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YKSILÖLLISEN OIKEUSSUOJAN KRIISI
1. Kollektiivista oikeussuojaa
etsimässä

T

ammikuun 30. päivänä 2018 Helsingin ja
Turun oikeustieteelliset tiedekunnat ja Conflict Management Institute järjestivät kansainvälisen tutkijaseminaarin teemasta “Delivering
Access to Justice – Solutions of the FUTURE”. Seminaari pidettiin juhlavissa puitteissa
Helsingin yliopiston pienen konsistorin juhlasalissa. Sen pääalustajina olivat oikeudellisen
konfliktinhallinnan tutkimuksen kärkinimet professori Christopher Hodges (University of Oxford) ja professori Stefaan Voet (Leuven Centre for Public Law). Suomalaista näkökulmaa
toivat kommenteissaan esiin tohtorikoulutettava Santtu Turunen, tohtorikoulutettava Petra Hietanen-Kunwald, OTT, yliopistonlehtori
Tapani Lohi ja apulaisprofessori Riikka Koulu. Seminaariin osallistui viitisenkymmentä tutkijaa, tuomaria, asianajajaa ja lainvalmistelijaa.
Seminaarin aineisto on luettavissa sivulta
www.comi.fi.
Seminaari pakotti osallistujansa, monet ehkä
ensimmäistä kertaa, vakavissaan miettimään
oikeuksien ja oikeuksiin pääsemisen jännitteistä
suhdetta. Katoavat oikeudenkäynnit on yleinen huolenaihe kaikissa länsimaissa. Ihmiset
hakevat yhä harvemmin oikeuksiaan tuomioistuinten ja oikeudenkäyntien kautta. Vaikka oikeudenkäyntien väheneminen on ilonaihe kiireisille tuomareille ja säästöjä hakevalle oikeusministeriölle, vakavaan huoleen on todellakin aihetta. Onhan oikeudenkäyntien vähäisyys
merkki siitä, että oikeusjärjestys ei toimi, toisin
sanoen sen takaamat oikeudet eivät laajamittaisesti toteudu. Kukaan kun ei kuvittele, että
oikeusjärjestys toteuttaisi itse itsensä. Ajatus,
että kaikki noudattaisivat oma-aloitteisesti lakeja, kuuluu utopiakirjallisuuteen.
Kadunmies (jos häneltä tätä kysyttäisiin)
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osaisi kertoa, mistä oikeudenkäyntien väheneminen johtuu. Oikeudenkäyntikynnys on korkea ja jatkuvasti nousussa. Käynnissä oleva
oikeudenkäynti merkitsee melkoista henkistä
rasitusta asianosaisille – seikka, jonka ulkopuoliset lakimiehet helposti unohtavat. Myös oikeudenkäynnin tuoma taloudellinen riski on
valtava. Hävitty oikeudenkäynti voi raunioittaa pitkäksi aikaa, ehkä lopullisestikin, kuluttaja-palkansaajan talouden. Vastaväite, jonka mukaan oikeuksiaan kannattaa perätä oikeudenkäynnillä vain ”varmoissa jutuissa”, on pahimman luokan viisastelua. Varmoja juttuja on vain
oppikirjoissa ja mielikuvituksessa. Jokainen
asianajaja osaa kertoa, että oikeudenkäyntien
lopputulos on jotain ääripoikkeuksia lukuun
ottamatta arvaamaton.
Vasta viime vuosina on tajuttu, että korkea
oikeudenkäyntikynnys on itse asiassa seurausta eikä kaiken syy. Todellinen syypää oikeudenkäyntien vähäisyyteen on niin sanottu yksilöllisen oikeussuojan eetos. Ajattelemme, sitä
tavallisesti edes huomaamatta, että jokaisen
oikeutetun kuuluu, jos se on tarpeen, perätä
oikeuksiaan yksin, viime kädessä täysimittaisella oikeudenkäynnillä. Yksilölliset oikeudenkäynnit tai oikeammin oikeudenkäynnin yksilöllisyys taas maksaa, mikä saa aikaan korkean
oikeudenkäyntikynnyksen. Jos oikeuksiin pääsyä halutaan vakavissaan parantaa, eetoksesta on joustettava. Ellei näin tehdä, yritykset
laskea oikeudenkäyntikynnys ovat tuomittuja
jäämään puuhasteluksi. Prosessilain säännösten hienosäädöllä ei oikeudenkäynnin kustannuksia juuri lasketa. Kustannusten jakautumisen muuttaminen taas voi johtaa paradoksaalisesti siihen, että oikeudenkäyntikynnys nousee entisestään. Tällaisten muutosten vaikutuksia on notorisesti hyvin vaikea arvioida,
mistä OK 21 luvun uudistukset ovat hyvä huono esimerkki.
