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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi ulosottokaaren 
1 luvun 32 §:n ja luottotietolain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ulos-
ottokaaren säännöksiä, jotka koskevat luotto-
tietotoiminnan harjoittajille annettavia tieto-
ja, sekä luottotietolakia. Esitys koskee saata-
van lopullisen vanhentumisen vaikutusta 
maksuhäiriömerkintöihin ja sitä, mitä tietoja 
ulosoton tietojärjestelmästä annetaan luotto-
tietotoiminnan harjoittajille. 

Ehdotuksen mukaan ulosottotieto poistet-
taisiin luottotietorekisteristä, kun ulosottope-
rusteen 15 tai 20 vuoden määräaika on kulu-
nut umpeen ja saatava on siten lopullisesti 
vanhentunut. Uudistuksella pyritään edistä-
mään velallisen taloudellisen toimintakyvyn 
palautumista. Jos ulosottoperusteen määräai-
kaa jatketaan tuomioistuimen päätöksellä, 
kyseistä saatavaa koskeva maksuhäiriömer-
kintä saataisiin tallettaa luottotietorekisteriin. 

Vastaisuudessa ulosoton tietojärjestelmästä 
annettaisiin luottotietotoiminnan harjoittajille 
varattomiksi todettuja velallisia koskevien 

tietojen lisäksi tiedot pitkäkestoisesta ulos-
otosta. Ulosottoa pidettäisiin pitkäkestoisena, 
jos palkan tai muun toistuvaistulon ulosmit-
taus on jatkunut kahden vuoden aikana vä-
hintään 18 kuukauden ajan. Näin maksuhäi-
riötiedot vastaisivat nykyistä paremmin ulos-
ottovelallisten taloudellista tilannetta.  

Jos yksityishenkilön velkajärjestelyssä 
vahvistettu maksuohjelma on määrätty rau-
keamaan velallisen omasta hakemuksesta, 
velkajärjestelyä koskevat tiedot poistettaisiin 
luottotietorekisteristä lyhyessä määräajassa. 
Luottotietolakia muutettaisiin myös siten, et-
tä tuomioistuimen vahvistama sovinto vel-
komusasiassa ei johtaisi maksuhäiriömerkin-
nän tekemiseen. 

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan 
voimaan noin kolmen kuukauden kuluttua 
sen jälkeen, kun ne on hyväksytty ja vahvis-
tettu. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

1  Johdanto 

Luottotietolaki (527/2007) tuli voimaan 
1 päivänä marraskuuta 2007. Lain hyväksy-
essään eduskunta edellytti, että hallitus ryh-
tyy viipymättä toimenpiteisiin luottotietolain 
täydentämiseksi siten, että ulosottorekisterin 
julkisten tietojen merkitseminen luottotieto-
rekisteriin tulee mahdolliseksi. Eduskuntakä-
sittelyssä luottotietolain täydentäminen ei ol-
lut aikataulusyistä mahdollista. Tässä esityk-
sessä ehdotetaan laajennettavaksi ulosottore-
kisteritietojen käyttämistä luottotietotarkoi-
tukseen silloin, kun ulosotto on jatkunut pit-
kään ja kyseinen velallinen siten käytännössä 
rinnastuu varattomaan henkilöön. 

Hallituksen esityksessä Eduskunnalle luot-
totietolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 
241/2006 vp) ehdotettiin, että ulosottoa kos-
kevat tiedot poistettaisiin heti, kun rekiste-
rinpitäjä on saanut tiedon siitä, että saatavan 
täytäntöönpanokelpoisuudelle säädetty aika 
on kulunut umpeen. Esityksessä pidettiin 
asianmukaisena ja kohtuullisena ulosottotie-
tojen poistamista heti määräajan umpeen ku-
lumisen jälkeen, vaikka velallista vastaan 
voidaan nostaa kahden vuoden määräajassa 
ulosottoperusteen määräajan jatkamiskanne. 
Lisäksi viitattiin siihen, ettei määräajan jat-
kamiskanne todennäköisesti toteutuisi 
useimmissa tapauksissa.  

Eduskuntakäsittelyssä kuitenkin katsottiin, 
ettei maksuhäiriötietojen poistaminen välit-
tömästi määräajan umpeen kulumisen jälkeen 
ollut luottoriskien hallinnan kannalta perus-
teltua. Eduskunnan lakivaliokunta totesi mie-
tinnössään (LaVM 32/2006 vp), ettei täytän-
töönpanokelpoisuuden määräajan päättymistä 
sinänsä voida pitää osoituksena siitä, että ky-
seisen henkilön osalta luotonantajan luotto-
riski olisi ainakaan merkittävästi alentunut. 
Valiokunnan mietinnön mukaisesti eduskun-
ta muutti kyseistä säännöstä niin, että ulosot-
toperusteen määräajan päättyminen ei johda 
maksuhäiriömerkinnän välittömään poistami-
seen luottotietorekisteristä. 

Mainittu ratkaisu on kuitenkin johtanut sii-
hen, että velalliset ovat joutuneet keskenään 
epätasa-arvoiseen asemaan jäljempänä selos-

tettavalla tavalla. Tämän esityksen mukaan 
ulosottotieto poistettaisiin, kun ulosottope-
rusteen määräaika on kulunut umpeen ja saa-
tava on siten ulosottokaaren mukaan lopulli-
sesti vanhentunut. Ehdotus vastaa asiallisesti 
alkuperäistä luottotietolakiesitystä kuitenkin 
niin, että eduskunnan mainitsemat luottoris-
kit otettaisiin huomioon siten, että tuomiois-
tuimen päätös määräajan jatkamisesta johtai-
si maksuhäiriömerkintään. Näin voidaan tur-
vata lopullisen vanhentumisen tarkoitusperät 
lisäämättä olennaisesti luotonantajan riskiä. 

Ulosottokaari (705/2007) on tullut voimaan 
vuoden 2008 alusta. Ulosottokaaressa sääde-
tään, mitä tietoja ulosottomies saa antaa luot-
totietotoiminnan harjoittajalle. Näitä sään-
nöksiä muutettaisiin vastaavasti niin, että 
ulosottomies ilmoittaisi ulosottoperusteen 
määräajan umpeen kulumisesta joko etukä-
teen tai velallisen pyynnöstä jälkikäteen luot-
totietotoiminnan harjoittajille maksuhäi-
riömerkinnän poistamista varten. 

Ulosottokaarta ja luottotietolakia muutet-
taisiin myös siten, että pitkäkestoisesta ulos-
otosta annetaan tiedot luottotietoiminnan har-
joittajille. Näin voidaan parantaa luottotieto-
jen kattavuutta ja luotettavuutta. Lähtökohta-
na kuitenkin on, ettei luottotietorekisterin tie-
toja ole tarkoitettu ainoaksi tietolähteeksi 
luottotoiminnassa. 

Jos maksuohjelma on määrätty raukeamaan 
velallisen hakemuksesta, velkajärjestelytie-
dot ehdotetaan poistettavaksi luottotietorekis-
teristä kolmen kuukauden kuluessa. Tämän 
ehdotuksen taustalla on maaliskuun alussa 
vuonna 2008 voimaan tullut selventävä lain-
muutos, jonka mukaan velallisella on aina 
oikeus saada hänelle vahvistettu maksuoh-
jelma raukeamaan (laki 117/2008, Hallituk-
sen esitys Eduskunnalle laeiksi yksityishen-
kilön velkajärjestelystä annetun lain ja velan 
vanhentumisesta annetun lain muuttamisesta 
178/ 2007 vp). 

Esitykseen sisältyy myös muutosehdotus, 
jonka mukaan asian sopiminen tuomioistui-
men vahvistamalla sovinnolla ei johda mak-
suhäiriömerkinnän tekemiseen. Muutosehdo-
tuksella pyritään edistämään sovintojen te-
kemistä vielä tuomioistuinvaiheessakin. 
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2  Nykyt i la  

2.1 Luottotietorekisteriin merkittävät 
ulosottotiedot ja niiden säilytysaika 

Ulosottoperusteen määräajan umpeen kulu-
misen vaikutus 

Ulosottotietoina saadaan tallettaa luottotie-
torekisteriin ne tiedot, jotka ulosottomies an-
taa luottotietotoiminnan harjoittajalle ulosot-
tokaaren nojalla. Nykyisin ulosotosta saa-
daan antaa varattomuusestetietoja ja tietoja 
suppean ulosoton esteestä. Suppeassa ulos-
otossa etsitään ainoastaan sellaista omaisuut-
ta, jota ei tarvitse muuttaa rahaksi. Tästä 
syystä suppeassa ulosotossa ei anneta nor-
maalia varattomuusestetodistusta vaan sup-
pean ulosoton este, joka tarkoittaa sitä, ettei 
suppean ulosoton kohteeksi sopivaa omai-
suutta ole löytynyt. Tämä ei kerro sitä, onko 
velallisella muuta omaisuutta. Edellä maini-
tut ulosottotiedot annetaan luottotietotoimin-
nan harjoittajalle, vaikka ulosottoperusteen 
määräaika olisi juuri kulumassa umpeen. 

Vuonna 2008 ulosotosta annettiin varatto-
muusestetietoja luottotietotoiminnan harjoit-
tajille yhteensä noin 177 000 kappaletta ja 
suppean ulosoton esteitä noin 179 000 kappa-
letta. Yhteensä ulosotosta annettiin luottotie-
totoiminnan harjoittajille siis noin 360 000 
ulosottotietoa maksuhäiriömerkinnän teke-
mistä varten. 

Ulosotto voi päättyä myös muusta syystä 
kuin velallisen varattomaksi toteamiseen tai 
suppean ulosottoasian esteeseen. Asia poiste-
taan silloin ulosotosta niin sanotulla muulla 
esteellä (ulosottokaaren 3 luvun 95 §:n 
2 momentti). Näin käy muun muassa silloin, 
kun velkojan saatava vanhentuu ulosottope-
rinnän aikana. Saatava voi vanhentua ulos-
oton aikana, jos kyseistä vanhentumisaikaa ei 
voida katkaista. Tällainen vanhentumisaika 
on esimerkiksi ulosottoperusteen määräai-
kaan sidottu saatavan lopullinen vanhentu-
minen. Jos ulosottoasian vireilläolo päättyy 
tällaiseen muuhun esteeseen, ulosottotietoja 
ei luovuteta luottotietotoiminnan harjoittajal-
le, eikä velallisesta siten tehdä maksuhäi-
riömerkintää. Näin ollen vaikka velallisen 
palkan tai muun toistuvaistulon ulosmittaus 
olisi kestänyt pitkään ja on jatkunut vanhen-

tumishetkeen saakka, velallinen välttää mak-
suhäiriömerkinnän, koska asia kirjataan ulos 
muulla esteellä. Sen sijaan sellainen velalli-
nen, jolla ei ollut palkkatuloa tai riittävästi 
muuta ulosmittauskelpoista varallisuutta ja 
tämä on todettu vaikkapa vain päivä ennen 
lopullista vanhentumista, saa maksuhäi-
riömerkinnän varattomuuden johdosta. Täten 
velalliset, joiden velat ovat yhtä vanhoja, 
ovat joutuneet erilaiseen asemaan sen mu-
kaan, oliko toistuvaistulo ulosmitattuna juuri 
vanhentumishetkellä. 

Silloinkin kun velallisen tulon ulosmittaus 
on jatkunut perittävänä olevan saatavan van-
hentumiseen saakka, on syntynyt erilaisia ti-
lanteita sen mukaan, minkälainen velkara-
kenne kyseisellä velallisella on. Jos velalli-
sella on ollut isojen velkojen lisäksi pieniä 
velkoja, hänellä on todennäköisesti maksu-
häiriömerkintä, vaikka tulon ulosmittaus olisi 
jatkunut keskeytyksettä lopulliseen vanhen-
tumiseen saakka. Tämä johtuu siitä, että saa-
tavaa, jolle ei kerry edes ulosottokaaren 4 lu-
vun 17 §:ssä säädettyä vähimmäismäärää, ei 
oteta mukaan ulosmittaukseen vaan pannaan 
pois ulosotosta varattomuusesteellä. Näin ol-
len velallinen, jolla on muutama suuri velka, 
on saattanut säilyttää puhtaat luottotiedot. 
Sen sijaan velallinen, jolla on sama yhteis-
määrä velkaa, mutta jakautuneena suuriin ja 
pieniin velkoihin, on todennäköisesti saanut 
maksuhäiriömerkinnän. 

Saatava vanhentuu siinäkin tapauksessa, et-
tä se ei ollut ulosottoperinnässä vanhentu-
mishetkellä. Näiden velallisten asema vaihte-
lee sen mukaan, missä vaiheessa velkoja on 
edellisen kerran yrittänyt periä ulosotossa 
saatavaa, joka on sittemmin vanhentunut. Jos 
perintäyrityksestä on kulunut kolme vuotta, 
velallisen luottotiedot ovat siltä osin puhtaat, 
paitsi jos maksuhäiriötiedon säilytysaika on 
ollut neljä vuotta. Jos taas saatava on käynyt 
ulosotossa tätä myöhemmin, luottotiedoissa 
on varattomuudesta johtuva maksuhäi-
riömerkintä. Nykyisen lain mukaan maksu-
häiriötieto ei poistu, vaikka saatava vanhen-
tuisi lopullisesti ennen tiedon säilytysajan 
päättymistä. 

Velallisten asema on yllä kuvatulla tavalla 
muodostunut sattumanvaraisten seikkojen 
johdosta erilaiseksi maksuhäiriömerkintöjen 
suhteen ja velalliset ovat eriarvoisessa ase-
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massa. Yhdenvertaisuusperiaate on kuitenkin 
keskeinen myös luottotietotoiminnassa. Tä-
mä ilmentyy esimerkiksi luottotietolain 
11 §:stä, jonka mukaan luottotietotoiminnan 
harjoittajan on pidettävä huolta siitä, että 
luottotietorekisteriin merkittävien ja siihen 
merkittyjen luottotietojen käsittelyssä ja 
muutoin luottotietotoimintaa harjoitettaessa 
rekisteröityjä kohdellaan yhdenvertaisesti. 
Samalla tavalla tulee huolehtia siitä, ettei ve-
lallisten yhdenvertaisuus luottotietojen tallet-
tamisessa käytännössä vaarannu eri lakien 
yhteisvaikutuksen vuoksi. 

Maksuhäiriömerkintä vaikeuttaa tuntuvasti 
henkilön mahdollisuuksia toimia luottomark-
kinoilla ja myös esimerkiksi asunnon vuok-
raamista. Ulosottoperusteen määräajalla ja 
siihen liitetyllä saatavan aineellisella vanhen-
tumisella pyrittiin edistämään ylivelkaantu-
neiden kansalaisten palaamista takaisin aktii-
visiksi toimijoiksi yhteiskunnassa ja säästä-
mään myös yhteiskunnan kustannuksia. Tä-
män tavoitteen täysimääräistä toteutumista 
haittaa se, että osalla velallisista on yhä voi-
massa maksuhäiriömerkintä, vaikka ulosot-
toperusteen määräaika on kulunut umpeen ja 
luottotiedot muutoin olisivat puhtaat. 

