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Oikeusministeriö 29.9.2005 Maarit Leppänen 
 
Ehdotus laiksi riitauttamattomia vaatimuksia koskevasta eurooppalaisesta 
täytäntöönpanoperusteesta - HE 137/2005 
 
EY-asetus riitauttamattomia vaatimuksia koskevan eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen 
käyttöönotosta annettiin viime vuonna. Asetuksen soveltaminen edellyttää tiettyä täydentävää 
kansallista sääntelyä, mihin tarpeeseen tämä laki vastaisi. Asetus tulee kokonaisuudessaan 
sovellettavaksi 21 päivänä lokakuuta. Tällöin myös asetusta täydentävän lain on tarkoitus tulla 
voimaan. 
 
Asetusta sovelletaan siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa. Sen mukaan tietyt riitauttamattomia 
saatavia koskevat tuomiot, tuomioistuimessa tehdyt sovinnot ja tietyt viralliset asiakirjat ovat 
suoraan täytäntöönpanokelpoisia toisessa jäsenvaltiossa. Tämä tarkoittaa, että 
täytäntöönpanoperusteeksi vahvistettu tuomio on pantava täytäntöön ikään kuin se olisi annettu 
siinä valtiossa, jossa täytäntöönpanoa haetaan. Suomessa toisessa jäsenvaltiossa vahvistettu 
eurooppalainen täytäntöönpanoperuste tulee menemään suoraan ulosottoon. 
 
Asetusta sovelletaan sellaisissa tapauksissa, joissa velallinen ei ole riitauttanut saatavan luonnetta 
ja määrää. Näin ollen suurin osa Suomessa annetuista yksipuolisista tuomioista tulee kuulumaan 
asetuksen soveltamisalaan ja ne olisivat suoraan ulosottokelpoisia kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. 
Asetusta tullaan soveltamaan myös kunnan sosiaalilautakunnan vahvistamiin 
elatusapusopimuksiin. 
 
Nyt ehdotettu laki on lähinnä teknisluontoinen. Laissa olisi säännökset menettelystä 
eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavan todistuksen korjaamiseksi ja 
peruuttamiseksi, tietyistä toimivaltaisista viranomaisista sekä täytäntöönpanoa haettaessa 
tarvittavista käännöksistä. 
 
Säännösten mukaan velkoja voisi toimittaa ulosottoviranomaiselle käännöksen 
täytäntöönpanoperusteen vahvistavasta todistuksesta suomen ja ruotsin kielten lisäksi myös 
englanninkielisenä. 
 
Asetuksessa säädetään täytäntöönpanevan jäsenvaltion toimivaltaisen tuomioistuimen tai 
viranomaisen mahdollisuudesta velallisen hakemuksesta rajoittaa tai lykätä täytäntöönpanoa. 
Suomessa toimivaltainen viranomainen olisi ulosottomies. Asetuksessa säädetyistä 
täytäntöönpanoa lykkäävistä tai rajoittavista toimenpiteistä päättäisi aina ulosottomies itse. 
 
Suomen osalta asetus edellyttää säännöstä siitä, mikä taho vahvistaa sosiaalilautakunnan 
vahvistamat elatusapusopimukset eurooppalaisiksi täytäntöönpanoperusteiksi. Ehdotuksen 
mukaan se olisi sosiaalilautakunta itse. 
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HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS 29.9.2005 
 
 
 
 
 
 
 
Eduskunnan lakivaliokunnalle 
 
 
 
 

HE 137/2005 vp. laiksi riitauttamattomia 
vaatimuksia koskevasta eurooppalaisesta 
täytäntöönpanoperusteesta 

 
 
 
 

Helsingin käräjäoikeus on asian aikaisemmissa käsittelyvaiheissa antanut 
lausuntoja sekä oikeusministeriölle että Eduskunnan lakivaliokunnalle. Nyt on 
kysymyksessä EU-asetusta täydentävä teknisluonteinen laki. 
 
Hallituksen esityksessä lain nimike on kirjoitettu siten, kuin laissa säädettäisiin 
täytäntöönpanoperusteesta. Tästä ei ole kysymys, vaan täytäntöönpanoperuste on 
säännelty Suomea sitovasti jo edellä mainitussa asetuksessa (EY) N:o 805/2004. 
Hallituksen esityksen perusteena olleessa oikeusministeriön työryhmämietinnössä 
2005:4 (s.34) lain otsikoksi ehdotetuinkin sitä kuvaavampaa otsikkoa (Laki 
riitauttamattomia vaatimuksia koskevan eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen 
käyttöönotosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
soveltamisesta). 
 
