
EUROOPPALAINEN MAKSAMISMÄÄRÄYSMENETTELY JA  
EUROOPPALAINEN VÄHÄISTEN VAATIMUSTEN MENETTELY  

– JÄSENVALTIOITTAIN EROAVAT YHTENÄISTETYT MENETTELYT?

(Das europäische Mahnverfahren und das europäische Verfahren  
für geringfügige Forderungen – vereinheitlichte Verfahren,  

die sich je nach Mitgliedsstaat unterscheiden?)

1	 Uudet	kansallisen	oikeudenkäynnin	
korvaavat	eurooppalaiset	menettelyt

Eurooppalainen maksamismääräysmenettely ja 
eurooppalainen vähäisten vaatimusten menettely 
ovat EU-asetuksiin perustuvia tuomioistuinmenet-
telyjä, joiden avulla Euroopan unioni on pyrkinyt 
puuttumaan velkojen rajat ylittävän perinnän ongel-
miin ja parantamaan velkojien oikeussuojan saata-
vuutta. Nämä eurooppalaiset menettelyt on tarkoi-
tettu yksinkertaisiksi, nopeiksi ja kustannuksiltaan 
edullisiksi keinoiksi hankkia täytäntöönpanokel-
poinen ulosottoperuste rahasaatavan perimiseksi 
rajat ylittävissä asioissa. Turvautuessaan näihin 
menettelyihin velkojan ei tarvitse tutustua itselleen 
vieraaseen oikeusjärjestelmään käynnistääkseen 
velkomisasian tuomioistuinkäsittelyn, vaan lähtö-
kohtaisesti hänen vaatimuksensa käsitellään kai-
kissa jäsenvaltioissa yhdenmukaisessa yksinkertai-
sessa menettelyssä.1 

Menettelyjen yksinkertaisuuteen pyritään muun 
muassa vakiolomakkeiden käyttämisellä. Käännös-
kustannusten vähentämiseksi lomakkeet ovat saa-
tavissa kaikilla EU:n virallisilla kielillä. Vakiolo-
makkeiden tarkoituksena on myös mahdollistaa 

asianosaisille asiansa ajaminen ilman juristin apua. 
Kantaja panee menettelyn vireille täyttämällä vaa-
timuslomakkeen ja toimittamalla sen toimivaltai-
seen tuomioistuimeen. Myös vastaaja voi antaa 
vas tauk sensa asetuksen liitteenä olevalla lomak-
keella. Prosessin lopputuloksena velkoja saa ulos-
ottoperusteen, joka on ilman erillistä vahvistamis-
ta täytäntöönpanokelpoinen toisessa jäsenvaltiossa. 
Eurooppalaiset menettelyt ovat vaihtoehto kansal-
lisia säännöksiä noudattaville oikeudenkäynneille 
ja muille vastaaville prosesseille silloin, kun on 
kyseessä jäsenvaltioiden rajat ylittävä asia. Asia 
katsotaan valtioiden rajat ylittäväksi silloin, kun 
ainakin yhden asianosaisen kotipaikka on muualla 
kuin tuomioistuinmaassa. 

Molemmilla eurooppalaisilla menettelyillä on 
useita yhteisiä piirteitä keskenään. Niillä on kui-
tenkin myös keskeisiä eroja. Menettelyt eroavat 
toisistaan ensinnäkin siltä osin, minkätyyppisiä 
vaatimuksia menettelyssä voidaan käsitellä. Euroop-
palainen maksamismääräysmenettely on käytettä-
vissä vain rahasaatavan perimiseksi. Vähäisten 
vaatimusten menettelyssä voidaan sitä vastoin käsi-
tellä muunkin tyyppisiä vaatimuksia. Maksamis-
määräysmenettelyssä voidaan periä miten suuria 

1 Pääsääntöisesti eurooppalaiset menettelyt kuuluvat jäsenvaltioiden tuomioistuinten toimivallan piiriin. Ruotsissa euroop-
palaiset maksamismääräykset käsittelee kuitenkin kruununvoutiviranomainen (kronofogdemyndighet).
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saatavia tahansa. Vähäisten vaatimusten menette-
lyssä vaatimuksen taas on oltava nimenomaan 
vähäinen eli enintään 2000 euron arvoinen. 

Menettelyjen tuomioistuinkäsittelyssä on perus-
tavia eroa siitä syystä, että eurooppalaisessa vähäis-
ten vaatimusten menettelyssä voidaan käsitellä 
riitainenkin vaatimus. Menettely on siksi kontra-
diktorista ja asianosaiset voivat esittää omaa kan-
taansa tukevia todisteita. Eurooppalainen maksa-
mismääräysmenettely on sitä vastoin tarkoitettu 
sellaisten saatavien perimiseksi, jotka velkoja olet-
taa riidattomiksi. Vastaajalla on kyllä oikeus rii-
tauttaa velkojan vaatimus, mutta tämän jälkeen 
maksamismääräysmenettely päättyy ja riitautetun 
asian käsittelyä on jatkettava muussa prosessissa.

Eurooppalaisesta maksamismääräyksestä sää-
detään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuk-
sessa (EY) N:o 1896/2006, annettu 12 päivänä 
joulukuuta 2006, eurooppalaisen maksamismää-
räysmenettelyn käyttöönotosta, josta käytetään jäl-
jempänä lyhennettä EMM-asetus. Sen soveltaminen 
alkoi jäsenvaltioissa 12.12.2008. Eurooppalaisesta 
vähäisten vaatimusten menettelystä säädetään puo-
lestaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuk-
sessa (EY) N:o 861/2007, annettu 11 päivänä hei-
näkuuta 2007, eurooppalaisesta vähäisiin vaati-
muksiin sovellettavasta menettelystä (EVV-asetus). 
Sen soveltaminen alkoi hieman myöhemmin kuin 
EMM-asetuksen eli 1.1.2009. Kumpaakin asetusta 
sovelletaan kaikissa muissa EU:n jäsenvaltioissa 
paitsi Tanskassa.2

Eurooppalainen maksamismääräysmenettely ja 
vähäisten vaatimusten menettely eivät ole ensim-
mäisiä EU:n asetuksiin perustuvia menettelyjä, 
joilla Bryssel I -asetukseen3 perustuvaa tuomioiden 
tunnustamisen ja täytäntöönpanon järjestelmää on 
pyritty tehostamaan. Niitä ennen säädettiin Euroo-

pan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 
805/2004, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, 
riitauttamattomia vaatimuksia koskevan eurooppa-
laisen täytäntöönpanoperusteen käyttöönotosta eli 
TEE-asetus. Siinä ei kuitenkaan säädetä yhtenäis-
tetystä oikeudenkäynnin korvaavasta tuomioistuin-
menettelystä, vaan asetuksessa mahdollistetaan 
tavanomaisessa kansallisessa prosessissa annetun 
tuomion vahvistaminen eurooppalaiseksi täytän-
töönpanoperusteeksi. Näin tuomiota ei enää tarvit-
se vahvistaa täytäntöönpanokelpoiseksi täytäntöön-
panomaassa kuten on tehtävä sovellettaessa Brys-
sel I -asetusta. TEE-asetukseen perustuva menet-
tely on säädetty ennen kaikkea Bryssel I -asetuksen 
mukaisen eksekvatuurimenettelyn korvaavaksi pro-
sessiksi.4 Tässä artikkelissa keskitytään kuitenkin 
EMM- ja EVV-asetuksissa säänneltyihin kansalli-
sen oikeudenkäynnin korvaaviin menettelyihin.