 
 
 

Luottotietojen kattavuus 

Ulosottokaaren 1 luvun 31 §:ssä luetellaan 
julkiset ulosottotiedot. Pykälän mukaan jo-
kaisella on oikeus saada nimeämästään velal-
lisesta yleensä kahdelta vuodelta tietyt tiedot, 
kuten velallisen henkilötietoja, ulosottoasian 
perustietoja, hakijan saatavan määrä ja tili-
tysmäärä sekä estetodistuksen laatu ja päi-
vämäärä. Tiedot annetaan erityisinä todistuk-
sina. Säännöksissä on tasapainotettu yhtäältä 
julkisuusperiaatteen toteutuminen ulosotossa 
ja toisaalta velallisen yksityisyydensuoja. 
Tietoja käytetään jonkin verran myös luotto-
tietotarkoituksessa. Esimerkiksi vuoden 2008 
aikana mainittuja todistuksia annettiin yh-
teensä noin 10 000, joista osaa on käytetty 
luottokelpoisuuden arvioinnissa ja osaa ulos-
oton julkisuuden toteuttamiseksi. Ensisijai-
sesti kysymys on kuitenkin siitä, ettei ulosot-
to voi olla kokonaan salaista, jolloin tietyt 
perustiedot tulee olla kaikkien saatavissa. 

Nykyisessä järjestelmässä ongelmallista on 
se, että kun tuomioistuinvaihetta koskevan 
maksuhäiriömerkinnän säilytysaika päättyy, 
velallisen luottotiedot saattavat olla ”puh-
taat”, vaikka pitkäkestoinen toistuvaistulon 
ulosmittaus samalla jatkuisi vuosikausia ja 
velallisella olisi ulosottoperinnässä huomat-
tavan suuret velat. Niin kauan kuin perinnäs-
sä olevia tai perintään tulevia asioita ei pois-
teta varattomuusesteellä, ulosotto jatkuu il-
man maksuhäiriömerkintää, kunnes 15 tai 20 
vuoden määräaika kuluu umpeen. Tällöin 
asia poistetaan edellä todetulla tavalla ”muul-
la esteellä”, joka sekään ei aiheuta maksuhäi-
riömerkintää. 

Luottotietojen kattavuuden ja luotettavuu-
den kannalta on epäkohta, ettei tietoja pitkä-
kestoisesta ulosotosta rekisteröidä luottotie-
torekisteriin. Pitkäkestoisesta toistuvaistulon 
ulosmittauksesta luotonantaja saa tiedon ve-
lallisen itsensä lisäksi vain ulosottorekisteris-
tä. 

Ulosottoperusteen määräaikaa saadaan jat-
kaa tuomioistuimen päätöksellä kymmenellä 
vuodella alkuperäisen määräajan päättymi-
sestä ulosottokaaren 2 luvun 26 §:ssä sääde-
tyillä edellytyksillä. Määräajan jatkamiskan-
teen nostamisesta ei aiheudu maksuhäi-
riömerkintää. Käytännössä merkintä seuraa 
vasta, kun asiassa annetaan tuomio ja sen 
täytäntöönpanossa on todettu varattomuuses-
te. Määräajan jatkamiskanteita on nostettu 
varsin vähän, vuonna 2008 tiettävästi alle sa-
ta kannetta, joista noin puolet on hylätty. 
Kuitenkin niissä yksittäistapauksissa, joissa 
jatkamiskanne on nostettu, on olemassa 
mahdollisuus, että kyseisen saatavan perintää 
jatketaan vielä pitkään. Tieto tällaisesta mah-
dollisuudesta saattaa olla ratkaisevan tärkeä 
luotonantoa koskevassa harkinnassa. 

Nykyisin ulosotosta annetaan tietoja luotto-
tietotoiminnan harjoittajille enintään kahdelta 
kuukaudelta. Käytännössä tietoja annetaan 
kuukauden erissä. Kielto antaa kahta kuu-
kautta vanhempia ulosottotietoja johtaa sii-
hen, että toimintaansa aloittava luottotieto-
toiminnan harjoittaja ei voi tarjota asiakkail-
leen tietoja niiden luottotietolain mukaiselta 
säännönmukaiselta säilytysajalta ennen kuin 
on kerännyt tietoja ulosotosta kolmen vuoden 
ajan. Tämä hidastaa olennaisesti luottotieto-
toiminnan aloittamista. 
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2.2 Velkajärjestelytiedot 

Jos yksityishenkilön velkajärjestely rauke-
aa, sitä koskeva merkintä säilyy kahden vuo-
den ajan velkajärjestelyrekisterissä (yksityis-
henkilön velkajärjestelystä annetun asetuk-
sen, 58/1993, 9 §:n 1 momentin 3 kohta). 
Tällainen tieto saadaan merkitä myös luotto-
tietorekisteriin, ja se on poistettava kuukau-
den kuluessa siitä, kun tieto poistetaan velka-
järjestelyrekisteristä (luottotietolain 18 §:n 
1 momentin 2 kohta). 

Maaliskuussa 2008 tuli voimaan täsmentä-
vä lainmuutos, jonka mukaan velallisella on 
ehdoton oikeus saada maksuohjelma rau-
keamaan. Tällä pyrittiin siihen, että velalli-
nen voi päästä eroon itselleen epäedulliseksi 
käyneestä maksuohjelmasta. Uudistuksessa 
korostettiin, ettei maksuohjelman rauettami-
sesta yleensä saisi seurata velalliselle haital-
lisia seurauksia, kuten viivästyskoron mak-
suvelvollisuutta tai ulosottoperusteen määrä-
ajan jatkamista. Näiden tavoitteiden kanssa 
on jossakin määrin ristiriidassa se, että sen 
jälkeen kun maksuohjelma on velallisen 
omasta hakemuksesta määrätty raukeamaan, 
raukeamisesta säilyy maksuhäiriömerkintä 
kaksi vuotta. 

 
 

2.3 Vahvistettuja sovintoja koskevat tie-
dot 

Luottotietolain mukaan maksuhäiriötietoi-
na saadaan luottotietorekisteriin tallettaa 
myös tiedot maksun laiminlyönnistä, joka on 
todettu tuomioistuimen vahvistamalla sovin-
nolla (13 §:n 1 momentin 3 kohta ja 24 §:n 
1 momentin 2 kohta). Säännökset lisättiin 
luottotietolakiin eduskuntakäsittelyssä sillä 
perusteella, että tuomioistuimen vahvistama 
sovinto on ulosottokaaren mukaan ulosotto-
peruste tuomion tavoin. 

Sovintoon johtaneen asian taustalla saattaa 
olla myös niin sanotulla suppealla haasteha-
kemuksella vireille pannuissa asioissa saata-
van määrää tai perustetta koskeva epäsel-
vyys, jossa asianosaiset ovat tuomioistuin-
vaiheessa saavuttaneet yhteisymmärryksen. 
Näin ollen sovintoon johtaneissa asioissa ei 
voida sanoa, että kysymyksessä aina olisi 
maksun laiminlyönti. 

Perintäala on saattanut oikeusministeriön 
tietoon, että nykyinen mahdollisuus rekiste-
röidä luottotietoihin myös vahvistetut sovin-
not on vaikeuttanut sovintojen tekemistä tuo-
mioistuimissa. Tämä on ristiriidassa sen 
kanssa, että lainsäädännössä muutoin pyri-
tään edistämään sovintoja. 

 
 

3  Esityksen tavoit teet  ja  keskei set  
ehdotukset  

3.1 Ulosottotiedot 

Ulosottoperusteen määräajan umpeen kulu-
misen vaikutus 

Esityksessä pyritään edesauttamaan niiden 
velallisten palaamista aktiiviksi toimijoiksi 
yhteiskuntaan, joita koskevat ulosottoperus-
teen määräajat ovat kuluneet umpeen. Kun 
velkaantumisesta on kulunut hyvin pitkä ai-
ka, on kohtuullista ja asianmukaista, että ve-
lallinen saa mahdollisuuden uuteen alkuun ja 
sen myötä halun taloudelliseen toimeliaisuu-
teen. Velallisen vapautuminen velkaongel-
mista säästää myös yhteiskunnan kustannuk-
sia, jotka syntyvät velan perimisestä ja vel-
kaantumisen aiheuttamista ongelmista. Luot-
totietorekisteriin merkityt ulosottotiedot eivät 
saisi estää velallisen tilanteen ennallistumis-
ta, jos velkaantumisesta on kulunut huomat-
tavan pitkä aika. 

Ulosottoperusteen määräaika on pitkä, 
15 tai 20 vuotta. Se, että velkaantuminen on 
vanhaa perua ja velallisen velkatilanne on 
ajan myötä muuttunut hallitsemattomaksi 
suuren velkamäärän ja pienten tulojen epä-
suhteen vuoksi, ei kerro velallisen halusta ja 
kyvystä hoitaa sellaista velkamäärää, joka 
hänen tuloillaan on hoidettavissa, jos aiem-
mat velat poistuvat. Luottotietolain 6 §:n 
1 momentin mukaan luottotietoina saa käsi-
tellä vain sellaisia tietoja, jotka ovat tarpeel-
lisia kuvaamaan rekisteröidyn maksukykyä 
tai maksuhalukkuutta. Jos henkilö on ylivel-
kaantunut esimerkiksi 15 vuotta aikaisemmin 
epäonnistuneen yritystoiminnan vuoksi, eikä 
ole sen jälkeen tuloillaan kyennyt maksa-
maan saatavaa, henkilön maksukykyä tai 
maksuhalua mahdollisen uuden luoton suh-
teen ei välttämättä kuvaa se, että hän on saa-
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nut ulosotosta varattomuusmerkinnän tällai-
sesta vanhasta saatavasta. 

Edellä mainituista syistä ja jaksossa 2.1 
kuvatun velallisten eriarvoisen aseman kor-
jaamiseksi ehdotetaan, että sen jälkeen kun 
ulosottoperusteen täytäntöönpanokelpoisuu-
den määräaika on kulunut umpeen, sitä saa-
tavaa koskeva ulosottotieto poistetaan luotto-
tietorekisteristä.  

Poistaminen voi perustua ulosottomiehen 
jälkikäteiseen peruutusilmoitukseen tai ulos-
ottotiedon antamisen yhteydessä etukäteen 
ilmoittamaan ajankohtaan. Tällainen etukä-
teisilmoitus maksuhäiriömerkinnän myö-
hempää poistamista varten annettaisiin, jos 
nähdään, että ulosottoperusteen määräaika 
kuluu umpeen ennen tiedon säilytysajan 
päättymistä. 

Jos kuitenkin velallinen on olennaisesti 
vaikeuttanut toimillaan velkojan maksun-
saantia, on perusteltua, että mahdollinen uusi 
luotonantaja saa tästä tiedon. Tämän vuoksi 
ehdotetaan, että luottotietorekisteriin saatai-
siin merkitä maksuhäiriötieto silloin, kun 
tuomioistuin on päätöksellään jatkanut ulos-
ottoperusteen määräaikaa. Määräajan jatka-
misen edellytykset ulosottokaaren 2 luvun 
26 §:ssä ovat tiukat, ja tämä näkyykin siinä, 
että jatkamiskanteita on tiettävästi nostettu 
hyvin vähän. Voidaan lähteä siitä, ettei vel-
koja oikeudenkäyntikuluriskillään nosta kan-
teita asioissa, joissa ei ole selvästikään me-
nestymisen mahdollisuuksia. Kun lisäksi 
kanteen nostavan velkojan intressi otaksutta-
vasti on huomattava, voidaan pitää luotonan-
tajan luottoriskin kannalta perusteltuna, että 
ulosottoperusteen määräajan jatkamisen jäl-
keen saadaan tehdä maksuhäiriömerkintä 
maksamatta olevasta saatavasta. Merkintä 
voitaisiin siis tehdä odottamatta tuomion tu-
lemista lainvoimaiseksi ja jo ennen kuin ve-
lallinen on mahdollisesti todettu ulosotossa 
varattomaksi. Jos kuitenkin jatkamistuomio 
kumotaan, maksuhäiriömerkintä poistetaan 
heti, kun rekisterinpitäjälle annetaan tästä tie-
to. 

Esityksen pohjalla olevassa työryhmän eh-
dotuksessa esitettiin, että jo jatkamiskanteen 
nostamisesta olisi tehty luottotietorekisteriin 
merkintä. Tästä kuitenkin luovuttiin lausun-
tokierroksella esiin tuotujen oikeusturvaon-
gelmien vuoksi. On nimittäin vaarana, että 

velkoja omista henkilökohtaisista syistä pe-
rusteetta nostaa määräajan jatkamiskanteen 
aiheuttaakseen velalliselle maksuhäiriömer-
kinnän. Yksittäistapauksissa tämä saattaisi 
johtaa kohtuuttomaan lopputulokseen. Kun 
lisäksi velkoja voi nostaa ulosottoperusteen 
määräajan jatkamiskanteen jo ennen määrä-
ajan päättymistä, velkojat voivat omin toimin 
pienentää riskejä luotonannossa. 

Muu kuin ulosottoperusteen määräajan 
umpeen kulumiseen perustuva saatavan lo-
pullinen vanhentuminen ei johtaisi maksuhäi-
riömerkinnän poistamiseen. Esimerkiksi ve-
roilla on lyhyt viiden vuoden vanhentumisai-
ka, jota ei voida rinnastaa vähintään kolme 
kertaa pidempään ulosottoperusteen määrä-
aikaan. 

 
 

Luottotietojen kattavuus 

Luottotietojen kattavuuden ja luotettavuu-
den parantamiseksi ehdotetaan, että luottotie-
torekisteriin merkittäisiin tieto pitkäkestoi-
sesta ulosotosta. Rahoittajan luottoriski saat-
taa olla huomattava silloin, kun luotonhaki-
jana on pitkäaikainen ulosottovelallinen. 
Luotonantaja voi pyytää luonnollisesti tietoja 
velalliselta itseltään, mutta on luottotietotoi-
minnan perusajatuksen mukaista, että tiedot 
velkaongelmista ovat myös tarkistettavissa. 
Nykyisin tällaisen tiedon velkoja on saanut 
vain ulosottorekisteristä pyytämällä velallista 
koskevan todistuksen. Nyt ehdotetaan, että 
pitkäkestoinen toistuvaistulon ulosmittaus 
merkittäisiin myös luottotietoihin. 

