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439/2018

Laki
oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 1 §:n 2 momentti ja 3 §, 10 luvun 19 §:n

3 momentti, 21 §:n 2 momentti ja 22 § sekä 11 luvun 3 §:n 1 momentti ja 3 b §,
sellaisina kuin ne ovat, 5 luvun 1 §:n 2 momentti laissa 1052/1991 ja 3 § laissa

595/1993, 10 luvun 19 §:n 3 momentti, 21 §:n 2 momentti ja 22 § laissa 135/2009 sekä
11 luvun 3 §:n 1 momentti laissa 440/2011 ja 3 b § laissa 362/2010, sekä

lisätään 5 lukuun uusi 3 a § ja 10 lukuun uusi 17 a § seuraavasti:

5 luku

Riita-asian vireillepano ja valmistelu

1 §
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

Kun haastehakemus saapuu kansliaan, asia tulee vireille ja sen valmistelu alkaa. Jos
haastehakemus on saapunut virka-ajan päätyttyä, katsotaan se saapuneeksi seuraavana ar-
kipäivänä.

3 §
Jos asia koskee
1) tietyn määräistä saamista,
2) hallinnan tai rikkoutuneen olosuhteen palauttamista taikka
3) häätöä
ja kantaja ilmoittaa, ettei asia hänen käsityksensä mukaan ole riitainen (summaarinen

riita-asia), haastehakemuksessa on vaatimuksen perusteena tarpeen mainita ainoastaan ne
seikat, joihin vaatimus välittömästi perustuu. Tällöin ei tarvitse ilmoittaa myöskään 2 §:n
1 momentin 3 kohdassa mainittuja todisteita. Haastehakemuksessa on kuitenkin täsmälli-
sesti yksilöitävä se sopimus, sitoumus tai muu kirjallinen todiste, johon kantaja vetoaa.

3 a §
Oikeushenkilön, elinkeinonharjoittajan, ammattimaista perintätoimintaa harjoittavan

luonnollisen henkilön sekä oikeudenkäyntiasiamiehen ja -avustajan on toimitettava sum-
maarisen riita-asian haastehakemus käräjäoikeuteen sähköisesti tietojärjestelmäyhteyden
tai asiointiliittymän välityksellä. Muulla tavalla toimitettu haastehakemus jätetään tutki-
matta.

Haastehakemusta ei kuitenkaan 1 momentin nojalla jätetä tutkimatta, jos haastehake-
mus vaatimuksen tai vaatimuksen perusteiden vuoksi ei ole laadittavissa tietojärjestelmä-
yhteyden tai asiointiliittymän edellyttämään muotoon.
HE 190/2017
LaVM 3/2018
EV 32/2018
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10 luku

Oikeuspaikasta riita-asiassa

Ehdottomat oikeuspaikat

17 a §
Summaarisia riita-asioita tutkitaan Ahvenanmaan, Itä-Uudenmaan, Helsingin, Kymen-

laakson, Lapin, Oulun, Pirkanmaan, Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen käräjäoikeuksissa.
Käräjäoikeuksien tuomiopiireistä näissä asioissa säädetään valtioneuvoston asetuksella.

19 §
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

Oikeuspaikkasopimusta ei saa tehdä 11–17 §:ssä tarkoitetussa asiassa. Jos asia käsitel-
lään ja ratkaistaan 17 a §:ssä tarkoitettuna summaarisena riita-asiana, oikeuspaikkasopi-
mus jätetään ottamatta huomioon.

21 §
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

Jos 11–17 tai 17 a §:ssä tarkoitettu asia on pantu vireille muussa kuin lailla osoitetussa
käräjäoikeudessa, käräjäoikeuden on omasta aloitteestaan jätettävä asia tutkimatta, jollei
käräjäoikeus siirrä asiaa 22 §:n nojalla toiseen käräjäoikeuteen.

22 §
Jos käräjäoikeus katsoo, että se ei ole toimivaltainen tutkimaan asiaa, käräjäoikeuden

on kantajan tai hakijan suostumuksella siirrettävä asia toimivaltaiseen käräjäoikeuteen.
Käräjäoikeus saa kuitenkin jättää asian siirtämättä, jos toimivaltainen käräjäoikeus ei ole
vaikeuksitta selvitettävissä.

