
Oikeusministeriö 

Oikeusministeriö on pyytänyt hovioikeuden lausuntoa 29.6.2012 laaditusta arviomuis-
tiosta, joka koskee Haagissa vuonna 2007 tehdyn elatusapujen perintää koskevan yleis-
sopimuksen täytäntöönpanon edellyttämiä toimenpiteitä

Muistiossa esitetään lasten ja muiden perheenjäsenten elatusavun kansainvälisestä pe-
rinnästä Haagissa 23.11.2007 tehdyn yleissopimuksen edellyttämiä kansallisia toimen-
piteitä. 

Niin kuin muistiosta ilmenee, elatusavun kansainvälistä perintää koskevan uuden yleis-
sopimuksen voimaan tultuakin noudatetaan edelleen vuoden 1973 Haagin yleissopi-
muksen velvoitteita niiden osapuolten osalta, jotka eivät ole liittyneet uuteen vuoden 
2007 yleissopimukseen. Suomi noudattaa tätä vuoden 1973 yleissopimusta koskevan 
valtionsisäisen voimaansaattamislain säännöksiä myös niihin valtioihin, jotka eivät ole 
kyseisen yleissopimuksen osapuolia (laki ulkomailla annetun elatusapua koskevan pää-
töksen tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta 1 §:n 2 momentti sekä asetus  elatusapua 
koskevien päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta tehdyn yleissopimuksen voi-
maansaattamisesta).  Suomen osalta velvollisuus panna täytäntöön tai tunnustaa ulko-
maisia elatusapupäätöksiä voi jatkossakin perustua useisiin eri kansainvälisiin, unionin 
oikeuden tai kansallisen oikeuden instrumenttiin. Muistiossa mainittu "siirtymäkausi" 
voi jäädä useidenkin  valtioiden osalta pysyväksikin, jos ne jättävät liittymättä uuteen 
yleissopimukseen.   

Arviomuistiossa selostetaan, mistä yksittäisistä kysymyksistä tarvitaan kansallista 
sääntelyä Euroopan unionin ratifioidessa Haagin uuden yleissopimuksen, ja minkälai-
sia ratkaisuja on tällöin tarkoituksenmukaista omaksua. Muistiosta ei käy kuitenkaan 
selvästi ilmi,  miten täydentävä kansallinen sääntely on tarkoitus lainsäädännössä to-
teuttaa. Muistion kohdassa 7.1. esimerkiksi todetaan, että laki ulkomailla annetun ela-
tusapua koskevan päätöksen tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta "on tarpeen säilyttää 
ennallaan, mutta siihen on lisättävä viittaus yleissopimukseen." Pelkkä viittauksen li-
sääminen ei kuitenkaan välttämättä riitä, vaan tämän vuoden 1973 yleissopimuksen 
asiasisältöisen voimaansaattamislain aineellisia säännöksiäkin on tarkistettava. Asiaa 
enempää tässä yhteydessä selvittämättä saattaa olla myös niin, että sääntely voi eriytyä 
sen mukaan, minkä yleissopimuksen osapuolena se valtio on, jossa elatusapupäätös on 
annettu. 

Hovioikeus hyväksyy sen, että  uuden yleissopimuksen piiriin kuuluvissa asioissa ek-
sekvatuurin vahvistaa alueellisesti toimivaltainen käräjäoikeus eikä, niin kuin yllä mai-
nitun lain mukaan, Helsingin hovioikeus. Hovioikeudelle on toisaalta jäänyt epäselväk-
si se, onko tarkoitus tässä yhteydessä tehdä ulkomailla annetun elatusapua koskevan 
päätöksen tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta annettuun lakiin tältä osin yleinen 
muutos, jonka mukaan kaikissa ulkomaisissa elatusapuasioissa eksekvatuuriviranomai-
nen olisi käräjäoikeus. Tällaiselle yhdenmukaiselle ratkaisulle olisi sinänsä hyvät pe-
rusteet. Ei voida pitää tyydyttävänä, että ensi asteen toimivalta olisi näissä eksekvatuu-
riasioissa eri tavoin järjestetty, kun asian laatu ei sitä edellytä. 



Hovioikeus esittää kuitenkin harkittavaksi - erityisesti jos toimivaltaperusteet näin yh-
tenäistettäisiin - että muutoksenhaku keskitettäisiin Helsingin hovioikeudelle, jolla on 
laaja kokemus eksekvatuuriviranomaisena erityisesti kansainvälisissä perheoikeudelli-
sissa kysymyksissä. Ei ole tarkoituksenmukaista, että tällaisissa erityistä kansainvälistä 
oikeudenalaa koskevissa harvalukuisissa asioissa muutoksenhaut voivat ohjautua kai-
kille kuudelle (myöhemmin viidelle) hovioikeudelle. Tämä luo tehottomuutta ja voi 
johtaa epäyhtenäisiin ratkaisuihin. Näin korkeimman oikeuden oikeuskäytäntöä ohjaa-
va rooli jopa tarpeettomasti kasvaa. Muutoksenhaun keskittäminen yhteen hovioikeu-
teen tarkoittaisi, että myös elatusvelvoitteita koskevan neuvoston asetuksen soveltami-
sesta annettuun lakiin otettaisiin tarpeelliset muutoksenhakutuomioistuinta koskevat 
säännökset.  Tästä muutoksenhakukysymyksestä saattaisi olla tarpeen tiedustella myös 
Korkeimman oikeuden mielipidettä. 