Tietoja ei sen sijaan annettaisi ulosottoasi-
an vireille tulosta. Ulosottoasioita on viime 
vuosina tullut vireille 2,2—2,7 miljoonaa 
vuosittain, joten ulosottoasian vireille tulon 
merkitseminen luottotietoihin johtaisi huo-
mattavaan maksuhäiriömerkintöjen määrän 
lisääntymiseen. Silloin kun saatava on mak-
settu ulosottoon maksukehotusaikana, kysei-
sestä ulosottoasiasta ei tule merkintää edes 
ulosoton julkisiin tietoihin. Liian varhainen 
ulosottotiedon antaminen luottotietoihin joh-
taa helposti yksityiset velalliset ja yritykset 
vaikeuksiin, vaikka kyseessä olisi ohimenevä 
ongelma. Harvinaista ei ole sekään, että esi-
merkiksi ulkomailla oleskelun tai muun syyn 
vuoksi myös maksukykyisiä ja maksuhaluisia 
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henkilöitä joutuu ulosottoon suoraan ulosot-
tokelpoisista saatavista. Olisi kohtuutonta, 
jos tällöinkin seurauksena olisi vuosikausia 
kestävä maksuhäiriömerkintä. Kun yksipuo-
lisesta tuomiosta seuraa maksuhäiriömerkintä 
ja kun toisaalta myös pitkäkestoinen ulosotto 
johtaisi maksuhäiriömerkinnän tekemiseen, 
luottotietojen kattavuus olisi suhteellisen hy-
vä. Pelkkää ulosoton vireilletulotietoa ei voi-
da pitää sellaisena luottotietolain 6 §:n 1 
momentissa tarkoitettuna tietona, joka on 
tarpeellinen ja asianmukainen kuvaamaan 
henkilön maksukykyä tai maksuhalukkuutta. 

Ulosoton tiedot olisivat edelleen julkisia 
ulosottokaaren 1 luvun 31 §:n mukaisesti. 
Kyse on tältä osin julkisuusperiaatteen to-
teuttamisesta ulosottotoimessa. Viranomais-
toiminnan henkilötietorekisterien osittainen 
tai täydellinen julkisuus ei kuitenkaan tarkoi-
ta sitä, että julkisia tietoja voitaisiin käyttää 
vapaasti. Viranomaisten toiminnan julkisuu-
desta annetun lain (621/1999) 16 §:n 3 mo-
mentin mukaan viranomaisen henkilörekiste-
rissä olevista tiedoista saa antaa kopion, jos 
luovutuksensaajalla on henkilötietojen suojaa 
koskevien säännösten mukaan oikeus tallet-
taa ja käyttää sellaisia henkilötietoja. Yleisen 
henkilötietojen suojan mukaan henkilötieto-
jen käyttö edellyttää, että tietojen käsittely on 
tarpeellista kyseisessä toiminnassa. Ei siis ole 
asianmukaista, että viranomaistoiminnan jul-
kisuuteen vedoten vaaditaan kaikkien velal-
listietojen käytettävyyttä yksityisenä liike-
toimintana harjoitettavassa luottotietotoimin-
nassa silloin, kun toiminnan yleisen luotetta-
vuuden kannalta tällaisten tietojen rekiste-
röinti ei ole tarpeellista ja saattaa päinvastoin 
aiheuttaa vahinkoa yksityisille kansalaisille 
ja yrityksille. 

Näistä syistä ulosoton julkisten tietojen an-
taminen muista kuin varattomuustapauksista 
rajoitettaisiin pitkäkestoiseen ulosottoon. 
Tämä koskisi myös yritysten ulosottotietoja. 
Yritysten kohdalla ulosotto johtaa varsin no-
peasti joko saatavan maksamiseen konkurs-
sin välttämiseksi tai varattomuuden toteami-
seen, josta seuraa maksuhäiriömerkintä. Yri-
tyksen saaman tulon pitkäkestoinen ulosmit-
taus on harvinaista. 

Merkitystä ei olisi sillä, miksi ulosmittaus 
on pitkäkestoinen. Olipa syynä muutama 
suuri yksittäinen velka tai velallisen tapa hoi-

taa maksunsa ulosoton kautta, luotonmyöntä-
jälle on merkityksellistä saada tieto pitkään 
jatkuneesta ulosottoperinnästä. Tosin ela-
tusavun perinnässä tilanne saattaa olla se, et-
tä velallisella ei ole erääntynyttä velkaa ulos-
otossa, vaan hän suorittaa ulosoton kautta 
niin sanottua juoksevaa elatusapua sitä mu-
kaa kuin sitä erääntyy. Taustalla saattavat ol-
la muut syyt kuin maksukyvyttömyys. Tätä – 
sinänsä harvinaista tilannetta – varten ei kui-
tenkaan ole perusteltua luopua siitä kaikkia 
velallisia yhdenmukaisesti kohtelevasta ja 
käytännössä helposti sovellettavasta säännös-
tä, että ainoa pitkäkestoisen ulosoton kriteeri 
on ulosoton kestoaika. Halutessaan elatus-
velvollinen voi käyttää hyväkseen mahdolli-
suutta pyytää rekisteriin täydentäviä tietoja 
maksuhäiriömerkintään johtaneista syistä 
luottotietolain 13 §:n 2 momentin perusteella. 

Pitkäkestoisuuden rajaksi ehdotetaan kahta 
vuotta. Velallisilta keskimäärin kuukaudessa 
kertyvät määrät ovat suhteellisen pieniä. Jos 
esimerkiksi velalliselta ulosmitatusta toistu-
vaistulosta tilitetään velkojille kuukausittain 
100 euroa, kahdessa vuodessa kertyy 
2 400 euroa. Tätä suurempi velkamäärä suh-
teessa tuloihin johtaa silloin tässä esityksessä 
tarkoitettuun pitkäkestoiseen ulosottoon. 

Kahden vuoden rajaa on käytetty pitkäkes-
toisuuden mittapuuna myös ulosottomaksu-
jen osalta. Sen jälkeen kun velalliselta on pe-
ritty toistuvaistulon ulosmittauksessa kahden 
vuoden ajalta taulukkomaksuja yhteensä vä-
hintään 18 kuukaudelta, taulukkomaksujen 
perintää ei jatketa (ulosottomaksuista anne-
tun lain, 34/1995, 5 §:n 4 momentti). Tätä 
samaa kriteeriä sovellettaisiin jatkossa myös 
maksuhäiriötietojen tallettamiseen. 

Muutoinkin ulosottoa, joka on jatkunut 
kaksi vuotta mahdollisin lyhyehköin tauoin, 
voidaan pitää osoituksena siitä, etteivät velal-
lisen maksuvaikeudet ole tilapäisiä. Maksu-
kyvyttömyydellä tarkoitetaan lainsäädännös-
sämme yleisesti sitä, että velallinen on muu-
toin kuin tilapäisesti kykenemätön maksa-
maan velkojaan niiden erääntyessä. Tähän 
nähden kahden vuoden rajaa voidaan pitää 
sopivana ja perusteltuna. Jos perintä kestää 
yli kaksi vuotta, velallisen tulojen ja velkojen 
välillä vallitsee sellainen epäsuhta, että ky-
seisen velallisen lisävelkaantuminen on syytä 
estää. 
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Toisaalta se, että tieto annettaisiin vasta 
kahden vuoden kuluttua, kun pitkäkestoisuus 
on todettu, kannustaa velallista järjestämään 
asiansa sitä ennen. Velallinen voi saada jär-
jestellyksi huomattavatkin velat vapaaehtoi-
sin järjestelyin. Etukäteen arvion tekeminen 
siitä, kenen kohdalla ulosottoperintä tulee 
kestämään yli kaksi vuotta, on aina epävar-
maa. Tilastojen mukaan valtaosalla velallisis-
ta ulosotto kestää alle kaksi vuotta. Esimer-
kiksi vuonna 2008 yli 93 prosenttia velallisis-
ta oli ulosotossa alle kaksi vuotta. Osalla 
niistä velallisista, joiden osalta ulosotto kes-
tää yli kaksi vuotta, on voimassa jokin muu 
maksuhäiriömerkintä, esimerkiksi tieto yksi-
puolisesta tuomiosta tai aikaisemmin todettu 
varattomuusmerkintä. 

Maksuhäiriömerkintöjä ei tehtäisi, jos 
ulosotto on ollut vireillä pitkään muusta 
syystä kuin toistuvaistulon ulosmittauksen 
vuoksi. Muissa tapauksissa ei ole löydettä-
vissä samanlaista selkeää perustetta.  
Esineulosmittauksen loppuun saattaminen 
saattaa kestää kauan esimerkiksi siitä syystä, 
että ulosotto on tuomioistuimen päätöksellä 
määrätty keskeytettäväksi. Myös velalliselle 
kuuluvan omaisuuden selvittämistoimien 
kesto ja keston syy voivat vaihdella tuntuvas-
ti.  

Esityksessä ei ehdoteta, että ulosotosta an-
nettaisiin kahta kuukautta vanhempia tietoja. 
Tätä vanhempien tietojen antaminen etenkin 
laajana tietomäärän kertaluovutuksena kyllä-
kin edistäisi kilpailua luottotietoalalla helpot-
tamalla ja nopeuttamalla toiminnan aloitta-
mista. Ongelmana on kuitenkin se, että ulos-
otossa ei ole enää jälkikäteen saatavilla vir-
heettömiä luottotietoja. Sen jälkeen kun tie-
dot on luovutettu luottotietotoiminnan har-
joittajille, mahdolliset poistot, korjaukset ja 
lisämerkinnät tehdään suoraan luottotietore-
kisteriin. Näin ollen ulosottorekisteristä on 
saatavissa vain se tietoaines, joka on ollut 
pohjana maksuhäiriötiedoille, mutta joka ei 
enää ole ajantasainen. Saattaisi käydä niin, 
että henkilö, jolla on puhtaat luottotiedot 
esimerkiksi ulosottoperusteen kumoamisen 
vuoksi, joutuisi uudestaan maksuhäiriömer-
kinnän kohteeksi. Ei voida myöskään pitää 
kohtuullisena sitä, että vastuu tietojen oikeel-
lisuudesta siirrettäisiin velalliselle olettamal-
la, että rekisteröinnin alkaessa hänelle luotto-

tietolain 29 §:n 1 momentin mukaan annetta-
vassa ilmoituksessa olevat tiedot ovat oikeita, 
jollei velallinen ole niitä korjannut. 

Oikeusministeriön saaman tiedon mukaan 
alalla jo pitkään toimineen yhtiön lisäksi 
myös muutama muu yhtiö on tehnyt ilmoi-
tuksen luottotietotoiminnan aloittamisesta 
tietosuojavaltuutetun toimistoon. Näin ollen 
kilpailu ei ole estynyt ulosottotietojen ajallis-
ten luovutusrajoitusten vuoksi. Rekisteröity-
jen oikeusturva tulee asettaa nopean alalle 
pääsyn edelle. 

 
 

3.2 Velkajärjestelytiedot 

Esityksessä ehdotetaan, että velkajärjeste-
lytiedot poistetaan luottotietorekisteristä 
kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun velal-
linen osoittaa, että maksuohjelma on määrät-
ty raukeamaan hänen omasta hakemukses-
taan. Kolmen kuukauden säilytysaikana vel-
kojat voivat ryhtyä etunsa valvomiseksi tar-
peelliseksi katsomiinsa toimiin. 

Velkajärjestelyä koskevat tiedot jäisivät 
kuitenkin edelleen julkiseen velkajärjestely-
rekisteriin. Velkajärjestelytiedot voitaisiin 
siis poistaa luottotietorekisteristä ennen vel-
kajärjestelyrekisteristä poistamista. Tässäkin 
on kysymys julkisuusperiaatteen toteuttami-
sesta. Ei voida pitää hyväksyttävänä, että 
rauennut velkajärjestely voisi jäädä kokonaan 
salaiseksi edes silloin, kun maksuohjelma 
raukeaa velallisen hakemuksesta. 

Sen sijaan maksuhäiriötietona velkajärjes-
telyn oma-aloitteisella raukeamisella ei voida 
katsoa olevan niin olennaista merkitystä, että 
tarvetta sen rekisteröintiin voitaisiin pitää 
painavampana kuin maksuhäiriömerkinnästä 
kyseiselle henkilölle aiheutuvaa haittaa. Syy 
maksuohjelman rauettamiseen lienee yleensä 
se, että ohjelmaan kuuluvat velat ovat joko 
vanhentuneet tai sellaisia määrältään, että ve-
lallinen kykenee ne maksamaan. Jos taas ve-
lallisella on vanhentumattomia velkoja jäljel-
lä, eikä hän maksa tällaisia velkoja, niitä voi-
daan periä ulosottoteitse. Jos velkojalla ei ole 
ulosottoperustetta, yksipuolisen tuomion 
hankkiminen johtaa maksuhäiriömerkintään. 
Jollei ulosotossa sitten löydy riittävästi varo-
ja, asiassa annetaan tiedot luottotietotoimin-
nan harjoittajalle varattomuusestetodistuksen 
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tai myöhemmin pitkäkestoisen ulosoton pe-
rusteella.  

Rauennutta velkajärjestelyä koskevan tie-
don poistaminen ei vaikuttaisi mahdollisten 
muiden maksuhäiriötietojen säilytysaikoihin. 
Jos velallisella on maksuhäiriötieto esimer-
kiksi yksipuolisen tuomion tai ulosotossa to-
detun varattomuuden johdosta, ne säilyisivät 
luottotietorekisterissä normaaliin tapaan. 

 
3.3 Vahvistettuja sovintoja koskevat tie-

dot 

Esityksessä ehdotetaan, että luottotietolais-
ta poistetaan säännökset, joiden mukaan 
tuomioistuimen vahvistama sovinto johtaa 
maksuhäiriömerkinnän tekemiseen. Muutok-
sen avulla pyritään edistämään sovintoja. 
Tämä tavoite on omaksuttu myös muualla 
lainsäädännössä, esimerkiksi riita-asioiden 
sovittelusta yleisissä tuomioistuimissa anne-
tussa laissa (663/2005). 

Kuten edellä todettiin, sovittu asia on saat-
tanut olla epäselvä myös silloin, kun kyse on 
ollut suppealla haastehakemuksella vireille 
pannuista asioista. Kun vahvistettu sovinto 
on ulosottoperuste, maksuhäiriömerkintä seu-
raa ulosottoasiassa, jollei velallinen sittem-
min kykene maksamaan sovittua määrää. 
Siirtymäsäännöksissä mahdollistettaisiin jo 
tehtyjen maksuhäiriömerkintöjen poistami-
nen, jos velallinen osoittaa, että merkintä pe-
rustuu sovintoon, jonka tuomioistuin on vah-
vistanut. Ilman pyyntöä tällaisia maksuhäi-
riömerkintöjä ei ryhdyttäisi poistamaan, kos-
ka velallisilla on usein lukuisia maksuhäi-
riömerkintöjä, jolloin yhden merkinnän pois-
tamisella ei ole käytännön merkitystä ja seu-
rauksena olisi vain turhia kustannuksia. 