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Pääalustuksissa tuotiin esille oikeussuojan
uudelleenarvioinnin välttämättömyys. On selvitettävä, mitä tavoitteita oikeuksiin pääsylle
on asetettava, millä mekanismeilla nämä tavoitteet ovat toteutettavissa ja mitkä mekanismit
ovat tässä suhteessa parhaita. Keskeisen huomion saivat kollektiivisen oikeussuojan (collective redress) nimellä tunnetut mekanismit,
joihin pohjoismaissa on tapana lukea ryhmäkanteet, joukkokanteet ja pilottikanteet. Suomalaisen kuulijan korvaan särähti se arvostus,
jonka alustajat antoivat julkisten asiamiesten
järjestelmille oikeuksiin pääsyssä. Suomessahan julkisia asiamiehiä on moitittu virkamiesroolista. Mediauutisten valossa kieltämättä on
joskus näyttänyt siltä, että asiamiehet ovat aktiivisia vain selitellessään, miksi he ovat niin
passiivisia. Kollektiivisen oikeussuojan tutkimuksessa yllättävää oli sen empiirisyys ja oikeusvertaileva lähestymistapa. Kollektiivisen
oikeussuojan mekanismeja ja niiden toimivuutta
tutkitaan käyttäen hyväksi eri maista koottuja
oikeustapauksia. Tosin esimerkkeihin ei ollut
vielä päässyt yhtään suomalaista oikeudenkäyntiä, vaikka muun muassa puukartellikanteet kuvaavat hyvin sekä kollektiivisen oikeussuojan potentiaalia että sen ongelmia.

2. Suomalaisen
prosessioikeuden vastaukset
Kiintoisan ikkunan suomalaiseen konfliktinhallinnan tutkimukseen tarjosivat Helsingin
yliopiston tutkijoiden valmistellut kommenttipuheenvuorot. Kommenttipuheenvuoroissa
kollektiivisen oikeussuojan mahdollisuuksia
arvioitiin neljästä eri perspektiivistä: sovittelumenettelyjen sääntelyn, oikeusturvatakeiden ja
oikeuksiin pääsyn, epätyypillisten menettelyjen kuten perheoikeudellisen pesänjakajainstituution sekä riidanratkaisun digitalisaation näkökulmasta.

Petra Hietanen-Kunwald: Better
Regulation in the Periphery of the
Legal System – Who? How? What?
Petra Hietanen-Kunwaldin esitys käsitteli
sitä, miten ihmisten ja yritysten toimintaa voi-
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daan ohjata vaihtoehtoisin riidanratkaisukeinoin. Hodgesin mukaan tuomioistuimen päätökset jäävät vaikutukseltaan usein liian kapeiksi, koska ne toteuttavat yksittäisten ihmisten
oikeuksia ja ratkaisevat yksittäisiä oikeuskysymyksiä. Tuomioistuimen päätökset eivät luo
normeja, jotka ohjaisivat ihmisten ja yritysten
toimintaa laajemmin. Hietanen-Kunwaldin hypoteesin mukaan tehokkaampi ohjaus vaatisi
reflektiivisen järjestelmän, jossa luodaan säännöt, sääntöjen toimivuus tarkistetaan ja tarkistetut säännöt adaptoidaan. Näin vaihtoehtoisten riidanratkaisukeinojen avulla saataisiin aikaan joustavampaa, tehokkaampaa ja laajamittaisempaa ohjausta kuin oikeudenkäyntien
avulla. Systeemiteorian mukaan prosessit, jotka pohjautuvat tuomioistuimen ulkopuolella
oleviin vaihtoehtoisiin riidanratkaisukeinoihin
ja itsesääntelyyn, sijoittuvat oikeusjärjestelmän
reunalle.