Vaikka eurooppalaisen maksamismääräysme-
nettelyn ja vähäisten vaatimusten menettelyn sovel-
taminen on rajattu koskemaan vain riidattomia tai 
arvoltaan vähäisiä asioita, ne merkitsevät silti mul-
listusta eurooppalaisen prosessioikeuden alalla. 
Perinteisesti niin eurooppalaisen kuin laajemmin 
kansainvälisen prosessioikeuden perustavana läh-
tökohtana on ollut lex fori -periaatteen noudatta-
minen. Lex fori -periaate tarkoittaa sitä, että tuo-
mioistuin tai muu lainkäyttöelin noudattaa aina 
oman maansa prosessilakia.5 Toisin sanoen vaikka 
tuomioistuimen käsiteltävänä on kansainvälinen 
asia, jossa asiakysymys on ratkaistava vieraan maan 
lain (lex causae) mukaisesti, oikeudenkäyntime-
nettelyssä noudatetaan tuomioistuimen oman maan 
lakia. Eurooppalainen maksamismääräysmenette-
ly ja vähäisten vaatimusten menettely sitä vastoin 
perustuvat yhtenäistettyyn EU-oikeudelliseen sään-
telyyn. 

2 Tanskan erityisasema EMM- ja EVV-asetuksia sovellettaessa perustuu siihen, että Tanska on jättäytynyt oikeudellista 
yhteistyötä yksityisoikeudellisissa asioissa koskevien Euroopan yhteisön perustamissopimuksen artiklojen soveltamisen ulko-
puolelle. Ks. esim. Heidi Lindfors, Eurooppalaiset ulosottoperusteet 2012, s. 22.

3 Neuvoston asetus (EY) N:o 44/2001, annettu 22 päivänä joulukuuta 2000, tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden 
tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla.

4 TEE-asetuksen mukaisesta vahvistamismenettelystä ks. esim. Heidi Lindfors, TEE-asetuksen mukainen riitauttamattomien 
vaateiden täytäntöönpano, teoksessa Insolvenssioikeus 2009, s. 998–1001.

5 Lex fori -periaatteesta laajemmin ks. esim. Risto Koulu, Kansainvälinen prosessioikeus pääpiirteittäin 2003, s. 35–38.
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EMM- ja EVV-asetukset poikkeavat olennai-
sesti myös muista siviiliprosessioikeuden alalla 
säädetyistä EU:n asetuksista. Bryssel I -asetuksen 
lisäksi tähän ryhmään kuuluvat EU:n tiedoksian-
toasetus ja todisteluasetus.6 EU:n asetuksilla on 
tähän asti säädetty vain oikeudenkäyntimenettelyn 
tietyistä yksittäisistä kysymyksistä. Oikeudenkäyn-
ti on muutoin perustunut kunkin maan kansalliseen 
lainsäädäntöön. EMM- ja EVV-asetukset eroavat 
aikaisemmista prosessioikeuden alaan kuuluvista 
asetuksista myös siinä, että niissä ei ole kansallisia 
oikeudenkäyntejä koskevia säännöksiä. Näillä ase-
tuksilla ei säännellä miltään osin jäsenvaltioiden 
kansalliseen lainsäädäntöön perustuvia oikeuden-
käyntejä, vaan niillä luodaan kansallisten menet-
telyjen rinnalle kokonaan uudet eurooppalaiset 
menettelyt. Voidaan lisäksi sanoa, ettei EMM- ja 
EVV-asetuksilla myöskään pyritä harmonisoimaan 
kansallisia prosessilakeja, sillä niissä ei säädetä 
jäsenvaltioille velvollisuutta muuttaa kansallisissa 
oikeudenkäynneissä noudatettavaa lainsäädäntöään 
jollakin yhdenmukaisella tavalla.7 

2	 Kansallisten	säännösten	huomioon	
ottaminen	

Vaikka EMM- ja EVV-asetusten säätämisen 
tavoitteena on ollut luoda itsenäiset eurooppalaiset 
menettelyt, jotka ovat yhdenmukaisia kaikissa 
jäsenvaltioissa ja joihin voidaan turvautua kansal-
listen prosessien vaihtoehtona, menettelyt väistä-
mättä kytkeytyvät sen maan kansalliseen prosessi-
lainsäädäntöön, jonka tuomioistuimessa asia on 
vireillä. Tosiasiassa eurooppalaiset menettelyt eivät 
olekaan yksityiskohdissaan yhdenmukaisia kaikis-
sa jäsenvaltioissa. Epäilemättä tiettyä menettelyjen 
eriytymistä jäsenvaltioittain tapahtuisi, vaikka ase-

tukset aukottomasti sääntelisivät kaikki menette-
lyihin liittyvät prosessuaaliset kysymykset. Ase-
tuksia soveltavat tuomarit tulkitsisivat niissä olevia 
säännöksiä hyvin todennäköisesti oman kansallisen 
traditionsa valossa.

Eurooppalaisten menettelyjen muotoutumista 
erilaisiksi eri jäsenvaltioissa aiheutuu kuitenkin 
myös asetusten omien säännösten perusteella. 
EMM- ja EVV-asetuksissa menettelyt kytketään 
useissa kohdin kansalliseen prosessilainsäädäntöön. 
On selvää, että jos menettelyissä noudatetaan edes 
osittain jäsenvaltioiden kansallisia säännöksiä, 
menettelyjen yhdenmukaisuus vähenee. Kansallis-
ten lakien soveltaminen eriyttää menettelyt erilai-
siksi sen mukaan, missä jäsenvaltiossa ne käsitel-
lään. Ensisilmäyksellä vaikuttaa suorastaan para-
doksaaliselta, että kaikissa jäsenvaltioissa saman-
laiseksi tarkoitetussa menettelyssä säädetään kui-
tenkin noudatettavaksi jäsenvaltioittain vaihtelevia 
säännöksiä. Tässä artikkelissa tarkastellaan kokoa-
vasti EU:n yhtenäistetyn sääntelyn ja kansallisen 
lainsäädännön välistä suhdetta menettelyjen yhte-
näisyyden näkökulmasta. Kansallisen lain vaiku-
tuksen havainnollistamiseksi asetusten eräät yksit-
täiset säännökset nostetaan esimerkkeinä esille. 

Kysymys jäsenvaltioiden kansallisen lainsää-
dännön ja yhtenäistetyn eurooppalaisen sääntelyn 
välisestä suhteesta on keskeinen EMM- ja EVV-
asetusten soveltamisen kannalta. Ei olekaan yllät-
tävää, että ensimmäinen eurooppalaisia menette-
lyjä koskeva ennakkoratkaisupyyntö Euroopan 
unionin tuomioistuimelle käsittelee pohjimmiltaan 
juuri tätä kysymystä. Puolalainen tuomioistuin on 
keväällä 2011 esittänyt eurooppalaisen maksamis-
määräysmenettelyn hakemuksen muotovaatimuk-
siin ja menettelyssä perittävissä oleviin korkosaa-
taviin liittyvän ennakkoratkaisupyynnön. Euroopan 
unionin tuomioistuin ei vielä ole antanut asiassa 

6 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1393/2007, annettu 13 päivänä marraskuuta 2007, oikeudenkäynti- ja 
muiden asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1348/2000 kumoamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1206/2001, annettu 28 päivänä toukokuuta 
2001, jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden 
vastaanottamisessa.