 
 

4  Esityksen vaikutukset  

Esityksen eräänä tavoitteena on tukea ve-
lallisia, joiden velat ovat vanhaa perua edis-
tämällä heidän taloudellisen tilanteensa tasa-
painottumista ja samanlaisia taloudellisia 
toimintamahdollisuuksia kuin muilla kansa-
laisilla. Ulosottoperusteen määräajan umpeen 
kulumiseen sidottu vanhentuminen on velka-
kohtainen. Kyseessä ei siten ole kertakaikki-
nen veloista vapauttava järjestelmä. Niiden 

velallisten, joita koskevat maksutuomiot on 
annettu 1990-luvun alkupuolella, velkavastuu 
päättyy lähivuosina tai on jo päättynyt. Täl-
laisten velallisten määrää on vaikea arvioida. 
Edes tietoa siitä, kuinka paljon sellaisia la-
ma-ajan velallisia on, jotka eivät ole olleet 
velkajärjestelyssä, ei ole. Esitetyt arviot ovat 
olleet 30 000—60 000 välillä. 

Ulosoton tilastosta saatavan tiedon mukaan 
noin 5 500 velallista pääsi vuonna 2008 ulos-
otosta kokonaan pois ulosottoperusteen mää-
räajan umpeen kulumisen vuoksi. Luku ei 
kuitenkaan kerro kokonaan heidän velkati-
lannettaan. Lisäksi on olemassa todennäköi-
sesti tuhansia lama-ajan velallisia, joiden saa-
tavat eivät ole olleet ulosottoperinnässä vii-
me vuosina. Erityisesti niille velallisille, joil-
la ei ole jo lakanneiden lama-ajalta peräisin 
olevien velkavastuiden lisäksi uudempia vel-
koja, ehdotus merkitsisi mahdollisuutta jat-
kaa ilman maksuhäiriömerkintöjä. Voidaan 
arvioida, että tällaisia velallisia on tuhansia, 
ja heitä tulee muutaman seuraavan vuoden 
aikana lisää, kun vanhojen ulosottoperustei-
den määräaika yksi kerrallaan kuluu umpeen. 

On luultavaa, että maksuhäiriömerkinnän 
poistuminen aktivoi velallisia etenkin, jos he 
ovat vielä työikäisiä. Tästä aiheutunee yh-
teiskunnalle jossakin määrin säästöjä, mutta 
niiden määrää ei voida edes summittaisesti 
arvioida. 

Lopullisesti vanhentuneita saatavia koske-
vien maksuhäiriömerkintöjen poistaminen 
saattaa jonkin verran nostaa luotonantajan 
riskiä. Kuitenkin kokonaan puhtaat luottotie-
dot saisi vain sellainen velallinen, jonka 
kaikki saatavat ovat lopullisesti vanhentuneet 
eikä hän myöskään myöhemmin ole velkaan-
tunut lisää. Niillä velallisilla, jotka ovat lai-
minlyöneet myös myöhemmin syntyneiden 
velkojen maksamisen, jäisi yleensä voimaan 
tuoreempia maksuhäiriömerkintöjä. 

Toisaalta luotonantajan luottoriskiä jonkin 
verran pienentää se, että ulosottoperusteen 
määräajan jatkamistuomio merkittäisiin luot-
totietoihin. Näin ollen ne velalliset, jotka 
ovat tuomioistuimen päätöksen mukaan ak-
tiivisin toimin olennaisesti vaikeuttaneet vel-
kojien maksunsaantia, voitaisiin rekisteröidä. 
Kun lisäksi ehdotuksessa laajennettaisiin 
luottotietojen kattavuutta koskemaan myös 
pitkäaikaista ulosottoa, ehdotus ei kokonai-
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suutena merkittävällä tavalla lisää luotonan-
tajan riskejä. 

Ehdotettujen siirtymäsäännösten mukaan 
ulosottomies ilmoittaa viran puolesta luotto-
tietotoiminnan harjoittajille maksuhäiriömer-
kinnät, jotka ovat sellaisilla velallisilla, joi-
den kaikki ulosotossa olleet saatavat ovat jo 
lopullisesti vanhentuneet. Tästä aiheutuu 
ulosottolaitokselle kertameno, joka ei kuiten-
kaan vaadi lisärahoitusta. 

Esityksen mukaan luottotietorekisteriin 
merkittäisiin myös pitkäkestoiset toistuvais-
tulon ulosmittaukset. Rajana olisi edeltäneen 
kahden vuoden aikana yhteensä 18 kuukau-
den ajan jatkunut palkan, eläkkeen tai muun 
toistuvaistulon ulosmittaus. Ehdotus tarkoit-
taisi sitä, että osa velallisista saisi maksuhäi-
riömerkinnän, vaikka on tähän saakka siltä 
välttynyt. Tarkkaa tietoa siitä, kuinka monta 
velallista tämä vuosittain koskisi, ei ole. 
Suuntaa voidaan saada luvuista, jotka kerto-
vat siitä, kuinka moni ulosottovelallinen on 
vapautunut taulukkomaksusta kahden vuoden 
ulosoton jälkeen. Vuonna 2008 tällaisia ve-
lallisia oli noin 8 000. Kuitenkin osalla näis-
täkin velallisista on maksuhäiriömerkintä, 
koska tuomioistuinvaihetta koskeva tieto on 
vielä voimassa tai koska ulosottoon ei ole 
otettu jako-osuudeltaan liian pieniä saatavia 
ja niistä on annettu varattomuuseste. Voidaan 
arvioida, että joka tapauksessa vuosittain tu-
hansille velallisille aiheutuisi maksuhäi-
riömerkintä pitkäkestoisen ulosoton johdosta. 
Uudet maksuhäiriömerkinnät vaikeuttavat 
monin tavoin niiden velallisten elämää, jotka 
merkinnän saavat, esimerkiksi asunnon 
vuokraaminen tai puhelinliittymän saanti ta-
vanomaisiin ehdoin vaikeutuu. Kuitenkaan 
uusi maksuhäiriömerkintä ei ole kuluttajan-
suojalain (38/1978) mukaan peruste irtisanoa 
luottosuhdetta, jonka hoitamisessa ei ole ollut 
ongelmia. 

Maksuhäiriömerkinnän aiheuttamista on-
gelmista huolimatta voidaan katsoa, ettei 
luottotietojen puhdistuminen ”itsestään” pit-
käkestoisen ulosoton aikana ole perusteltua, 
aiheuttaahan esimerkiksi saatavan kokonaan 
maksaminenkin vain maksuhäiriötiedon säi-
lytysajan lyhentymisen, ei poistamista. 

Esityksessä ehdotetaan kohtuuttomuuksien 
välttämiseksi kahden vuoden siirtymäaikaa 
ennen kuin ulosoton pitkäkestoisuudesta ryh-

dytään antamaan tietoja. Näin velallisille jäisi 
aikaa pyrkiä järjestämään taloudellista tilan-
nettaan ja hoitaa velkojaan niin, että merkintä 
pitkäkestoisesta ulosotosta voitaisiin välttää. 

Ulosoton pitkäkestoisuuden seuranta on 
tarkoitus toteuttaa tietojärjestelmän avulla. 
Tämä aiheuttaa jossakin määrin kustannuksia 
ulosoton tietojärjestelmän muuttamiseksi. 
Kustannukset eivät kuitenkaan vaadi lisära-
hoitusta. Kaksi vuotta on pitkäkestoisuuden 
rajana myös taulukkomaksujen perinnässä, ja 
tietojärjestelmässä tämä aikaraja on jo otettu 
huomioon. Muutos toteutetaan ULJAS-
tietojärjestelmän käyttämiseen ja ylläpitämi-
seen varatuista varoista. 

Uudistuksen toteuttaminen edellyttää, että 
ulosottotiedot on merkitty luottotietorekiste-
riin eritellysti, toisin sanoen velkakohtaisesti. 
Jos kuitenkin useampi velka on tuomittu 
maksettavaksi samassa ulosottoperusteessa, 
niitä ei yleensä pystytä erottelemaan. Tässä 
tapauksessa maksuhäiriömerkintöjen tulee 
olla ulosottoperustekohtaisia. Luottotietolain 
13 §:n 3 momentin mukaan luottotietorekis-
terin pitäjän on, jos se on rekisterinpitäjälle 
toimitettujen tietojen perusteella mahdollista, 
merkittävä rekisteriin, mitkä merkinnät ai-
heutuvat saman saatavan laiminlyönnistä. 

Ehdotuksen mukaan ulosottoviranomaiset 
toimittavat ulosoton tiedot velka- tai ulosot-
toperustekohtaisesti, joten samalla tavalla 
eriteltyinä tiedot tulee myös merkitä luotto-
tietorekisteriin. Luottotietotoiminnan harjoit-
tajat joutuvat järjestämään toimintansa niin, 
että tietojen poistaminen ja korjaaminen sekä 
lisätietojen merkitseminen on mahdollista 
velkakohtaisesti, tai jos useita saatavia on 
vahvistettu maksettavaksi samassa ulosotto-
perusteessa, ulosottoperustekohtaisesti. Luot-
totietolain 2 §:n mukaan rekisteröidyillä on 
oikeus tulla arvioiduksi oikeiden ja asianmu-
kaisten tietojen perusteella. 

Velkajärjestelytietojen poistamisella luotto-
tietorekisteristä ei liene merkittäviä käytän-
nön vaikutuksia. Velallisen omasta hake-
muksesta raukeamaan määrättyjen maksuoh-
jelmien määrän odotetaan jäävän jatkossakin 
vähäiseksi ja yhä vähenevän velkojen van-
hentumisesta johtuvan siirtymävaiheen jäl-
keen. 

Myöskään vahvistettua sovintoa koskevien 
tietojen rekisteröimättä jättämisellä ja jo re-
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kisteröityjen tietojen poistamisella velallisen 
pyynnöstä ei odoteta olevan merkittäviä käy-
tännön vaikutuksia luottotietotoiminnan kan-
nalta. 

 
 

5  Asian valmiste lu 

Eduskunta edellytti luottotietolain säätämi-
sen yhteydessä vuonna 2006, että hallitus 
ryhtyy viipymättä toimenpiteisiin luottotieto-
lain täydentämiseksi siten, että ulosottorekis-
terin julkisten tietojen merkitseminen luotto-
tietorekisteriin tulee mahdolliseksi. Valmiste-
lun aloittamiseen vaikutti myös se, että velal-
liset ovat joutuneet edellä todetulla tavalla 
epätasa-arvoiseen asemaan maksuhäiriömer-
kintöjen suhteen. 

Näistä syistä oikeusministeriö asetti 
10.10.2008 työryhmän valmistelemaan luot-
totietolainsäädännön tarkistamista. Työryh-
män toimeksiannon mukaan sen tuli ensinnä-
kin laatia ehdotus luottotietolain ja ulosotto-
kaaren muuttamiseksi niin, että ulosottorekis-
teriin merkittyjä asianhallintatietoja voitaisiin 
nykyistä laajemmin merkitä luottotietorekis-
teriin. Erityisesti työryhmää pyydettiin kiin-
nittämään huomiota pitkäaikaiseen toistu-
vaistulon ulosmittaukseen. Tavoitteeksi ase-
tettiin parantaa luottotietojen luotettavuutta 
pitkäkestoisen ulosoton tilanteessa. Uudistus 
ei kuitenkaan saa toimeksiannon mukaan 
johtaa siihen, että suuri määrä kansalaisia 
joutuu maksuhäiriörekisteriin tilapäisten 
maksuongelmien vuoksi. 

Toiseksi työryhmän tuli arvioida mahdolli-
suutta poistaa maksuhäiriömerkintä heti sen 
jälkeen, kun ulosottoperusteen täytäntöön-
panokelpoisuuden määräaika on kulunut um-
peen. Tältä osin tavoitteeksi asetettiin ylivel-
kaantuneiden kansalaisten palaaminen yh-
teiskunnan aktiiviksi toimijoiksi. Asettamis-
päätöksessä todetaan, että tämä tavoite on 
yhdenmukainen saatavan lopullista vanhen-
tumista koskevien säännösten kanssa. Työ-
ryhmän tuli myös pohtia, mikä merkitys 
mahdollisella ulosottoperusteen määräajan 
jatkamiskanteella on.  

Vielä työryhmän tuli arvioida, voidaanko 
nykyistä vanhempia tietoja antaa toimintaan-
sa aloittavalle luottotietotoiminnan harjoitta-
jalle. Lisäksi työryhmän harkintaan jätettiin, 

puututaanko luottotietosäännöksiin, jotka 
koskevat velkajärjestelytietoja. 

Myöhemmin työryhmän tehtäväksi myös 
annettiin pohtia vahvistettujen sovintojen 
merkitystä luottotietojen kannalta. 

Työryhmä kuuli työnsä aikana toimeksian-
non mukaisesti tietosuojavaltuutettua, Suo-
men Kuluttajaliittoa, luotto- ja perintä-alaa 
(Suomen Perimistoimistojen Liitto ry ja Op-
tum Perintäpalvelut), luottotietotoiminnan 
harjoittajaa (Suomen Asiakastieto Oy) ja ta-
lous- ja velkaneuvonnan edustajaa. 

Työryhmä antoi mietintönsä 10.2.2009 
(Luottotietolain muuttaminen, työryhmä-
mietintö 2009:2, oikeusministeriö). Työryh-
män mietintö oli yksimielinen.  

Oikeusministeriö pyysi työryhmän ehdo-
tuksesta lausunnon 31 eri viranomaiselta, jär-
jestöltä ja yritykseltä. Lausuntoja saapui 23. 
Lausunnoista on laadittu tiivistelmä (Lausun-
toja ja selvityksiä 2009:9, oikeusministeriö). 

Lähes kaikki lausunnonantajat pitivät ehdo-
tuksia pääosin kannatettavina. Erityisesti 
maksuhäiriötiedon poistamista ulosottoperus-
teen määräajan umpeuduttua pidettiin tärkeä-
nä. Tietojen poistamista vastusti ainoastaan 
yksi lausunnonantaja. 

Useimmat lausunnonantajat kannattivat 
myös tietojen antamista pitkäkestoisesta 
ulosotosta. Osa lausunnonantajista kiinnitti 
huomiota maksuhäiriömerkinnän haitallisiin 
seurauksiin velalliselle ja siihen, että tällai-
nen merkintä saattaa estää maksusuunnitel-
mien ja maksusopimusten tekemistä. Toisaal-
ta osa lausunnonantajista piti perusteltuna ja 
velallisen oman edun mukaisena sitä, että 
maksuhäiriömerkintä katkaisee velallisen 
velkaantumiskierteen. 

Työryhmän mietinnön mukaan jo ulosotto-
perusteen jatkamiskanteen nostamisesta olisi 
seurannut maksuhäiriömerkintä. Eräissä lau-
sunnoissa kiinnitettiin huomiota tästä mah-
dollisesti aiheutuviin kohtuuttomuuksiin yk-
sittäistapauksissa. Tässä esityksessä ehdote-
taan, että vasta tuomioistuimen päätös, jossa 
määräaikaa jatketaan, johtaisi maksuhäi-
riömerkintään. 

Eräässä lausunnossa kiinnitettiin huomiota 
siihen, että riittävä siirtymäaika on tarpeen 
ennen kuin tietoja pitkäkestoisesta ulosotosta 
ryhdytään antamaan luottotietotoiminnan 
harjoittajille. Jatkovalmistelussa päädyttiin 
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sille kannalle, että siirtymäaika olisi yhden 
vuoden sijasta kaksi vuotta. 

