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Hallituksen esitys Eduskunnalle ulosottokaareksi ja 
laiksi verojen ja maksujen täytäntöönpanosta sekä eräiksi 
niihin liittyviksi laeiksi 

 
 
 
 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

 
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi ulos-

ottokaari, jolla kumottaisiin vuodelta 1895 
oleva ulosottolaki. Esitys perustuu suurelta 
osin aiempiin ulosottolain osittaisuudistuk-
siin. Ulosottoperustetta ja yleistä menettelyä 
koskevat säännökset otettaisiin ulosottokaa-
reen vuonna 2004 uudistetussa muodossa. 
Ulosmittausta, myyntiä ja tilitystä koskevat 
säännösehdotukset vastaavat eduskunnan hy-
väksymää lakia. 

Velkavastuun enimmäiskestoa koskeva 
säännös lisättäisiin ulosottokaareen. Saatava 
vanhentuisi lopullisesti sen jälkeen, kun 
ulosottoperusteen määräaika (15 tai 20 vuot-
ta) on kulunut umpeen. Nykyistä sääntelyä 
vastaavasti tuomioistuin voisi kuitenkin jat-
kaa ulosottoperusteen määräaikaa kymme-
nellä vuodella, jos velallinen on olennaisesti 
vaikeuttanut velkojan maksunsaantia. Määrä-
aikaa ei kuitenkaan saisi jatkaa, jos sitä voi-
daan pitää velallisen kannalta kohtuuttoma-
na. 

Ulosottokaareen otettaisiin keskeiset sään-
nökset uudesta kaksiportaisesta ulosotto-
organisaatiosta. Ulosottopiirejä koskevia 
säännöksiä muutettaisiin niin, että voitaisiin 
muodostaa nykyistä suurempia paikallisyksi-
köitä. Valtakunnallisena keskusviranomaise-
na toimisi hallintovirasto, joka hoitaisi suu-
rimman osan nykyisin oikeusministeriölle 
kuuluvista tehtävistä. Lääninhallituksille 
kuuluvat ulosoton väliportaan tehtävät siir-
tyisivät mainitulle virastolle. Ulosoton kes-
kushallinnosta säädettäisiin tarkemmin myö-
hemmin annettavalla lailla. 

Avustavan ulosottomiehen virkanimike 
muutettaisiin kihlakunnanulosottomieheksi. 
Ulosottomiehiä olisivat kihlakunnanvoudit ja 
kihlakunnanulosottomiehet mutta eivät ni-

mismiehet. Eräät tehtävät säilyisivät nykyi-
seen tapaan kihlakunnanvoudin yksinomai-
sessa toimivallassa. 

Ehdotuksen mukaan ulosottomiehen tulisi 
tehdä holhousviranomaiselle ilmoitus, kun 
alle 18-vuotiasta vastaan on tullut vireille 
ulosottoasia, joka perustuu riita-asiassa an-
nettuun tuomioon. Vastaava ilmoitus tehtäi-
siin myös silloin, kun alaikäiseltä peritään 
veroja ulosotossa. Alle 15-vuotiaista ei an-
nettaisi tietoja luottotietotoimintaa varten. 

Esityksessä ehdotetaan vähäisiä asiallisia 
tarkistuksia vuonna 1996 uudistettuihin it-
seoikaisua, täytäntöönpanoriitaa, täytäntöön-
panon keskeyttämistä ja ulosottovalitusta 
koskeviin säännöksiin. Oikeudenkäyntikulu-
jen jääminen valitus- ja täytäntöönpanoriita-
asiassa asianosaisten itsensä vastattaviksi oli-
si pääsääntö. Täytäntöönpanokuluja ja tur-
vaamistoimipäätöksen täytäntöönpanoa kos-
keviin säännöksiin tehtäisiin vähäisiä asiatar-
kistuksia. 

Verojen ja maksujen perimisestä ulosotto-
toimin annettu laki korvattaisiin uudella ve-
rojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetta-
valla lailla. Siihen otettaisiin tarkistettuina 
nykyisen veroulosottolain säännökset. Ehdo-
tettuun ulosottokaareen nähden päällekkäisiä 
säännöksiä karsittaisiin. Veron ja julkisen 
maksun viivästyskorko ja korotus kuuluisivat 
nimenomaisen säännöksen mukaan lain so-
veltamisalaan. Lisäksi keskeyttämissäännök-
siä täsmennettäisiin. 

Oikeudenkäymiskaaren turvaamistoimi-
säännöksiin tehtäisiin täsmennys, joka kos-
kee ulosottomiehelle asetettavaa vakuutta. 
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta an-
nettuun lakiin otettaisiin säännös siitä, että 
ulosottomies saa antaa velkojalle tarpeellisia 
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tietoja ulosottoperusteen määräajan jatkamis-
ta koskevaa kannetta varten. 

Uuden ulosottokaaren ja verotäytäntöön-
panolain johdosta ehdotetaan lisäksi eräitä 
muutoksia myös useisiin muihin lakeihin. 

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan 
voimaan vuoden 2008 alusta. Ulosoton kes-
kushallintoa koskevien säännösten voimaan-
tulosta säädettäisiin erikseen lailla. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

1.  Johdanto 

1.1. Ulosottolainsäädännön kokonaisuu-
distus 

Vuodelta 1895 olevaa ulosottolakia 
(37/1895) on viimeisen kymmenen vuoden 
aikana uudistettu laajoin osittaisuudistuksin. 
Ulosottolainsäädännön kokonaisuudistuksen 
ensimmäinen vaihe toteutettiin paikallishal-
lintouudistuksen yhteydessä vuonna 1996, 
jolloin uudistettiin ulosoton viranomaisorga-
nisaatio ja muutoksenhaku. Ulosotonhaltija-
laitos lakkautettiin, ja sille kuuluneet tehtävät 
siirrettiin muille viranomaisille. Lapsen huol-
toa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen 
täytäntöönpanosta annettu laki (619/1996) 
uudistettiin kokonaan.  

Vuosina 1997 ja 1999 toteutettiin useita 
pienempiä uudistuksia. Niissä yhtäältä tehos-
tettiin ulosottoa silloin, kun velallinen pyrkii 
epäasianmukaisin keinoin välttämään täytän-
töönpanoa. Toisaalta laajennettiin velallisen 
erottamisetua ja otettiin käyttöön niin sanottu 
vapaakuukausijärjestelmä palkan ja eläkkeen 
ulosmittauksessa. Lapsen elatusavun perintää 
koskeva uudistus tuli voimaan vuoden 1999 
alusta.  

Sakkojen sekä eräiden menettämisseu-
raamusten ja valtiolle tuomittujen korvausten 
täytäntöönpano on uudistettu erikseen. Sakon 
täytäntöönpanosta annettu laki (672/2002), 
jäljempänä sakkotäytäntöönpanolaki, tuli 
voimaan 1 päivänä lokakuuta 2002.  

Ulosottolainsäädännön kokonaisuudistuk-
sen toista vaihetta koskevat lait ja asetukset 
tulivat voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2004. 
Tuolloin uudistuivat ulosottoperusteita kos-
kevat säännökset sekä eri täytäntöönpanon 
muodoille yhteiset menettelysäännökset. Uu-
distus sisälsi ulosottomenettelyn perusraken-
teisiin ulottuvia muutoksia, kuten säännökset 
ulosottoperusteen määräaikaisuudesta sekä 
velalliskohtaisesta ja valtakunnallisesta ulos-
ottoasioiden käsittelystä. Samassa yhteydessä 
uudistettiin muun kuin maksuvelvoitteen täy-
täntöönpanoa koskevat säännökset, muun 
muassa häätösäännökset.  

Eduskunta on 25 päivänä huhtikuuta 2006 
hyväksynyt ulosottolainsäädännön kokonais-
uudistuksen kolmatta vaihetta koskevan uu-
distuksen (hallituksen esitys laiksi ulosotto-
lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi 
laeiksi, HE 13/2005 vp). Uudistus koskee 
maksuvelvoitteen täytäntöönpanoa, toisin sa-
noen omaisuuden ulosmittausta ja myyntiä 
sekä varojen jakoa ja tilitystä. Uudistuksessa 
lievennetään jonkin verran pienituloisten ve-
lallisten toistuvaistulosta ulosmitattavaa mää-
rää, mutta toisaalta tiukennetaan suurituloi-
simpien ulosottoa. Pienituloinen velallinen 
saa pitää yli vuoden jatkuneessa toistuvaistu-
lon ulosmittauksessa kahden kuukauden tu-
lon vapaakuukausina. Elinkeinotulon ulos-
mittausta, jossa ulosmittauksen määrää saa-
daan rajoittaa, laajennetaan soveltamisalal-
taan tuntuvasti. Yhteisesti omistettu esine 
saadaan ulosmitata ja myydä ulosottomiehen 
toimin, lukuun ottamatta vakituista asuntoa, 
jos siinä asuu toinen yhteisomistaja. Kuolin-
pesän osuuden ulosmittaus johtaa ulosotto-
miehen laajaan toimintavelvollisuuteen kuo-
linpesässä. Huutokauppaostajan oikeusasema 
säännellään. Pakkohuutokauppaan nähden 
vaihtoehtoiseksi myyntimuodoksi tulee va-
paa myynti. Ulosottolakiin otetaan tilityksen 
keskeytyssäännös muutoksenhakijan oikeus-
turvan parantamiseksi. Kertyneiden varojen 
kohdentamissäännöksiä täsmennetään. Uu-
distus on tarkoitettu tulemaan voimaan vuo-
den 2007 alussa. 

Tämä esitys muodostaa ulosottolainsää-
dännön kokonaisuudistuksen neljännen ja 
viimeisen vaiheen. Esityksessä ehdotetaan 
säädettäväksi uusi ulosottokaari, jolla kumot-
taisiin nykyinen ulosottolaki. Edellä mainittu 
kolmannen vaiheen uudistus samoin kuin ai-
emmissa osittaisuudistuksissa uudistetut 
säännökset siirrettäisiin ulosottokaareen. 
Ulosotto-organisaatiota kehitettäisiin edel-
leen. Itseoikaisua, täytäntöönpanoriitaa, kes-
keyttämistä ja ulosottovalitusta koskeviin 
säännöksiin tehtäisiin eräitä asiallisia tarkis-
tuksia. Vielä uudistamatta oleviin turvaamis-
toimipäätöksen täytäntöönpanoa ja täytän-
töönpanokuluja koskeviin säännöksiin tehtäi-
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siin vähäisiä asiatarkistuksia. Ulosottokaa-
reen otettaisiin säännökset velallisen maksu-
velvollisuuden lakkaamisesta silloin, kun 
ulosottoperusteen määräaika on kulunut um-
peen. 