Muistiossa esitetty ongelma (8.1) ulkomaisten oikeusapupäätösten mukauttamistar-
peesta esiintyy hovioikeuskäytännössäkin aika ajoin, kun erityisesti Venäjällä annetus-
sa elatusapuasiakirjassa elatusvelvollisuus on määritelty murto-osana palkasta. 

Niin kuin muistiossa todetaan, käytännössä tällaisissa tapauksissa päätös on määrätty 
osaksi täytäntöönpanokelpoiseksi. Tämäkään menettely ei ole oikeudellisesti täysin on-
gelmaton, jos hakija ei ole pyytänyt osittaista täytäntöönpanoa (laki 11 § 1 momentti). 
Laki ei  sellaisenaan anna tuomioistuimelle toimivaltaa omasta aloitteestaan määrätä 
osittaista täytäntöönpanoa, jos hakija ei sitä ole pyytänyt. Kysymys palautuukin siihen, 
voidaanko murto-osainen täytäntöönpano  katsoa Suomen oikeusjärjestyksen perustei-
den vastaiseksi. Näin ei välttämättä aina kuitenkaan ole.   

Ratkaisuksi muistiossa ehdotetaan sitä, että Bryssel I-asetuksen mukainen mukautta-
misjärjestelmä ulotettaisiin koskemaan myös täytäntöönpanon kannalta ongelmallisia 
elatusapupäätöksiä.

Ongelma voidaan sinänsä pyrkiä korjaamaan kansallisin säännöksin silloin, kun vel-
vollisuus panna täytäntöön ulkomainen elatusapuratkaisu perustuu vain kansalliseen 
lakiin. Näin asian laita on, kun elatusapuratkaisu on annettu Venäjällä, joka ei ole osa-
puolena Haagin vuoden 1973 yleissopimuksessa.  Mukauttamisjärjestelmä voi kuiten-
kin olla ongelmallinen, kun mainittu velvollisuus perustuu jompaan kumpaan Haagin 
elatusapua koskevaan sopimukseen, jossa kieltäytymisperusteet on tyhjentävästi sään-
nelty. Ordre public-lauseke on tarkoitettu käytettäväksi lähinnä vain tuomioistuimen 
yksittäistapauksittain tekemän harkinnan perusteella. On siksi tarkoin selvittävä, onko 
sellainen menettely, jossa Suomi ottaa kansallisessa laissaan käyttöön erityisen ulko-
mailla annettua elatusapuratkaisua koskevan mukauttamismenettelyn, Suomen kan-
sainvälisoikeudellisten velvoitteiden mukainen. Oma kysymys on myös se, voidaanko 
tällainen pelkästään ulkomaisia elatusapuratkaisuja varten luotu mukauttamismenettely 
katsoa osaksi Suomen sisäistä täytäntöönpanolainsäädäntöä, jonka mukaisesti ulkomai-
set elatusapuratkaisut pannaan täällä täytäntöön. Kysymys on siis monitahoinen. 

On selvää, että käräjäoikeuksissa eksekvatuuriasiat on keskitettävä määrättyjen tuoma-
reiden käsiteltäviksi. Käräjäoikeuksien yksikkökoon kasvaminen on mahdollistanut 
sen, että tehtäviä jaettaessa tarjolla on kielitaitoisia tuomareita. Kielitaito tuomareiden 
kesken on myös varmasti viime vuosina parantunut. Kansliahenkilöstössäkin löytyy 
entistä enemmän englannin kielen taitoisia.On syytä vaatia, että tällaisia kansainvälis-
luontoisia asioita käsittelevät käräjätuomarit kykenevät ymmärtämään riittävästi eng-
lanninkielistä tekstiä. Siksi Suomen tulisi hyväksyä asiakirjat myös englannin kielellä.

Ehdotus on, että oikeusministeriöstä tulisi uuden yleissopimuksen edellyttämä keskus-
viranomainen. Ehdotus on kannatettava. 

Ulkomailla annetun elatusapua koskevan päätöksen tunnustamisesta ja täytäntöönpa-



nosta annetun lain 10 §:n mukaan päätöksen täytäntöönpanoa koskevassa asiassa on 
hakijalle pyynnöstä myönnettävä maksuton oikeudenkäynti, jos hakijalla on ollut ko-
konaan tai osittain maksuton oikeudenkäynti siinä menettelyssä, jossa päätös on annet-
tu. Suomen keskusviranomaisesta eräissä elatusapua koskevissa kansainvälisissä 
asioissa annetun lain mukaan oikeusapu myönnetään ilman muuta alle 21-vuotiaalle 
lapselle tuomioistuimessa tai viranomaisessa, jos oikeusministeriö tai oikeusministe-
riön valtuuttama henkilö edustaa lasta. Oikeusavun saamisen edellytykset määräytyvät 
siten eri tavoin sen mukaan, onko oikeusministeriö asiassa keskusviranomaisena. Tätä 
asiantilaa ei voida pitää tyydyttävänä. Tässä yhteydessä olisikin syytä harkita, että oi-
keusavun saamista koskevat edellytykset olisivat kaikissa ulkomaisen elatusavun täy-
täntöönpanoasioissa yhteneväiset. 

Mikko Könkkölä 

Presidentti  

 
        

  