Hietanen-Kunwald tarkasteli esityksessään
ensin tuomioistuimen toimintaa ja sen suhdetta lainsäädäntöön. Tämä suhde ymmärretään
perinteisesti hierarkkisena suhteena, jossa lainsäätäjä luo oikeutta, jota tuomioistuin soveltaa, ja jossa tuomioistuin varmistaa, että samoja tapauksia kohdellaan samalla tavalla ja eri
tapauksia eri tavalla. Tässä mallissa tuomioistuin tukee oikeuden koherenssia, mutta ratkaisulla ei ole vaikutusta lainsäädäntöön. Tuomioistuin ei luo uutta oikeutta, vaan oikeuden luominen jää lainsäätäjän tehtäväksi. Toisaalta
tuomioistuimet nauttivat ihmisten luottamusta
ja niiden tekemien päätösten legitimiteettiä ei
yleensä kyseenalaisteta. Tämä johtuu korkean
institutionaalisen aseman lisäksi siitä, että tuomioistuinten ratkaisutoiminta on julkista. Näin
ollen ihmiset ja yritykset noudattavat tuomioistuimen ratkaisuja, vaikka ne eivät ole suoraan ratkaisujen osapuolena.
Monessa vaihtoehtoisessa riidanratkaisumallissa lainsäädännön ja riidanratkaisumekanismin välinen suhde ei eroa olennaisesti tästä
perinteisestä asetelmasta. Vaihtoehtoiset riidanratkaisuelimet, kuten esimerkiksi kuluttaja-asiamies ja kuluttajariitalautakunta, soveltavat lakia. Ne kohtelevat samoja tapauksia samalla
tavalla ja eri tapauksia eri tavalla, eivätkä ne
pysty luomaan oikeutta. Toisin kuin tuomiois-
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tuimet, ne voivat kuitenkin antaa tulkintaohjeita ja tehdä esityksiä ja aloitteita lainsäädännön
muuttamiseksi, ja näin vaikuttaa epäsuorasti
lainsäädäntöön. Vaihtoehtoisten riidanratkaisujärjestelmien merkitys ja niiden ohjausvaikutus riippuu paljon vaihtoehtoisten riidanratkaisuelinten aktiivisuudesta ja siitä, nauttivatko ne instituutionalista luottamusta.
Tuomioistuimet tai vaihtoehtoiset riidanratkaisuelimet eivät pysty suoraan vaikuttamaan
olemassa olevaan lainsäädäntöön tai luomaan
oikeutta. Ihmisten ja yritysten toimintaa voidaan kuitenkin myös ohjata private governance -järjestelmillä. Private governance -järjestelmät perustuvat sopimuksiin ja yksipuolisiin
sitoumuksiin, ja ovat siten osa oikeusjärjestelmää. Private governance -järjestelmät ovat
poliittista sääntelyä joustavampia. Niiden reflektiivisuus perustuu kykyyn muuttaa sopimuksia ja perustaa prosesseja ja elimiä, joilla valvotaan yksityisen sääntelyn noudattamista.
Näin voidaan luoda sääntelyä, tarkentaa sääntelyn toimivuutta ja adaptoida sääntelyä. Eri
asia on, voidaanko private governance -järjestelmällä ohjata ihmisten ja yritysten toimintaa paremmin kuin poliittisella sääntelyllä. Private governance -järjestelmän tehokkuus riippuu eri tekijöistä: ovatko eri toimijat riittävässä
määrin edustettuina, nauttiiko järjestelmä toimijoiden luottamusta, onko sääntely- ja päätöksentekoprosessi läpinäkyvä ja toimijoiden
silmissä legitiimi ja onko sosiaalista painetta
noudattaa sääntelyä. Avoimeksi jää myös kysymys, miten private governance -järjestelmän
ja poliittisen sääntelyn yhteensopivuus varmistetaan.

