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Laki
oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 4 §, 15 luvun 17 §:n 1 momentin johdanto-

kappale sekä 17 luvun 13 §:n 3 momentti ja 19 §,
sellaisina kuin ne ovat, 7 luvun 4 § laeissa 119/2013 ja 24/2016 sekä 15 luvun 17 §:n

1 momentin johdantokappale sekä 17 luvun 13 §:n 3 momentti ja 19 § laissa 732/2015,
seuraavasti:

7 luku

Turvaamistoimista

4 §
Tässä luvussa tarkoitetusta turvaamistoimesta päättää yleinen tuomioistuin hakemuk-

sesta. Turvaamistointa koskevan asian käsittelee se tuomioistuin, jossa hakijan vaatimusta
tai oikeutta koskevan pääasian oikeudenkäynti on vireillä. Jos pääasian käsittely on päät-
tynyt eikä muutoksenhakua varten säädetty aika ole kulunut umpeen, turvaamistointa kos-
kevan asian käsittelee pääasiaa viimeksi käsitellyt tuomioistuin. Jos oikeudenkäyntiä ei
ole vireillä, toimivaltainen tuomioistuin määräytyy 10 luvun perusteella.

Jos yleinen tuomioistuin ei ole toimivaltainen käsittelemään 1 momentissa tarkoitettua
pääasiaa, turvaamistoimesta päättää sen paikkakunnan käräjäoikeus, missä vastapuolella
on kotipaikka taikka missä kyseinen omaisuus tai huomattava osa siitä sijaitsee tai missä
turvaamistoimen tarkoitus voi muutoin toteutua.

Turvaamistoimesta päättää 1 ja 2 momentissa säädetyn sijasta markkinaoikeus, jos
pääasia on oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun
4 §:n 1 momentin 1–10, 13 tai 15 kohdassa taikka 2 momentissa mainitussa laissa mark-
kinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaksi säädetty riita-asia taikka oikeudenkäynnistä mark-
kinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 6 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu asia ja pää-
asian oikeudenkäynti on vireillä markkinaoikeudessa tai sen käsittely markkinaoikeudessa
on päättynyt eikä muutoksenhakua varten säädetty aika ole kulunut umpeen. Markkinaoi-
keus päättää turvaamistoimesta myös, jos mainittua pääasiaa koskeva oikeudenkäynti ei
ole vielä vireillä.

Edellä 1 ja 2 momentissa säädetyn sijasta markkinaoikeus päättää turvaamistoimesta
myös, jos pääasia on oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 5 §:ssä
tarkoitettu riita-asia, ja pääasian oikeudenkäynti on vireillä markkinaoikeudessa, tai sen
käsittely markkinaoikeudessa on päättynyt, eikä muutoksenhakua varten säädetty aika ole
kulunut umpeen.
HE 49/2018
TaVM 11/2018
EV 70/2018 
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Jos pääasia on liikesalaisuuslaissa (595/2018) tarkoitettu riita-asia, turvaamistoimesta
päättää se yleinen tuomioistuin tai markkinaoikeus, jossa hakijan vaatimusta tai oikeutta
koskevan pääasian oikeudenkäynti on vireillä. Jos pääasian käsittely on päättynyt eikä
muutoksenhakua varten säädetty aika ole kulunut umpeen, turvaamistointa koskevan
asian käsittelee pääasiaa viimeksi käsitellyt tuomioistuin. Jos pääasiaa koskeva oikeuden-
käynti ei ole vielä vireillä, turvaamistoimesta päättää se tuomioistuin, joka on toimivaltai-
nen käsittelemään vaatimusta tai oikeutta koskevan pääasian.

Markkinaoikeuden ohella myös yhdistetystä patenttituomioistuimesta Brysselissä
19 päivänä helmikuuta 2013 tehdyssä sopimuksessa (2013/C 175/01) tarkoitettu yhdistet-
ty patenttituomioistuin käsittelee eurooppapatentteihin liittyviä turvaamistoimiasioita si-
ten kuin mainitussa sopimuksessa määrätään.

Markkinaoikeus ei saa päättää turvaamistoimesta, jos turvaamistoimea koskeva asia tai
sitä koskeva pääasia on vireillä yhdistetyssä patenttituomioistuimessa. Markkinaoikeus ei
myöskään saa päättää turvaamistoimesta, joka yhdistetystä patenttituomioistuimesta teh-
dyn sopimuksen mukaan kuuluu yhdistetyn patenttituomioistuimen yksinomaiseen toimi-
valtaan.

Aluksen takavarikosta sekä toimivaltaisesta tuomioistuimesta eräissä tapauksissa sää-
detään merilain (674/1994) 4 ja 21 luvussa.

15 luku

Oikeudenkäyntiasiamiehestä

17 §
Oikeudenkäyntiasiamies tai -avustaja tai hänen apulaisensa tai tulkki ei saa luvattomas-

ti ilmaista yksityisen tai perheen salaisuutta tai liikesalaisuutta, jonka hän on saanut tietää:
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

17 luku

Todistelusta

13 §
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

Asianajaja, luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa tarkoitettu oi-
keudenkäyntiavustaja ja julkinen oikeusavustaja ei saa luvattomasti todistaa yksityisen tai
perheen salaisuudesta tai liikesalaisuudesta, josta hän on muussa kuin 1 momentissa tar-
koitetussa tehtävässään saanut tiedon. Tuomioistuin voi kuitenkin velvoittaa henkilön to-
distamaan, jos syyttäjä ajaa syytettä rikoksesta, josta säädetty ankarin rangaistus on vähin-
tään kuusi vuotta vankeutta, tai jos erittäin tärkeät syyt ottaen huomioon asian laatu, todis-
teen merkitys asian ratkaisemisen kannalta ja seuraukset sen esittämisestä sekä muut olo-
suhteet sitä vaativat.

19 §
Liikesalaisuudesta saa kieltäytyä todistamasta, jolleivät erittäin tärkeät syyt ottaen huo-

mioon asian laatu, todisteen merkitys asian ratkaisemisen kannalta ja seuraukset sen esit-
tämisestä sekä muut olosuhteet vaadi todistamista.

————
Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä elokuuta 2018.
Lain 7 luvun 4 §:n 6 ja 7 momentti tulevat kuitenkin voimaan valtioneuvoston asetuk-

sella säädettävänä ajankohtana.
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Ennen lain voimaantuloa vireille tulleeseen asiaan sovelletaan lain voimaan tullessa
voimassa olleita säännöksiä.

Naantalissa 10 päivänä elokuuta 2018

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Elinkeinoministeri Mika Lintilä
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