Lisäksi uudistettaisiin veroulosottoa kos-
keva lainsäädäntö. Nykyinen verojen ja mak-
sujen perimisestä ulosottotoimin annettu laki 
(367/1961), jäljempänä veroulosottolaki, eh-
dotetaan korvattavaksi uudella verojen ja 
maksujen täytäntöönpanosta annetulla lailla, 
jäljempänä verotäytäntöönpanolaki. Uuteen 
lakiin otettaisiin tarkistettuina nykyiseen ve-
roulosottolakiin sisältyvät säännökset.  
 
1.2. Ulosoton tilastolukuja ja -tietoja 

Yleistä 

Ulosottolaitokseen saapuu vuosittain perit-
täväksi suuri määrä asioita. Vuonna 2005 
saapui yhteensä 2,24 miljoonaa ulosottoasiaa, 
joiden yhteenlaskettu rahamäärä oli noin 3,07 
miljardia euroa. Saapuneet asia- ja rahamää-
rät olivat samalla tasolla myös vuonna 2004. 
Ulosottopiireissä käsiteltyjen asioiden määrä 
(noin 2,55 miljoonaa asiaa) nousi noin 26 
prosenttia vuodesta 2004. Viimeksi mainittu-
na vuonna käsiteltyjen asioiden määrä oli 
puolestaan noin 27 prosenttia alempi kuin 
vuonna 2003. Muutokset johtuivat pääosin 
uuden tietojärjestelmän käyttöön ottamisesta 
aiheutuneista ongelmista. Myös rahatilitysten 
määrä (657 miljoonaa euroa) nousi vuoteen 
2004 verrattuna noin 17 prosenttia, kun se oli 
mainittuna vuonna laskenut vuoteen 2003 
nähden kahdeksalla prosentilla. Asiamäärien 
huippuvuosi oli 1993, jolloin ulosottoon saa-
pui noin 3,48 miljoonaa asiaa ja noin 4,92 
miljardia euroa. 

Ulosottovelallisia oli vuoden 2005 lopussa 
261 500, joka on 20 prosenttia vähemmän 
kuin vuonna 2004. Velallisten lukumäärä oli 
suurimmillaan vuoden 1994 lopussa (noin 
512 600). 

Velallinen todettiin vuonna 2005 varatto-
maksi tai tuntemattomaksi noin 1,11 miljoo-
nassa asiassa. Palkan ulosmittauksia toimitet-
tiin vuonna 2005 kaikkiaan noin 178 000. 
Palkan maksukieltoja oli vuoden 2005 lopus-
sa voimassa yhteensä 51 655, joista yli vuo-
den oli ollut voimassa noin 43 prosenttia. 
Eläkkeen ulosmittauksia toimitettiin kaikki-

aan 39 360. Eläkkeen maksukieltoja oli vuo-
den 2005 lopussa voimassa 20 144, joista 
noin 62 prosenttia oli ollut voimassa yli vuo-
den. Elinkeinotulon ulosmittauksia toimitet-
tiin noin 6 600 ja vuoden 2005 lopussa mak-
sukieltoja oli voimassa 3 730. 

Vuonna 2005 ulosmitattiin 172 900 veron-
palautusta. Muun omaisuuden ulosmittaukset 
ovat suhteellisen harvinaisia: irtaimen omai-
suuden ulosmittauksia oli noin 21 600 ja 
kiinteistön ulosmittauksia 5 860. Pakkohuu-
tokauppoja järjestettiin vuonna 2005 seuraa-
vasti: asunto-osakkeet 82, muu irtain omai-
suus 506 ja kiinteistöt 227. Yhteensä 73 kiin-
teistön pakkohuutokauppaa raukesi. Osamak-
sukaupan tilityspöytäkirjoja ulosottomiehet 
laativat vuonna 2005 yhteensä 1 790 kappa-
letta. Häätöhakemuksia sanottuna vuonna 
saapui yhteensä 7 327 ja toimeenpantiin yh-
teensä 2 471. 

Vuonna 2005 käsiteltyjen asioiden vireillä-
oloaika oli enintään kolme kuukautta 41 pro-
sentissa asioita. Yli vuoden oli vireillä noin 
21 prosenttia asioista. 

Ulosottovalituksia käsiteltiin käräjäoikeuk-
sissa loppuun vuonna 2004 yhteensä 881. 
Valituksista hyväksyttiin 129 ja hylättiin 441. 
Tutkimatta jätettiin 140 valitusta, ja sillensä 
jäi 160 valitusta. Sovinto vahvistettiin 11 asi-
assa.  

Täytäntöönpanoriitoja käsiteltiin käräjäoi-
keuksissa loppuun vuonna 2004 yhteensä 
102. Niistä kanne hyväksyttiin 28 tapaukses-
sa, joista yksipuolisia tuomioita oli 10. Yh-
teensä 33 kannetta hylättiin, ja tutkimatta jä-
tettiin 14 kannetta. Sovinto vahvistettiin yh-
deksässä asiassa. Loput täytäntöönpanoriidat 
jäivät sillensä. 
 
Helsingin hovioikeutta koskeva erillisselvitys 

Ulosottolain 9 ja 10 luvun säännösten kor-
jaustarpeista on laadittu oikeusministeriön 
pyynnöstä selvitys (oikeusministeriö, Lau-
suntoja ja selvityksiä 2005:4). Samassa yh-
teydessä tehtiin erillinen selvitys ulosottoasi-
oiden käsittelystä Helsingin hovioikeudessa. 

Selvityksen mukaan ajalla 1.10.2003—
30.10.2004 Helsingin hovioikeudessa rat-
kaistiin 53 ulosottoasiaa. Valittajana oli kärä-
jäoikeusvaiheessa 33 tapauksessa velallinen, 
kolmessa tapauksessa velkoja ja sivullinen 
14 tapauksessa. Ulosottomies oli antanut kai-
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kissa asioissa selvityksen ja lausunnon. Kärä-
jäoikeus oli pyytänyt valittajan vastapuolelta 
vastauksen 15 tapauksessa. Kaikkiaan 42 ta-
pauksessa asia oli käräjäoikeudessa ratkaistu 
kirjallisesti ja 11 tapauksessa istunnossa. 
Täytäntöönpanon keskeytysmääräys oli an-
nettu 22 asiassa, joista 14 tapauksessa kes-
keytys oli määrätty olemaan voimassa, kun-
nes päätös on lainvoimainen tai asiasta toisin 
määrätään. 

Yhteensä 37 tapauksessa käräjäoikeus oli 
hylännyt valituksen. Osittain tai kokonaan 
valitus oli menestynyt käräjäoikeudessa kah-
deksassa asiassa. Kahdeksassa tapauksessa 
valitus oli jätetty käräjäoikeudessa tutkimat-
ta, näistä viidessä tapauksessa varojen loppu-
tilityksen vuoksi. Hävinnyt osapuoli oli vel-
voitettu korvaamaan voittaneen oikeuden-
käyntikulut yleensä ilman erityisiä lausumia. 

Hovioikeusvaiheessa valittaja oli eräitä 
poikkeuksia lukuun ottamatta sama kuin kä-
räjäoikeudessa. Hovioikeus pyysi ulosotto-
mieheltä selvitystä tai lausuntoa kahdeksassa 
tapauksessa ja valittajan vastapuolelta 21 ta-
pauksessa. Hovioikeudessa 51 tapausta rat-
kaistiin kirjallisesti ja kaksi tapausta istun-
nossa. Yhteensä 33 tapauksessa hovioikeus 
hylkäsi valituksen, ja seitsemässä tapaukses-
sa valitus menestyi osittain tai kokonaan. 
Kaikkiaan 12 valitusta jätettiin tutkimatta. 
Niistä viidessä tapauksessa syynä oli lopputi-
lityksen toimittaminen. Yhdessä tapauksessa 
asia palautettiin käräjäoikeuteen. Hävinnyt 
osapuoli velvoitettiin korvaamaan vastapuo-
len oikeudenkäyntikulut yleensä ilman erityi-
siä lausumia. 
 
2.  Nykyti la  ja  sen arvio int i  

Ulosottolaki 

Nykyinen ulosottolaki on uudistettu lähes 
kokonaan osittaisuudistuksin. Lain 1 luvussa 
olevat ulosottoviranomaisia ja ulosottotoi-
men hallintoa koskevat säännökset tulivat 
voimaan kokonaisuudistuksen ensimmäisessä 
vaiheessa vuonna 1996. Luvun muut sään-
nökset, jotka koskevat muun muassa lain so-
veltamisalaa, ulosottomiehen esteellisyyttä, 
asianmukaisuuden vaatimusta ja ulosottore-
kisteriä tulivat voimaan kokonaisuudistuksen 
toisessa vaiheessa 1 päivänä maaliskuuta 
2004. 

Vuonna 2004 tulivat voimaan myös ulosot-
tolain 2 ja 3 luku. Edellisessä säädetään ulos-
ottoperusteista. Luvussa ovat myös säännök-
set ulosottoperusteen täytäntöönpanokelpoi-
suuden määräaikaisuudesta. Lain 3 luvussa 
ovat kaikille täytäntöönpanon lajeille yhteiset 
menettelysäännökset. Samassa yhteydessä tu-
li voimaan uusi 6 a luku, joka koskee muun 
kuin maksuvelvoitteen täytäntöönpanoa, 
muun muassa häätöä. 

Ulosottolain 4—6 luvussa säädetään mak-
suvelvoitteen täytäntöönpanosta, toisin sano-
en ulosmittauksesta, myynnistä ja tilitykses-
tä. Luvut on uudistettu eduskunnan 25 päivä-
nä huhtikuuta 2006 hyväksymällä lailla (EV 
40/2006 vp, HE 13/2005 vp). Uudistus on 
tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2007 
alussa. 

Ulosottolain 7 luvussa säädetään turvaa-
mistoimipäätöksen täytäntöönpanosta. Lukua 
uudistettiin alioikeusuudistuksen yhteydessä 
vuonna 1991, jolloin turvaamistoimista päät-
täminen siirrettiin käräjäoikeuksille. Lukuun 
jäivät tuolloin turvaamistoimipäätöksen täy-
täntöönpanoa koskevat säännökset, joihin 
tehtiin välttämättömät muutokset. Lukua ei 
ole vielä uudistettu ulosottolainsäädännön 
kokonaisuudistuksen yhteydessä. 

Ulosottolain 8 luku koskee ulosottoasian 
kuluja (täytäntöönpanokulut). Myös mainittu 
luku on vielä kokonaisuutena uudistamatta, 
mutta valtaosaa sen pykälistä on eri vaiheissa 
muutettu.  