Santtu Turunen: Access and Due
Process
Santtu Turunen kiinnitti puheenvuorossaan
huomion oikeudenmukaiseen menettelyyn ja
prosessuaalisiin oikeuksiin access to justice keskustelussa. Keskustelua oikeuksiin pääsystä leimaa, luonnollista kyllä, pääsy aineellisiin
oikeuksiin. Oikeuksiin pääsy määritellään pääsyksi aineellisiin oikeuksiin ja oikeuksiin pääsyä arvioidaan sen mukaan, miten aineelliset
oikeudet toteutuvat. Turunen pohti komment-
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tipuheenvuorossaan, pitäisikö näkökulman olla
laajempi, ja pitäisikö oikeuksiin pääsyä arvioitaessa ottaa huomioon myös menettelylliset
oikeudet ja menettelyn oikeudenmukaisuus ja
reiluus. Tällöin arvioitavaksi tulisivat esimerkiksi sellaiset oikeudet ja periaatteet, kuten ratkaisijan riippumattomuus ja puolueettomuus,
mahdollisuus osallistua menettelyyn ja oikeus
tulla kuulluksi sekä oikeudellisen avun saatavuus.
Prosessuaaliset oikeudet ovat perinteisesti olleet klassisia vapausoikeuksia, joita on suojattu valtiollisessa oikeudenkäynnissä. Niinpä
ne jäävät helposti syrjään vaihtoehtoisessa riidanratkaisussa ja silloin, kun huomio on aineellisten oikeuksien toteutumisessa yksittäisten
asioiden tasolla tai makrotasolla. Turunen käytti
välimiesmenettelyä esimerkkinä siitä, että prosessuaalisilla oikeuksilla ja periaatteilla voi kuitenkin olla merkittävä rooli myös muualla kuin
yleisissä tuomioistuimissa. Välimiesmenettelyssä due process -oikeuksien ja oikeusturvan
vähimmäistakeiden kunnioittaminen ovat välitystuomion täytäntöönpanon edellytys. Niinpä niillä on merkittävä asema jo tästä syystä,
tavallaan pakotettuna. Menettelylliset oikeudet ovat kuitenkin myös vakiintuneet osaksi
välimiesmenettelyn käytänteitä ja välimiesmenettelyn periaatteita riippumatta siitä, mikä niiden merkitys on välitystuomion täytäntöönpanon edellytyksenä. Ainakin välimiesmenettelyssä menettelylliset oikeudet ovat jossain
määrin irtaantuneet tiukasta sidonnaisuudesta sovellettavana olevan lain nimenomaisiin
pykäliin.
Menettelyllisten oikeuksien asemaan vaihtoehtoisessa riidanratkaisussa ja kollektiivisessa oikeussuojassa vaikuttaa erilaiset trendit ja
kehityssuunnat. Voi olla, että siirtymä yksityisestä kollektiiviseen johtaa siihen, että aineellisten oikeuksien toteutuminen makrotasolla
painottuu asiaan liittyvien ihmisten prosessuaalisia oikeuksia ja prosessien laatua enemmän.
Samaa trendiä saattaa tukea riidanratkaisun siirtymä oikeudenkäyntimäisistä menettelyistä sovitteluun ja menettelyihin, jotka edistävät asianosaisten mahdollisuuksia sopia asia haluamallaan tavalla. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä,
ettei menettelyllisillä oikeuksilla olisi tällaisis-
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sa prosesseissa merkitystä. Jossain määrin kaikissa menettelyissä tulee otettavaksi huomioon
sama lähtökohta kuin välimiesmenettelyssä:
julkisen vallan hyväksymissä ja tukemissa menettelyissä tulee noudattaa tiettyjä menettelyllisen oikeusturvan vähimmäistakeita. Tästä riippumatta on lisäksi selvää, että lopputulosten
hyväksyttävyys ja myös sisällön laatu määräytyvät ensisijassa sen mukaan, miten reiluja
menettelyt ovat. Viime kädessä paljon on kuitenkin kiinni siitä, millaisia odotuksia käyttäjillä on, missä määrin reiluudesta voi muodostua
kilpailuetu riidanratkaisun markkinoilla.