7 KOM (2004) 173, s. 9 ja KOM (2005) 87, s. 7. Siviiliprosessioikeuden harmonisoinnista yleisemmin ks. esim. Lindfors 
2012, s. 49–54.
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ratkaisuaan, mutta julkisasiamiehen ratkaisuehdo-
tus on ollut käytettävissä tätä artikkelia kirjoitet-
taes sa.8

EMM- ja EVV-asetuksia tarkastelemalla havai-
taan kolme erilaista lainsäädäntöteknistä ratkaisua, 
joiden kautta jäsenvaltioiden kansallinen lainsää-
däntö vaikuttaa siihen menettelyyn, jossa euroop-
palainen maksamismääräys tai vähäinen vaatimus 
käsitellään. Ehkä helpoimmin yhtenäistetyn sään-
telyn kytkeytyminen kansalliseen lainsäädäntöön 
on nähtävissä siinä, että tietty asia on asetuksessa 
säädetty ratkaistavaksi nimenomaan kansallisen 
lain perusteella. Esimerkiksi EVV-asetuksen 17 
artiklan mukaan mahdollisuus hakea muutosta 
vähäisten vaatimusten menettelyssä annettuun tuo-
mioon ratkaistaan kansallisen lainsäädännön perus-
teella. Tätä sääntelyä tarkastellaan lähemmin seu-
raavassa luvussa.

Toinen kansallisen lain vaikutustapa eurooppa-
laisissa menettelyissä ilmenee siinä, että kansallinen 
laki saattaa määrittää yhdessä asetuksen sääntelyn 
kanssa sen, mikä on yksittäisessä jäsenvaltiossa 
sallittu menettelytapa. Tietyt asetuksissa säädetyt 
toimenpiteet ovat nimittäin mahdollisia vain, jos 
ne eivät ole kansallisen lain vastaisia. Yksittäisen 
jäsenvaltion lainsäädäntö saattaa siten estää tietyn 
toimenpiteen suorittamisen, vaikka siihen voidaan 
turvautua muissa jäsenvaltioissa käynnissä olevis-
sa eurooppalaisissa menettelyissä. 

EMM-asetuksen 13 ja 14 artikloissa säädetään 
niistä tavoista, joilla maksamismääräys voidaan 
antaa tiedoksi vastaajalle. Yksittäistapauksessa sal-
littu tiedoksiantotapa määräytyy näiden artiklojen 
lisäksi sen valtion lainsäädännön perusteella, jossa 
määräys annetaan tiedoksi. Toisin sanoen vaikka 
EMM-asetus sallii tietyn tiedoksiantotavan käyttä-
misen, vain kansallisen lain sallimia tiedoksianto-
tapoja voidaan käyttää. Kansallisen lain rajoitukset 
voivat perustua yleisiin tiedoksiantoa koskeviin 

säännöksiin tai eurooppalaista maksamismääräys-
menettelyä täydentävään kansalliseen lakiin.9 Kan-
sallisella lailla voidaan kuitenkin vain rajoittaa 
asetuksessa sallittujen tiedoksiantotapojen käyttä-
mistä. Eurooppalaista maksamismääräystä ei voida 
antaa tiedoksi käyttämällä sellaista tapaa, jota ei 
mainita EMM-asetuksessa, vaikka tiedoksiannon 
toimittamismaan kansallinen lainsäädäntö mahdol-
listaisi sen.

Laaja-alaisimman vaikutuksen eurooppalaisis-
sa menettelyissä jäsenvaltioiden kansalliset sään-
nökset saavat sitä kautta, että asetuksissa sääntele-
mättömät kysymykset on ratkaistava kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti. EMM-asetuksen 26 
artiklassa ja EVV-asetuksen 19 artiklassa säädetään, 
että kaikki ne prosessioikeudelliset kysymykset, 
joista asetuksissa ei ole erikseen säädetty, ratkais-
taan asiaa käsittelevän jäsenvaltion oikeudenkäyn-
timenettelyä koskevan lainsäädännön perusteella. 
Eurooppalaista maksamismääräystä tai vähäistä 
vaatimusta koskevaa asiaa käsittelevän tuomiois-
tuimen kansallinen prosessilaki on siten automaat-
tisesti toissijainen normilähde, jos asetus ei anna 
vastausta johonkin menettelylliseen kysymykseen. 
Eurooppalaisten menettelyjen yksityiskohtaisempi 
tarkastelu edellyttää näin väistämättä, että ne kyt-
ketään yhden tai useamman jäsenvaltion oikeuden-
käyntimenettelyä koskevaan kansalliseen lainsää-
däntöön. 

EMM- ja EVV-asetusten ohella sovellettava 
kansallinen laki voi olla kyseisen jäsenvaltion ylei-
nen siviiliprosessilaki. Jäsenvaltiot ovat säätäneet 
myös asetusten sääntelyä täydentäviä erityislakeja. 
Suomessa EMM-asetuksen soveltamista täydentää 
laki eurooppalaisesta maksamismääräysmenette-
lystä (754/2008). Vastaavasti EVV-asetusta täyden-
tää laki eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin 
sovellettavasta menettelystä (753/2008). Nämä täy-
dentävät lait sisältävät vain muutamia säännöksiä, 

8 Asia C-215/11 (Iwona Szyrocka/SiGer Technologie GmbH), jota koskeva julkisasiamiehen ratkaisuehdotus on annettu 
28.6.2012.

9 Esimerkiksi Alankomaissa eurooppalaista maksamismääräysmenettelyä koskevissa kansallisissa erityissäännöksissä 
hyväksyttyjen tiedoksiantotapojen määrää on rajoitettu. Ks. tarkemmin esim. Anna Leonarda Hubertina Ernes, The Payment 
Order Procedure in the Netherlands, LeXonomica 2010, s. 230–231.
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muun muassa säännökset yksinomaisesti toimival-
taisesta tuomioistuimesta.10 Täydentävien lakien 
sisällön suppeus merkitsee, että asetusten avoimek-
si jättämiin kysymyksiin on usein etsittävä vas taus-
ta oikeudenkäymiskaaresta.

Eurooppalaisessa siviiliprosessioikeudellisessa 
sääntelyssä ei sinänsä ole uusi asia, että tietyt kysy-
mykset jätetään nimenomaisesti määräytymään 
kansallisen lain perusteella. Esimerkiksi Bryssel I 
-asetuksen 59 artiklassa koko asetuksen soveltami-
sen kannalta niinkin keskeinen asia kuin asianosai-
sena olevan luonnollisen henkilön kotipaikka jäte-
tään ratkaistavaksi sen jäsenvaltion lain mukaan, 
jossa juttu on vireillä.11 Kuten edellä on mainittu, 
eurooppalaiset menettelyt poikkeavat kuitenkin 
Bryssel I -asetukseen perustuvasta järjestelmästä 
olennaisesti siinä, että ne on tarkoitettu itsenäisik-
si ja kansallisista menettelyistä erillisiksi proses-
seiksi. Siksi kansallisen lain soveltamisella on aivan 
eri luokan vaikutuksia näissä menettelyissä kuin 
Bryssel I -asetuksen mukaisessa oikeudenkäynnis-
sä, jossa lähtökohtana on muutoinkin lex forin nou-
dattaminen. Lisäksi on huomattava, että myös Brys-
sel I -asetuksen osalta valittua lainsäädäntöratkai-
sua asianosaisen kotipaikan määräytymisestä on 
arvosteltu monimutkaiseksi ja työlääksi järjestel-
mäksi.12 Tästä huolimatta myös eurooppalaisesta 
maksamismääräysmenettelystä ja vähäisten vaati-
musten menettelystä säädettäessä on päädytty rat-
kaisuun, jossa asianosaisen kotipaikka määritellään 
tuomioistuinmaan kansallisen lain perusteella. Tar-
kemmin sanottuna EMM- ja EVV-asetuksissa vii-
tataan asianosaisen kotipaikan määrittelyn osalta 
Bryssel I -asetukseen, jonka soveltaminen puoles-
taan johtaa asian ratkaisemiseen kansallisen lain 
mukaan.