Ulosottolain 9 ja 10 luku ovat kokonaisuu-
distuksen ensimmäisestä vaiheesta vuodelta 
1996. Luvuissa säädetään ulosottomiehen it-
seoikaisusta, täytäntöönpanoriidasta, täytän-
töönpanon keskeyttämisestä ja muutoksen-
hausta ulosottomiehen menettelyyn.  

Vuonna 2004 on tullut voimaan uusi 11 lu-
ku, jossa on erinäisiä säännöksiä. Ulosottola-
kia täydentäviä säännöksiä on ulosottoase-
tuksessa (37/1896) ja ulosottomenettelystä 
annetussa valtioneuvoston asetuksessa 
(680/2003).  

Toteutuneiden osittaisuudistusten jälkeen 
on perusteltua säätää uusi yhtenäinen ulosot-
toa koskeva laki, joka korvaa nykyisen ulos-
ottolain. Samalla on tarpeen uudistaa vielä 
uudistamatta olevat turvaamistoimipäätöksen 
täytäntöönpanoa ja täytäntöönpanokuluja 
koskevat luvut. Lisäksi on tarkistettu sään-
nökset, jotka otettiin ulosottolakiin ensim-
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mäisen osittaisuudistuksen yhteydessä vuon-
na 1996. 
 
Ulosotto-organisaatio 

Keskushallinto ja aluehallinto. Ulosotto-
toimen organisaatio uudistettiin kokonaisuu-
distuksen ensimmäisessä vaiheessa vuonna 
1996. Ulosottotoimen hallintoviranomaisia 
ovat oikeusministeriö ja lääninhallitukset. 
Ulosottoviranomaiset ja ulosottotoimen hal-
linto kuuluvat oikeusministeriön hallin-
nonalaan. Oikeusministeriön tehtävänä on 
ulosottotoimen yleinen johto, ohjaus ja val-
vonta.  

Lääninhallituksille kuuluvat aluehallintovi-
ranomaisena (väliportaan hallinto) ne ulos-
oton ohjaus-, valvonta- ja muut hallintotehtä-
vät, jotka asetuksessa sille erikseen sääde-
tään. Tehtävistä säädetään ulosottotoimen 
hallinnosta annetussa asetuksessa 
(319/1996), jäljempänä hallintoasetus. Lää-
ninhallituksessa tehtäviä hoitaa oikeushallin-
topäällikkö alaisineen. 

Nykyinen järjestelmä, jossa ulosottotoimen 
hallinto jakautuu oikeusministeriön ja lää-
ninhallitusten kesken, on epätarkoituksen-
mukainen ja tehoton. Se ei esimerkiksi ole 
mahdollistanut erikoistumista, vaan jokaises-
sa lääninhallituksessa hoidetaan kaikkia väli-
portaan tehtäviä. Väliportaan tehtävien ja oi-
keusministeriön tehtävien kesken ei ole saa-
vutettu riittävää selkeyttä, vaan niissä teh-
dään päällekkäistä työtä. 

Oikeusministeriö on selvittänyt lääninhal-
litusten oikeushallintopäälliköiden näkemyk-
siä nykyisen organisaation toimivuudesta 
(oikeusministeriö, Ulosoton keskushallinto-
työryhmän loppuraportti, Lausuntoja ja selvi-
tyksiä 2005:16). Oikeushallintopäälliköt toi-
vat esiin lukuisia ongelmia ja pitivät ulosoton 
hallintotehtävien uudelleen organisoimista 
välttämättömänä. Esimerkkeinä ongelmista 
he mainitsivat, että koulutuksen järjestämi-
sessä on ollut päällekkäisyyttä ministeriön 
kanssa, ministeriön ja lääninhallitusten yh-
teistyö ulosottopiirien tarkastustoiminnassa 
on ollut riittämätöntä, kanteluasiat ovat eräis-
sä lääneissä ruuhkautuneet, lainkäytön yhte-
näisyyttä ei väliportaan toimin ole kyetty 
edistämään ja vahingonkorvausasioiden kä-
sittelyssä on ollut päällekkäisyyttä. Ongel-
mana on ollut myös se, että lääninhallitusten 

päätökset kantelu- ja korvausasioissa eivät 
ole saaneet riittävää ohjausvaikutusta. 

Yllä mainitut ongelmat eivät tarkoita sitä, 
että lääninhallitukset olisivat epäonnistuneet 
tehtäviensä hoitamisessa, vaan ongelmat ai-
heutuvat hallinnon rakenteista. Lääninhalli-
tuksissa on nykyisin päinvastoin laaja-alaista 
juridista osaamista ja kokemusta. Näitä re-
sursseja ei vain ole kyetty hyödyntämään 
parhaalla tavalla nykyisessä organisaatiossa. 

Ulosoton hallintotehtävät ovat pääosin val-
takunnallisia tehtäviä. Alueellisten hallinto-
tehtävien merkitys vähenee entisestään tule-
vaisuudessa johtuen muun muassa piirikoon 
suurentumisesta. Päällekkäisen työn tekemi-
nen oikeusministeriössä ja lääninhallituksissa 
ei ole tarkoituksenmukaista. 

Ulosoton väliportaan hallinto poikkeaa 
muista lähellä olevista lainkäytön aloista. 
Esimerkiksi tuomioistuinlaitos, syyttäjälaitos 
ja oikeusapu ovat suoraan oikeusministeriön 
hallinnonalan alaisuudessa. Myös hallinto-
lainkäyttö on eriytetty lääninhallituksista. 

Paikallinen hallinto. Paikallisena ulosotto-
viranomaisena toimii ulosottomies. Ulosot-
tomies on riippumaton ja puolueeton lain-
käyttöviranomainen. Ulosoton lainkäyttöor-
ganisaatioon kuuluvat myös yleiset tuomiois-
tuimet, jotka toimivat ulosottoasioissa muu-
toksenhakuviranomaisina.  

Paikallinen ulosottotoimi on vuodesta 1996 
järjestetty kihlakunnittain. Ulosottopiirinä on 
yksi tai useampi kihlakunta. Kihlakunnassa 
on erillinen ulosottovirasto tai kihlakunnan-
viraston ulosotto-osasto. Oikeusministeriö 
voi paikallisen ulosottotoimen tarkoituksen-
mukaiseksi järjestämiseksi määrätä kihla-
kunnan ulosottoviraston tai -osaston hoita-
maan tehtäviä myös toisen kihlakunnan alu-
eella. Oikeusministeriö voi myös määrätä eri 
kihlakuntien ulosottovirastot tai -osastot hoi-
tamaan tehtäviä yhteistoiminnassa. 

Ulosottopiirejä on nykyisin 51, joista 14 
piirissä on erillisvirasto ja 37 piirissä yhte-
näisvirasto. Nykyinen piirien lukumäärä pe-
rustuu oikeusministeriön tekemiin päätöksiin 
yhteistoiminta-alueista. Oikeusministeriön 
vuosina 1996, 2003 ja 2005 tekemien päätös-
ten perusteella 40 kihlakunnassa ulosottoteh-
tävät hoidetaan toisesta kihlakunnasta käsin. 

Ulosottolaitoksella on 141 varsinaista toi-
mipaikkaa, joissa työskentelee pysyvästi 
ulosoton henkilöstöä. Lisäksi on lähes 50 
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palvelupistettä, joissa ulosoton henkilöstö on 
tavattavissa tiettynä tai erikseen sovittuna ai-
kana. 

Ulosottopiirissä ulosottomiehenä toimii 
kihlakunnanvouti. Virastossa tai osastossa 
voi olla useampia kihlakunnanvouteja, jol-
loin sen päällikkönä toimii johtava kihlakun-
nanvouti. Kihlakunnanvouteja on nykyisin 
86. Piirejä, joissa on vain yksi kihlakunnan-
vouti, on 21. Kuudessa Lapin läänin kihla-
kunnassa ja Kuhmon kihlakunnassa on ni-
mismies, joka toimii myös ulosottomiehenä. 
Ahvenanmaan maakunnassa ulosottomiehenä 
on maakunnanvouti. 

Suurimman osan käytännön täytäntöön-
panotoimista suorittavat avustavat ulosotto-
miehet. Avustava ulosottomies suorittaa 
ulosottomiehen hänelle määräämät täytän-
töönpanotehtävät. Käytännössä avustavat 
ulosottomiehet hoitavat varsin itsenäisesti 
heille annetut tehtävät ulosottomiehen val-
vonnassa. Avustavalla ulosottomiehellä on 
sama toimivalta kuin pääulosottomiehellä, 
lukuun ottamatta ulosottolain 1 luvun 5 §:ssä 
säädettyjä toimia, jotka kuuluvat kihlakun-
nanvoudin yksinomaiseen toimivaltaan. 
Avustavia ulosottomiehiä on nykyisin noin 
665.  

Ulosottovirastoissa ja –osastoissa on lisäksi 
kansliahenkilökuntaa. Ulosottomies saa tar-
vittaessa määrätä yksittäisen täytäntöön-
panotehtävän myös tällaisen muun alaisensa 
virkamiehen suoritettavaksi. Virkamiehestä 
on silloin voimassa, mitä avustavasta ulosot-
tomiehestä säädetään. Kaikkiaan ulosoton 
henkilöstön suuruus on 1 447 henkeä.  

Hallinnollisesta piirijaosta huolimatta ulos-
otto toimii nykyisin velalliskohtaisesti ja val-
takunnallisesti. Kokonaisuudistuksen toisessa 
vaiheessa otettiin käyttöön vastaavan ulosot-
tomiehen järjestelmä. Sama vastaava ulosot-
tomies ja vastaava avustava ulosottomies kä-
sittelee kaikki kyseistä vastaajaa koskevat 
ulosottoasiat. Heillä on toimivalta koko 
maassa. Muut ulosottomiehet antavat vastaa-
van ulosottomiehen pyynnöstä hänelle virka-
apua. 

Paikallisorganisaatiossa erityisenä ongel-
mana on yhä piirien pienuus ja yhden kihla-
kunnanvoudin piirien suuri määrä. Ulosotto-
henkilöstön työmäärät eivät jakaannu nykyi-
sessä järjestelmässä riittävän tasaisesti eri 
piireissä. Osa asutuskeskusten ulosottopii-

reistä on ylikuormitettuja, kun taas osa maa-
seudun piireistä toimii vajaalla teholla.  

Myös ulosoton toiminnallinen kehittämi-
nen edellyttää nykyistä suurempia piirejä. 
Pienissä piireissä ei ole ollut esimerkiksi 
mahdollista erikoistua ja vaativien perintä-
asioiden hoitaminen on suuria piirejä vaike-
ampaa. Esimerkiksi valitusasioissa lausunnon 
antaminen määräajassa ei aina ole onnistunut 
lomien vuoksi. Pienissä piireissä ei ole voitu 
turvata uusien kihlakunnanvoutien rekrytoin-
tipohjaa senkään vertaa kuin suurissa piireis-
sä. Tämä tulee muodostumaan lähivuosina 
ongelmaksi, koska suuri osa ulosottohenki-
löstöä lähestyy eläkeikää. Myös tehtäviin pe-
rehdyttäminen on hankalaa pienissä piireissä. 
Hallinnon ja lainkäytön yhtenäisyys toteutuu 
heikosti järjestelmässä, jossa on runsaasti 
pieniä toimintayksikköjä. 

