmenettelyyn liittyvä 

salamyhkäisyys, joka on seurausta siitä, ettei välimiesmenettely ole julkista, sekä 

välimiehen riippumattomuuteen ja puolueettomuuteen liittyvät ongelmat.245 Lisäksi suuri 

osa edellä esitetystä tuomioistuimessa tapahtuvaan riidanratkaisuun kohdistuvasta 

kritiikistä on ulotettavissa myös välimiesmenettelyyn.246 Myös välimiesmenettely vie 

erimielisyyden tai riidan pois osapuolten käsistä. 

Väite välimiesmenettelyn paremmuudesta jääkin empiirisen tutkimuksen puuttuessa 

vahvistamatta. Voidaankin olettaa, että välimiesmenettely kärjistää osapuolten välejä 

samalla tavalla kuin oikeudenkäyntikin.247 Vaikka osapuolilla on mahdollisuus valita 

välimiehinä toimivat henkilöt, on epätodennäköistä, että välimiehillä olisi parempi 

erikoisosaaminen riidan kohteesta kuin itse riidan osapuolilla. Välimiesmenettely ei siten 

                                                 
240 Groton 2009, s. 89 – 90. Ks. myös Hemmo 2003a, s. 7 – 8. 
241 Autio 2014, s. 262. 
242 HE 202/1991, s. 3. Ks. myös Nyblin 2012, s. 56. 
243 Guttorm 2001, s. 179 – 189.  
244 Nyblin 2012, s. 58. 
245 Guttorm 2001, s. 181 – 183. 
246 Groton 2009, s. 90. 
247 Koulu 2009, s. 19.  
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toimi vastauksena läheskään kaikkiin tuomioistuimessa tapahtuvan riidanratkaisun 

ongelmiin. 

Ennakoivasta näkökulmasta myös välimiesmenettelyä voidaan pitää lähtökohtaisesti 

epätarkoituksenmukaisena. Myös välimiesmenettelyssä on kyse oikeusriitojen 

ratkaisemisesta, mikä ei ole ennakoivan projektisopimuksen tarkoitus. 

Allianssisopimuksen kannalta ei olisi kovinkaan edullista, että sitä koskevat riidat 

ohjattaisiin tuomioistuimen sijaan välimiesmenettelyssä ratkaistavaksi. Se ei vastaisi 

projektiallianssin henkeä, jossa erimielisyydet ratkaistaan organisaation sisällä. 

Projektiallianssissa on tarkoitus välttää vastapuoli-asetelmia, jollaisia välttämättä syntyy 

myös välimiesmenettelyssä.  

3 Allianssisopimuksen ennakoiva luonne ja riitojen välttäminen 

Allianssisopimus toteuttaa riitojen välttämisen ja erimielisyyksien ratkaisemisen osalta 

ennakoivan sopimisen periaatteita. Allianssisopimuksessa on sovittu siitä, miten 

erimielisyydet ratkaistaan projektiallianssin sisällä ilman, että niitä tarvitsee viedä 

tuomioistuimeen. Pyrkimyksenä on ennakoivan sopimisen tavoitteiden mukaisesti tarjota 

osapuolille mahdollisuus toimia rohkeasti ja projektin kannalta parhaan mahdollisen 

lopputuloksen saavuttamiseksi ilman pelkoa mahdollisesta oikeudenkäynnistä.  

Projektiallianssiin kuuluva riskien jakaminen yhteisesti osapuolten kesken ja se, etteivät 

osapuolet voi siirtää riskiä toisilleen projektiallianssin sisällä, on omiaan ohjaamaan 

osapuolia toimimaan tulevaisuuteen katsoen. Kun sopimuksesta on poistettu perinteiset 

vastakkainasetteluun johtavat elementit, sopimuksen merkitys yhteistyön välineenä 

korostuu. Tämä johtaa siihen, että sopimuksen käyttömahdollisuus oikeusriitojen 

ratkaisussa, poikkeustapauksia lukuun ottamatta, ei määritä sopimusta ja sen sisältöä. 