 
6  Muita es i tykseen va ikuttavia 

se ikkoja 

Euroopan komissio on perustanut vuonna 
2008 asiantuntijaryhmän (Expert Group on 

Credit Histories, EGCH). Työryhmän tehtä-
vänä on selvittää ratkaisuja, jotka edistävät 
luottotietojen saatavuutta Euroopan unionin 
alueella. Huomioon tulee ottaa myös kulutta-
jansuoja- ja tietosuojanäkökohdat. Työryhmä 
antaa suositusraporttinsa vuoden 2009 aika-
na.  
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1  Lakiehdotusten perustelut  

1.1 Ulosottokaari 

1 luku Yleiset säännökset 

32 §. Tiedot luottotietoiminnan harjoittajil-
le. Pykälässä säädetään siitä, mitä tietoja 
ulosottolaitos antaa luottotietotoiminnan har-
joittajalle. Nykyisten estetietojen lisäksi 
ulosottotietoina annettaisiin tieto pitkäkestoi-
sesta ulosotosta. Lisäksi pykälää muutettai-
siin yleisperusteluissa todetuista syistä siten, 
että ulosottoperusteen määräajan umpeen ku-
luminen johtaisi sitä saatavaa koskevan mak-
suhäiriömerkinnän poistamiseen. 

Pykälän 1 momentin mukaan luottotieto-
toiminnan harjoittajilla olisi oikeus saada sa-
lassapitovelvollisuuden estämättä luottotieto-
toiminnassa tarpeelliset asianhallintatiedot 
pyyntöä edeltävien kahden kuukauden ajalta 
niistä ulosottoasioista, joissa on annettu va-
rattomuusestetodistus tai 3 luvun 107 §:ssä 
tarkoitettu suppean ulosoton estetodistus. 

Tiedot annettaisiin myös silloin, kun tois-
tuvaistulon ulosmittaus on jatkunut edeltä-
neen kahden vuoden aikana yhteensä vähin-
tään 18 kuukautta. Näissä tapauksissa ky-
seessä olisi pitkäkestoinen ulosotto. 

Momentti vastaa aikaisempaa sen osalta, 
että tietoja saadaan antaa salassapitovelvolli-
suuden estämättä ja kahdelta kuukaudelta. 
Käytännössä tietoja annetaan kuukauden 
erissä. Estettä tämän käytännön jatkumiselle 
ei ole. 

Momentissa hiukan nykyistä täsmällisem-
min ilmaistaisiin se, että esteellä tarkoitetaan 
nimenomaan varattomuusestettä. Merkitystä 
ei ole sillä, onko kyseessä varattomuuseste 
vai varattomuus- ja tuntemattomuuseste. 
Kummastakin säädetään lain 3 luvun 95 §:n 
1 momentissa. Sen sijaan mainitun pykälän 
2 momentissa tarkoitettu niin sanottu ”muu 
este” ei johda maksuhäiriömerkintään. 

Nykyiseen tapaan tiedot annettaisiin myös 
suppean ulosottoasian esteestä, josta sääde-
tään lain 3 luvun 107 §:ssä. Luvun 99 §:ssä 
tarkoitetusta ilman vireillepanoa annettavasta 
varattomuustodistuksesta tietoja ei annettaisi 
jatkossakaan. 

Momentissa tarkoitetaan luottotietotoimin-
nan harjoittajia monikossa. On odotettavissa, 
että alalle tulee lisää toimijoita. Momentissa 
myös aiempaa rajatummin tarkoitettaisiin 
vain luottotietotoiminnassa tarpeellisia 
asianhallintatietoja. Tarpeellisuuden arvioi 
ulosottomies. Esimerkiksi velallisen maksu-
yhteystietoja, jotka nekin kuuluvat asianhal-
lintatietoihin, ei annettaisi, kuten ei tähän-
kään saakka. Asiallista muutosta nykyiseen 
käytäntöön ei tarkoiteta. 

Uutta olisi se, että varattomuustietojen ja 
suppean ulosoton esteiden lisäksi tiedot an-
nettaisiin pitkäkestoisesta ulosotosta. Ky-
seessä tulee olla palkan, eläkkeen tai muun 
ulosottokaaressa tarkoitetun toistuvaistulon 
ulosmittaus, joka on jatkunut kaksi vuotta 
niin, että ulosmittausaikaa on kertynyt yh-
teensä vähintään 18 kuukautta. Tämä tarkoit-
taa käytännössä sitä, että kyseisen velallisen 
velkojen perimiseksi on ollut voimassa mak-
sukielto kaksi vuotta mahdollisin lyhyin tau-
oin. Merkitystä ei olisi sillä, onko ulosmitta-
us ollut välillä keskeytyneenä vapaakuukau-
sien vuoksi. Asia on kuitenkin ollut vapaa-
kuukausienkin aikana vireillä. Jos taas asian 
tai asioiden vireilläolo välillä päättyy, ulos-
otosta annetaan estetodistus, josta tulee mak-
suhäiriömerkintä normaaliin tapaan. 

Pitkäkestoisuuden kannalta ei olisi merki-
tystä sillä, kuinka monta saatavaa on ollut pe-
rinnässä ja ovatko perinnässä olleet saatavat 
saman hakijan vai eri hakijoiden. Velallisella 
saattaa olla yksi tai useampi niin huomattava 
velka, etteivät tulot ole riittäneet niiden mak-
samiseen kahden vuoden aikana. Pitkäkes-
toinen ulosotto voi johtua myös siitä, että ve-
lallisella on jatkuvasti ulosotossa eri velkoja 
siinä määrin, että toistuvaistulon ulosmittaus 
on jatkunut kahden vuoden aikana vähintään 
18 kuukautta. 

Merkintä pitkäkestoisesta ulosotosta saatai-
siin säilyttää normaali luottotietolaissa sää-
detty säilytysaika, toisin sanoen kahdesta nel-
jään vuotta tilanteesta riippuen. Estettä ei oli-
si sille, että tiedot ulosoton pitkäkestoisuu-
desta annetaan uudestaan. Käytännössä voi-
daan menetellä esimerkiksi siten, että ennen 
tiedon poistamista luottotietotoiminnan har-
joittaja pyytää ulosotosta tiedon, onko ulosot-
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to jatkunut uutta pyyntöä edeltävän kahden 
vuoden aikana vähintään yhteensä 18 kuu-
kauden ajan. Jos tilanne olisi tämä, uusi tieto 
ulosoton pitkäkestoisuudesta voitaisiin rekis-
teröidä. Myös muunlaisesta käytännön toi-
mintatavasta voidaan sopia ulosottolaitoksen 
ja luottotietotoiminnan harjoittajan kesken. 

Ulosoton pitkäkestoisuutta koskevia tietoja 
ryhdyttäisiin antamaan ja tallettamaan kah-
den vuoden siirtymäajan kuluttua. 

Pykälän 2 momentti koskee tilannetta, jossa 
kyseisen tuomion tai muun ulosottoperusteen 
määräaika tulee päättymään luottotietojen 
säilytysaikana. Tällöin jo etukäteen annettai-
siin tieto luottotietotoiminnan harjoittajalle 
siitä, milloin määräaika päättyy, jotta maksu-
häiriömerkintä voitaisiin poistaa luottotieto-
rekisteristä ilman eri peruuttamista tai ilmoi-
tusta. Momentin mukaan jos määräaika päät-
tyy ennen kuin neljä vuotta on kulunut este-
todistuksen antamisesta, määräajan päätty-
mispäivä ilmoitetaan samalla maksuhäiriö-
tiedon myöhempää poistamista varten. Mak-
suhäiriömerkinnän säilytysaika tosin laske-
taan vasta rekisteriin merkitsemisestä, mutta 
kun ulosottomies ei tätä päivämäärää voi en-
nalta määrittää, ratkaiseva päättymispäivän 
ennakkoilmoittamiselle olisi neljän vuoden 
aika laskettuna estetodistuksen päivämääräs-
tä. 

Jos saatava vanhentuisi merkinnän mukaan 
aikaisemmin kuin kolmen vuoden kuluttua, 
tieto vanhentuneesta saatavasta on poistetta-
va, vaikka säilytysaikaa olisi muutoin jäljel-
lä. Jos taas kyseistä saatavaa koskevan mak-
suhäiriötiedon säilytysaika on pidentynyt uu-
sien merkintöjen vuoksi neljään vuoteen, tie-
toa voitaisiin säilyttää yli kolme vuotta kui-
tenkin enintään ilmoitettuun poistamispäi-
vään saakka. Ehdotettu momentti ei myös-
kään estäisi sitä, että säilytysaika maksun 
vuoksi lyhentyy kahteen vuoteen. Momentti 
tarkoittaa siis sitä, että asiassa noudatetaan 
muutoin luottotietolain säilytysaikoja, mutta 
saatavaa koskeva tieto saattaa tulla vanhen-
tumismerkinnän vuoksi poistettavaksi tätä 
aikaisemmin ilman eri pyyntöä. 

Pykälän 3 momentin 1—4 kohdassa säädet-
täisiin, milloin ulosottomiehen tulee peruut-
taa luottotietotoiminnan harjoittajalle anta-
mansa tieto. Ulosottomiehellä ei olisi velvol-
lisuutta tehdä peruuttamisilmoitusta ilman 

velallisen pyyntöä. Osalla velallisista on joka 
tapauksessa lukuisia maksuhäiriömerkintöjä, 
joten yhden tiedon poistamisella ei ole käy-
tännön merkitystä. Ulosottomiehen tekemä 
peruuttamisilmoitus tarkoittaisi samalla sitä, 
että luottotietoiminnan harjoittajalla on vel-
vollisuus poistaa tieto luottotietorekisteristä. 
Riittävää ei ole, että maksuhäiriötietoja vain 
täydennetään momentissa mainituilla tiedoil-
la, vaan kyseiset tiedot on kokonaan poistet-
tava rekisteristä. Tämä edellyttää, että luotto-
tietorekisteriä pidetään niin eritellyllä tavalla, 
että velka- tai ulosottoperustekohtainen pois-
taminen on mahdollista. Tarkoitus on, että 
peruuttamisilmoitukset tehtäisiin välittömäs-
ti, kun peruste siihen on syntynyt ja velalli-
nen pyytää poistamista. Velalliselle saattaa 
joskus olla hyvinkin merkittävää, että mak-
suhäiriötiedot poistetaan välittömästi. 

Puheena olevan momentin 1 kohdan mu-
kaan ulosottomies tekisi peruuttamisilmoi-
tuksen ensinnäkin, kun velallinen on maksa-
nut kokonaan saatavan, jota perittiin suppe-
assa ulosotossa. Säännös vastaa nykyistä la-
kia ja johtuu siitä, että suppeassa ulosotossa 
velallisen kokonaisvarallisuutta ei pyritä sel-
vittämään. Myös velallinen itse voi antaa tie-
don suppeassa ulosotossa perittävänä olleen 
saatavan maksamisesta suoraan luottotieto-
toiminnan harjoittajille ehdotetun luottotieto-
lain 18 §:n 1 momentin 4 kohdan ja 28 §:n 
1 momentin 4 kohdan mukaan. 

Ulosottomiehen tulisi 2 kohdan mukaan 
velallisen pyynnöstä ilmoittaa luottotietotoi-
minnan harjoittajille, kun pitkäkestoinen 
ulosotto päättyy. Päättymisen syynä saattaa 
olla se, että kaikki saatavat on maksettu tai 
että toistuvaistulon ulosmittaus päättyy esi-
merkiksi siitä syystä, että velallinen menettää 
työpaikkansa tai hänen tulonsa putoavat suo-
jarajojen alapuolelle. Jolleivät kaikki perin-
nässä olleet saatavat ole tulleet maksetuiksi, 
asiassa annetaan varattomuusestetodistus, jo-
ka johtaa maksuhäiriömerkinnän tekemiseen. 
Velallisella itsellään ei olisi mahdollisuutta 
kääntyä suoraan luottotietoiminnan harjoitta-
jan puoleen ja vaatia poistamaan merkintää 
ulosoton pitkäkestoisuudesta. Vain ulosotto-
miehellä on asiasta luotettava tieto. 

Kun ulosottoperusteen määräaika kuluu 
umpeen, ulosottomiehen tulee momentin eh-
dotetun 3 kohdan mukaan velallisen pyyn-
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nöstä ilmoittaa asiasta luottotietotoiminnan 
harjoittajille maksuhäiriötiedon poistamista 
varten. Velallisella itsellään olisi oikeus 
kääntyä suoraan luottotietotoiminnan harjoit-
tajien puoleen ja osoittaa, että saatava, jota 
koskeva maksuhäiriötieto on talletettu rekis-
teriin, on lopullisesti vanhentunut ulosottope-
rusteen määräajan umpeen kulumisen vuoksi 
(ehdotettu luottotietolain 18 §:n 1 momentin 
4 kohta). Säännös ei koskisi yrityksen mak-
suhäiriötietoja, koska ulosottoperusteen mää-
räaikaisuus on voimassa vain luonnollisen 
henkilön maksuvelvollisuuden osalta. 

Siirtymäsäännöksillä huolehdittaisiin siitä, 
että ulosottomies viran puolesta ilmoittaisi 
poistettavaksi lain voimaan tullessa jo tallete-
tut maksuhäiriötiedot, jos ne kaikki ovat pe-
räisin saatavista, joita koskevan ulosottope-
rusteen määräaika on jo kulunut umpeen. 

Momentin 4 kohdassa olisi säännös siitä, 
että kun ulosottoperuste on kumottu tai ulos-
otto on muusta syystä ollut aiheeton, ulosot-
tomiehen tulee velallisen pyynnöstä tehdä 
luottotietotoiminnan harjoittajalle antamiaan 
tietoja koskeva peruuttamisilmoitus. Säännös 
vastaa asiallisesti nykyistä. Ulosotto voi 
käynnistyä jo lainvoimaa vailla olevan tuo-
mion nojalla. Jollei velalliselta löydetä ulos-
mittauskelpoista varallisuutta, asiassa anne-
taan varattomuusestetodistus. Siinä tapauk-
sessa, että tuomio myöhemmin kumotaan, 
myös maksuhäiriömerkintä tulee perusteet-
tomaksi. Myös velallisella itsellään olisi oi-
keus vaatia maksuhäiriömerkinnän poista-
mista suoraan luottotietotoiminnan harjoitta-
jalta sillä perusteella, että ulosoton perustee-
na ollut tuomio on kumottu (luottotietolain 
18 §:n 1 momentin 4 kohta ja 28 §:n 1 mo-
mentin 4 kohta). Kumoamisen ei tarvitse olla 
lainvoimainen. Ulosottoasian vireilläolo 
päättyy ja täytäntöönpanotoimet pääsääntöi-
sesti peruutetaan ulosottokaaren 2 luvun 
15 §:n mukaisesti heti, kun ulosottoperuste 
on kumottu. 