Hallitus on antanut eduskunnalle 7 päivänä 
huhtikuuta 2005 selonteon keskus-, alue- ja 
paikallishallinnon toimivuudesta ja kehittä-
mistarpeista (sisäasiainministeriö, Hallinto 
2005:15 ja 16). Selonteon 2. osa koskee kih-
lakuntauudistuksen toimeenpanoa, jäljempä-
nä kihlakuntaselonteko.  

Kihlakuntaselonteossa todetaan, että ulos-
ottotointa on kehitetty suhteellisen voimak-
kaasti vuoden 1996 kihlakuntauudistuksen 
jälkeen ja kihlakuntauudistuksen antamat 
mahdollisuudet on käytetty hyväksi. Keskei-
senä tavoitteena on ollut velkojien ja velallis-
ten oikeusturvan varmistaminen, toiminnan 
tehokkuus ja tarjottavan palvelun laatu. 

Selontekoa koskevassa hallintovaliokunnan 
mietinnössä (HaVM 2/2006 vp) todetaan, et-
tä ulosoton palvelujen laatu ja kattavuus on 
varmistettava tulevaisuudessakin ylläpitämäl-
lä riittävän kattavaa palveluverkkoa, kehit-
tämällä sähköistä asiointia sekä kehittämällä 
palvelun laatua ja asiantuntevuutta. Myös yh-
teispalvelua on hyödynnettävä mahdollisuuk-
sien mukaan. 
 
Velkavastuun enimmäiskesto 

Ulosottolainsäädännön kokonaisuudistuk-
sen toisessa vaiheessa 2 luvun 24—26 §:ään 
on otettu säännökset ulosottoperusteen täy-
täntöönpanokelpoisuuden määräajasta. Ta-
voitteena on ollut estää elinikäinen tai koh-
tuuttoman pitkäkestoinen ulosotto.  

Luonnollisen henkilön maksuvelvoitetta 
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koskevaa ulosottoperustetta voidaan periä 
ulosotossa 15 vuoden ajan. Määräaika on 20 
vuotta, jos myös velkoja on luonnollinen 
henkilö tai jos kysymyksessä on vakavaan ri-
kokseen perustuva korvaussaatava. Määräai-
ka lasketaan yleensä lainvoimaiseksi tulleen 
tuomion antamisesta. Määräaikaa sovelletaan 
osittain taannehtivasti. Vanhimpien tuomioi-
den osalta määräajat lasketaan 1 päivästä 
maaliskuuta 1993 lukien. Ulosottoperintä 
päättyy siten aikaisintaan 1 päivänä maalis-
kuuta 2008.  

Tuomioistuin voi määrätä ulosottoperus-
teen jatkumaan 10 vuotta alkuperäisen mää-
räajan päättymisestä. Edellytyksenä on, että 
velallinen on siirtänyt tuntuvasti varojaan ul-
komaille tai muutoin olennaisesti vaikeutta-
nut velkojan maksunsaantia eikä määräajan 
jatkamista voida pitää velallisen kannalta 
kohtuuttomana. Velkojan on vaadittava jat-
kamista kanteella, joka on nostettava velallis-
ta vastaan viimeistään kahden vuoden kulut-
tua alkuperäisen määräajan päättymisestä.  

Ulosottoperusteen täytäntöönpanokelpoi-
suutta koskevan määräajan päättyminen estää 
ulosottoperinnän. Ulosottoperusteessa tuo-
mittu saatava ei kuitenkaan vanhennu tai 
muutoinkaan lakkaa aineellisesti. Tämän 
vuoksi konkurssilakiin (120/2004) ja perin-
tökaareen (40/1965) on otettu erityissäännök-
siä täytäntöönpanokelpoisuuden lakkaamisen 
vaikutuksista. 

Konkurssilain 2 luvun 2 §:n mukaan kon-
kurssiin asettamista ei voi vaatia velkoja, 
jonka saatavaa koskevan ulosottoperusteen 
täytäntöönpanokelpoisuus on lakannut. Lain 
12 luvun 1 §:n mukaan tällaista saatavaa ei 
myöskään voida valvoa eikä saada sille suo-
ritusta konkurssissa. Kiellot eivät kuitenkaan 
koske kuolinpesän konkurssia. 

Perintökaaren 21 luvun 1 §:n mukaan vai-
najan velkana maksetaan myös velka, jota 
koskevan ulosottoperusteen täytäntöön-
panokelpoisuus on lakannut. Velkojien mak-
sunsaantijärjestyksestä annetun lain 
(1578/1992), jäljempänä maksunsaantilaki, 
6 §:n mukaan tällainen velka maksetaan kui-
tenkin viimesijaisena vainajan muiden velko-
jen jälkeen.  

Ulosottoperusteen määräaikaisuutta koske-
vassa hallituksen esityksessä (HE 216/2001 
vp s. 19) todetaan, että tarkoitus on erikseen 
harkita, jääkö ulosottoperusteen määräaikai-

suus ilman saatavan lakkaamista pysyväksi 
ratkaisuksi vai annetaanko myöhemmin eril-
linen esitys saatavan vanhentumisesta. Jollei 
saatavan lopullista vanhentumista säädetä, 
kyseisen esityksen mukaan tulee kuitenkin 
erikseen ratkaista eräitä ulosottoperusteen 
määräaikaisuuteen kiinteästi liittyviä oikeus-
vaikutuksia. Esimerkkinä mainitaan tällaista 
saatavaa koskeva luottotietorekisteröinti. Pe-
rusteluissa mainitaan myös se, että päävelan 
vanhentuminen vaikuttaa takaajan asemaan. 

Velallisen asema sen jälkeen, kun ulosotto-
perusteen määräaika on kulunut, on nykyi-
sessä sääntelyssä osin epäselvä. Tähän on 
kiinnitetty huomiota myös velkahallintatyö-
ryhmän ehdotuksessa (oikeusministeriö, Työ-
ryhmämietintö 2004:7). 

Edellä mainittu kuolinpesän velkavastuuta 
koskeva uudistus selkeytti oikeusvaikutuksia 
kuolinpesän osalta. Sen sijaan muut oikeus-
vaikutukset ovat pitkälti sääntelemättä. Läh-
tökohtana lienee se, että saatava, jota koske-
va ulosottoperuste on menettänyt merkityk-
sensä, mutta jonka vanhentuminen on kat-
kaistu yhä uudelleen, on muutoin samassa 
asemassa kuin normaali saatava. Tämä tar-
koittaa sitä, että saatavaa voidaan periä velal-
liselta yksityisessä perinnässä ja myös siitä 
syntyvät perintäkulut voidaan periä häneltä. 
Tällaiselle saatavalle kertyy koko ajan vii-
västyskorkoa. Ulosottokelvottomien saatavi-
en asema on epäselvä myös esimerkiksi vero-
tuksessa ja sosiaalietuuksien hakemisessa. 
Velallisen toimintavapaus rikosoikeudelli-
seen sääntelyyn nähden ei myöskään ole sel-
keä.  

Voidaan pitää kohtuuttomana sitä, että pit-
kien ulosottoperusteen määräaikojen kulumi-
sen jälkeen velallisen taloudellinen toiminta-
vapaus ja -varmuus on rajoitettu tai puutteel-
linen. Epämääräinen tilanne on omiaan pas-
sivoimaan velallista ulosoton päättymisen 
jälkeenkin. Tästä aiheutuu yhteiskunnalle 
helposti mittaviakin kustannuksia muun mu-
assa toimeentulotuen, työttömyyden ja sai-
raanhoidon aiheuttamina kuluina sekä vero-
tulojen menetyksenä. Ulosottokelvottomien 
saatavien vanhentumisen katkaisutoimet ja 
kirjanpito aiheuttavat kustannuksia myös 
velkojille. Yksityisen perinnän jatkamisesta 
aiheutuvat perintäkulut saattavat johtaa velal-
lisen uudelleen ulosottoon. 

Ulosottokelvottomien saatavien ottaminen 
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huomioon kuolinpesissä saattaa vaatia run-
saasti selvittelyä ja kustannuksia. Se, että täl-
laiset saatavat on maksettava kuolinpesästä, 
johtanee usein siihen, että omaisuus lahjoite-
taan perillisille ennen velallisen kuolemaa. 
Seurauksena saattaa kuitenkin olla perillisten 
kannalta yllättäviä ja kohtuuttomia takaisin-
saantikanteita kuolinpesän konkurssissa. 
Kuolinpesissä, joissa on varallisuutta, saate-
taan joutua kohtuuttomaan tilanteeseen, jos 
pesän varoista joudutaan maksamaan ehkä 
kymmeniä vuosia viivästyskorkoa juosseita 
saatavia. 

Kaiken kaikkiaan kysymys on siitä, että 
luottoyhteiskunnan aiheuttamat haitalliset 
seuraukset eivät nykyisin jakaannu oikeu-
denmukaisella tavalla velallisen, velkojan ja 
yhteiskunnan kesken. Luottojen voimallinen 
markkinointi ja helppo saatavuus edellyttävät 
vastapainoksi järjestelmiä, joilla estetään ve-
lallisten joutuminen kohtuuttomaan ja pitkä-
kestoiseen taloudelliseen ahdinkoon sekä py-
ritään rajoittamaan kustannuksia, jotka aiheu-
tuvat yhteiskunnalle kansalaisten ylivelkaan-
tumisesta. 
 
Alaikäinen velallinen 

Myös alle 18-vuotias saattaa eri syistä vel-
kaantua ja joutua ulosottoon. Lainsäädännös-
sä ei ole nykyisin erityissäännöksiä siitä, mi-
ten ulosotossa tulisi menetellä silloin, kun 
alaikäinen on velallisena. Estetodistukseen 
päättyneestä perinnästä ilmoitetaan normaa-
liin tapaan luottotietorekisterin pitäjälle, jol-
loin lapsen tai nuoren luottotietoihin tulee 
maksuhäiriömerkintä. 

Oikeusministeriössä on tehty selvitys ala-
ikäisten ulosottovelallisten määrästä ja hei-
dän ulosotossa olevista veloistaan. Selvitystä 
varten haettiin ulosoton valtakunnallisesta 
tietojärjestelmästä (ULJAS) kaikki ulosotto-
asioiden velalliset, jotka olivat syntyneet 
vuonna 1987 tai sen jälkeen. Hakujakso oli 
11 kuukautta (1.3.2004—31.1.2005). 