3	 Muutoksenhaku	kansallisen	lain	
varassa

3.1 Muutoksenhaku eurooppalaisessa  
vähäisten vaatimusten menettelyssä  
annettuun tuomioon

Eurooppalaisen vähäisten vaatimusten menet-
telyn osalta Euroopan unioni on jättänyt kansalli-
sille lainsäätäjille huomattavan paljon päätäntäval-
taa erään asianosaisten oikeusturvaan ja menettelyn 
kokonaiskustannuksiin olennaisesti vaikuttavan 
seikan suhteen. Tämä päätösvalta koskee asian-
osaisten mahdollisuutta hakea muutosta vähäisten 
vaatimusten menettelyssä annettuun tuomioon kan-
sallisen lainsäädännön mukaisessa menettelyssä. 
EVV-asetuksessa valittu lainsäädäntöratkaisu mer-
kitsee sitä, että eri jäsenvaltioissa käytävät menet-
telyt eroavat toisistaan ensinnäkin jo sen kysymyk-
sen osalta, voidaanko menettelyssä annettuun tuo-
mioon ylipäätään hakea muutosta. Toiseksi kansal-
lisiin säännöksiin perustuvina muutoksenhakume-
nettelyt eri jäsenvaltioissa poikkeavat toisistaan. 

Jäsenvaltiot ovat myös käytännössä päätyneet 
erilaisiin ratkaisuihin vähäisiä vaatimuksia koske-
van muutoksenhakumahdollisuuden suhteen. 
Useimmat jäsenvaltiot ovat sallineet muutoksen-
haun tällaiseen tuomioon ja muutoksenhakumenet-
telyssä noudatetaan jäsenvaltion tavanomaisia muu-
toksenhakua koskevia säännöksiä. Esimerkiksi 
Suomessa vähäisten vaatimusten menettelyssä 
annettuihin tuomioihin voidaan asetusta täydentä-
vän kansallisen lain EVVL 4 §:n mukaan hakea 
muutosta siten kuin oikeudenkäymiskaaressa sää-
detään. Suomessa muutosta voidaan siis hakea 
hovioikeudelta oikeudenkäymiskaaren säännösten 

10 Kaikki Suomessa vireillepantavat eurooppalaiset maksamismääräysasiat ja vähäisiä vaatimuksia koskevat asiat käsitel-
lään Helsingin käräjäoikeudessa. Asetuksia täydentävät lait määrittävät vain suomalaisten tuomioistuinten välisen toimivalta-
jaon. Helsingin käräjäoikeuden kansainvälinen toimivalta määräytyy useimmiten Bryssel I -asetuksen säännösten perusteella. 
Eurooppalaisen maksamismääräysasian vastaajan ollessa kuluttaja yksinomainen kansainvälinen toimivalta on kuitenkin sen 
jäsenvaltion tuomioistuimella, jossa on vastaajan kotipaikka. Tuomioistuimen toimivallasta eurooppalaisissa menettelyissä 
ks. esim. Lindfors 2012, s. 156–163 ja 252–255.

11 Bryssel I -asetuksen 59 artiklan soveltamisesta ks. esim. Jan Kropholler – Jan von Hein, Europäisches Zivilprozessrecht 
2011, s. 693–698.

12 Ks. esim. Burkhard Hess – Thomas Pfeiffer – Peter Schlosser, Report on the Application of Regulation Brussels I in 
the Member States 2007, s. 88.
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mukaisesti. Jatkovalitus korkeimpaan oikeuteen on 
vastaavasti mahdollista tavanomaisia säännöksiä 
noudattaen. Jos tuomioistuin on antanut vähäisten 
vaatimusten menettelyssä yksipuolisen tuomion, 
siihen voidaan hakea takaisinsaantia tuomion anta-
neelta tuomioistuimelta samalla tavalla kuin jos 
yksipuolinen tuomio olisi annettu kansallisessa 
oikeudenkäynnissä. Myös normaalit ylimääräisen 
muutoksenhaun keinot ovat käytettävissä oikeus-
suojakeinona tuomion tultua lainvoimaiseksi.13 

Eräissä jäsenvaltioissa on päädytty muutoksen-
haun suhteen yleisestä linjasta olennaisesti poik-
keaviin ratkaisuihin. Esimerkiksi Alankomaissa 
vähäisten vaatimusten menettelyssä annettuun tuo-
mioon ei voi hakea muutosta.14 On selvää, että eri-
laiset kansalliset ratkaisut johtavat siihen, että 
vähäisten vaatimusten menettelyssä käsiteltävän 
asian asianosaiset joutuvat hyvin erilaiseen asemaan 
sillä perusteella, missä jäsenvaltiossa asia on käsi-
telty. Muutoksenhakumenettelyn perustuminen 
kansallisiin säännöksiin asettaa riita-asian ulko-
maisen osapuolen lähtökohtaisesti huonompaan 
asemaan, sillä hän joutuu ajamaan asiaansa itselleen 
kenties täysin vieraassa oikeusjärjestelmässä. On 
muistettava, että vähäisten vaatimusten menettelyn 
tarkoituksena on ollut mahdollistaa se, että maal-
likot itse hoitavat asiansa ajamisen. Tämän tavoit-
teen näkökulmasta muutoksenhakumenettelyn kuu-
luminen kansallisten säännösten piiriin on ongel-
mallinen lainsäädäntötekninen ratkaisu. Vähäisten 
vaatimusten menettelyssä muutoksenhaun merki-
tystä korostaa se, että se on – toisin kuin euroop-
palainen maksamismääräysmenettely – tarkoitettu 
riitaisten asioitten käsittelyä varten, mikä voi lisä-
tä asianosaisten alttiutta hakea tuomioon muutosta.