Tapani Lohi: Pesänjakajan toimitus
riidanratkaisumenettelynä
Tapani Lohen esitys käsitteli perinnönjaossa käytettävää ruotsalais-suomalaista erikoisuutta, pesänjakajan toimitusta. Tämä perintökaaren 23 luvussa säännelty menettely tulee
käytettäväksi, jos kuolinpesän osakkaat eivät
halua tai pysty sopimaan jaon toimittamisesta.
Tuomioistuimen määräämällä pesänjakajalla on
jakoa koskevissa kysymyksissä samantapainen
rooli kuin tuomioistuimella tai välimiehellä siviilioikeudellisessa riidassa. Hänellä on valta
ratkaista perinnönjakoon liittyvät yksittäiset
riitakysymykset tai tämän pohjalta päättää jaon
lopputuloksesta. Toimitusmenettely on näin
perintöriidoissa tavallaan ensimmäinen oikeusaste, voidaan puhua perintöriitaa koskevasta
kvasioikeudenkäynnistä.
Esityksensä aluksi Lohi pohti sitä, miksi
perinnönjakoja varten on Suomessa luotu tällainen oma, tuomioistuinten ulkopuolelle sijoittuva riidanratkaisumenettely sen sijaan, että
perilliset olisi ohjattu turvautumaan jakoa koskevissa riidoissa tuomioistuimeen. Syynä tähän lainsäädäntöratkaisuun oli vanhan perintökaaren aikana tehty havainto, jonka mukaan
tavallinen riita-asioiden oikeudenkäynti sopi
huonosti perinnönjaon toimittamiseen. Oli näin
tarve säännellä perinnönjakoa niin, että perilliset saivat aikaisempaa paremmat mahdollisuudet päästä oikeuksiinsa. Voidaankin sanoa, että
perintökaaren valmistelijoilla oli perinnönjakoa
koskeviin asioihin jo 1930-luvulla selvä access
to justice -näkökulma.
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Tyypillinen perinnönjako eroaa sillä tavoin
tavallisesta siviilioikeudellisesta riidasta, että
sitä varten tarvitaan normaalia siviiliprosessia
joustavampi menettely. Perinnönjaon osapuolilla ei ole yleensä yhtä selvää vaatimusta, vaan
kukin heistä vain vaatii perinnön jakamista lainmukaisella tavalla. Perinnönjakoriidoissa on
myös toisaalta monesti useampia osapuolia ja
myös enemmän riidan lainmukaisia ratkaisuvaihtoehtoja kuin tyypillisessä riitajutussa. Edelleen perinnönjaoissa korostuu osapuolten tarve saada riitaansa mahdollisimman tarkoituksenmukainen ratkaisu, johon pääseminen edellyttää sopimusten ja kompromissien tekemistä. Perintökaarta säädettäessä ajateltiinkin, että
pesänjakajalla olisi tuomioistuinta paremmat
mahdollisuudet edistää sovintoon pääsyä.
Lohen puheenvuorossa nostettiin myös
esille pesänjakajan toimitusta koskevan lisätutkimuksen tarve. Erityisesti kaivattaisiin empiiristä tutkimusta siitä, kuinka hyvin tämä toimitus käytännössä turvaa perillisten pääsyn
oikeuksiin. Yleinen käsitys lienee, että järjestely on toimiva. Pesänjakajan toimitusten uskotaan esimerkiksi muodostuvan perillisten kannalta nopeammiksi ja halvemmiksi kuin vastaavia kysymyksiä koskevat riita-asian oikeudenkäynnit. Mutta onko asia todellisuudessa näin,
sitä kannattaisi tutkia. Lohi piti lisäksi toivottavana, että aihe kiinnostaisi vastaisuudessa
myös prosessioikeuden harjoittajia, sillä kysymyksessä on käytännössä tärkeä yksityishenkilöiden välisiä riitoja koskeva riidanratkaisumenettely. Tähän asti pesänjakajan toimitus on
jäänyt hyvin vähälle huomiolle prosessioikeudessa. Esimerkiksi Oikeuden perusteokset -sarjaan kuuluvassa laajassa yleisesityksessä ”Prosessioikeus” ei pesänjakajan toimitusta edes
mainita.