Allianssisopimuksessa luodulla erimielisyyksien ratkaisemisen menettelyllä onnistutaan 

välttämään sekä yleisessä tuomioistuimessa tapahtuvaan oikeudenkäyntiin että 

välimiesmenettelyyn liittyvät haitat. Liiketoiminnallisesti onkin järkevää, että resurssit 

voidaan keskittää itse hankkeeseen eikä riitelyyn. Erimielisyyksien ratkaisemisen 

menettelyyn on sisällytetty myös melko lyhyet määräajat, mikä mahdollistaa 

taloudellisten resurssien lisäksi myös aikaresurssien säästämisen.  
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VI JOHTOPÄÄTÖKSET 

Allianssisopimuksen erimielisyyksien ratkaisemista koskevalla sopimusehdolla on luotu 

menettely, jota sopimuksen osapuolten on noudatettava erimielisyyksien ilmetessä. 

Lisäksi samaan sopimusehtoon sisältyy oikeuskeinojen käytön rajoitus, jonka mukaan 

sopimuksen osapuolilla ei ole oikeutta viedä sopimusta koskevia asioita tuomioistuimen 

ratkaistavaksi kuin tietyissä poikkeustapauksissa, joihin lukeutuu korvaus sellaisista 

kustannuksista, menetyksistä ja vahingoista, jotka toinen osapuoli on aiheuttanut 

törkeällä tuottamuksella tai tahallisesti, tai jos ne ovat seurausta immateriaalioikeuksien 

loukkauksesta tai vakuutusten laiminlyönnistä. Oikeuskeinojen käytön rajoittaminen 

rajoittaa myös allianssiosapuolten välistä vastuuta samassa laajuudessa kuin se rajoittaa 

oikeuskeinojen käyttöä. 

Tutkielmaa varten tarkastelluissa suomalaisissa allianssisopimuksissa ei oltu määritelty, 

mitä tarkoitetaan törkeällä huolimattomuudella tai tahallisuudella allianssisopimuksen 

kontekstissa. Määrittely ei olekaan tarpeen, ellei tällaisen kvalifioidun tuottamuksen 

piiriä halua laajentaa siitä, mitä se on voimassa olevan oikeuden mukaan. Sen sijaan 

sopimuksen osapuolet eivät tallaisella määrittelyllä voi kaventaa sitä, mikä katostaan 

törkeän huolimattomaksi tai tahalliseksi, koska se tarkoittaisi poikkeamista periaatteesta, 

jonka mukaan osapuoli ei voi rajoittaa vastuutaan törkeällä huolimattomuudella tai 

tahallisesti aiheutetuista vahingoista. Tällaisia ehtoja on perinteisesti pidetty 

tyyppikohtuuttomina tai hyvän tavan vastaisina. 

Allianssisopimuksen erimielisyyksien ratkaisemista koskeva sopimusehto ja erityisesti 

sen oikeuskeinojen käyttöä koskeva rajoitus voi näyttää ensisilmäyksellä kyseenalaiselta, 

koska se rajoittaa tuomioistuimeen pääsyä, joka on perustuslaissa taattu oikeus. 

Todellisuudessa osapuolet eivät kuitenkaan luovu tuomioistuimeen pääsystä kuin osassa 

sopimusta koskevissa asioissa, eivätkä vakavimmat oikeudenloukkaukset kuulu 

rajoituksen piiriin. Allianssisopimuksen osapuolilla onkin periaatteessa aina 

mahdollisuus saada tuomioistuimen ratkaistavaksi se, onko jokin kustannus, menetys tai 

vahinko aiheutunut toisen osapuolen törkeän huolimattomasta tai tahallisesta 

menettelystä, tai onko se seurausta immateriaalioikeuksien loukkauksesta tai vakuutusten 

laiminlyönnistä. Näin ollen osapuolet eivät kokonaisuudessaan luovu pääsystään 

tuomioistuimeen. 