Vaikka eurooppalaisella maksamismääräysme-
nettelyllä ja vähäisten vaatimusten menettelyllä on 
monia yhtäläisiä piirteitä, muutoksenhaun osalta 
nämä menettelyt eroavat toisistaan ratkaisevasti. 
Eurooppalaiseen maksamismääräykseen ei voida 

hakea muutosta tavanomaisilla kansallisilla muu-
toksenhakukeinoilla, vaan oikeussuojakeinona on 
maksamismääräyksen uudelleentutkintamenettely. 
Maksamismääräykseen uudelleentutkiminen on 
tarkoitettu oikeussuojakeinoksi tietyissä poikkeuk-
sellisissa tapauksissa. Se ei vastaa sellaista muu-
toksenhakukeinoa, johon jokainen itselleen epä-
edullisen ratkaisun saanut asianosainen voi rajoi-
tuksetta turvautua. Maksamismääräyksen uudel-
leentutkiminen on siten lähempänä ylimääräistä 
muutoksenhakua kuin varsinaista muutoksenhakua 
valituksen tai takaisinsaannin muodossa. Vaikka 
EMM-asetuksessa lähtökohtana on, että maksamis-
määräyksen uudelleentutkimismenettely korvaa 
kansalliset muutoksenhakukeinot, Suomen asetus-
ta täydentävän lain esitöissä todetaan, että maksa-
mismääräysasiassa voidaan turvautua OK 31 luvus-
sa säädettyihin ylimääräisiin muutoksenhakukei-
noihin.15 Suomessa annettuihin maksamismäärä-
yksiin voidaan siten hakea muutosta ylimääräisten 
muutoksenhakukeinojen avulla, vaikka esimerkik-
si Ruotsissa on nimenomaan katsottu, etteivät yli-
määräiset muutoksenhakukeinot ole käytettävissä 
maksamismääräysmenettelyasioissa, vaan uudel-
leentutkiminen juuri vastaa tällaisia keinoja.16

3.2 Tuomion uudelleentutkimisen  
kansalliset variaatiot

Jäsenvaltiot eivät eroa toisistaan vain sen seikan 
osalta, voidaanko vähäisten vaatimusten menette-
lyssä annettuun tuomioon hakea muutosta kansal-
lisiin muutoksenhakukeinoihin turvautumalla. 
Jäsenvaltiot ovat myös tulkinneet EVV-asetuksen 
säännöksiä tuomion uudelleentutkimisesta eri taval-
la. Vastaajalla on tietyissä EVV-asetuksen 18 artik-
lassa säädetyissä tilanteissa oikeus pyytää tuo mio-
istuimelta tuomion uudelleentutkimista, jos hän ei 
ole voinut vastustaa kantajan vaatimusta asianmu-
kaisesti ilman omaa syytään. Eräissä jäsenvaltiois-

13 HE 157/2008, s. 33.
14 Ks. esim. Xandra E. Kramer, Small claim, simply recovery? The European small claims procedure and its implementa-

tion in the member states, ERA Forum 2011, s. 129.
15 HE 157/2008, s. 23.
16 Regeringens proposition 2007/08:158, s. 26.
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sa EVV-asetuksen 18 artiklan on katsottu säätävän 
otsikkonsa mukaisesti vain tuomion uudelleentut-
kimisen vähimmäisvaatimuksista, jotka kansallis-
ten muutoksenhakukeinojen tulee täyttää sellaisis-
sa tapauksissa, joissa vastaaja ei ole voinut riitaut-
taa kantajan vaatimusta. Suomessa ja Ruotsissa 
valmisteltaessa EVV-asetusta täydentäviä kansal-
lisia lakeja on lähdetty tästä tulkinnasta. Kansallis-
ten normien mukaisen yksipuolista tuomiota kos-
kevan takaisinsaantimenettelyn ja mahdollisuuden 
ylimääräiseen muutoksenhakuun on puolestaan 
katsottu täyttävän hyvin nämä vastaajan oikeus-
suojan vähimmäisvaatimukset.17 Esimerkiksi Sak-
sassa on sitä vastoin katsottu, ettei EVV-asetuksen 
18 artiklan säännöksessä ole kyse kansallista menet-
telyä koskevista vähimmäisvaatimuksista, vaan 
siinä luodaan itsenäinen oikeussuojakeino, joka 
rinnastuu eurooppalaisen maksamismääräysmenet-
telyn uudelleentutkintamenettelyyn.18

Asianosaisten oikeussuojan kannalta ei ole 
yhdentekevää, luokitellaanko tuomion uudelleen-
tutkiminen itsenäiseksi oikeussuojakeinoksi vai 
oikeussuojan vähimmäisvaatimukseksi. Vaikka 
oikeudenkäymiskaaren mukainen takaisinsaanti 
yksipuoliseen tuomioon on oikeussuojakeinona 
monissa suhteissa laajempi kuin EVV-asetuksen 
mukainen tuomion uudelleentutkiminen, takaisin-
saanti poikkeaa kuitenkin eräässä suhteessa olen-
naisesti asetuksen 18 artiklan mukaisesta oikeus-
suojasta vastaajan vahingoksi. Oikeussuojakeinojen 
erot liittyvät niihin perusteisiin, joilla vastaaja voi 
saada tuomion kumotuksi. 

OK 12:15.2:n mukaan takaisinsaantivaatimuk-
sen tutkiminen edellyttää, että hakija esittää hake-
muksessaan sellaisen syyn yksipuolisen tuomion 
ku moa mi selle tai muuttamiselle, jolla olisi voinut 
olla merkitystä asian ratkaisemiselle. Kuten sään-
nöksen esitöissä on todettu, takaisinsaantihakemuk-

sen tulee siten olla sisällöltään sellainen, että jos 
siinä esitetyt näkökohdat olisi esitetty oikeuden-
käynnissä, asian käsittelyä olisi tullut jatkaa tai asia 
olisi ratkaistu lopullisesti tuomiolla.19 EVV-asetuk-
sen mukaisessa tuomion uudelleentutkimisessa sitä 
vastoin vähäisten vaatimusten menettelyssä annet-
tu tuomio on mitätön, jos tiedoksiannossa on ase-
tuksen 18 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu virhe. 
Vähäisten vaatimusten menettelyssä annetun tuo-
mion mitättömyys ei siten edellytä, että vastaaja 
osoittaa riittävää näyttöä kantajan vaatimuksen kiis-
tämisen tueksi tai esimerkiksi sellaisen puutteen 
prosessinedellytyksissä, joka olisi johtanut vaati-
muksen tutkimatta jättämiseen. Tuomion mitättö-
myyden on katsottu olevan automaattinen seuraus 
siitä, että tuomioistuin on todennut uudelleentut-
kimisen perusteen olevan tapauksessa olemassa.20

EVV-asetuksen mukainen tuomion uudelleen-
tutkiminen eroaa takaisinsaannista yksipuoliseen 
tuomioon myös siinä, ettei uudelleentutkiminen 
rajoitu vain varsinaisiin yksipuolisiin tuomioihin 
eli tuomioihin, jotka on annettu vastaajan passiivi-
suuden perusteella. Tuomion uudelleentutkiminen 
voi aktualisoitua myös silloin, kun vastaaja on vas-
tannut asiassa, mutta hänen vastauksensa on jäänyt 
puutteelliseksi, koska hänellä ei ole ollut riittäväs-
ti aikaa valmistautua vastaamaan.21 Vastaaja on 
esimerkiksi saattanut lähettää vähäisten vaatimus-
ten menettelyssä hyvin suppean vastauksen, jota ei 
ole ehtinyt täydentämään kiistämistään tukevalla 
näytöllä. Tällaisessa tilanteessa tuomioistuin on 
saattanut hyväksyä kantajan vaatimuksen, koska ei 
ole katsonut vastaajan pystyneen osoittamaan rii-
tautusperustettaan toteen. Asetuksen oikeussuoja-
keinoa koskevan säännöksen luonteen ymmärtä-
minen eri tavalla eri jäsenvaltioissa voi siten yksit-
täistapauksessa johtaa asianosaisten kannalta hyvin 
erilaiseen lopputulokseen. 