Riikka Koulu: Kohti parempaa
oikeusturvaa teknologian avulla?
Riikka Koulun esitys käsitteli laaja-alaisesti informaatio- ja kommunikaatioteknologian
hyödyntämistä konfliktinhallinnassa. Esityksessä painotettiin, että riidanratkaisun digitalisaatio on monimuotoinen ja haastava tutkimuskohde ja, toisin kuin usein juhlapuheissa väi-
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tetään ja vaihtoehtoisen riidanratkaisun heikkouksien käytyä ilmi myös toivotaan, riidanratkaisuteknologia ei pysty tarjoamaan ihmeparannusta oikeusjärjestelmän valuvikoihin.
Riidanratkaisuteknologian sovelluksista ei ole
tällä hetkellä riittävästi tietoa, jotta voisimme
varmistua konfliktinhallinnan kestävästä ja oikeudenmukaisesta digitalisaatiosta.
Digitalisaatiosta puhuttaessa vaarana on
eri sovellusten niputtaminen yhteen. Osa sovelluksista pystyy alentamaan kynnystä päästä
oikeudelliseen apuun ja tarvittaessa myös riidanratkaisumenettelyyn tarjoamalla yksinkertaisia automatisoituja teknologiatyökaluja konfliktien neuvottelemiseen. Esimerkiksi lentojen
myöhästymisistä maksettavien korvausten hakemista sekä parkkisakkojen kiistämistä on automatisoitu kuluttajasovelluksilla ja palvelut
ovat löytäneet käyttäjäkuntansa. Sen sijaan
tuomioistuinten digitalisaatiosta puhuttaessa
automaation riskit näyttäytyvät lähes dystooppisina. Esimerkiksi Yhdysvalloissa keskustelua on herättänyt tuomareiden käyttämä rikoksentekijän uusimisriskiä arvioiva tekoälysovellus, jonka arvioitiin lähinnä uusintavan etniseen taustaan ja sukupuoleen liittyviä ennakkokäsityksiä. Riidanratkaisuteknologian ja oikeusturvan suhde ei ole yksiselitteinen.
Oikeusteknologian kehitystä ohjaa tällä hetkellä voimakkaasti kaupalliset intressit, mikä
saattaa osaltaan vääristää sovelluskehitystä.
Erityisesti riidanratkaisuteknologian käyttöön
ja teknologiapohjaisten sovellusten järjestelmäsuunnitteluun liittyy olennaisena osana sen
ratkaiseminen, miten sovelluksella ohjataan inhimillistä toimintaa, miten osallistuminen ja
kuulluksi tuleminen toteutetaan ja minkä merkityksen oikeusturvatakeet viime kädessä saavat. Kuitenkin erilaisista riidanratkaisuteknologian sovelluksista on kertynyt käyttökokemuksia maailmanlaajuisesti jo useammalta vuosikymmeneltä ja tämän kertyneen ymmärryksen pohjalta on osoitettavissa joitakin suuntaviivoja. Esimerkiksi keskustelu verkkovälitteisen riidanratkaisun (online dispute resolution,
ODR) mahdollisuuksista ja esteistä on osoittautunut mielenkiintoiseksi, kun ilmiö ei suurista odotuksista huolimatta ole pystynyt lunastamaan paikkaansa vakiintuneena kanava-
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na verkkokauppariitojen ratkaisemiseen. Syitä
epäonnistumiselle voidaan hakea niin ODRmenettelyiden vapaaehtoisuudesta, ratkaisujen täytäntöönpanokelvottomuudesta kuin
myös kuluttajien tietoisuuden ja elinkeinonharjoittajien kiinnostuksen puutteesta ja oikeudellisen sääntelyn epäselvyydestä.