Siltä osin kuin oikeuskeinojen käyttöä koskevaa rajoitusta tarkastellaan 

vastuunrajoituksen näkökulmasta, voidaan todeta, että saman sisältöinen vastuunrajoitus 
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kuuluu sopimusosapuolten sopimusvapauden piiriin. Oikeuskeinojen käyttöä koskeva 

rajoitus vaikuttaakin riidan lopputuloksen kannalta käytännössä samalla tavoin kuin 

vastuunrajoitus, eikä se rajoita osapuolten oikeusturvan saamista sen laajemmalti kuin 

perinteisempi vastuunrajoituskaan. 

Ongelmalliseksi voi kuitenkin muodostua se, pidetäänkö sopimusrikkomuksena sellaisen 

asian viemistä tuomioistuimeen, jota tuomioistuin ei rajoituksen vuoksi ota käsiteltäväksi. 

Sikäli, kuin tämä katsottaisiin sopimusrikkomukseksi, voisi se nostaa osapuolten 

kynnystä viedä myös vakavampien oikeudenloukkausten piiriin kuuluvia asioita 

tuomioistuimen ratkaistavaksi. Pahimmassa tapauksessa tämä voisikin johtaa 

oikeusturvan saamisen vaarantumiseen. Ottaen kuitenkin huomioon sen, että 

allianssiosapuolten intressissä ei ole viedä asioita kovinkaan herkästi tuomioistuimen 

ratkaistavaksi, tämä tuskin käytännössä muodostuu ongelmaksi. 

Sopimusoikeuden sisällöllisinä pätemättömyysperusteina on pidetty sopimusehdon lain 

tai hyvän tavan vastaisuutta. Näistä sisällöllisistä pätemättömyysperusteista ei kuitenkaan 

näyttäisi aiheutuvan esteitä tarkastelun kohteena olevan sopimusehdon sitovuudelle. 

Lähtökohtaisesti allianssisopimuksen erimielisyyksien ratkaisemista koskevaa 

sopimuskohtaa ja siihen sisältyvää oikeuskeinojen käytön rajoitusta voidaan siten pitää 

osapuolten sopimusvapauteen kuuluvana ja osapuolia sitovana.  On kuitenkin 

mahdollista, että sopimusehdon sitovuudesta poiketaan OikTL 36 §:n 

sovittelusäännöksen nojalla, joskin sitä voidaan pitää poikkeuksellisena. 

Allianssisopimuksen osapuolten välille ei voida kovinkaan herkästi olettaa 

epätasavertaisuutta. Lisäksi elinkeinonharjoittajien välisten sopimusten sovitteluun on 

muutenkin suhtauduttu pidättyvästi. Tämä voitaneen myös ulottaa sopimuksiin, jossa 

tilaajaosapuolena on julkisoikeudellinen yhteisö. Ehto voidaankin nähdä 

vastuunrajoituksen tavoin liiketoimintaan kuuluvana riskinä. 

Kohtuusperusteinen sovittelu toimii kuitenkin viime käteisenä takeena siitä, ettei 

allianssisopimuksen erimielisyyksien ratkaisemista koskeva sopimusehto johda 

yksittäistapauksessa kohtuuttomuuteen. Kohtuuperusteinen sovittelu mahdollistaa 

puuttumisen sellaisiin kohtuuttomiin tilanteisiin, joissa AJR ei saisi erimielisyyttä 

ratkaistuksi. On kuitenkin huomattava, että tällaisiakaan tilanteita ei voida pitää 

kategorisesti kohtuuttomina. Sovittelun kautta voidaan kuitenkin riittävällä tavalla 

huomioida osapuolten oikeusturvan toteutuminen, eikä osapuolten oikeusturva vaarannu, 