17 HE 157/2008, s. 12 ja regeringens proposition 2007/08:165, s. 21.
18 István Varga , teoksessa Europäisches Zivilprozess- und Kollisionsrecht EuZPR/EuIPR 2010, s. 487, Kropholler – von 

Hein 2011, s. 1160.
19 HE 15/1990, s. 96–97.
20 Varga 2010, s. 489.
21 Ks. esim. regeringens proposition 2007/08:165, s. 23.
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4	 Autonominen	tulkinta	soveltamisen	
perustana

Eurooppalaisesta maksamismääräysmenettelys-
tä ja vähäisten vaatimusten menettelystä ei saa täy-
sin kattavaa kuvaa, jos ei ota samalla huomioon 
tuomioistuinmaan kansallisia prosessioikeudellisia 
säännöksiä. Kansallinen laki on kuitenkin vain tois-
sijainen normiperusta menettelyille. Menettelyt 
perustuvat ennen kaikkea EU:n säädöksiin ja kan-
sallinen laki voi tulla sovellettavaksi, jos asetuk-
sissa oleva sääntely sen mahdollistaa. Kansallisen 
lainsäädännön toissijaisuus tulee selkeästi esiin 
julkisasiamiehen ratkaisuehdotuksessa asiassa 
C-215/11 (Szyrocka/SiGer Technologie). Euroop-
palaisissa menettelyissä kansallista lainsäädäntöä 
sovelletaan ainoastaan niihin prosessioikeudellisiin 
kysymyksiin, joista ei erikseen säädetä EMM- tai 
EVV-asetuksessa. Jos kansallisia säännöksiä sovel-
lettaisiin tätä laajemmin, vesitettäisiin asetusten 
tavoitteet luoda yhtenäistetty ja yksinkertainen 
menettely. Asianosaisten yhdenmukainen pääsy 
menettelyyn voidaan turvata vain takaamalla nou-
datettujen oikeussääntöjen tunnettuus etukäteen ja 
abstraktisti ilman tarvetta selvittää asiaa käsittele-
vässä tuomioistuimessa voimassa oleva kansallinen 
lainsäädäntö. Oikeussääntöjen tunnettuus voidaan 
saavuttaa vain silloin, jos menettely on yksinker-
taistettu mahdollisimman pitkälle ja se on saman-
lainen koko unionin alueella.22

Eurooppalaisten menettelyjen yhdenmukaisuu-
teen kaikissa jäsenvaltioissa ei vaikuta pelkästään 
se, sovelletaanko joihinkin menettelyn yksityiskoh-
tiin kansallista lakia. Menettelyt voivat muovautua 
erilaisiksi eri jäsenvaltioissa myös sitä kautta, että 
asetuksen säännöksiä tulkitaan eri tavalla eri oi keus-
järjestelmien piirissä. Oikeudellisten käsitteiden 
täsmällinen sisältö saattaa vaihdella eri oikeusjär-

jestelmissä tai jollakin oikeusperiaatteella saattaa 
olla erityinen painoarvo yksittäisen jäsenvaltion 
oikeudellisessa traditiossa. Jos jäsenvaltion oma 
kansallinen oikeudenkäyntimenettely on hyvin for-
maalinen ja monimutkainen, eurooppalaisen menet-
telyn yksinkertaisuuden ja joustavuuden tavoitteet 
näyttäytyvät aivan toisenlaisina kuin joustavampaan 
prosessiin tottuneessa maassa. 

Oikeussääntöjen tunnettuisuuden näkökulmas-
ta asetusten säännösten erilaiset tulkinnat eri jäsen-
valtioissa saattavat olla jopa suurempi ongelma 
kuin kansallisten säännösten soveltaminen tiettyi-
hin kysymyksiin. Asetusten säännösten tulkintojen 
vaihtelut voivat olla asianosaisille vaikeammin 
ennakoitavissa ja etukäteen selvitettävissä kuin 
tuomioistuinmaan kansallisen prosessilain yksit-
täisen säännöksen sisältö. Asetusten säännösten 
yhdenmukainen tulkinta on siten avainasemassa, 
jotta eurooppalaisten menettelyjen yhdenmukaisuus 
koko unionin alueella voisi toteutua.

EMM- ja EVV-asetukset ovat Euroopan unionin 
säädöksiä, joiden soveltamisessa lähtökohtana voi-
daan pitää niiden tulkitsemista autonomisesti. Se, 
että EMM- ja EVV-asetusten mukaan eurooppa-
laisissa menettelyissä tulee sovellettavaksi myös 
jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä, ei muu-
ta autonomisen tulkinnan lähtökohtaa.23 Autono-
misella tulkinnalla tarkoitetaan sitä, että asetusta 
tulkitaan itsenäisesti, asetuksen tarkoituksen ja 
tavoitteiden sekä EU-oikeuden periaatteiden 
mukaisesti.24 Asetuksen autonominen tulkinta on 
paras tapa varmistaa, että asetusta sovelletaan yhte-
näisesti kaikissa jäsenvaltioissa.25 Vaikka Euroopan 
unionin tuo mio istuin on aina painottanut autono-
mista tulkintaa ratkaisukäytännössään, tulkintape-
riaatteen merkitys on entisestään vahvistunut Ams-
terdamin sopimuksen voimaantulon myötä.26 Auto-
nomisen tulkinnan vastakohtana on tulkinnan 

22 Ks. ratkaisuehdotuksen kohdat 26–27 ja 33–35.
23 Ks. myös Kropholler – von Hein 2011, s. 1049.
24 Autonomisesta tulkinnasta ks. esim. Risto Koulu, Täytäntöönpano Luganon ja Brysselin sopimuksen perusteella 1996, 

s. 47–48, Burkhard Hess, Methoden der Rechtsfindung im Europäischen Zivilprozessrecht, IPRax 2006 s. 351–352, Krophol-
ler – von Hein 2010, s. 53.

25 Ks. Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisun 29/76 (LTU/Eurocontrol) perustelujen kohta 3.
26 Ks. Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisun C-443/03 (Leffler/Berlin Chemie AG) perustelujen kohta 45.
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nojautuminen kansalliseen lainsäädäntöön ja 
oikeuskäytäntöön. 

Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäy-
täntö on ratkaisevassa asemassa asetusten sään-
nösten autonomisen tulkinnan muotoutumisessa. 
 Uusien asetusten kohdalla kuluu kuitenkin tyypil-
lisesti useita vuosia ennen kuin oikeuskäytäntöä 
ehtii syntyä. EMM- ja EVV-asetukset eivät ole 
tässä suhteessa poikkeuksia. Niiden soveltamista 
koskevia ratkaisuja ei vielä ole annettu.27 Aina 
yksittäisen asetuksen säännösten tulkinnassa ei 
kuitenkaan tarvitse jäädä odottamaan juuri sitä 
koskevien ratkaisujen antamista. Joissain tapauk-
sissa tulkinta-apua voidaan saada muita EU:n sää-
döksiä koskevasta oikeuskäytännöstä. Tässä suh-
teessa EMM- ja EVV-asetusten soveltamisessa 
erityisen suuri merkitys on Bryssel I -asetuksella 
ja sitä koskevilla Euroopan unionin tuomioistuimen 
ratkaisuilla, sillä eräät näiden asetusten säännökset 
ovat keskenään identtisiä tai ainakin lähes saman-
sisältöisiä.28 