Sen sijaan ulosoton aiheettomuuden perus-
teella maksuhäiriömerkintä voitaisiin poistaa 
vain ulosottomiehen peruuttamisilmoituksen 
perusteella. Tällaiset tilanteet voivat vaihdel-
la huomattavasti, ja vain ulosottomies pystyy 
määrittämään, onko ulosotto ollut aiheeton. 

Jos muussa tapauksessa velallinen on mak-
sanut saatavan ulosotossa, ulosottomies il-

moittaa velallisen pyynnöstä luottotietotoi-
minnan harjoittajalle maksusta, ja asiassa 
toimitaan tämän jälkeen luottotietolain mu-
kaisesti. Tällainen maksuilmoitus johtaa 
yleensä luottotietolain 13 §:n 1 momentin 
8 kohdassa tarkoitetun suorituksen maksa-
mistiedon merkitsemiseen rekisteriin, jolloin 
säilytysaika lyhentyy lain 18 §:n 2 momentin 
mukaisesti kahteen vuoteen. Sääntely vastaa 
asiallisesti nykyistä. 

Pykälän ehdotetun 4 momentin mukaan 
pykälässä tarkoitetut tiedot annetaan asiakoh-
taisesti eriteltyinä. Tämä on tarpeen, jotta 
vastaavasti luottotietorekisteriä voidaan pitää 
asiakohtaisesti eriteltynä. Ulosottolaitoksen 
ylläpitämään tietojärjestelmään sisältyy paitsi 
ulosottoperusteiden tunnistetiedot, myös jo-
kaista saatavaa koskevat yksilöintitiedot. 
Tiedot voidaan nykyiseen tapaan luovuttaa 
sähköisessä muodossa. Lisäksi momentissa 
olisi nykyiseen tapaan viittaus lain 3 luvun 
113 §:n 2 momenttiin, jossa säädetään rajoi-
tuksia alaikäistä koskevien luottotietojen an-
tamiseen. 

Luottotietotoiminnan harjoittaja saisi tallet-
taa sellaisen maksuhäiriötiedon, joka perus-
tuu tuomioistuimen päätökseen, jolla ulosot-
toperusteen määräaikaa on jatkettu. Tästä 
säädettäisiin ehdotetussa luottotietolain 
13 §:ssä ja tällaisen tiedon poistamisesta 
18 §:n 1 momentin 4 kohdassa. 

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset. Pykä-
län 1 momentissa on lain voimaantulosään-
nös. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 
noin kolmen kuukauden kuluttua sen jälkeen, 
kun se on hyväksytty ja vahvistettu. 

Pykälän 2 ja 3 momentissa ovat siirtymä-
säännökset. Pykälän 2 momentin mukaan uu-
sia säännöksiä siitä, mitä tietoja ulosottomies 
antaa luottotietotoiminnan harjoittajalle, so-
velletaan myös lain voimaan tullessa vireillä 
olevissa asioissa. Tämä tarkoittaa sitä, että 
uusien säännösten mukaisia tietoja ryhdytään 
antamaan heti lain voimaan tultua, mutta jo 
aiemmin annettuja tietoja ei muuteta tai täy-
dennetä muutoin kuin pykälän 3 momentissa 
tarkoitetuissa tapauksissa. Momentissa olisi 
siirtymäsäännös, jonka mukaan pitkäkestois-
ta ulosottoa koskevia tietoja ryhdytään anta-
maan vasta kahden vuoden kulutta lain voi-
maantulosta. Näin velallisille voitaisiin vara-
ta mukautumisaikaa. 
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Pykälän 3 momentin säännöksillä pyrittäi-
siin viran puolesta korjaamaan luottotietore-
kisteri uuden lain mukaiseksi niissä tapauk-
sissa, joissa ulosottolaitoksen antamat tiedot 
luottotietotoiminnan harjoittajille perustuvat 
sellaisiin ulosottoperusteisiin, joita koskeva 
määräaika on jo kulunut umpeen lain voi-
maan tullessa. Näissä tapauksissa ulosotto-
mies huolehtii peruuttamisilmoituksen anta-
misesta. Peruuttaminen annetaan niissä tapa-
uksissa, jotka voidaan löytää ulosoton rekis-
tereistä tai joista muutoin saadaan selvitystä. 
Muissa tapauksissa velallisten tulee erikseen 
pyytää peruuttamisilmoitusta ulosottomiehel-
tä tai vaatia yksittäisten saatavien poistamista 
määräajan umpeen kulumisen perusteella 
suoraan luottotietotoiminnan harjoittajilta. 

 
 
 

1.2 Luottotietolaki 

13 §. Maksuhäiriötiedot ja niitä täydentä-
vät tiedot. Pykälän 1 momentissa säädetään, 
minkälaisia tietoja saadaan tallettaa henkilö-
luottotietoina luottotietorekisteriin. Momen-
tin nykyisen 3 kohdan mukaan henkilöluotto-
tietoina saa tallettaa viranomaisten toteamina 
maksuhäiriötietoina tiedot maksun laimin-
lyönnistä, joka on todettu tuomioistuimen 
lainvoimaisella tuomiolla tai yksipuolisella 
tuomiolla, tuomioistuimen vahvistamalla so-
vinnolla taikka rekisteröidyn hyväksymän 
vekselin protestilla. 

Yleisperusteluissa todetuista syistä kohdas-
ta poistettaisiin maininta tuomioistuimen 
vahvistamasta sovinnosta. Näin ollen jos asia 
päättyy tuomioistuimen vahvistamaan sovin-
toon, asiaa ei rekisteröidä luottotietorekiste-
riin. Merkitystä ei ole sillä, onko sovinto 
vahvistettu vireillä olevan oikeudenkäynnin 
yhteydessä (oikeudenkäymiskaaren 20 luku) 
vai erityisessä sovittelumenettelyssä tuomio-
istuimessa. 

Momenttiin lisättäisiin säännös siitä, että 
luottotietorekisteriin saadaan tallettaa henki-
löluottotietona myös tieto siitä, että ulosotto-
perusteen täytäntöönpanokelpoisuuden mää-
räaikaa on jatkettu tuomioistuimen päätöksel-
lä ulosottokaaren 2 luvun 26 §:n mukaisesti. 
Tieto saataisiin tallettaa jo lainvoimaa vailla 
olevan tuomion perusteella. Kyseessä olisi 

normaali maksamatta olevaa saatavaa koske-
va merkintä eikä uusi luottotietolaji niin kuin 
tämän esityksen perusteena olevassa työryh-
män mietinnössä ehdotettiin. Säilytysaika 
määräytyisi normaaliin tapaan luottotietolain 
mukaisesti. 

Saatavaa, jonka osalta ulosoton määräaikaa 
on jatkettu, voidaan periä jo lainvoimaa vail-
la olevan tuomion perusteella ulosottokaaren 
2 luvun 27 §:n 2 ja 3 momentin nojalla, jollei 
tuomioistuin anna keskeytysmääräystä. Kes-
keytysmääräys ei estäisi merkinnän tekemis-
tä. Velallinen voisi halutessaan pyytää mer-
kinnän tekemistä siitä, että jatkamistuomio ei 
ole vielä lainvoimainen taikka että ulosotto 
on määrätty keskeytettäväksi muutoksenhaun 
ajaksi. Jollei ulosottoperintää ole kielletty tai 
keskeytetty ja velallinen todetaan varatto-
maksi, seurauksena on varattomuudesta joh-
tuva maksuhäiriömerkintä. 

Momentin 4 kohta koskee ulosottotietojen 
rekisteröintiä. Sen mukaan ulosottotietoina 
saadaan tallettaa tiedot sellaisesta maksuvel-
voitteen täytäntöönpanoa koskevasta ulosot-
toasiasta, jossa on annettu estetodistus. Koh-
taa muutettaisiin ensinnäkin niin, että koh-
taan lisättäisiin maininta siitä, että ulosotto-
tiedot talletetaan asiakohtaisesti eriteltyinä. 
Näin halutaan varmistaa se, että maksuhäiriö-
tiedot ovat poistettavissa, muutettavissa ja li-
sämerkinnöin täydennettävissä velkakohtai-
sesti. Jos usea velka perustuu samaan ulosot-
toperusteeseen, joudutaan käytännössä tyy-
tymään ulosottoperustekohtaisuuteen. Koh-
dan tiivistämiseksi poistettaisiin maininta sii-
tä, että ulosottotiedot koskevat vain maksu-
velvoitteen täytäntöönpanoa. Tämä on selvää 
ilman nimenomaista säännöstäkin. Puheena 
olevaa kohtaa vastaavasti ulosottokaaren 
1 luvun 32 §:n 4 momentissa säädettäisiin, 
että ulosottotiedot annetaan luottotietotoi-
minnan harjoittajalle asiakohtaisesti eriteltyi-
nä. 

Nykyisten estetodistuksia koskevien ulos-
ottotietojen lisäksi henkilöluottotietona saa-
taisiin tallettaa tieto pitkäkestoisesta ulos-
otosta. Ulosottokaaren 1 luvun 32 §:n 1 mo-
mentissa vastaavasti säädettäisiin, että luotto-
tietotoiminnan harjoittajilla on oikeus saada 
kahden kuukauden ajalta tarpeelliset asian-
hallintatiedot varattomuusestetodistuksista, 
suppean ulosoton estetodistuksista ja pitkä-
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kestoisesta ulosotosta. Ehdotuksen mukaan 
ulosotto on pitkäkestoista silloin, kun velalli-
sen toistuvaistulo on ollut ulosmitattuna vä-
hintään yhteensä 18 kuukautta edeltäneen 
kahden vuoden aikana. 

18 §. Maksuhäiriömerkintöjen ja luokitus-
tietojen säilyttämisajat. Pykälässä säädetään 
siitä, milloin henkilöluottotietojen osalta 
maksuhäiriötiedot poistetaan, toisin sanoen 
niiden säilytysaika. Pykälän 1 momentin 2—
4 kohtaa ehdotetaan muutettaviksi. 

Momentin 2 kohta koskee velkajärjestely-
tietojen ja kuulutustietojen poistamista. Vel-
kajärjestelytietojen osalta kohtaa muutettai-
siin yleisperustelujen alajaksossa 3.2 tode-
tuilla perusteilla niin, että velkajärjestelytie-
dot poistettaisiin kolmen kuukauden kuluessa 
siitä, kun velallinen osoittaa, että tuomiois-
tuin on määrännyt maksuohjelman raukea-
maan velallisen omasta hakemuksesta. Velal-
lisen tulisi osoittaa tämä luottotietotoiminnan 
harjoittajalle esittämällä asiasta tuomioistui-
men päätös. Säännös ei vaikuttaisi velkajär-
jestelytietojen säilyttämisaikoihin velkajär-
jestelyrekisterissä. Näin ollen velkajärjestely-
tieto voi tulla poistettavaksi luottotietorekis-
teristä ennen velkajärjestelyrekisteristä pois-
tamista. 

Momentin 3 kohta koskisi sellaisia ulosot-
totietoja, jotka poistettaisiin vain ulosotto-
miehen peruuttamisilmoituksen perusteella. 
Kohtaan otettaisiin uusi säännös siitä, että 
maksuhäiriötiedot tulee poistaa heti, kun 
ulosottomies on tehnyt pitkäkestoista ulosot-
toa koskevan peruuttamisilmoituksen. Ulos-
ottomiehelle yksin kuuluisi toimivalta mää-
rittää, onko pitkäkestoinen ulosotto päätty-
nyt. Ehdotetun ulosottokaaren 1 luvun 32 §:n 
3 momentin mukaan ulosottomiehen tulee 
velallisen pyynnöstä ilmoittaa luottotietotoi-
minnan harjoittajalle, että pitkäkestoinen 
ulosotto on päättynyt. 

Kohdassa mainittaisiin nykyiseen tapaan 
välittömänä poistamisperusteena myös se, et-
tä ulosotto on todettu aiheettomaksi. Myös 
tällainen peruutusilmoitus kuuluisi kuten ny-
kyisinkin ulosottomiehelle, eikä velallinen it-
se voisi tällä perusteella vaatia maksuhäi-
riömerkinnän poistamista. Aiheettomuus 
saattaa johtua esimerkiksi siitä, että myö-
hemmin hakijan saatavan osoitetaan jo tul-
leen maksetuksi tai vanhentuneen. 

Puheena olevassa 3 kohdassa mainitaan 
nykyisin maksuhäiriötiedon välittömänä 
poistamisperusteena myös se, että ulosotto-
peruste on kumottu. Tämä säännös siirrettäi-
siin momentin 4 kohtaan, johon koottaisiin 
kaikki ne maksuhäiriötiedon poistamisperus-
teet, jotka voivat perustua ulosottomiehen pe-
ruuttamisilmoituksen lisäksi siihen, että ve-
lallinen on osoittanut poistamisperusteen 
olevan käsillä. 

Nykyiseen tapaan puheena olevassa 4 koh-
dassa säädettäisiin ulosottotiedon välittömäs-
tä poistamisesta, kun rekisterinpitäjä on saa-
nut tiedon siitä, että velallinen on maksanut 
velan, jota perittiin suppeassa ulosotossa. 
Kohtaan lisättäisiin uusi säännös, jonka mu-
kaan ulosottotieto tulee poistaa heti, kun re-
kisterinpitäjä on saanut tiedon siitä, että ky-
seistä saatavaa koskevan ulosottoperusteen 
määräaika on kulunut umpeen.  Samoin mää-
räajan jatkamistuomiota koskeva merkintä 
poistettaisiin heti, kun rekisterinpitäjälle 
osoitetaan, että tuomio on muutoksenhaussa 
kumottu. 

24 §. Yrityksen maksuhäiriöitä koskevat ja 
niitä täydentävät tiedot. Pykälän 1 momentin 
2 kohdan mukaan yrityksen maksuhäiriötie-
toina saa tallettaa tiedot maksun laiminlyön-
nistä, joka on todettu tuomioistuimen lain-
voimaisella tuomiolla tai yksipuolisella tuo-
miolla, tuomioistuimen vahvistamalla sovin-
nolla taikka rekisteröidyn hyväksymän vek-
selin protestilla. Yleisperusteluissa todetuista 
syistä kohdasta poistettaisiin tuomioistuimen 
vahvistamaa sovintoa koskeva kohta vastaa-
vaan tapaan kuin henkilöluottotietojen osalta. 

Momentin 3 kohta koskee ulosottotietoja, 
jotka saadaan rekisteröidä yrityksen maksu-
häiriötietoina.  Kohtaan lisättäisiin säännös 
siitä, että yrityksen maksuhäiriötietona saa-
daan varattomuustietojen lisäksi rekisteröidä 
myös pitkäkestoinen ulosotto. Pitkäkestoinen 
ulosotto tarkoittaisi ulosottokaaren 1 luvun 
32 §:n 1 momentin mukaan toistuvaistulon 
ulosmittausta, joka on jatkunut yhteensä vä-
hintään 18 kuukautta edeltäneen kahden 
vuoden aikana. Yritykseltä voidaan ulosotto-
kaaren 4 luvun 65 §:n nojalla ulosmitata tois-
tuvaa elinkeinotuloa. On kuitenkin hyvin 
harvinaista, että yrityksen ulosmittaus jatkuu 
pitkään. Usein vakavissa maksuvaikeuksissa 
oleva yritys ajautuu konkurssiin tai sen osalta 
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aloitetaan yrityssaneerausmenettely. Näin ol-
len ehdotetun säännöksen käyttö jäänee käy-
tännössä vähäiseksi. 

