Finnish Arbitration Academy – Välimieskoulu
Ohjelma
Välimieskoulu koostuu seitsemästä koulutuskerrasta (yksi koko päivän kestävä koulutus ja kuusi
neljän tunnin koulutusta). Koulutusten aikana käsiteltäviä aiheita lähestytään alustusten,
ennakkotehtävien ja keskusteluiden kautta. Tarkoituksena on myös varata aikaa
pienryhmäkeskusteluille ja verkostoitumiselle.
Koulutuspaikkana toimii Hotelli Haven Helsingin keskustassa (Unioninkatu 17, Helsinki).
1. Koulutuskerta 6.2.2017 kello 9:00 – 16:30
9:00 – 10:00

I. Ohjelman ja osallistujien esittely; välimieslautakunnan toiminnan
esittely
Heidi Merikalla-Teir, pääsihteeri, Keskuskauppakamarin välimieslautakunta

10:00 – 10:20

Kahvi- ja verkostoitumistauko

10:20 – 11:45

II. Välimiesmenettelyn normipohja ja yleiset periaatteet
Käsiteltäviä aiheita mm.:
-

välimiesmenettelylain, välimieslautakunnan sääntöjen, välityssopimuksen
määräysten ym. hierarkia
osapuolten autonomian vaikutus
UNCITRALin mallilain ja New Yorkin konvention merkitys Suomessa käytävän
välimiesmenettelyn kannalta
kansainvälisen asianajajaliiton IBA:n todistelua-, esteellisyyttä- ym. asioita
käsittelevien suuntaviivojen ja periaatteiden merkitys
muut välimiesmenettelyn yleiset periaatteet

Mika Hemmo, professori, oikeustieteen tohtori, Helsingin yliopisto
11:45 – 12:45

Lounas

12:45 – 14:15

III. Välityssopimus – tulkinta, laadinta ja sudenkuoppien välttäminen
Käsiteltäviä aiheita mm.:
-

välityssopimuksen muotovaatimukset
millaiset riidat ovat välityskelpoisia?
välityssopimuksen soveltamisala
välityssopimuksen sitovuus suhteessa ei-allekirjoittajaosapuoliin
välimiesoikeuden aineellista toimivaltaa rajoittavat välityssopimukset
milloin välityssopimusta voidaan kohtuullistaa?
separabiliteettioppi ja kompetenssi-kompetenssi
välityslausekkeen laadinta - drafting techniques & "sudenkuoppien" välttäminen

Petra Kiurunen, osakas, Lindfors & Co, varapuheenjohtaja, Keskuskauppakamarin
välimieslautakunta
14:15 – 14:30

Kahvi- ja verkostoitumistauko
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14:30 – 16:30

IV. Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukainen
prosessi: Menettely ennen välimiesoikeuden muodostamista
Käsiteltäviä aiheita mm.:
-

välimiesmenettelyn käynnistäminen
välimieslautakunnan toimivallan määräytyminen
välimiesten nimeäminen ja vahvistaminen

Mika Savola, osakas, Hannes Snellman; puheenjohtaja, Keskuskauppakamarin
välimieslautakunta
2. Koulutuskerta 6.3.2017 kello 15:00 – 19:00
15:00 – 19:00

V. Menettelystä välimiesoikeudessa, osa 1/2
Käsiteltäviä aiheita mm.:
Prosessin organisointi ja välimiesten prosessinjohto
- järjestäytymisistunnon tarkoitus sekä istunnossa sovittavat ja päätettävät asiat
- prosessiaikataulun laatiminen ja muuttaminen
- sihteerin käyttäminen
- välimiesten prosessipäätökset; kohde, muoto ja laatimistekniikka
- prekluusiouhan / cut-off daten asettaminen
- pre-hearing conferences
- välimiesten materiaalinen prosessinjohto
Marko Hentunen, osakas, Asianajotoimisto Castrén & Snellman, varapuheenjohtaja,
Keskuskauppakamarin välimieslautakunta
3. Koulutuskerta 20.3.2017 kello 15:00 – 19:00

