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Laki
oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan oikeudenkäymiskaaren 10 luvun 13 §, 12 luvun 4 a § ja 17 luvun 12 §:n

1 momentti,
sellaisina kuin ne ovat, 10 luvun 13 § laissa 135/2009, 12 luvun 4 a § laissa 650/2007 ja

17 luvun 12 §:n 1 momentti laissa 732/2015, seuraavasti:

10 luku

Oikeuspaikasta riita-asioissa

13 §
Lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta koskeva asia tutkitaan käräjäoikeudessa, jonka

tuomiopiirissä lapsella on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Sisaruksia koskeva asia
voidaan tutkia myös käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä jollakin heistä on kotipaikka
tai vakituinen asuinpaikka.

12 luku

Asianosaisista

4 a §
Jos asianosainen sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen tervey-

dentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi on kykenemätön valvomaan etuaan oikeuden-
käynnissä taikka jos asianosaisen edunvalvoja, huoltaja tai muu laillinen edustaja on es-
teellisyyden vuoksi tai muusta syystä estynyt käyttämästä siinä puhevaltaa, tuomioistuin,
jossa oikeudenkäynti on vireillä, voi viran puolesta määrätä asianosaiselle edunvalvojan
oikeudenkäyntiä varten. Edunvalvojaan sovelletaan holhoustoimesta annetun lain sään-
nöksiä.

Jollei tuomioistuin toisin päätä, edunvalvojan määräys on voimassa myös ylemmässä
oikeusasteessa, jossa asia tulee vireille muutoksenhaun johdosta.

17 luku

Todistelusta

12 §
Virkamies tai julkisyhteisön työntekijä taikka julkista valtaa käyttävä tai julkista luot-

tamustehtävää hoitava taikka muu, joka on viranomaisten toiminnan julkisuudesta anne-
HE 88/2018
LaVM 12/2018
EV 175/2018

1



194/2019  
tun lain (621/1999) 23 §:n nojalla vaitiolovelvollinen, ei saa todistaa siitä, mitä sisältyy
mainitun lain 11 §:n 2 momentin tai oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistui-
missa annetun lain (370/2007) 12 §:n 2 momentin nojalla asianosaiselta salassa pidettä-
vään asiakirjaan tai oikeudenkäyntiasiakirjaan, eivätkä myöskään siitä, mikä olisi asiakir-
jaan merkittynä pidettävä jommankumman mainitun lainkohdan nojalla asianosaiselta sa-
lassa, ellei se, jonka hyväksi salassapitovelvollisuus on säädetty, suostu todistamiseen tai
lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain (361/1983) 16 §:n 5 momentista, so-
siaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000) 18 §:n 1 momen-
tista tai muusta vastaavasta lainkohdasta muuta johdu.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
————
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