28 §. Rekisterimerkintöjen säilyttämisajat. 
Pykälässä säädetään siitä, milloin tiedot pois-
tetaan yritysluottotietorekisteristä. Pykälän 
1 momentin 3 kohta koskee tilanteita, joissa 
ulosottotieto poistetaan vain ulosottomiehen 
peruutuksen perusteella. Kohdan mukaan tie-
to poistetaan heti, kun ulosottomies on tehnyt 
pitkäkestoista ulosottoa koskevan peruutta-
misilmoituksen. Tämä säännös on uusi ja 
vastaa henkilöluottotietojen poistamista kos-
kevan ehdotetun 18 §:n 1 momentin 3 koh-
taa. Nykyiseen tapaan kohdassa olisi lisäksi 
säännös siitä, että tieto poistetaan yritysluot-
torekisteristä myös silloin, kun rekisterinpitä-
jä saa ulosottomieheltä tiedon siitä, että ulos-
otto on ollut aiheeton. Velallinen ei voisi pu-
heena olevan kohdan perusteella vaatia tieto-
jen poistamista. 

Momentin 4 kohdassa mainittaisiin puoles-
taan ne tiedot, joiden poistamista voi vaatia 
ulosottomiehen lisäksi velallinen itse. Tähän 
kohtaan siirrettäisiin aiemmin 3 kohdassa ol-
lut säännös siitä, että tieto poistetaan, kun 
ulosottoperuste on kumottu. Nyt siis tällainen 
tieto voisi tulla joko ulosottomieheltä tai ve-
lallinen voi itse osoittaa, että ulosottoperuste 
on kumottu. Kumoamispäätöksen lainvoi-
maisuutta ei tässäkään edellytettäisi. Nykyi-
seen tapaan kohdassa säädettäisiin ulosotto-
tieto poistettavaksi heti, kun rekisterinpitäjä 
on saanut tiedon siitä, että velallinen on mak-
sanut velan, jota perittiin suppeassa ulosotos-
sa. 

Voimaantulo- ja siirtymäsäännös. Pykälän 
1 momentissa on lain voimaantulosäännös. 
Myös tämä laki on tarkoitettu tulemaan voi-
maan noin kolmen kuukauden kuluttua sen 
hyväksymisen ja vahvistamisen jälkeen. 

Pykälän 2 momentissa ovat siirtymäsään-
nökset. Momentin mukaan luottotietotoimin-
nan harjoittajan on poistettava ne jo rekiste-
rissä olevat tiedot, jotka ulosottomies ilmoit-
taa ulosottokaaren muuttamista koskevien 
siirtymäsäännösten mukaan. Tällaisia ovat 
tiedot niistä velallisista, joiden kaikki ulos-
otosta annetut tiedot perustuvat sellaisiin 
ulosottoperusteisiin, joiden määräaika on jo 
kulunut umpeen ennen lain voimaantuloa. 
Näin pyritään siihen, että maksuhäiriötiedot 

poistettaisiin mahdollisuuksien mukaan il-
man velallisen pyyntöä silloin, kun kaikki 
velat ovat vanhentuneet lopullisesti. Kuiten-
kin myös velallinen itse voisi osoittaa luotto-
tietotoiminnan harjoittajalle, että kyseisen 
ulosottoperusteen määräaika on kulunut um-
peen. Myös tässä tapauksessa sitä saatavaa 
koskeva tieto on kokonaan poistettava rekis-
teristä. 

Pykälän 3 momentin mukaan rekisteristä 
tulee velallisen pyynnöstä poistaa ennen lain 
voimaantuloa tehdyt maksuhäiriötiedot, jotka 
perustuvat tuomioistuimen vahvistamaan so-
vintoon. Velallisen tulee tarvittaessa esittää 
luottotietotoiminnan harjoittajalle tuomiois-
tuimen vahvistama kirjallinen sovinto. Velal-
lisen pyynnöstä poistettaisiin myös ennen 
lain voimaantuloa rekisteriin merkityt tiedot 
siitä, että maksuohjelma on määrätty rau-
keamaan, jos määräys perustuu velallisen ha-
kemukseen ja raukeamismääräyksen antami-
sesta on kulunut vähintään kolme kuukautta. 

 
 

2  Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tulemaan voimaan noin 
kolmen kuukauden kuluttua sen jälkeen, kun 
ne on hyväksytty ja vahvistettu.  

 
 

3  Suhde perustuslaki in ja  säätä-
misjärjestys  

Luottotietolakia koskevassa hallituksen esi-
tyksessä (HE 241/2006 vp) todetaan, että 
luottotietotoiminnan sääntelyllä on välittömät 
liittymäkohdat perustuslaissa säädettyyn yk-
sityiselämän ja henkilötietojen suojaan sa-
moin kuin oikeuteen työhön ja elinkeinon 
harjoittamiseen. Suomen perustuslain 10 §:n 
1 momentin mukaan jokaisen yksityiselämä, 
kunnia ja kotirauha on turvattu. Henkilötieto-
jen suojasta säädetään tarkemmin lailla. 
Henkilötietojen käsittelystä on säädettävä 
laintasoisesti. 

Käsillä olevassa esityksessä on kysymys 
henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsää-
dännön muuttamisesta ja täsmentämisestä. 
Luottotietolaissa säädettiin luottotietotoimin-
nan harjoittamista koskevista yleisistä edelly-
tyksistä ja rajoitettiin luottotietorekistereihin 
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talletettavien tietojen sisältöä. Luottotieto-
laista ei hankittu perustuslakivaliokunnan 
lausuntoa, ja laki hyväksyttiin tavallisen lain 
säätämisjärjestyksessä. Ulosottokaarta kos-
kevasta hallituksen esityksestä (HE 83/2006 
vp) puolestaan hankittiin perustuslakivalio-
kunnan lausunto (PeVL 42/2006 vp). Siinä ei 
puututtu tietojen luovuttamiseen luottotie-
toiminnan harjoittajalle. 

Pääosin tämä esitys koskee luottotietojen 
poistamista luottotietorekisteristä. Ainoat laa-
jennukset luottotietorekisteriin merkittävien 
tietojen osalta koskevat pitkäkestoista ulosot-
toa ja ulosottoperusteen jatkamistuomiota. 
Jos velallisen ulosmittaus on kestänyt kahden 
vuoden aikana yhteensä vähintään 18 kuu-
kautta, kyseinen velallinen voidaan ainakin 
luotonannon näkökulmasta rinnastaa varat-
tomaan henkilöön. Kun tietoja varattomasta 
henkilöstä voidaan antaa, on asianmukaista, 
että myös tietoja pitkäkestoisesta ulosotosta 
annetaan. Ulosottoperusteen jatkamistuo-
mion merkitsemistä voidaan pitää perusteltu-
na, koska esityksen mukaan määräajan um-
peen kuluminen johtaisi ulosottotietojen 
poistamiseen. Tästä syystä on tärkeää, että 
luotonantaja voi saada tiedon tapauksista, 
joissa velallisen maksuvelvollisuus onkin pa-
lautettu.  

Ehdotuksen mukaan ulosotosta annettaisiin 
tietoja kahden kuukauden ajalta, mutta ei sitä 
vanhempia tietoja. Tämä johtuu siitä, että 
ulosotosta ei enää jälkikäteen ole saatavissa 
virheettömiä tietoja. Tietoja on voitu poistaa 
myöhemmin luottotietorekisteristä tai tietoja 
on voitu korjata tai lisätä niihin velallisen 
pyynnöstä täydentäviä tietoja. Olisi velallisen 
oikeusturvan kannalta ongelmallista, jos hän 
joutuisi perusteettomasti vanhojen ulosotto-
tietojen luovuttamisen vuoksi maksuhäi-
riömerkinnän kohteeksi. Keräämällä tietoja 
ulosotosta luottotietotoiminnan aloittaminen 
on mahdollista. 

Hallituksen käsityksen mukaan lakiehdo-
tukset eivät merkitse sellaista puuttumista 
yksityiselämän ja henkilötietojen suojaan, 
joka olisi vastoin perustuslain 10 §:n 1 mo-
mentin säännöksiä. Sääntelyä ei voida pitää 
myöskään sellaisena puuttumisena elinkei-
non harjoittamisen vapauteen, joka loukkaisi 
perustuslain 18 §:ssä säädettyjä oikeuksia. 
Näin ollen lakiehdotukset voidaan hallituk-
sen näkemyksen mukaan hyväksyä tavallisen 
lain säätämisjärjestyksessä. 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 
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Lakiehdotukset 

1. 

 
 

Laki 

ulosottokaaren 1 luvun 32 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 15 päivänä kesäkuuta 2007 annetun ulosottokaaren (705/2007) 1 luvun 32 § seu-

raavasti: 
 

1 luku 

Yleiset säännökset 

32 § 

Tiedot luottotietotoiminnan harjoittajalle 

Luottotietotoiminnan harjoittajalla on oi-
keus saada salassapitovelvollisuuden estä-
mättä luottotietotoiminnassa tarpeelliset 
asianhallintatiedot pyyntöä edeltävien kah-
den kuukauden ajalta niistä ulosottoasioista, 
joissa on annettu 3 luvun 95 §:n 1 momentis-
sa tarkoitettu varattomuusestetodistus tai 
3 luvun 107 §:ssä tarkoitettu suppean ulos-
oton estetodistus. Tiedot annetaan myös, jos 
toistuvaistulon ulosmittaus on jatkunut pyyn-
töä edeltäneiden kahden vuoden aikana yh-
teensä vähintään 18 kuukauden ajan (pitkä-
kestoinen ulosotto). Pitkäkestoista ulosottoa 
koskevat tiedot voidaan antaa uudestaan. 

Jos ulosottoperusteen tässä laissa säädetty 
määräaika päättyy ennen kuin neljä vuotta on 
kulunut estetodistuksen antamisesta, määrä-
ajan päättymispäivä ilmoitetaan samalla 
maksuhäiriötiedon myöhempää poistamista 
varten. 

Ulosottomiehen tulee velallisen pyynnöstä 
tehdä luottotietotoiminnan harjoittajalle an-
tamiaan tietoja koskeva peruuttamisilmoitus, 
kun: 

1) velallinen on maksanut suppeassa ulos-
otossa perittävänä olleen saatavan; 

2) pitkäkestoinen ulosotto päättyy; 
3) ulosottoperusteen määräaika on kulunut 

umpeen; 
4) ulosottoperuste on kumottu tai ulosotto 

on muusta syystä ollut aiheeton; jos muu saa-
tava tulee ulosotossa kokonaan maksetuksi 
tietojen luovuttamisen jälkeen, ulosottomie-
hen tulee ilmoittaa siitä velallisen pyynnöstä 
luottotietotoiminnan harjoittajalle. 

Tässä pykälässä tarkoitetut tiedot annetaan 
asiakohtaisesti eriteltyinä. Tiedot voidaan 
luovuttaa sähköisessä muodossa. Alaikäistä 
koskevien tietojen luovuttamisesta säädetään 
3 luvun 113 §:n 2 momentissa. 

——— 
 
Tämä laki tulee voimaan      päivänä     

kuuta 20   . 
Mitä tässä laissa säädetään, koskee myös 

lain voimaan tullessa vireillä olevia asioita. 
Pitkäkestoista ulosottoa koskevia tietoja ryh-
dytään kuitenkin antamaan vasta kahden 
vuoden kuluttua tämän lain voimaantulosta. 

Ulosottomiehen tulee ilmoittaa luottotieto-
toiminnan harjoittajille tiedot niistä velallisis-
ta, joita koskevat kaikki ulosottomiehen an-
tamat tiedot perustuvat saatavissa olevan sel-
vityksen mukaan sellaisiin ulosottoperustei-
siin, joita koskeva määräaika on kulunut um-
peen ennen tämän lain voimaantuloa.

————— 
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2. 

 
 
 
 

Laki 

 
luottotietolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 11 päivänä toukokuuta 2007 annetun luottotietolain (527/2007) 13 §:n 1 momen-

tin 3 ja 4 kohta, 18 §:n 1 momentin 2—4 kohta, 24 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohta sekä 28 §:n 
1 momentin 3 ja 4 kohta seuraavasti: 

 
13 § 

Maksuhäiriötiedot ja niitä täydentävät tiedot 

Luottotietorekisteriin saa henkilöluottotie-
toina tallettaa: 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) viranomaisen toteamina maksuhäiriötie-
toina tiedot maksun laiminlyönnistä, joka on 
todettu tuomioistuimen lainvoimaisella tuo-
miolla, yksipuolisella tuomiolla tai ulosotto-
kaaren (705/2007) 2 luvun 26 §:ssä tarkoite-
tulla ulosottoperusteen määräajan jatkamises-
ta annetulla tuomiolla taikka rekisteröidyn 
hyväksymän vekselin protestilla; 

4) ulosottotietoina tiedot asiakohtaisesti 
eriteltyinä sellaisesta ulosottoasiasta, jossa on 
annettu estetodistus tai tieto ulosottokaaren 1 
luvun 32 §:n 1 momentissa tarkoitetusta pit-
käkestoisesta ulosotosta; 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
18 § 

Maksuhäiriömerkintöjen ja luokitustietojen 
säilyttämisajat 

Luottotietorekisteriin merkityt maksuhäi-
riötiedot on poistettava luottotietorekisteristä 
seuraavasti: 
 — — — — — — — — — — — — — —  

2) velkajärjestelytiedot ja kuulutustiedot 
kuukauden kuluessa siitä, kun niitä vastaavat 

merkinnät on poistettu siitä viranomaisen re-
kisteristä, josta tiedot ovat peräisin; velkajär-
jestelytiedot, joita koskeva maksuohjelma on 
määrätty raukeamaan velallisen hakemukses-
ta, poistetaan kuitenkin kolmen kuukauden 
kuluessa siitä, kun velallinen osoittaa, että 
maksuohjelma on rauennut; 

3) ulosottotieto heti, kun ulosottomies on 
tehnyt peruuttamisilmoituksen, joka koskee 
pitkäkestoista tai aiheetonta ulosottoa; 

4) muu ulosottotieto heti, kun rekisterinpi-
täjä on saanut tiedon siitä, että ulosottoperus-
te on kumottu, velallinen on maksanut sup-
peassa ulosotossa perittävänä olleen velan, 
saatavaa koskevan ulosottoperusteen määrä-
aika on kulunut umpeen tai tuomio, jolla 
ulosottoperusteen määräaikaa on jatkettu, on 
kumottu; 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 

24 § 

Yrityksen maksuhäiriöitä koskevat ja niitä 
täydentävät tiedot 

Yrityksen maksuhäiriötietoina saa luottotie-
torekisteriin tallettaa: 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) tiedot maksun laiminlyönnistä, joka on 
todettu tuomioistuimen lainvoimaisella tuo-
miolla tai yksipuolisella tuomiolla taikka re-
kisteröidyn hyväksymän vekselin protestilla; 
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3) tiedot asiakohtaisesti eriteltyinä sellai-
sesta ulosottoasiasta, jossa on annettu esteto-
distus tai tieto pitkäkestoisesta ulosotosta; 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 

28 § 

Rekisterimerkintöjen säilyttämisajat 

Yritysluottotietorekisteristä on poistettava 
tiedot seuraavasti: 
 — — — — — — — — — — — — — —  

3) ulosottotieto heti, kun ulosottomies on 
tehnyt peruuttamisilmoituksen, joka koskee 
pitkäkestoista tai aiheetonta ulosottoa; 

4) muu ulosottotieto heti, kun rekisterinpi-
täjä on saanut tiedon siitä, että ulosottoperus-
te on kumottu tai velallinen on maksanut ve-
lan, jota perittiin suppeassa ulosotossa; 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 
Tämä laki tulee voimaan      päivänä     

kuuta 20  . 
Luottotietotoiminnan harjoittajan on pois-

tettava lain voimaan tullessa luottotietorekis-
terissä olevat ulosottokaaren 1 luvun 32 §:n 
muuttamisesta annetun lain (   /2009) voi-
maantulosäännöksen 3 momentissa tarkoite-
tut tiedot välittömästi ulosottomiehen ilmoi-
tuksen jälkeen tai rekisteröidyn toimittaman 
selvityksen perusteella. 