Mainittuna aikana ulosotossa oli yhteensä 
4 300 alaikäistä velallista. Heillä oli asioita 
7 050, joiden pääoma oli yhteensä noin 2,3 
miljoonaa euroa. Alaikäisistä velallista suu-
rin osa oli 15—17-vuotiaita. Kuitenkin noin 
800 velallista oli alle 15-vuotiaita, ja heistä 
noin 300 alle 10-vuotiaita. Nuorimmat ulos-
ottovelalliset olivat syntyneet vuonna 2003.  

Alle 15-vuotiailta oli perittävänä noin 
1 330 saatavaa. Niistä veroja oli noin 850 ja 
julkisia maksuja noin 400 asiaa. Yksityisoi-
keudellisia velkomusasioita oli noin 60. Ve-
roista suurimmat ryhmät olivat jäännösvero, 
kiinteistövero sekä perintö- ja lahjavero. Jul-
kisoikeudellisista asioista noin 40 prosenttia 
oli erilaisia sosiaali- ja terveydenhoidon 
maksuja, kuten sairaala-, terveyskeskus- ja 
kehitysvammahoitomaksuja. Noin viidennes 
perittävinä olleista julkisoikeudellisista saa-
tavista oli vahinkovakuutusmaksuja, joista 
valtaosa oli liikennevakuutusmaksuja. Alle 
15-vuotiailta perittiin myös muun muassa 
julkisten saatavien perintäkuluja, dieselveroja 
ja pysäköintivirhemaksuja.  

Selvityksen mukaan 15—17-vuotiailla oli 
edellä mainittujen saatavaryhmien lisäksi 
merkittävänä ryhmänä sakot. Tämänikäisillä 
oli ulosottoperinnässä kappalemääräisesti 
eniten julkisoikeudellisia asioita ja toiseksi 
eniten sakkoja. Julkisoikeudellisista asioista 
noin kolmasosa oli liikennevakuusmaksuja ja 
toinen kolmannes joukkoliikenteen tarkas-
tusmaksuja. Yksityisoikeudellisista asioista 
valtaosa oli rikosperusteisia vahingonkorva-
uksia, mutta myös yksityisoikeudellisia vel-
komusasioita oli ulosottoperinnässä. 

Alaikäisten ulosottovelallisten veloista 
määrältään suurimpia olivat yksityisoikeu-
delliset saatavat, joiden pääoma oli yhteensä 
noin miljoona euroa. Tässä määrässä ovat 
mukana myös erilaiset korvaussaatavat. Kes-
kimäärin yksityisoikeudellisten saatavien 
suuruus oli 2 200 euroa. Alle 15-vuotiailta 
perittävien yksityisoikeudellisten saatavien 
pääoma oli keskimäärin 10 000 euroa (noin 
60 asiaa, joiden yhteenlaskettu pääoma oli 
noin 600 000 euroa). Saatavien määrä vaihte-
li huomattavasti. Esimerkiksi eräältä vuonna 
1997 syntyneeltä velalliselta perittiin yli 
62 000 euron suuruista saatavaa.  

Alaikäisiltä perittävien verosaatavien pää-
oma oli keskimäärin 530 euroa, sakkojen 
120 euroa ja muiden julkisoikeudellisten saa-
tavien 75 euroa.  

Suomen Asiakastieto Oy:stä saadun tiedon 
mukaan otantapäivänä (26.5.2005) maksu-
häiriörekisterissä oli alle 18-vuotiaita koske-
via merkintöjä 618 kappaletta. Lisäksi 18-
vuotiaita henkilöitä, joita koskeva maksuhäi-
riömerkintä on todennäköisesti tehty henki-
lön ollessa alaikäinen, oli noin 700. Alle 10-
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vuotiaita koskevia rekisterimerkintöjä oli 
noin 60. Otannassa nuorin henkilö, jota kos-
keva maksuhäiriömerkintä on rekisteröity, oli 
kaksivuotias. Lähes kaikki edellä mainitut 
maksuhäiriömerkinnät olivat peräisin ulos-
oton varattomuusesteilmoituksista. Useim-
missa tapauksissa maksuhäiriömerkintä pe-
rustui suoraan ulosottokelpoiseen julkiseen 
saatavaan. Jonkin verran oli merkintöjä myös 
yksipuolisten tuomioiden johdosta. 

Yli 15-vuotiaat ovat itse rikosoikeudelli-
sessa vastuussa. Tästä seuraa myös erilaisia 
maksuvelvoitteita, joille ulosotossa ei voida 
mitään. Sen sijaan sellaisista huoltajan toi-
mista johtuvaan velkaantumiseen, josta ala-
ikäinen ei itse ole vastuussa, tulisi voida 
puuttua viranomaistoimin. Nykyistä tilannet-
ta, jossa viranomaiset eivät puutu alaikäisen 
velkaantumiseen edes ulosottovaiheessa, ei 
voida pitää hyväksyttävänä. 

Tilanne ei ole sopusoinnussa holhoustoi-
mesta annetun lain (442/1999), jäljempänä 
holhoustoimilaki, tavoitteiden kanssa. Maini-
tun lain tarkoituksena on valvoa niiden hen-
kilöiden etua ja oikeutta, jotka eivät vajaaval-
taisuuden vuoksi voi itse pitää huolta talou-
dellisista asioistaan. Taloudellisista asioista 
huolehtiminen ei tarkoita yksinomaan sitä, 
että valvotaan henkilöllä jo olevia varalli-
suusarvoisia etuja ja oikeuksia. Se käsittää 
myös sellaiset oikeustoimet, joilla on edun-
valvonnassa olevan kannalta taloudellista 
merkitystä. Holhoustoimilain mukaan huolta-
jan tulee vajaavaltaisen omaisuutta hoitaes-
saan tunnollisesti pitää huolta hänen oikeuk-
sistaan ja edistää hänen parastaan.  

Ei voida pitää hyväksyttävänä sitä, että ala-
ikäisyytensä vuoksi vajaavaltaisen puolesta 
tehdään sellaisia oikeustoimia tai muita jär-
jestelyjä, joiden johdosta alaikäinen velkaan-
tuu ja joutuu ulosottoon. Yksityisoikeudelli-
set saatavat, jotka ovat suhteellisen suuria, 
saattavat olla peräisin huoltajien toimista. 
Tällaisia saatavia saadaan periä ulosotossa 15 
vuotta. Kaikissa tapauksissa huoltajat eivät 
ole hankkineet toimille holhoustoimilain mu-
kaista lupaa holhousviranomaiselta. Kaikkia 
sellaisia tapauksia, joissa lapsen nimissä on 
vähäistä määrää enemmän omaisuutta, ei ole 
merkitty holhousasioiden rekisteriin. Vähäi-
sen määrän raja on holhoustoimesta annetun 
asetuksen (889/1999) 4 §:n mukaan 15 000 
euroa. Erityisestä syystä tätä vähäisempikin 

määrä johtaa edunvalvonnan merkitsemiseen 
holhousasioiden rekisteriin. 

Osa alaikäisten julkisista saatavista perus-
tuu siihen, että hoitolaitosmaksuja kirjoite-
taan käytännössä myös lapsen nimelle. Julki-
set maksut vanhentuvat viidessä vuodessa. 

Jos alaikäistä koskeva ulosotto päättyy va-
rattomuusestetodistuksen antamiseen, ala-
ikäisen luottotietoihin tulee vuosia kestävä 
maksuhäiriömerkintä. Se, että hyvinkin pie-
niä lapsia on ulosottovelallisena ja maksuhäi-
riöistä rekisteröitynä, on eettisesti arvelutta-
vaa. 

Yllä kuvattu asiantila on ristiriidassa myös 
lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta anne-
tun lain (361/1983) mukaan huoltajalle kuu-
luvien tehtävien kanssa. Huoltajan tehtävänä 
on muun muassa turvata lapsen tasapainoi-
nen kehitys ja hyvinvointi sekä tarpeellinen 
huolenpito.  

Yhdistyneiden Kansakuntien lasten oike-
uksia koskevassa yleissopimuksessa (SopS 
59/1991) sopimusvaltiot ovat sitoutuneet ta-
kaamaan lapselle hänen hyvinvoinnilleen 
välttämättömän suojelun ja huolenpidon. 
 
Turvaamistoimipäätöksen täytäntöönpano 

Yleisen tuomioistuimen määräämä, oikeu-
denkäymiskaaren 7 luvussa tarkoitettu taka-
varikko tai muu turvaamistoimi pannaan täy-
täntöön ulosottolain mukaisesti. Ulosottola-
kia noudatetaan myös muun turvaamistoimi-
päätöksen täytäntöönpanossa sen mukaan, 
kuin siitä säädetään muussa laissa.  

Turvaamistoimipäätöksen täytäntöön-
panosta säädetään ulosottolain 7 luvussa. 
Täytäntöönpanossa noudatetaan soveltuvin 
osin myös ulosottolain 3 ja 4 luvun säännök-
siä sekä lisäksi tosiasiassa useimpien mui-
denkin lukujen säännöksiä. 

Turvaamistoimipäätöstä ei saa panna täy-
täntöön, ellei hakija aseta ulosottomiehelle 
vakuutta vastaajalle mahdollisesti aiheutu-
vasta vahingosta. Vastaaja voi puolestaan 
yleensä torjua täytäntöönpanon asettamalla 
vakuuden. Hakijan on myös osoitettava, että 
hän on pannut pääasian vireille oikeuden-
käymiskaaressa säädetyssä määräajassa.  

Väliaikainen turvaamistoimipäätös saadaan 
panna täytäntöön ennalta ilmoittamatta. Ta-
kavarikko pannaan täytäntöön noudattaen 
soveltuvin osin ulosmittaamista koskevia 
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säännöksiä. Omaisuutta, jota ei saa ulosmita-
ta, ei myöskään saa panna saatavan turvaa-
miseksi takavarikkoon. 

Kahdessa tilanteessa ulosottomies voi itse 
määrätä väliaikaisen turvaamistoimen. Näin 
voidaan menetellä tietyin edellytyksin silloin, 
kun hakijalla on ulosottoperuste, mutta ulos-
ottoa ei voida heti aloittaa. Ulosottomies voi 
myös määrätä luovutetun tai pantatun omai-
suuden takavarikkoon, jos omaisuus toden-
näköisesti voidaan peräyttää ulosottoon ta-
kaisinsaannilla. 