Jos 17 a §:n perusteella toimivaltainen käräjäoikeus ei hyväksy kannetta yksipuolisella
tai myöntämisen perusteella annetulla tuomiolla eikä käräjäoikeus ole muulla perusteella
toimivaltainen tutkimaan asiaa, asia on siirrettävä käsiteltäväksi toimivaltaiseen käräjäoi-
keuteen 1 momentissa tarkoitetulla tavalla. Asiaa ei kuitenkaan tarvitse siirtää, jos käräjä-
oikeus jättää kanteen tutkimatta tai hylkää sen kokonaan tai osittain 5 luvun 6 §:n tai
13 §:n 1 momentin nojalla taikka jättää yksipuolisen tuomion takaisinsaantia koskevan
hakemuksen tutkimatta 12 luvun 15 §:n 3 momentin nojalla. Asia voidaan myös jättää
siirtämättä asianosaisten nimenomaisella suostumuksella.

Siirtävän käräjäoikeuden asiaan liittyvät päätökset ja muut toimenpiteet ovat voimassa,
kunnes se käräjäoikeus, johon asia on siirretty, toisin päättää. Siirtämistä koskevaan pää-
tökseen ei saa hakea muutosta.

11 luku

Tiedoksiannosta oikeudenkäynnissä

3 §
Kun tuomioistuin tai syyttäjä huolehtii tiedoksiannosta, tiedoksianto toimitetaan lähet-

tämällä asiakirja asianosaiselle:
1) postitse saantitodistusta vastaan;
2) kirjeellä, jos voidaan olettaa, että vastaanottaja saa tiedon asiakirjasta ja määräpäi-

vään mennessä palauttaa todistuksen tiedoksiannon vastaanottamisesta; tai
3) sähköisenä viestinä siten kuin sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa anne-

tun lain (13/2003) 18 §:ssä säädetään.
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
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3 b §
Kun tuomioistuin huolehtii tiedoksiannosta, se voidaan toimittaa myös siten, että tie-

doksi annettavan asiakirjan sisältö kerrotaan vastaanottajalle puhelimitse (puhelintiedok-
sianto). Puhelimitse ei kuitenkaan voida antaa tiedoksi haastetta muussa kuin 5 luvun
3 §:ssä tarkoitetussa asiassa.

Puhelintiedoksianto voidaan toimittaa, jos se soveltuu tiedoksiantoon asiakirjan laajuu-
teen ja laatuun nähden ja jos vastaanottaja epäilyksettä saa puhelimitse tiedon asiakirjasta
ja ymmärtää tiedoksiannon merkityksen.

Puhelimitse vastaanottajalle on ilmoitettava asiakirjasta asia, vaatimus tai velvoite ja
sen pääasiallinen peruste, määräaika ja uhka sekä muut vastaavat tarpeelliset seikat. Puhe-
limitse tiedoksi annettu asiakirja on lähetettävä viipymättä kirjeenä tai sähköisenä viestinä
vastaanottajan ilmoittamaan osoitteeseen, jollei se ole erityisestä syystä ilmeisen tarpee-
tonta. Puhelintiedoksiannon toimittaa haastemies tai asianomaisen tuomioistuimen virka-
mies. Tiedoksiannosta on laadittava todistus noudattaen soveltuvin osin, mitä 17 §:n
1 momentissa säädetään, ja lähetettävä viipymättä vastaanottajalle siitä jäljennös kir-
jeenä tai sähköisenä viestinä vastaanottajan ilmoittamaan osoitteeseen. Vastaanottajal-
le lähetettävä kappale tiedoksiantotodistuksesta voidaan allekirjoittaa koneellisesti siten
kuin sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain 20 §:n 1 momentissa
säädetään.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2019.
Ennen tämän lain voimaantuloa vireille tulleisiin asioihin sovelletaan tämän lain voi-

maan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Lain 11 luvun 3 ja 3 b §:ää sovelletaan kuiten-
kin myös asioihin, jotka ovat tuomioistuimessa vireillä tämän lain tullessa voimaan.

Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2018

Tasavallan Presidentti
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