Luottotietotoiminnan harjoittajan on pois-
tettava myös lain voimaan tullessa luottotie-
torekisterissä oleva maksuhäiriötieto, jos re-
kisteröity osoittaa, että tieto perustuu tuomio-
istuimessa vahvistettuun sovintoon tai että 
maksuohjelma on määrätty raukeamaan hä-
nen hakemuksestaan ja raukeamismääräyk-
sen antamisesta on kulunut vähintään kolme 
kuukautta.

————— 
 

Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2009 

Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 

Oikeusministeri Tuija Brax 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

 
 
 

1. 

 
 

Laki 

ulosottokaaren 1 luvun 32 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 15 päivänä kesäkuuta 2007 annetun ulosottokaaren (705/2007) 1 luvun 32 § ja 

otsikko seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 
 

1 luku 

Yleiset säännökset 

32 § 

Luottotietotoiminnan harjoittajan oikeus tie-
donsaantiin 

Luottotietotoiminnan harjoittajalla on oike-
us salassapitovelvollisuuden estämättä saada 
asianhallintatiedot pyyntöä edeltävien kahden 
kuukauden ajalta sellaisista maksuvelvoitteen 
täytäntöönpanoa koskevista ulosottoasioista, 
joissa on annettu estetodistus. 

Tiedot suppeaa ulosottoa koskevasta este-
todistuksesta saadaan antaa vain sillä ehdol-
la, että luottotietotoiminnan harjoittaja pois-
taa ne kokonaan rekisteristä, jos velallinen 
maksaa sen velan, jota perittiin suppeassa 
ulosotossa. 

 
 
 
Jos 1 tai 2 momentissa tarkoitettu saatava 

tulee kokonaan perityksi ulosotossa tietojen 
luovuttamisen jälkeen, ulosottomiehen tulee 
velallisen pyynnöstä ilmoittaa siitä luottotie-
totoiminnan harjoittajalle. Jos ulosottoperuste 
kumotaan, ulosottomiehen on pyynnöstä il-

1 luku 

Yleiset säännökset 

32 § 

Tiedot luottotietotoiminnan harjoittajalle 

 
Luottotietotoiminnan harjoittajalla on oike-

us saada salassapitovelvollisuuden estämättä 
luottotietotoiminnassa tarpeelliset asianhal-
lintatiedot pyyntöä edeltävien kahden kuu-
kauden ajalta niistä ulosottoasioista, joissa on 
annettu 3 luvun 95 §:n 1 momentissa tarkoi-
tettu varattomuusestetodistus tai 3 luvun 
107 §:ssä tarkoitettu suppean ulosoton este-
todistus. Tiedot annetaan myös, jos toistu-
vaistulon ulosmittaus on jatkunut pyyntöä 
edeltäneiden kahden vuoden aikana yhteensä 
vähintään 18 kuukauden ajan (pitkäkestoi-
nen ulosotto). Pitkäkestoista ulosottoa kos-
kevat tiedot voidaan antaa uudestaan. 

Jos ulosottoperusteen tässä laissa säädetty 
määräaika päättyy ennen kuin neljä vuotta 
on kulunut estetodistuksen antamisesta, mää-
räajan päättymispäivä ilmoitetaan samalla 
maksuhäiriötiedon myöhempää poistamista 
varten. 

Ulosottomiehen tulee velallisen pyynnöstä 
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moitettava siitä luottotietotoiminnan harjoitta-
jalle rekisterimerkintöjen poistamista varten. 
Samoin on meneteltävä, jos käy ilmi, että 
ulosotto on muusta syystä ollut aiheeton. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tässä pykälässä tarkoitetut tiedot voidaan 

luovuttaa sähköisessä muodossa. 
Alaikäistä koskevien tietojen luovuttami-

sesta säädetään 3 luvun 113 §:n 2 momentis-
sa. 

tehdä luottotietotoiminnan harjoittajalle an-
tamiaan tietoja koskeva peruuttamisilmoitus, 
kun: 

1) velallinen on maksanut suppeassa ulos-
otossa perittävänä olleen saatavan; 

2) pitkäkestoinen ulosotto päättyy; 
3) ulosottoperusteen määräaika on kulunut 

umpeen; 
4) ulosottoperuste on kumottu tai ulosotto 

on muusta syystä ollut aiheeton; jos muu saa-
tava tulee ulosotossa kokonaan maksetuksi 
tietojen luovuttamisen jälkeen, ulosottomie-
hen tulee ilmoittaa siitä velallisen pyynnöstä 
luottotietotoiminnan harjoittajalle. 

Tässä pykälässä tarkoitetut tiedot annetaan 
asiakohtaisesti eriteltyinä. Tiedot voidaan 
luovuttaa sähköisessä muodossa. Alaikäistä 
koskevien tietojen luovuttamisesta säädetään 
3 luvun 113 §:n 2 momentissa. 

——— 
 
Tämä laki tulee voimaan      päivänä  

kuuta 20   . 
Mitä tässä laissa säädetään, koskee myös 

lain voimaan tullessa vireillä olevia asioita. 
Pitkäkestoista ulosottoa koskevia tietoja ryh-
dytään kuitenkin antamaan vasta kahden 
vuoden kuluttua tämän lain voimaantulosta. 

Ulosottomiehen tulee ilmoittaa luottotieto-
toiminnan harjoittajille tiedot niistä velalli-
sista, joita koskevat kaikki ulosottomiehen 
antamat tiedot perustuvat saatavissa olevan 
selvityksen mukaan sellaisiin ulosottoperus-
teisiin, joita koskeva määräaika on kulunut 
umpeen ennen tämän lain voimaantuloa. 
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2. 

 
 
 
 

Laki 

 
luottotietolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 11 päivänä toukokuuta 2007 annetun luottotietolain (527/2007) 13 §:n 1 momen-

tin 3 ja 4 kohta, 18 §:n 1 momentin 2—4 kohta, 24 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohta sekä 28 §:n 
1 momentin 3 ja 4 kohta seuraavasti: 
 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 
 

13 § 

Maksuhäiriötiedot ja niitä täydentävät tiedot 

Luottotietorekisteriin saa henkilöluottotie-
toina tallettaa: 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) viranomaisen toteamina maksuhäiriötie-
toina tiedot maksun laiminlyönnistä, joka on 
todettu tuomioistuimen lainvoimaisella tuo-
miolla tai yksipuolisella tuomiolla, tuomiois-
tuimen vahvistamalla sovinnolla taikka rekis-
teröidyn hyväksymän vekselin protestilla; 

 
 

4) ulosottotietoina tiedot sellaisesta maksu-
velvoitteen täytäntöönpanoa koskevasta ulos-
ottoasiasta, jossa on annettu estetodistus; 

 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

13 § 

Maksuhäiriötiedot ja niitä täydentävät tiedot 

Luottotietorekisteriin saa henkilöluottotie-
toina tallettaa: 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) viranomaisen toteamina maksuhäiriötie-
toina tiedot maksun laiminlyönnistä, joka on 
todettu tuomioistuimen lainvoimaisella tuo-
miolla, yksipuolisella tuomiolla tai ulosotto-
kaaren (705/2007) 2 luvun 26 §:ssä tarkoite-
tulla ulosottoperusteen määräajan jatkami-
sesta annetulla tuomiolla taikka rekiste-
röidyn hyväksymän vekselin protestilla; 

4) ulosottotietoina tiedot asiakohtaisesti 
eriteltyinä sellaisesta ulosottoasiasta, jossa on 
annettu estetodistus tai tieto ulosottokaaren 
1 luvun 32 §:n 1 momentissa tarkoitetusta 
pitkäkestoisesta ulosotosta; 
— — — — — — — — — — — — — — 
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18 § 

Maksuhäiriömerkintöjen ja luokitustietojen 
säilyttämisajat 

Luottotietorekisteriin merkityt maksuhäiriö-
tiedot on poistettava luottotietorekisteristä 
seuraavasti: 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) velkajärjestelytiedot ja kuulutustiedot 
kuukauden kuluessa siitä, kun niitä vastaavat 
merkinnät on poistettu siitä viranomaisen re-
kisteristä, josta tiedot ovat peräisin; 

 
 
 
 
 
3) ulosottoa koskevat tiedot heti, kun rekis-

terinpitäjä on saanut ulosottomieheltä tiedon 
siitä, että ulosottoperuste on kumottu tai että 
ulosotto on muutoin todettu aiheettomaksi; 

4) suppeaa ulosottoa koskevat tiedot heti, 
kun rekisterinpitäjä on saanut tiedon siitä, että 
velallinen on maksanut sen velan, jota perit-
tiin suppeassa ulosotossa; 

 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

18 § 

Maksuhäiriömerkintöjen ja luokitustietojen 
säilyttämisajat 

Luottotietorekisteriin merkityt maksuhäi-
riötiedot on poistettava luottotietorekisteristä 
seuraavasti: 
 — — — — — — — — — — — — — —  

2) velkajärjestelytiedot ja kuulutustiedot 
kuukauden kuluessa siitä, kun niitä vastaavat 
merkinnät on poistettu siitä viranomaisen re-
kisteristä, josta tiedot ovat peräisin; velkajär-
jestelytiedot, joita koskeva maksuohjelma on 
määrätty raukeamaan velallisen hakemukses-
ta, poistetaan kuitenkin kolmen kuukauden 
kuluessa siitä, kun velallinen osoittaa, että 
maksuohjelma on rauennut; 

3) ulosottotieto heti, kun ulosottomies on 
tehnyt peruuttamisilmoituksen, joka koskee 
pitkäkestoista tai aiheetonta ulosottoa; 

 
4) muu ulosottotieto heti, kun rekisterinpi-

täjä on saanut tiedon siitä, että ulosottoperus-
te on kumottu, velallinen on maksanut suppe-
assa ulosotossa perittävänä olleen velan, 
saatavaa koskevan ulosottoperusteen määrä-
aika on kulunut umpeen tai tuomio, jolla 
ulosottoperusteen määräaikaa on jatkettu, on 
kumottu; 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
24 § 

Yrityksen maksuhäiriöitä koskevat ja niitä 
täydentävät tiedot 

Yrityksen maksuhäiriötietoina saa luottotie-
torekisteriin tallettaa: 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) tiedot maksun laiminlyönnistä, joka on 
todettu tuomioistuimen lainvoimaisella tuo-
miolla tai yksipuolisella tuomiolla, tuomiois-
tuimen vahvistamalla sovinnolla taikka rekis-
teröidyn hyväksymän vekselin protestilla; 

3) tiedot sellaisesta maksuvelvoitteen täy-
täntöönpanoa koskevasta ulosottoasiasta, jos-
sa on annettu estetodistus; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

24 § 

Yrityksen maksuhäiriöitä koskevat ja niitä 
täydentävät tiedot 

Yrityksen maksuhäiriötietoina saa luottotie-
torekisteriin tallettaa: 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) tiedot maksun laiminlyönnistä, joka on 
todettu tuomioistuimen lainvoimaisella tuo-
miolla tai yksipuolisella tuomiolla taikka re-
kisteröidyn hyväksymän vekselin protestilla; 

 
3) tiedot asiakohtaisesti eriteltyinä sellai-

sesta ulosottoasiasta, jossa on annettu esteto-
distus tai tieto pitkäkestoisesta ulosotosta; 
— — — — — — — — — — — — — — 
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28 § 

Rekisterimerkintöjen säilyttämisajat 

Yritysluottotietorekisteristä on poistettava 
tiedot seuraavasti: 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) ulosottoa koskevat tiedot heti, kun rekis-
terinpitäjä on saanut ulosottomieheltä tiedon 
siitä, että ulosottoperuste on kumottu tai että 
ulosotto on muutoin todettu aiheettomaksi; 

4) suppeaa ulosottoa koskevat tiedot heti, 
kun rekisterinpitäjä on saanut tiedon siitä, että 
velallinen on maksanut velan, jota perittiin 
suppeassa ulosotossa; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

28 § 

Rekisterimerkintöjen säilyttämisajat 

Yritysluottotietorekisteristä on poistettava 
tiedot seuraavasti: 
 — — — — — — — — — — — — — —  

3) ulosottotieto heti, kun ulosottomies on 
tehnyt peruuttamisilmoituksen, joka koskee 
pitkäkestoista tai aiheetonta ulosottoa; 

 
4) muu ulosottotieto heti, kun rekisterinpi-

täjä on saanut tiedon siitä, että ulosottoperus-
te on kumottu tai velallinen on maksanut ve-
lan, jota perittiin suppeassa ulosotossa; 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 
Tämä laki tulee voimaan      päivänä  

kuuta 20  . 
Luottotietotoiminnan harjoittajan on pois-

tettava lain voimaan tullessa luottotietorekis-
terissä olevat ulosottokaaren muuttamisesta 
annetun lain (   /2009) voimaantulosäännök-
sen 3 momentissa tarkoitetut tiedot välittö-
mästi ulosottomiehen ilmoituksen jälkeen tai 
rekisteröidyn toimittaman selvityksen perus-
teella. 

Luottotietotoiminnan harjoittajan on pois-
tettava myös lain voimaan tullessa luottotie-
torekisterissä oleva maksuhäiriötieto, jos re-
kisteröity osoittaa, että tieto perustuu tuo-
mioistuimessa vahvistettuun sovintoon tai et-
tä maksuohjelma on määrätty raukeamaan 
hänen hakemuksestaan ja raukeamismäärä-
yksen antamisesta on kulunut vähintään kol-
me kuukautta. 
 

 


