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velan vanhentumisesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2011

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan velan vanhentumisesta annetun lain (728/2003) 11 §:n 1 ja 2 momentti, sellaisena

kuin niistä on 1 momentti osaksi laissa 428/2010, seuraavasti:

11 §

Oikeudelliset katkaisutoimet

Velan vanhentuminen katkeaa niin kuin
2 momentissa säädetään, jos:

1) velkoja panee vireille saatavaa koskevan
kanteen velallista vastaan tai esittää saatavaa
koskevan vaatimuksen tuomioistuimessa, ku-
luttajariitalautakunnassa tai laissa säädetyssä
muussa toimielimessä tai menettelyssä, jossa
voidaan antaa ratkaisu tai ratkaisusuositus,
taikka toimielimessä, joka on merkitty Eu-
roopan komission pitämään tietokantaan ku-
luttajariitoja ratkaisevista elimistä;

2) velkoja ilmoittaa saatavan velallista kos-
kevan julkisen haasteen johdosta taikka velal-
lisen konkurssissa tai muussa maksukyvyttö-
myysmenettelyssä tai kun velka muutoin ote-
taan huomioon menettelyn yhteydessä;

3) velkoja panee vireille ulosottoasian tai
jos velka muutoin otetaan huomioon ulosot-
tomenettelyssä; tai

4) saatava otetaan käsiteltäväksi tuomiois-
tuinsovittelussa tai sellaisessa sovittelumenet-
telyssä, jossa tehty sovinto voidaan vahvistaa
täytäntöönpanokelpoiseksi siten kuin riita-
asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistami-
sesta yleisissä tuomioistuimissa annetussa
laissa (394/2011) säädetään.

Kun 1 momentin 1 tai 3 kohdassa tarkoi-
tettu asia tulee vireille, kun tehdään päätös
2 kohdassa tarkoitetun menettelyn aloittami-
sesta tai kyseistä velkaa koskevasta väliaikai-
sesta kiellosta taikka kun tehdään päätös tai
sopimus 4 kohdassa tarkoitetun sovittelun
aloittamisesta, vanhentuminen keskeytyy me-
nettelyn ajaksi. Vanhentuminen katsotaan
katkenneeksi sinä päivänä, jona lainvoimai-
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seksi tullut tuomio on annettu tai asian käsit-
tely on muutoin päättynyt.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 21 päivänä tou-
kokuuta 2011.

Tätä lakia sovelletaan myös velkaan, jonka
peruste on syntynyt ennen tämän lain voi-
maantuloa.
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