Bryssel I -asetuksen vakiintunutta tulkintaa voi-
daan hyödyntää erityisesti eurooppalaisen maksa-
mismääräysmenettelyn ja vähäisten vaatimusten 
menettelyn asiallisen soveltamisalan määrittelyssä. 
Kummassakin menettelyssä voidaan käsitellä vain 
siviili- ja kauppaoikeudellisia asioita. Euroopan 
unionin tuomioistuin on antanut tämän autonomi-
sen käsitteen tulkinnasta useita ratkaisuja sovel-
taes saan Bryssel I -asetusta ja sitä edeltävää Brys-
selin yleissopimusta.29 Eurooppalaisten menettely-
jen soveltamisalan ulkopuolelle on myös rajattu 
pitkälti samat asiaryhmät kuin Bryssel I -asetuk-
sessa, kuten aviovarallisuusoikeudet, konkurssit ja 
sosiaaliturva.30 Soveltamisalan rajoitusten osalta 
asetukset eivät kuitenkaan ole täysin toisiaan vas-
taavia. Sekä EMM- että EVV-asetuksen soveltami-
sen piiristä on rajattu tietyt asiaryhmät, joita ei 

mainita Bryssel I -asetuksen asiallista soveltamis-
alaa koskevassa artiklassa. EMM- ja EVV-asetuk-
set poikkeavat myös toisistaan siinä, mitä asioita 
nämä erityiset rajaukset koskevat.

Eurooppalaisten menettelyjen yhtenä keskeise-
nä tarkoituksena on mahdollistaa kantajan vaati-
muksen käsittely yhdenmukaisella tavalla kaikissa 
jäsenvaltioissa. Tämän tavoitteen saavuttamisessa 
on tärkeää, että menettelyjen soveltamisalojen tul-
kinnat eivät vaihtele eri jäsenvaltioissa. Menette-
lyjen edut ajan ja kustannusten säästämisessä hel-
posti menetetään, jos kantajan vaatimuksen ei esi-
merkiksi vastaajan kotivaltiossa tulkita kuuluvan 
menettelyn piiriin, vaikka kantaja on näin olettanut 
oman kotivaltionsa oikeuskäytännön perusteella. 
Siksi myös EMM- ja EVV-asetusten erityisten 
soveltamisalarajoitusten määrittelyssä autonominen 
tulkinta on perusteltu lähestymistapa koko järjes-
telmän toimivuuden kannalta. 

Vaikka EMM- ja EVV-asetusten soveltamisala-
säännösten autonomista tulkintaa on helppo perus-
tella, vaikeampi kysymys on, miten yhtenevään 
autonomiseen tulkintaan päästään, kun säännöksiä 
koskevaa Euroopan unionin tuomioistuimen 
oikeuskäytäntöä ei ole. Ensivaiheen ratkaisuna 
autonomisen tulkinnan suuntaviivoja voidaan pyr-
kiä etsimään nimenomaisesti soveltamisalaa kos-
kevien oikeustapausten sijasta laajemmin Bryssel 
I -asetusta koskevasta oikeuskäytännöstä. Esimer-
kiksi Bryssel I -asetuksen tuomioistuinten toimi-
valtaa koskevissa säännöksissä esiintyy samoja 
käsitteitä kuin EMM- ja EVV-asetusten sovelta-
misalaa koskevissa artikloissa. Eurooppalaisten 
menettelyjen soveltamisen yhtenäistämiseksi läh-
tökohtana voidaan siten pitää sitä, että näitä käsit-
teitä tulkitaan EMM- ja EVV-asetusten konteks-
tissa samoin kuin Bryssel I -asetusta koskevassa 
oikeuskäytännössä.31

27 Kuten edellä on mainittu, eurooppalaista maksamismääräysmenettelyä koskevia ennakkoratkaisupyyntöjä on kuitenkin 
jo tehty, ks. asiat C-215/11 (EUVL C 219, 23.7.2011, s.7) ja C-144/12 (EUVL C 184, 23.6.2012, s. 3).

28 Myös TEE-asetuksessa on Bryssel I-, EMM- ja EVV-asetusten kanssa samansisältöisiä säännöksiä. 
29 Oikeuskäytännöstä ks. esim. Pippa Rogerson, teoksessa Brussels I Regulation 2012, s. 54–60.
30 Bryssel I -asetuksen asiallisesta soveltamisalasta ja sen rajauksista tarkemmin ks. esim. Risto Koulu, Kansainvälinen 

siviiliprosessioikeus, teoksessa Prosessioikeus 2007, s. 1227–1233.
31 Ks. Kropholler – von Hein 2011, s. 925, Lindfors 2012, s. 146.
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Sopimukseen perustumaton vaatimus on esi-
merkki tällaisesta käsitteestä.32 Eurooppalaista mak-
samismääräysmenettelyä ei pääsääntöisesti sovel-
leta sopimukseen perustumattomiin vaatimuksiin. 
Tosin pääsäännöstä tehdään EMM-asetuksen 2 
artiklassa eräitä poikkeuksia, mutta joka tapauk-
sessa maksamismääräysmenettelyn soveltamisalan 
määrittelyssä käsitteen tulkitseminen on välttämä-
töntä. Vaatimusten luokitteleminen sopimukseen 
perustuviin ja muihin ei kuitenkaan ole aina yksi-
selitteistä, vaikka lähtökohtana pidettäisiin kolmi-
jakoa sopimusvastuuseen, sopimuksenulkoiseen 
vahingonkorvausvastuuseen ja perusteettoman edun 
palautukseen. Esimerkiksi sopimuksen valmisteluun 
liittyvän korvausvastuun (culpa in contrahendo) 
luokittelua on perinteisesti pidetty velvoiteoikeu-
dellisessa tutkimuksessa ongelmallisena.33 

Bryssel I -asetusta sovellettaessa sopimuksen ja 
sopimukseen perustumattoman korvausvastuun 
käsitteiden tulkinta on aktualisoitunut 5 artiklan 
toimivaltasäännöksen kohdalla. Mainitun artiklan 
1 kohdan alakohdassa a säädetään tuomioistuimen 
toimivallasta sopimusta koskevassa asiassa ja saman 
artiklan 3 kohdassa toimivallasta sopimukseen 
perustumatonta vahingonkorvausta koskevassa 
asias sa. Jo yksittäisen käsitteen tarkasteleminen 
osoittaa, miten kansalliset näkemykset saattavat 
erota Euroopan unionin tuomioistuimen oikeus-
käytännön ilmentämästä autonomisesta tulkinnas-
ta. Esimerkiksi suomalaisessa oikeustieteessä sopi-
mus on perinteisesti ymmärretty kaksipuoliseksi 
oikeustoimeksi.34 Euroopan unionin oikeuskäytän-
nössä sopimukseksi katsotaan sitä vastoin myös 
yksipuolisella tahdonilmaisulla tapahtuva velvoit-

tautuminen.35 Autonomisen tulkinnan valossa myös 
yhteisön sääntöihin tai yhtiön yhtiöjärjestykseen 
perustuvaa maksuvelvollisuutta pidetään sopimuk-
seen perustuvana36 – ja näin tulkittuna myös euroop-
palaisen maksamismääräysmenettelyn soveltamis-
alaan kuuluvana asiana.37 Mainittu culpa in cont-
rahendo -vastuu on puolestaan tulkittu Euroopan 
unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä sopi-
mukseen perustumattomaksi vastuuksi.38