Turvaamistoimipäätöksen täytäntöönpanoa 
koskeva ulosottolain luku on syytä tarkistaa, 
mutta tarvetta merkittäviin asiamuutoksiin ei 
ole. Vastaajan oikeusturvan kannalta ongel-
mallisia ovat kuitenkin olleet tilanteet, joissa 
tuomioistuin on määrännyt oikeudenkäymis-
kaaren 7 luvun 3 §:ssä tarkoitettuna muuna 
turvaamistoimena sellaisen kiellon tai mää-
räyksen, joka ei edellytä täytäntöönpanoa 
ulosottomiehen toimin. Jos hakijan ei tällöin 
tarvitse hakea täytäntöönpanoa, hän ei myös-
kään joudu asettamaan vakuutta vastaajalle 
aiheutuvan vahingon varalta.  
 
Itseoikaisu, keskeytys, täytäntöönpanoriita ja 
valitus 

Ulosottolain 9 luvussa säädetään it-
seoikaisusta, täytäntöönpanoriidasta ja täy-
täntöönpanon keskeyttämisestä. Ulosotto-
mies voi tietyin edellytyksin oikaista täytän-
töönpanotointaan tai päätöstään siinä olevan 
asia- tai kirjoitusvirheen vuoksi.  

Jos ulosotossa esitetään täytäntöönpanoon 
vaikuttava väite, ulosottomies ratkaisee väit-
teen niin sanotun attraktioperiaatteen mukai-
sesti itse. Jos kuitenkin väitteen tueksi on esi-
tetty todennäköisiä perusteita eikä selvitystä 
voida hankkia ulosottomenettelyssä, väite 
joudutaan ratkaisemaan riita-asiana tuomiois-
tuimessa. Selvitystä ei voida hankkia ulos-
otossa lähinnä silloin, kun tarvitaan laajaa 
suullista todistelua. Tässä tilanteessa ulosot-
tomies osoittaa asianomaisen nostamaan täy-
täntöönpanoriitakanteen. Käytännössä osoi-
tuksen on yleensä antanut ulosottovalitusta 
käsittelevä tuomioistuin. Täytäntöönpanorii-
tojen ja ulosottovalitusten käsittely on keski-
tetty 19 käräjäoikeuteen. 

Osoituksesta seuraa täytäntöönpanon väli-
aikainen keskeytyminen. Täytäntöönpanorii-

ta voidaan nostaa myös ilman osoitusta. En-
nen kuin ratkaisu on saanut lainvoiman, ker-
tyneet varat saadaan nostaa vain vakuutta 
vastaan.  

Luvussa säädetään myös täytäntöönpanon 
keskeyttämisestä itseoikaisun, täytäntöön-
panoriidan ja ulosottovalituksen johdosta. 
Ulosottolain 2 luvun mukaan sanottuja sään-
nöksiä noudatetaan soveltuvin osin myös 
ulosottoperustetta koskevassa muutoksen-
haussa.  

Ulosottolain 10 luvussa säädetään muutok-
senhausta ulosottomiehen menettelyyn. Muu-
tosta haetaan toimivaltaiselta käräjäoikeudel-
ta valittamalla. Ulosottomiehen toimeen tai 
päätökseen saa hakea muutosta se, jonka oi-
keutta toimi tai päätös koskee. Muutoksen-
hakuaika on kolme viikkoa. Muutoksenha-
kemus toimitetaan asianomaiselle ulosotto-
miehelle. Sen jälkeen kun kertyneiden varo-
jen lopputilitys on tehty, voidaan valittaa ai-
noastaan lopputilityksessä olevasta virheestä. 
Valitus ei yleensä keskeytä täytäntöönpanoa, 
ellei tuomioistuin anna keskeytysmääräystä.  

Muutoksenhakemuksen käsittelyssä kärä-
jäoikeudessa noudatetaan soveltuvin osin ha-
kemusasioiden käsittelyä koskevia oikeuden-
käymiskaaren 8 luvun säännöksiä. Käräjäoi-
keuden ratkaisusta voidaan valittaa hovioi-
keuteen ja valitusluvan kautta edelleen kor-
keimpaan oikeuteen.  

Täytäntöönpanoriidassa sovelletaan oikeu-
denkäymiskaaren 21 luvun yleisiä oikeuden-
käyntikulujen korvausvelvollisuutta koskevia 
säännöksiä. Jos sivullisen nostama kanne hy-
väksytään, valtio voidaan ulosottolaissa ole-
van säännöksen mukaan määrätä korvaamaan 
tämän kohtuulliset kulut. Myös ulosottovali-
tusasiassa tuomioistuin voi velvoittaa sen, 
jolle päätös on vastainen, korvaamaan vasta-
puolen kulut noudattaen soveltuvin osin mai-
nittuja oikeudenkäymiskaaren säännöksiä.  

Ulosottolain 9 ja 10 luvun säännösten kor-
jaustarpeista on laadittu selvitys (oikeusmi-
nisteriö, Lausuntoja ja selvityksiä 2005:4). 
Selvityksessä katsotaan, että vuonna 1996 
uudistettu ulosoton muutoksenhakujärjestel-
mä on pääosin onnistunut. Ulosottolain 9 ja 
10 luvussa on kuitenkin eräitä korjaustarpei-
ta. Tarpeelliset korjaukset eivät selvityksen 
mukaan ole välttämättä kovin suuria, mutta 
osa niistä on periaatteellisesti tärkeitä. Täy-
täntöönpanoriidan ja ulosottovalituksen suh-
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detta voitaisiin kehittää edelleen niin, että 
ulosottovalitusten riita-asiamainen käsittely 
vähentäisi entisestään erillisten täytäntöön-
panoriitojen tarvetta. Selvityksen liitteenä on 
erillinen selvitys ulosottoasioiden käsittelystä 
Helsingin hovioikeudessa. Selvitystä on tältä 
osin käsitelty edellä jaksossa 1.2. 

Ulosottolain 9 ja 10 luku on perusteltua 
uudistaa lakiteknisesti. Merkittäviä asiamuu-
toksia ulosoton oikeussuojajärjestelmään ei 
kuitenkaan ole tarpeen tehdä. Esimerkiksi 
täytäntöönpanoriita on tarpeellista säilyttää, 
vaikka sen käytännön merkitys onkin vähen-
tynyt, kun entistä useammat asiat voidaan 
käsitellä ulosottovalitusasioina. Eräiden esille 
tulleiden ongelmien vuoksi säännöksiin on 
kuitenkin syytä tehdä joitakin asiallisia tar-
kistuksia. Muun muassa oikeudenkäyntikulu-
jen korvausvelvollisuus on tarpeen säännellä 
nykyistä tarkemmin.  
 
Verojen ja maksujen täytäntöönpano 

Verojen ja maksujen ulosotosta säädetään 
veroulosottolaissa. Siltä osin kuin ve-
roulosottolaissa ei ole erityissäännöksiä, ve-
rojen ja maksujen ulosotossa noudatetaan so-
veltuvin osin, mitä ulosottolaissa säädetään. 
Veroulosottolakia täydentäviä säännöksiä on 
verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoi-
min annetussa asetuksessa (368/1961), jäl-
jempänä veroulosottoasetus.  

Merkittävin ero ulosottolakiin verrattuna 
on, että vero ja muu veroulosottolaissa tar-
koitettu saatava saadaan periä ulosotossa 
"ilman tuomiota tai päätöstä", toisin sanoen 
ilman ulosottoperustetta, esimerkiksi hakijan 
maksuunpanopäätöksen perusteella. Ve-
roulosottolain mukaisesti pannaan täytäntöön 
verojen lisäksi julkiset maksut. Myös muu 
julkisoikeudellinen tai siihen rinnastettava 
rahasaatava saadaan panna suoraan täytän-
töön, jos siitä on laissa tai asetuksessa eri-
tyissäännös. Asetuksella voidaan säätää, että 
eräiden laitosten maksut ovat suoraan ulosot-
tokelpoisia.  

Veroulosotto saadaan yleensä toimittaa 
loppuun saakka, vaikka saatavan määräämi-
nen tai maksuunpano ei ole lainvoimainen. 
Kiinteistön ja asunto- tai kiinteistöosakeyhti-
ön osakkeiden myyntiä on kuitenkin rajoitet-
tu. Itse ulosotto toimitetaan pitkälti ulosotto-
lain mukaisesti. Hakija ei kuitenkaan voi 

käyttää asiamiestä veroulosotossa. Asiamies-
kielto perustuu keskeisesti siihen oikeustur-
vanäkökohtaan, että kun saatavan oikeelli-
suutta ei ole vahvistettu tuomioistuimessa, 
hakijan tulee lähtökohtaisesti olla virkavas-
tuulla toimiva taho, joka toimii asiassa ilman 
välikäsiä. 

Suoran ulosottokelpoisuuden vastapainona 
veroulosottolain järjestelmässä ovat peruste-
valitus sekä täytäntöönpanon kielto ja kes-
keytys. Perustevalituksen saa tehdä se, joka 
katsoo, että vero tai muu saatava on määrätty 
tai maksuunpantu virheellisesti. Perustevali-
tus on tehtävä säännönmukaiselle valitusvi-
ranomaiselle tai, jollei sitä ole, hallinto-
oikeudelle. Perustevalitusta ei voida tehdä 
enää saatavan vanhentumisen jälkeen. Perus-
tevalituksen käytännön merkitys on tuntuvas-
ti vähentynyt, kun säännönmukaisen muu-
toksenhaun määräajat ovat pidentyneet.  

Valitusta tai oikaisuvaatimusta käsittelevä 
viranomainen voi keskeyttää täytäntöönpa-
non, jollei valitus tai oikaisuvaatimus ole il-
meisen aiheeton. Ulosottomiehen on kes-
keytettävä täytäntöönpano väliaikaisesti, jos 
muutoksenhakija ulosmittauksen jälkeen il-
moittaa hakevansa keskeytystä. Keskey-
tyshakemus tulee toimittaa määräajassa ulos-
ottomiehelle, joka toimittaa sen edelleen 
muutoksenhakuviranomaiselle. 

Veroulosottolaissa säädetään myös vanhen-
tumisesta. Vero ja muu laissa tarkoitettu saa-
tava on perittävä viiden vuoden kuluessa sitä 
seuranneen vuoden alusta lukien, jona saata-
va on määrätty tai maksuunpantu. Määräai-
kaa ei voida katkaista. 

Veroulosottolaki on tarpeellista uudistaa 
lakiteknisesti yhteensopivaksi uuden ulosot-
tokaaren kanssa. Merkittäviin asiamuutoksiin 
ei ole ilmennyt aihetta. Esimerkiksi peruste-
valitusjärjestelmä on edelleen tarpeellinen. 
Nykyisiä asetuksenantovaltuussäännöksiä on 
syytä hieman täsmentää. Alaikäistä velallista 
koskeva säännös on aiheellista ottaa myös 
verotäytäntöönpanolakiin. 
 
