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METSÄYHTIÖIDEN VÄLISESSÄ SOPIMUSRIIDASSA ANNETTUA 
VÄLITYSTUOMIOTA EI KUMOTTU (S 15/2325)

Helsingin hovioikeus on tänään antamassaan tuomiossa katsonut, että UPM-
Kymmene Oyj:n sekä Metsäliitto Osuuskunnan ja Metsä Board Oyj:n välistä 
sopimusriitaa koskenutta välitystuomiota 11.2.2014 ei tullut kumota. 
Hovioikeus katsoi, että asiassa ei ollut esitetty sellaisia välimiesmenettelylain 
40 tai 41 §:n mukaisia perusteita, joiden perusteella lähtökohtaisesti 
lopulliseksi tarkoitettu välitystuomio voitaisiin julistaa mitättömäksi tai 
kumota. 

UPM oli välimiesmenettelyssä vaatinut, että Metsäliitto ja Metsä Board 
velvoitetaan korvaamaan sille sopimusrikkomuksen perusteella yhteensä noin 
58,5 miljoonaa euroa. UPM voitti kanteen välimiesmenettelyssä ja 
välitystuomiossa 11.2.2014 Metsäliitto ja Metsä Board velvoitettiin 
suorittamaan korvausta UPM:lle Metsäliitto noin 41,5 miljoonaa euroa ja 
Metsä Board noin 17 miljoonaa euroa. 

Metsäliitto ja Metsä Board nostivat Helsingin käräjäoikeudessa kanteet, joissa 
yhtiöt vaativat, että välitystuomio 11.2.2014 julistetaan mitättömäksi tai 
kumotaan. Yhtiöt perustivat vaatimuksensa viiteen eri moiteperusteeseen, 
joiden yhtiöt katsoivat osoittavan, että välimiesoikeus oli ylittänyt 
toimivaltansa tai laiminlyönyt varata asianosaisille tarpeellisen tilaisuuden 
ajaa asiaansa välimiesmenettelyssä. Käräjäoikeus hylkäsi kanteet.

Metsäliitto ja Metsä Board valittivat hovioikeuteen ja vaativat samoin kuin 
käräjäoikeudessa, että välitystuomio julistetaan mitättömäksi tai kumotaan. 
Hovioikeus totesi, että lähtökohtana on pidettävä välitystuomioiden 
pysyvyyttä ja että vain laissa mainitut selvät muotovirheet sekä verraten 
karkeat menettelyvirheet voivat aiheuttaa välitystuomion mitättömyyden tai 
kumoamisen. Välimiesmenettelylain 40 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan 
välitystuomio on mitätön siltä osin kuin välitystuomion on katsottava olevan 
ristiriidassa Suomen oikeusjärjestyksen perusteiden kanssa. 
Välimiesmenettelylain 41 §:n 1 momentin mukaan välitystuomio voidaan 
kumota, jos välimiehet ovat menneet toimivaltaansa ulommaksi (1 kohta) tai 
jos välimiehet eivät ole varanneet asianosaiselle tarpeellista tilaisuutta asiansa 
ajamiseen (4 kohta). 

Hovioikeus katsoi asiassa jääneen näyttämättä, että välimiesmenettelyssä olisi 
tapahtunut Metsäliiton ja Metsä Boardin välitystuomion kumoamista 
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koskevissa kanteissa väitettyjä virheitä. Asiassa ei siten ollut perusteita 
julistaa välitystuomiota 11.2.2014 mitättömäksi taikka kumota 
välitystuomiota. Metsäliiton ja Metsä Boardin kanteet hylättiin ja hovioikeus 
pysytti Helsingin käräjäoikeuden kanteiden hylkäävän lopputuloksen.  

Lisätiedot viskaali Karri Tolttila puh. 02956 40543, karri.tolttila@oikeus.fi tai 
hovioikeudenneuvos Timo Ojala puh. 02956 40501, timo.j.ojala@oikeus.fi  

Tuomio (21.10.2016, dnro S 15/2325) on tilattavissa hovioikeuden 
kirjaamosta puh. 02956 40789, sähköpostiosoite helsinki.ho@oikeus.fi.

Julkaisuvapaa heti.
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