5	 Lopuksi

Oikeudenkäyntimenettely on perinteisesti ollut 
– ja on edelleen – vahvasti kansalliseen oikeuteen 
perustuvaa myös silloin, kun käsiteltävällä asialla 
on kansainvälisiä liityntöjä. Siksi eurooppalaisen 
maksamismääräysmenettelyn ja vähäisten vaati-
musten menettelyn läheinen yhteys asiaa käsitte-
levän jäsenvaltion kansalliseen lainsäädäntöön ei 
yllätä, vaikka menettelyt onkin tarkoitettu nimen-
omaan vaihtoehdoiksi kansallisille prosesseille. 
Vahvasta traditiosta ei pystytä kerralla irrottautu-
maan. Jäsenvaltiot ovat saaneet säilyttää itsenäisen 
päätäntävallan tiettyjen kysymysten kohdalla, mikä 
on helpottanut säädösten hyväksymistä.39 Kansal-
lisen lainsäädännön asemaa eurooppalaisissa menet-
telyissä selittää myös se käytännön tosiasia, ettei 
muuta toissijaista normiperustaa ole käytettävissä. 
Kaikki eurooppalaisten menettelyjen pienimmätkin 
yksityiskohdat kattavaa sääntelyä taas olisi lähes 
mahdotonta toteuttaa. Liian yksityiskohtainen sään-
tely tekisi asetukset myös hyvin vaikeaselkoisiksi, 
mikä puolestaan heikentäisi niiden tavoitteiden 

32 Sopimukseen perustumattoman vaatimuksen käsitettä tulkitaan Bryssel I -asetusta sovellettaessa autonomisesti. Ks. 
Lennart Pålsson, Bryssel I -förordningen jämte Bryssel- och Luganokonventionerna 2008, s. 41.

33 Mika Hemmo, Sopimus ja delikti 1998, s. 1–5.
34 Ks. esim. Hannu Tolonen, Siviilioikeuden yleiset periaatteet, teoksessa Varallisuusoikeus 2001, s. 67.
35 Ks. ratkaisu C-26/91 (Handte/TMCS).
36 Ks. ratkaisu 34/82 (Peters/ZNAV).
37 Urs Peter Gruber, teoksessa Europäisches Zivilprozess- und Kollisionsrecht EuZPR/EuIPR 2010, s. 290.
38 Ks. ratkaisu C-334/00 (Tacconi/Wagner).
39 Esimerkiksi eurooppalaisessa vähäisten vaatimusten menettelyssä annettua tuomiota koskevan muutoksenhaun jättäminen 

kansallisen lainsäädännön varaan on poliittinen kompromissi. Komission alkuperäisessä asetusehdotuksessa muutoksenhaku-
mahdollisuus oli rajoitettu yhteen oikeusasteeseen. Ks. esim. Kramer 2011, s. 126.
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toteutumista: luoda yksinkertaiset, nopeat ja edul-
liset menettelyt, joissa asianosaiset eivät tarvitse 
oikeudellista avustajaa.

Tässä artikkelissa näkökulmana on ollut se, 
miten kansallinen lainsäädäntö ulottaa vaikutuk-
sensa eurooppalaisiin menettelyihin. Oma kysy-
myksensä on, onko eurooppalaisilla menettelyillä 
vaikutusta kansallisen lain mukaisiin menettelyihin. 
Kuten edellä on todettu, EMM- ja EVV-asetuksil-
la ei pyritä harmonisoimaan kansallisia prosessila-
keja. Niissä ei aseteta jäsenvaltioille suoraa velvoi-
tetta muuttaa kansallista oikeudenkäyntimenettelyä. 
Epäsuorempi vaikutus sitä vastoin on hyvinkin 
mahdollinen. Eurooppalaiset menettelyt tarjoavat 
vaihtoehtoisen tavan asioiden käsittelylle tuomio-
istuimissa. Ne saattavat antaa sysäyksen kansallisen 
menettelyn kehittämiselle, jos uudenlaisen menet-
telyn edut todetaan käytännössä.40 Jopa vastaavan 
yksinkertaisen ja nopean menettelyn säätäminen 
puhtaasti kansallisia asioita varten saattaa nousta 
esiin. Esimerkiksi Alankomaissa, jossa ei ole mak-
samismääräysmenettelyn kaltaista summaarista 
menettelyä velkojen perimiseksi, oikeuskirjallisuu-
dessa on esitetty tällaisia toiveita uuden kansallisen 
menettelyn säätämisestä.41

Jäsenvaltioiden kansallisen lain soveltaminen 
tulee eriyttämään eurooppalaiset menettelyt jossain 
määrin erilaisiksi eri jäsenvaltioissa. Tiettyjen kysy-
mysten jättäminen kansallisen lain perusteella rat-
kaistavaksi on asetuksia säädettäessä tehty lainsää-

dännöllinen valinta ja siksi nykyisin yksi euroop-
palaisten menettelyjen erityispiirteistä. Asetusten 
säännöksille eri jäsenvaltioissa annetut erilaiset 
tulkinnat ovat menettelyjen yhtenäisyyden näkö-
kulmasta todennäköisesti suurempi, mutta piile-
vämpi vaara. Autonomisen tulkinnan korostaminen 
EMM- ja EVV-asetusten säännösten soveltamises-
sa lienee ainoa keino turvata menettelyjen yhtenäi-
syyttä EU:n alueella. 

Vaikka tavoite eurooppalaisten menettelyjen 
yhtenäisyydestä kaikissa jäsenvaltioissa ei täysi-
määräisesti toteutuisikaan, menettelyt tarjoavat 
soveltamisalallaan silti kansallisiin oikeudenkäyn-
teihin verrattuna usein kilpailukykyisen vaihtoeh-
don – ainakin velkojalle, joka toivoo saavansa 
no peas ti ja edullisesti kaikissa jäsenvaltioissa täy-
täntöönpanokelpoisen ulosottoperusteen. Ehkä kan-
sallisten säännösten vaikutusta enemmän euroop-
palaisten menettelyjen käytettävyyttä ilman oikeu-
dellista avustajaa heikentää se, että EMM- ja EVV-
asetuksissa on useita viittauksia Bryssel I -asetuk-
seen. Eurooppalaisiin menettelyihin turvautuminen 
edellyttää siten myös Bryssel I -asetuksen järjes-
telmän tuntemista. Tosin on huomattava, että tässä 
suhteessa eurooppalaiset menettelyt eivät poikkea 
tavanomaisista kansallisista oikeudenkäynneistä, 
joissa käsiteltävällä asialla on liityntöjä yhtä useam-
paan jäsenvaltioon.

Heidi Lindfors

40 Mirjam Freudenthal, Attitudes of European Union Member States Towards the Harmonisation of Civil Procedure, teok-
sessa Enforcement and Enforceability – Tradition and Reform 2010, s. 4.

41 Ernes 2010, s. 226 ja 235.


	Heidi Lindfors: EUROOPPALAINEN MAKSAMISMÄÄRÄYSMENETTELY JA EUROOPPALAINEN VÄHÄISTEN VAATIMUSTEN MENETTELY – JÄSENVALTIOITTAIN EROAVAT YHTENÄISTETYT MENETTELYT?
	1 Uudet kansallisen oikeudenkäynnin korvaavat eurooppalaiset menettelyt
	2 Kansallisten säännösten huomioon ottaminen
	3 Muutoksenhaku kansallisen lain varassa
	3.1 Muutoksenhaku eurooppalaisessa vähäisten vaatimusten menettelyssä annettuun tuomioon
	3.2 Tuomion uudelleentutkimisen kansalliset variaatiot

	4 Autonominen tulkinta soveltamisen perustana
	5 Lopuksi