Vedoten verkkovälitteisen riidanratkaisun
epäonnistumiseen Koulu painotti tarvetta kehittää julkisia sovelluksia, joissa hyödynnetään
riidanratkaisuteknologiaa mutta painotetaan
oikeusturvan merkitystä jo järjestelmäsuunnittelussa. Kaupallisen, yritysjohtoisen kehityksen vaarana on, että konfliktinhallintamekanismit typistyvät yritysten sisäisiksi kuluttajavalitusten käsittelykanaviksi, jolloin riidanratkaisun puolueettomuus katoaa. Tältä osin Koulun alustus myötäili Hodgesin ja Voetin empiiriseen tutkimukseen perustuvaa arvostusta
joustavia julkisia riidanratkaisukanavia kohtaan.
Prosessualistien tulisikin laajemmin osallistua riidanratkaisuteknologiasta käytävään keskusteluun, jotta oikeusturvan ja etiikan näkökulma tulee huomioiduksi. Samanaikaisesti teknologia tarjoaa prosessioikeuden tutkijoille uuden näkökulman oikeuden saatavuuteen, kun
problematiikka irrottautuu perinteisistä riidanratkaisumenettelyjen jaotteluista. Koulu peräänkuulutti tarvetta kehittää algoritmisen oikeudenmukaisuuden käsitettä, jonka kautta
voitaisiin lähestyä riidanratkaisuteknologiaan
liittyviä sääntelyn ja järjestelmäarkkitehtuurin
haasteita.

3. Yhteenveto
Alustukset ja kommenttipuheenvuorot
kuultuaan optimistinkin on pakko myöntää, että
oikeuksiin pääsemisen kriisiin ei ole helppoa ja
yleispätevää ratkaisua. On ilmeistä, että kaikkia keinoja tarvitaan, jos aineellisen lainsäädännön läpäisyvoima halutaan varmistaa tai edes
pitää ennallaan. Toistaiseksi kukaan ei ole vielä uskaltanut sanoa, että meidän on vain hyväksyttävä oikeuksien jääminen lakikirjan sivuille. Yksilöllisen oikeussuojan eetoksessa
sinänsä ei ole mitään vikaa, kunhan vain oikeuksiin pääsemistä sen kautta tuetaan (esimerkiksi oikeusapua laajentamalla) ja taloudel-

O IKEUS 1/2018

lista riskiä kohtuullistetaan (esimerkiksi yksipuolisilla kulusäännöillä). Tässä suhteessa suomalainen lainsäätäjä ei ole kantanut vastuutaan.
Lisäksi yksilöllistä oikeussuojaa on täydennettävä sekä kollektiivisella oikeussuojalla että
tehokkaalla asiamiesjärjestelmällä. Nykyinen
prosessilakihan ei esimerkiksi mitenkään noteeraa joukkokanteita tai pilottikanteita: ne ovat
prosessilain kannalta ”tavallisia” oikeudenkäyntejä.
Toistaiseksi emme tiedä, miten oikeuden
digitalisaatio yleensä ja oikeudenkäynnin digitalisaatio erityisesti vaikuttavat oikeuksiin
pääsyyn. Tosin pessimisti veikkaisi, että kumpikaan ei tule poistamaan oikeuksiin pääsyn
kynnystä, kynnys vain muuttuu erilaiseksi. Tiedollisesti ja taloudellisesti vahvat toimijat ovat
varmasti vahvoja myös digitalisoituneessa maailmassa. Selvää toki on, että access to justice tutkimuksen on otettava tämä muutos tutkimuskohteeksi.
Seminaari mursi myytin prosessioikeuden
tutkimuksen erityisestä kansallisuudesta ja sulkeutuneisuudesta. Päinvastoin prosessioikeuden moderni tutkimus hakee vaikutteita ulkomaisesta tutkimuksesta. Onhan perimmäinen
ongelma, miten päästä oikeuksiin mahdollisimman varmasti, mahdollisimman joutuisasti ja
mahdollisimman riskittömästi, sama kaikissa
maissa. Kuulija myös huomasi, että suomalainen tutkimus on ainakin kollektiivisen oikeussuojan osalta varsin hyvin ajan tasalla. Joku
ehkä ajatteli, että suomalaisella prosessioikeuden tutkimuksella on kerrankin jotain tarjottavaa kansainväliselle keskustelulle. Yleensähän
pienet ja perifeeriset oikeuskulttuurit ovat pelkästään vastaanottajia kansainvälisissä trendeissä.
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