Esityksen 2 ja 3 §:ssä säännellään aikaisemmin annetun todistuksen korjaamista tai 
peruuttamista. Käräjäoikeus puoltaa valittua kirjoitustapaa, jossa säännös 
kirjoitetaan auki kokonaisuudessaan ilman viittauksia Suomen voimassaolevaan 
lakiin ja esityksen perusteena olevaan EU-asetukseen. Lopputulos on näin 
selkeämpi. 
 
Esityksen 5 § säätelee oikeuspaikkaa, jossa varsin harvinaiset täytäntöönpa-
nonepäämiset käsitellään. Jos velallisella ei ole asuin- tai kotipaikkaa Suomessa, 
asian ratkaisee Helsingin käräjäoikeus. Käräjäoikeudella ei ole huomautettavaa 
esitykseen. 

 
Osastonjohtaja Jouko Räsänen 

 
HELSINGIN KIHLAKUNNAN ULOSOTTOVIRASTO MUISTIO 
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Eduskunnan lakivaliokunnalle 
 
 
 
 

Pyydettynä lausuntona hallituksen esityksestä Eduskunnalle laiksi riitauttamat-tornia 
vaatimuksia koskevaksi eurooppalaiseksi täytäntöönpanoperusteeksi (HE 137/2005 
vp) esitän Helsingin kihlakunnan ulosottoviraston puolesta seuraavaa. 
 

 



 
Ehdotetut säännökset täydentävät riitauttamattomia vaatimuksia koskevan eu-
rooppalaisen täytäntöönpanoperusteen käyttöönotosta annettua Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetusta. Täydentäviä säännöksiä tarvitaan niiltä osin kuin mainitussa 
asetuksessa on jätetty asioita ratkaistavaksi kansallisesti eikä valmiita soveltuvia 
säännöksiä ole ollut. 
 
Hallituksen esitykseen sisältyvät säännökset täydentävät mainittua asetusta siten kuin 
on tarkoitettu. Säännöksissä on riittävällä tavalla säännelty eri viranomaisten ja 
tuomioistuimien toiminta, toimivalta ja muukin keskinäinen tehtäväjako. Ehdotetut 
säännökset ovat toimivia ja selkeitä. 
 
 
 
 

Johtava kihlakunnanvouti        Pekka Louekoski 
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Luonnos 4.10.2005 LAKIVALIOKUNNAN 

MIETINTÖ 11/2005 vp 
 
Hallituksen esitys laiksi riitauttamattomia vaa-
timuksia koskevasta eurooppalaisesta täytän-
töönpanoperusteesta 

 
 

JOHDANTO 

Vireilletulo 

Eduskunta on 27 päivänä syyskuuta 2005 lähettänyt lakivaliokuntaan valmistelevasti 

käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi riitauttamattomia vaatimuksia koskevasta eu-

rooppalaisesta täytäntöönpanoperusteesta (HE 137/2005 vp). 
 
 
Asiantuntijat 

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- lainsäädäntöneuvos Maarit Leppänen, oikeusministeriö 

- käräjätuomari Jouko Räsänen, Helsingin käräjäoikeus. 

Lisäksi Helsingin kihlakunnan ulosottovirasto on antanut kirjallisen lausunnon. HALLITUKSEN 

ESITYS 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki riitauttamattomia vaatimuksia koskevasta eu-

rooppalaisesta täytäntöönpanoperusteesta. Lailla annettaisiin eurooppalaisen täytän-

töönpanoperusteen käyttöönotosta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta 

täydentävät kansalliset säännökset, jotka koskevat muun muassa eurooppalaisen täy-

täntöönpanoperusteen vahvistavan todistuksen oikaisua ja peruuttamista sekä toimival- 
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taa ristiriitaisia tuomioita ja täytäntöönpanon lykkäämistä tai rajoittamista koskevissa asioissa. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 21 päivänä lokakuuta 2005. 
 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT 

Perustelut 

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella 

valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa 

lakiehdotuksen hyväksymistä sellaisenaan. 
 
 
Päätösehdotus 
 
Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, 

 

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. 
Helsingissä 4 päivänä lokakuuta 2005 
 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa 

pj.    Tuija Brax/vihr 
vpj.  Susanna Rahkoaea-Zsd 
jäs.   Esko Ahonen/kesk 

Leena Harkimo /kok 
Lasse Hautala /kesk 
Tatja Karvonen /kesk 
Petri Neittaanmäki /kesk 
Heli Paasio /sd 
Lyly Rajala /kok 
Jukka Roos /sd 
Tero Rönni /sd 
Petri Salo /kok 
P-ertt-i-Salovaara /keck.. 
Minna Sirnö /vas 
Timo Soini /ps 
Astrid Thors I x  
Marja Tiura /kok. 

 
Valiokunnan sihteerinä on toiminut 

valiokuntaneuvos Kirsi Pimiä. 