3.  Eräitä  kansainväl is iä  vertai luja 

Yleistä 

Täytäntöönpanoa koskevat säännökset ovat 
sidoksissa asianomaisen valtion ulosotto-
organisaatioon. Eräissä Euroopan maissa 
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tuomioistuinten asema on keskeinen myös 
täytäntöönpanossa, ja toisissa maissa täytän-
töönpanoa hoitavat yksityiset toimijat. Seu-
raavassa selostetaan, miten eräät esityksen 
kannalta keskeiset kysymykset on järjestetty 
Ruotsissa, jossa ulosotto on samankaltaista 
kuin Suomessa.  
 
 
Ruotsi 

Ulosotto-organisaatio sekä verojen ja mak-
sujen täytäntöönpano. Ruotsin ulosottokaa-
ren (utsökningsbalken, jäljempänä UB) 1 lu-
vun 3 §:n mukaan täytäntöönpano kuuluu 
kruununvoutiviranomaisille (kronofogde-
myndighet). Kruununvoutiviranomaisia on 
nykyisin kymmenen, ja niillä on paikallisia 
toimistoja. Ulosottoasiat käsittelee viran-
omaisessa kruununvouti (kronofogde) tai 
muu virkamies.  

Ulosoton keskusviranomaisena toimii ve-
roviranomainen (Skatteverket). Siellä ulosot-
toasioita hoitaa täytäntöönpano-osasto (Exe-
kutionsavdelning).  

Kruununvoutiviranomaisissa käsiteltävät 
asiat jaetaan yksityisiin ja julkisiin. Julkisia 
asioita ovat valtion tai kunnan julkiset saata-
vat, muun muassa sakot, verot ja maksut (UB 
1 luku 6 §). Julkisissa asioissa kruununvouti-
viranomaiset ovat myös velkojan roolissa, 
toisin sanoen hoitavat tehtäviä, jotka yksityi-
sessä asiassa kuuluvat velkojalle. Kruunun-
voutiviranomainen voi esimerkiksi hakea ve-
lallisen julkisen saatavan perusteella kon-
kurssiin tai yrityssaneeraukseen. Näistä teh-
tävistä säädetään erillisessä julkisen saatavan 
perintää koskevassa laissa (lag om indrivning 
av statliga fordringar m.m.). 

Julkisten saatavien ulosotosta säädetään 
ulosottokaaressa. Ulosotossa menetellään ku-
ten yksityisen saatavan ulosotossa, jollei toi-
sin säädetä. Julkisia saatavia koskevat eri-
tyissäännökset on sijoitettu ulosottokaaren 
kunkin luvun loppuun. Kruununvoutiviran-
omainen edustaa ulosotossa hakijaa. Verot ja 
maksut pannaan täytäntöön ilman tuomiota. 
Se, että veron tai maksun maksuunpano on 
vailla lainvoimaa, ei yleensä estä täytäntöön-
panoa.  

Ruotsissa on tehty ehdotus ulosotto-
organisaation kehittämiseksi (En kronofog-
demyndighet i tiden, SOU 2003:97). Siinä 

ehdotetaan, että nykyisistä kruununvoutivi-
ranomaisista muodostetaan yksi valtakunnal-
linen kruununvoutiviranomainen. Kruunun-
voutiviranomainen olisi itsenäinen, verovi-
ranomaisesta riippumaton täytäntöönpanovi-
ranomainen. Julkisten saatavien velkojateh-
tävät siirrettäisiin pois kruununvoutiviran-
omaiselta veroviranomaiselle ja muille vel-
kojaviranomaisille. Julkiset asiat käsiteltäi-
siin ulosotossa samalla tavoin kuin yksityiset 
asiat.  

Alaikäinen velallinen. Ruotsissa alaikäisten 
velallisten asema on järjestetty laissa nimen-
omaisin säännöksin. Ruotsin föräldrabalke-
nin 16 luvun 10 §:n 2 momentin mukaan ase-
tuksella voidaan säätää siitä, että tietyt viran-
omaiset ovat velvollisia tekemään ilmoituk-
sen holhousviranomaiselle (överförmynda-
ren) sellaisista toimessaan selville saaduista 
seikoista, joilla voi olla merkitystä holhous-
viranomaisen valvontatehtävässä. 

Asetusteitse on annettu säännöksiä useita 
viranomaisia koskevasta ilmoitusvelvollisuu-
desta. Ulosottoasetuksen 2 luvun 9 §:n mu-
kaan jos ulosottohakemus koskee henkilöä, 
joka ei ole täyttänyt 18 vuotta, ulosottoviran-
omaisen tulee heti ilmoittaa siitä holhousvi-
ranomaiselle. Samalla tulee ilmoittaa velkaa 
koskevat tiedot. Ilmoitus saadaan jättää te-
kemättä silloin, kun sillä ei ole merkitystä 
holhousviranomaisen valvontatehtävän kan-
nalta. Ilmoituksen sisällöstä voidaan antaa 
tarkempia hallinnollisia määräyksiä. Vastaa-
va ilmoitusvelvollisuus koskee myös mak-
samismääräysmenettelyä ulosottoviranomai-
sessa. Myös silloin, kun alle 18-vuotias rekis-
teröidään ajoneuvon omistajaksi, asianomai-
sen viranomaisen tulee heti tehdä ilmoitus 
holhousviranomaiselle. 

Turvaamistoimipäätöksen täytäntöönpano. 
Ruotsissa turvaamistoimista päättää yleinen 
tuomioistuin. Turvaamistoimista säädetään 
oikeudenkäymiskaaren (rättegångsbalken) 15 
luvussa. Turvaamistoimia ovat takavarikko 
saatavan tai paremman oikeuden turvaami-
seksi sekä muu turvaamistoimi. Turvaamis-
toimi voidaan myöntää vain, jos hakija aset-
taa tuomioistuimelle vakuuden vastapuolelle 
mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta.  

Turvaamistoimipäätöksen tarvittava täytän-
töönpano kuuluu kruununvoutiviranomaisil-
le. Täytäntöönpanosta säädetään ulosottokaa-
ren 16 luvussa. Luvussa on erityissäännöksiä 
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takavarikon täytäntöönpanosta. Takavarikon 
täytäntöönpano toimitetaan samaan tapaan 
kuin ulosmittaus.  
 
Velkavastuun enimmäiskesto 

Euroopan maissa ei ole tiettävästi vastaa-
vaa ulosottoperusteen määräaikaisuutta kos-
kevaa säännöstöä kuin Suomessa. Elinikäi-
nen ulosotto estyy kuitenkin useissa maissa 
eläkkeiden ulosmittauskiellon vuoksi. Esi-
merkiksi Tanskassa eläketuloa ei yleensä 
voida ulosmitata yksityisistä saatavista. 

Kuten Suomessa, useissa maissa on velka-
järjestelylainsäädäntö, joka johtaa saatavan 
lakkaamiseen sen jälkeen, kun maksuohjel-
man mukaiset suoritukset on tehty. Sen si-
jaan korvaavaa järjestelmää niitä velallisia 
varten, joiden asiat jäävät ulosottoon, ei ole 
toistaiseksi kehitetty.  

Myöskään niin sanottua henkilökohtaista, 
velkavastuun kattavasti lakkauttavaa kon-
kurssia, jossa velallinen vapautuisi kaikista 
veloistaan luovuttamalla omaisuutensa kon-
kurssiin, ei tunneta. Vain harvoissa maissa 
veloista vapautuminen omaisuuden luovu-
tuksella konkurssiin on ylipäänsä mahdollis-
ta, ja silloinkin menettelyyn liittyy monia eh-
toja ja rajoituksia (oikeusministeriö, Julkaisu 
2004:15). 

Euroopan neuvoston oikeusministerikoko-
uksessa, joka pidettiin Helsingissä 7 ja 8 päi-
vänä huhtikuuta 2005, yhtenä keskeisenä 
teemana oli oikeudellisten ratkaisujen etsi-
minen luottoyhteiskunnassa syntyviin velka-
ongelmiin. Kokouksessa hyväksytyssä pää-
töslauselmassa kiinnitetään huomiota muun 
muassa luotonsaannin helppouteen luottoyh-
teiskunnassa ja siitä seuraavaan kotitalouksi-
en ylivelkaantumiseen, joka puolestaan aihe-
uttaa sosiaalista syrjäytymistä. Euroopan 
neuvostossa on parhaillaan vireillä valmiste-
lu, jossa etsitään keinoja velkaongelmien 
helpottamiseksi. 
 
4.  Esityksen tavoitteet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

Ulosottokaari 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi ko-
konaan uusi ulosottoa koskeva laki, jolla 
kumottaisiin nykyinen, vuodelta 1895 oleva 

ulosottolaki. Uuden yhtenäisen lain säätämi-
nen on tullut perustelluksi jo toteutuneiden 
osittaisuudistusten jälkeen.  

Lain nimenä olisi ulosottokaari. Tällä ta-
voin laki erottuisi selkeästi nykyisestä ulosot-
tolaista. Vuoden 1734 laissa oli ulosottokaari 
ja siinä noin 80 pykälää. Ulosottokaari ku-
mottiin nykyisellä ulosottolailla. Ehdotetun 
lain myötä palattaisiin siten siihen runsas sata 
vuotta sitten vallinneeseen tilanteeseen, että 
siviilioikeudellisen täytäntöönpanon yleislaki 
on nimeltään ulosottokaari. Myös Ruotsissa 
on uudelleen otettu käyttöön ulosottokaari-
nimike vuonna 1981, jolloin utsökningsbalk 
säädettiin ja vuodelta 1877 ollut utsöknings-
lag kumottiin. 

Suomen lainsäädännössä on nykyisin mui-
takin vuoden 1734 lain jälkeisiä kaari-
nimisiä lakeja. Perintökaari on vuodelta 1965 
ja maakaari vuodelta 1995. 

Ulosottokaareen otettaisiin pääosin asialli-
sesti muuttamattomina nykyiseen ulosottola-
kiin sisältyvät luvut, jotka on jo uudistettu ai-
emmissa osittaisuudistuksissa. Lukujen sään-
nöksiin tehtäisiin välttämättömät tekniset tar-
kistukset. Muihin lukuihin tehtäisiin vähäisiä 
asiallisia tarkistuksia.  

Ulosottokaaren 1 lukuun siirrettäisiin ny-
kyisen ulosottolain 1 luvussa olevat yleiset 
säännökset. Luvun ulosotto-organisaatiota 
koskeviin säännöksiin tehtäisiin kuitenkin 
jäljempänä selostettuja muutoksia.  

