
 

 
 

 

 

Tämä seminaari on osa Euroopan unionin vuosien 2014–2020 yksityisoikeutta koskevan ohjelman rahoitustuella järjestettyä sarjaa. 

 

Rajat ylittävät yksityisoikeudelliset riita-asiat: rajat ylittävien  
asioiden käsittelyn helpottaminen 

 
Seminaari tuomioistuinhenkilöstölle 

 
ONLINE-SEMINAARI 

23.-24.3.2021 
(TIKKURILA, SILKKITEHTAANTIE 5, 01300 VANTAA) 

 
Seminaarin järjestäjä: Tuomioistuinvirasto järjestää seminaarin yhteistyössä Eurooppa-
oikeuden akatemian (ERA) kanssa 
 

Kieli: Suomi 
 

Tapahtuman numero: 121DT09e 
 
Tavoite:  
Seminaarin tavoitteena on tarjota koulutusta EU:n säädösten sovellettavuudesta yksityis-
oikeudellisissa asioissa. Rajat ylittävien asioiden käsittelyä helpottavia asetuksia esitellään ja 
käsitellään seminaarissa käytännönläheisesti perusteista alkaen, joten se sopii osallistujille, 
joilla on vain vähän tai ei lainkaan kokemusta tältä alalta. 

 
Pääteemat: 

• Tuomioistuimen toimivalta  
• Asiakirjojen tiedoksianto 
• Todisteiden vastaanottaminen 

 
Menetelmät: 
Koulutustapahtuma toteutetaan selostettujen yhtenäisten tapausten ratkaisemiseen 
perustuvana työpajana, onlinemuodossa. Tällä tavoin varmistetaan osallistujien aktiivinen 
osallistuminen työskentelyyn ja tietojen ja parhaiden käytäntöjen jatkuva vaihto. Seminaarissa 
käytetään tunnettujen EU:n asiantuntijoiden laatimia koulutusmateriaaleja, joiden tarkoituksena 
on auttaa tuomioistuinhenkilöstöä soveltamaan aktiivisesti EU:n säännöstöä yksityisoikeuden 
alalla. 
 
Puhujat: käräjätuomari Mia Sundström, Helsingin käräjäoikeus, käräjätuomari Pauliina 
Hermunen, Itä-Uudenmaan käräjäoikeus ja esittelijäneuvos Lauri Länsman, Korkein 
oikeus. 

 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

Tämä seminaari on osa Euroopan unionin vuosien 2014–2020 yksityisoikeutta koskevan ohjelman rahoitustuella järjestettyä sarjaa. 

 

 
 
Tiistai 23.3.2021 
 
8.45 Yhteyksien avaus ja testaus 
 
9.00  Tilaisuuden avaus 
 Lauri Länsman, esittelijäneuvos, Korkein oikeus ja Sari Piiroinen, asiantuntija, 

Tuomioistuinvirasto 
 

I. TUOMIOISTUIMEN TOIMIVALTA 
 
9.05 Johdatus toimivaltaa koskevaan asetukseen (Bryssel I): soveltamisala, 

keskeiset säännökset ja vireilläolo 
 Mia Sundström, käräjätuomari, Helsingin käräjäoikeus 
 
10.00 TYÖPAJA I 

Työskentelyä pienemmissä ryhmissä 
 
11.00 Kahvitauko 
 
11.20 Työpajan tulosten käsittely koko ryhmän kesken 

Mia Sundström, käräjätuomari, Helsingin käräjäoikeus 
 
12.20  Lounastauko 
 

II. ASIAKIRJOJEN TIEDOKSIANTO 
 
13.30 Johdatus asiakirjojen tiedoksiantoa koskevaan asetukseen ja 

vuorovaikutteisten harjoitustehtävien ratkaisemista 
 Lauri Länsman, esittelijäneuvos, Korkein oikeus 
 
14.30  Kahvitauko 
 
14.45  TYÖPAJA II 

Työskentelyä pienemmissä ryhmissä 
 
15.45 Päivän päätös 
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Keskiviikko 24.3.2021 
 
8.45 Yhteyksien avaus ja testaus 
 
9.00 Työpaja II tulosten käsittely koko ryhmän kesken 
 Lauri Länsman, esittelijäneuvos, Korkein oikeus 
 

III. TODISTEIDEN VASTAANOTTAMINEN 
 
9.45 Johdatus todisteiden vastaanottamista koskevan asetuksen pääpiirteisiin  
             Pauliina Hermunen, käräjätuomari, Itä-uudenmaan käräjäoikeus 
 
10.30 Kahvitauko 
 
10.45 TYÖPAJA III 

Työskentelyä pienemmissä ryhmissä 
 
11.45  Lounastauko 
 
13.00 Työpajan tulosten käsittely koko ryhmän kesken 
 Pauliina Hermunen, käräjätuomari, Itä-uudenmaan käräjäoikeus 
 
13.45  Koulutuksen yhteenveto 

Lauri Länsman, esittelijäneuvos, Korkein oikeus ja Sari Piiroinen, asiantuntija, 
Tuomioistuinvirasto 

 
14.00 Seminaari päättyy 

 
 
Lisätietoja hankkeesta on saatavilla hanketta varten erityisesti laaditulla verkkosivulla 
osoitteessa:  

https://court-staff.legaltraining.eu/.  

 
 
Tämä julkaisu on tuotettu Euroopan unionin vuosien 2014–2020 yksityisoikeutta koskevan ohjelman 
rahoitustuella. Tämän seminaarin sisältö kuvastaa yksinomaan tekijän omia näkemyksiä, ja hän on siitä 
yksinomaisessa vastuussa. Euroopan komissio ei ota minkäänlaista vastuuta seminaarin sisältämien 
tietojen mahdollisesta käytöstä. 

https://court-staff.legaltraining.eu/