15:00 – 19:00

VI. Menettelystä välimiesoikeudessa, osa 2/2
Käsiteltäviä aiheita mm.:
1. Todistelu välimiesoikeudessa
- kirjalliset todisteet (ml. editiokysymykset)
- henkilötodistajat ja suullisen käsittelyn järjestäminen (ml. pää-, vasta- ja
uudelleenkuulustelun käytännön toteuttaminen)
- asiantuntijatodistelu
- katselmus
2. Välimiesten määrättävissä olevat turvaamistoimet
3. Loppulausunnot ja oikeudenkäyntikulut
- suulliset vs. kirjalliset loppulausunnot
- mahdollisuus vastapuolen loppulausunnon kommentointiin
- oikeudenkäyntikuluvaatimusten erittely ja kommentointi
4. Menettelyn julistaminen päättyneeksi
Petra Kiurunen, osakas, Lindfors & Co; varapuheenjohtaja, Keskuskauppakamarin
välimieslautakunta
Petri Taivalkoski, osakas, Roschier; jäsen, Keskuskauppakamarin välimieslautakunta
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4. Koulutuskerta 3.4.2017 kello 15:00 – 19:00
15:00 – 19:00

VII. Multiparty- ja multicontract -menettelyjen erityiskysymykset;
välimiesmenettelyn kustannukset ja lopettaminen
Käsiteltäviä aiheita mm.:
1. Multiparty- ja multicontract -menettelyjen erityiskysymykset
2. Välimiesmenettelyn kustannukset
- välimiesten palkkioiden määräytyminen ja maksaminen (ml. alv-kysymykset)
- välimieslautakunnan hallinnointimaksun määräytyminen ja maksaminen
- välimiesten kulujen korvauskelpoisuus ja menettelytavat kulujen korvaamisessa
- mahdollinen välimiesoikeuden sihteerille tuleva korvaus
- asianosaisten oikeudenkäyntikulujen korvaaminen: välimiesten harkinnassa
huomioitavat seikat
3. Erityyppiset välitystuomiot ja menettelyn lopettamispäätös
- lopullinen välitystuomio
- osa- ja välituomio
- sovinnon vahvistaminen välitystuomiolla
- menettelyn lopettamispäätös
Mika Savola, osakas, Hannes Snellman; puheenjohtaja, Keskuskauppakamarin
välimieslautakunta
5. Koulutuskerta 24.4.2017 kello 15:00 – 19:00

15:00 – 19:00

VIII. Välitystuomion laadinta; tuomioharkinta ja kokemuksia
välitystuomion laadinnasta
Käsiteltäviä aiheita mm.:
1. Tuomion laatiminen: best practices (Marko Wainio)
- resiitti
- näytön arviointi
- perustelujen kirjoittaminen
- tuomiolauselma ja muutoksenhakuohjaus välimiesten palkkioratkaisuun
2. Tuomioharkinta ja kokemuksia välitystuomion laadinnasta (Pekka Puhakka)
Marko Wainio, osakas, HPP Asianajotoimisto
Pekka Puhakka, osakas, HPP Asianajotoimisto
6. Koulutuskerta 8.5.2017 kello 15:00 – 19:00

15:00 – 19:00

IX. Välimiesmenettelyn ja tuomioistuinmenettelyn liitynnöistä;
FAI-sovittelun lähtökohdista ja liitynnöistä välimiesmenettelyyn
Käsiteltäviä aiheita mm.:
1. Välimiesmenettelyn ja tuomioistuinmenettelyn liitynnöistä (Tarja Honkanen)
- tuomioistuimen toimenpiteet välimiesmenettelyn aikana (turvaamistoimet,
todistajien kuuleminen, asiakirjojen esittäminen, jne.)
- tuomioistuinmenettelyt välimiesmenettelyn jälkeen (välitystuomion
täytäntöönpano, kumoamis- ja mitättömyyskanteet, jne.)
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2. FAI-sovittelun lähtökohdista ja liitynnöistä välimiesmenettelyyn (Petri Taivalkoski)
- sovittelusopimus / -lauseke
- fasilitatiivinen vs. evaluatiivinen sovittelu
- asianosaisautonomia ja sen rajat
- sovittelun suhde välimiesmenettelyyn
- sovinnon vahvistaminen välitystuomiolla
- luottamuksellisuus ja vetoamiskielto
Tarja Honkanen, osastonjohtaja, käräjätuomari, Helsingin käräjäoikeus
Petri Taivalkoski, osakas, Roschier; jäsen, Keskuskauppakamarin välimieslautakunta
7. Koulutuskerta 22.5.2017 kello 15:00 – 19:00
15:00 – 17:00

X. International Arbitration – How Does It Differ From Domestic
Arbitration?
Kansainvälisen välimiesmenettelyn asiantuntija, vahvistuu myöhemmin

17:00 – 19:00

Välimieskoulun päättäminen ja verkostoitumistilaisuus
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