vaikka ehdolle myönnetäänkin primääri sitovuus. 
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Allianssisopimus toteuttaa pitkälti ennakoivassa oikeudessa esitettyjä näkemyksiä ja sen 

merkitys onkin ennen kaikkea yhteistyön vahvistamisessa. Allianssisopimusta ei ole 

laadittu tuomioistuimissa tapahtuvan riidanratkaisun varalta ja siinä luotu 

erimielisyyksien ratkaisemisen menettely mahdollistaa monien sellaisten haittojen 

välttämisen, joita oikeuskirjallisuudessa on liitetty yleisissä tuomioistuimissa sekä 

välimiesmenettelyssä tapahtuvaan riidanratkaisuun.  

Allianssisopimuksen osapuolten kannalta erimielisyyksien nopea ratkaiseminen on 

järkevää. On hyvinkin mahdollista, että allianssisopimuksen erimielisyyksien 

ratkaisemista koskevan sopimusehdon sitovuus ei joudu tuomioistuimen tarkasteluun 

vielä lähitulevaisuudessakaan. Vaikka osapuolet eivät olisikaan varmoja kyseisen ehdon 

sitovuudesta, voi niiden näkökulmasta olla järkevämpää toimia sen mukaisesti. Näin ne 

varmistavat projektin tehokkaan toimittamisen ja pystyvät ylläpitämään hyviä 

yhteistyösuhteita. Ehdon oikeudellinen sitovuus ei välttämättä olekaan osapuolten 

intressissä niin pitkään kuin se ohjaa osapuolten toimintaa toivotulla tavalla ja ehkäisee 

riitojen syntymistä. Näin ollen on mahdollista, että ehdon oikeudellinen sitovuus ei tule 

tuomioistuimen tarkasteltavaksi lähitulevaisuudessakaan. 

Asettamani tutkimuskysymys oli, onko allianssisopimuksen erimielisyyksien 

ratkaisemista koskeva sopimusehto, johon sisältyy sekä erimielisyyksien ratkaisemisen 

menettelyä että oikeuskeinojen käyttöä koskeva lauseke, oikeudellisesti sen osapuolia 

sitova. Vastaus tutkimuskysymykseeni on, että kyseistä sopimusehto voidaan pitää 

sisällöllisesti kokonaisuudessaan allianssisopimuksen osapuolia sitovana. Sen lisäksi, että 

ehto voidaan katsoa sopimusoikeudellisesti sitovaksi, on tästä sitovuudesta poikkeaminen 

kohtuuperusteella erittäin epätodennäköistä. Oikeudellista sitovuutta vahvistaa lisäksi 

allianssisopimuksen tosiasiallinen sitovuus, joka on seurausta sen luonteesta ennakoivana 

sopimuksena ja sen ennakoivasta suhtautumisesta riidanratkaisun.  

Tässä tutkielmassa allianssisopimuksen erimielisyyksien ratkaisemista koskevaa 

sopimusehtoa on lähestytty pääosin perinteisen lainopillisen menetelmän kautta. 

Erimielisyyksien ratkaisemisen näkökulmasta mielenkiintoista lisätietoa voisi tarjota 

myös empiirinen tutkimus siitä, miten erimielisyyksien ratkaiseminen projektiallianssissa 

käytännössä tapahtuu. Tämä mahdollistaisi sen selvittämisen, kuinka paljon 

erimielisyyksiä projektialliansseissa ilmenee ja kuinka suuressa osassa niistä joudutaan 

hakemaan ratkaisua AJR:stä. Mielenkiintoisena kysymyksenä voidaan myös esittää, 

kuinka merkityksellisenä erimielisyyksien ratkaisemista koskevan sopimusehtoa 
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pidetään riitojen ehkäisemisen kannalta vai onko riitojen välttäminen seurausta muista 

allianssisopimuksen yhteistoimintaa korostavista piirteistä, kuten 

palkitsemisjärjestelmästä ja osapuolten välisestä vahvasta lojaliteetista. 

 
 

 

 

 

 