Ulosottokaaren 2 lukuun otettaisiin nykyi-
sin ulosottolain 2 luvussa olevat ulosottope-
rustetta koskevat säännökset ja 3 lukuun 
ulosottolain 3 luvun yleiset menettelysään-
nökset. Ensin mainittuun lukuun tehtäisiin 
ehdotetusta velkavastuun enimmäiskestosta 
johtuvat muutokset. Jälkimmäiseen lukuun 
otettaisiin muun muassa uusi säännös ulosot-
tomiehen ilmoitusvelvollisuudesta silloin, 
kun alaikäistä velallista koskeva asia on tul-
lut vireille.  

Maksuvelvoitteen täytäntöönpanoa (ulos-
mittaus, myynti sekä varojen jako ja tilitys) 
koskevat ulosottolain 4—6 luku on uudistettu 
eduskunnan 25 päivänä huhtikuuta 2006 hy-
väksymässä ulosottolainsäädännön koko-
naisuudistuksen kolmannessa vaiheessa (HE 
13/2005 vp). Luvut otettaisiin ulosottokaaren 
vastaaviksi luvuiksi. 

Ulosottokaaren 7 luvuksi siirrettäisiin ulos-
ottolain nykyinen 6 a luku, joka koskee muun 
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kuin maksuvelvoitteen täytäntöönpanoa. 
Ulosottokaaren 8 luvussa säädettäisiin tur-

vaamistoimipäätöksen täytäntöönpanosta. 
Siitä säädetään nykyisin vielä uudistamatta 
olevassa ulosottolain 7 luvussa. Säännöksiin 
tehtäisiin vähäisiä asiatarkistuksia.  

Ulosottokaaren 9 luvussa säädettäisiin täy-
täntöönpanokuluista. Siihen otettaisiin nykyi-
set ulosottolain 8 luvun säännökset vähäisin 
asiatarkistuksin. 

Ulosottokaaren 10 ja 11 lukuun otettaisiin 
uudistettuina ulosottolain 9 ja 10 luvussa 
olevat säännökset, jotka koskevat it-
seoikaisua, täytäntöönpanoriitaa, keskeyttä-
mistä ja valitusta. 

Ulosottokaaren 12 lukuun siirrettäisiin ny-
kyisessä 11 luvussa olevat erinäiset säännök-
set, ja 13 lukuun otettaisiin ulosottokaaren 
voimaantulo- ja siirtymäsäännökset.  

Veroulosotosta säädettäisiin nykyiseen ta-
paan erillisessä laissa. Säännösten ottamista 
ulosottokaaren yhdeksi luvuksi on harkittu, 
mutta sitä ei ole pidetty kuitenkaan perustel-
tuna. Veron ja muun julkisen saatavan ulos-
ottoa koskevia erityissäännöksiä ei jää jäljel-
le kuin vähäinen määrä. Pääosa tarvittavista 
säännöksistä koskee perustevalitusta, kes-
keyttämistä ja itse saatavan vanhentumista. 
Keskeyttäminen tosin liittyy täytäntöön-
panoon mutta tulee ajankohtaiseksi normaa-
lissa verotuksen muutoksenhaussa. Suuressa 
määrässä erilaisia hallinnollisia lakeja jou-
duttaisiin säätämään, että kyseinen julkinen 
saatava peritään niin kuin ulosottokaaren yh-
dessä luvussa säädetään. Myös sakkoja sekä 
lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan 
päätöksen täytäntöönpanosta säädetään eril-
lislaeissa, joissa viitataan ulosottolain mukai-
seen menettelyyn. Edellä mainituista syistä 
on päädytty siihen, että veroja ja muita julki-
sia saatavia koskeva erillislaki säilytetään ja 
nykyinen veroulosottolaki korvataan vero-
täytäntöönpanolailla. 
 
Ulosotto-organisaatio 

Keskushallinto. Pääministeri Matti Vanha-
sen hallituksen ohjelman mukaan ulosottovi-
ranomaisten toimintaa ja organisaatiota sekä 
kansainvälisiä toimintavalmiuksia kehitetään.  

Valtioneuvoston peruslinjauksena on, että 
ministeriöiden tulisi vastata vain ydintehtä-
vistä, kuten lainvalmistelusta ja muusta val-

tioneuvoston päätöksenteon valmistelusta se-
kä strategisesta johtamisesta. Operatiivisten 
ohjaustehtävien tulisi kuulua ministeriötä 
alemmalle tasolle. Operatiivisia tehtäviä var-
ten on mahdollista perustaa virasto, jollei 
tehtäviä voida siirtää olemassa oleville kes-
kushallinnon yksiköille (Valtion keskushal-
linnon uudistaminen. Ministerityöryhmän 
loppuraportti 28.6.2002). Tämän linjauksen 
mukaisia organisaatiouudistuksia on oikeus-
ministeriön hallinnonalalla muun muassa val-
takunnansyyttäjänviraston ja rikosseu-
raamusviraston perustaminen. 

Tässä esityksessä ehdotetaan, että ulosoton 
väliportaan hallinnosta luovutaan. Nykyisin 
lääninhallitusten oikeushallinto-osastolle 
kuuluvat tehtävät siirrettäisiin myöhemmin 
perustettavalle ulosoton keskusvirastolle. 
Keskusvirastoa kutsutaan tässä esityksessä 
teknisesti hallintovirastoksi. Viraston nimestä 
säädettäisiin myöhemmin erikseen.  

Perustuslain 119 §:n 2 momentin mukaan 
valtionhallinnon toimielinten yleisistä perus-
teista on säädettävä lailla, jos niiden tehtäviin 
kuuluu julkisen vallan käyttöä. Valtion alue- 
ja paikallishallinnon perusteista säädetään 
niin ikään lailla. Valtionhallinnon yksiköistä 
voidaan muutoin säätää asetuksella. 

Ehdotettu hallintovirasto ei olisi lainkäyt-
töelin. Sillä olisi kuitenkin tehtäviä, jotka 
ovat julkisen vallan käyttöä. Keskusvirasto 
muun muassa ratkaisisi kantelu- ja korvaus-
asioita. Viraston perusrakenteesta säädettäi-
siin ulosottokaaren 1 luvussa ja muulta osin 
myöhemmin erikseen annettavassa laissa. 

Oikeusministeriön oikeushallinto-osaston 
ulosottoyksikölle nykyisin kuuluvat opera-
tionaaliset tehtävät siirrettäisiin mainitulle 
hallintovirastolle. Ulosoton kehityshankkeet 
ovat usein hyvin konkreettisia, ja on tarkoi-
tuksenmukaisempaa hoitaa ne ministeriötä 
alemmalla tasolla. 

Hallintoviraston perustamista ehdotetaan 
myös ulosoton organisaatiotyöryhmän loppu-
raportissa (oikeusministeriö, Lausuntoja ja 
selvityksiä 2005:3) sekä ulosoton keskushal-
lintotyöryhmän loppuraportissa (oikeusmi-
nisteriö, Lausuntoja ja selvityksiä 2005:16). 
Tämä esitys perustuu organisaation uudista-
misen osalta pääosin mainituissa raporteissa 
esitettyihin ehdotuksiin ja selvityksiin sekä 
kihlakuntaselonteossa esitettyihin näkökoh-
tiin. 
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Hallintotehtävät keskitettäisiin hallintovi-
rastolle. Tavoitteena on tehokas operatiivi-
seen johtamiseen keskittyvä keskushallinnon 
yksikkö. Sillä olisi selkeä tehtävänjako hal-
linnonalan strategiseen johtamiseen keskitty-
vän oikeusministeriön kanssa. Tarkoituksena 
on säilyttää se ulosotto-oikeuden ja käytän-
nön erityisosaaminen, joka on nykyisissä 
lääninhallitusten oikeushallinto-osastoissa. 

Keskusvirastomalli selkeyttäisi oikeusmi-
nisteriön asemaa hallinnonalansa strategisena 
ohjaajana, koska operatiiviset tehtävät, kuten 
tulosohjaus, koulutus, erilaiset toiminnan tu-
kitehtävät sekä monenlaiset päivittäiset hal-
lintotehtävät, siirtyisivät hallintovirastolle. 
Viraston yhteys käytännön ulosottotyöhön 
olisi tiivis, ja virasto voisi tuottaa aloitteita ja 
tietoa ministeriölle strategista ohjausta var-
ten. Keskusvirastolla olisi myös hyvä valmi-
us operatiivisen johdon keskuksena osallistua 
erilaisiin kansainvälisiin hankkeisiin. 

Keskusvirastona toimivan hallintoviraston 
perustamisella päästäisiin nykyistä jousta-
vampiin palkkaus- ja henkilöstöratkaisuihin 
etenkin, kun samalla myös piirikoko kasvai-
si. Näin voitaisiin vähentää päällekkäistä työ-
tä. Nykyinen jäykkä hallintomalli estää hen-
kilöstö- ja muiden resurssien täysimääräisen 
hyödyntämisen. Ulosoton henkilöresursseja 
pyritään jatkossa käyttämään nykyistä tehok-
kaammin ja kontrolloidummin. Keskusviras-
tona toimivan hallintoviraston oma sopeutu-
miskyky erilaisiin toimintaympäristön muu-
toksiin olisi nykyistä järjestelmää parempi. 

Hallintoviraston johtaja kävisi budjettineu-
vottelut oikeusministeriön kanssa. Neuvotte-
lut perustuisivat tiiviiseen keskustelu- ja vuo-
rovaikutusyhteyteen strategisen ja operatiivi-
sen johdon ja ohjauksen välillä. Tämän jäl-
keen hallintovirasto huolehtisi kootusti piiri-
en tulosohjauksesta. Tulosohjauksen vaikut-
tavuuden voidaan odottaa tehostuvan keskite-
tyn toimintatavan vuoksi ja koska ohjattavia 
paikallisyksiköitä olisi nykyistä vähemmän. 
Tämä myös säästäisi piirikohtaiseen tulosoh-
jaukseen käytettäviä resursseja. 

Oikeusministeriölle jäisi hallinnonalan tu-
losohjaus, talousarviosuunnittelu ja -val-
mistelu, strateginen suunnittelu ja ohjaus se-
kä laki- ja asetustasoinen säädösvalmistelu. 
Oikeusministeriö päättäisi myös ulosottopii-
rijaotuksesta ja nimittäisi hallintoviraston 
päällikön. Muutoin nimitysasiat kuuluisivat 

hallintovirastolle. Virkaehtoasioiden osalta 
olisi tarkoituksenmukaisinta, että oikeusmi-
nisteriö tietyn siirtymäajan toimisi neuvotte-
luviranomaisena ja hoitaisi virkaehtoasiat. 
Kansainvälisten asioiden ja yhteyksien hoi-
tamisen päävastuu olisi hallintovirastolla 
säädösvalmistelua lukuun ottamatta. Hallin-
tovirastolle kuuluisivat lisäksi kaikki ulosot-
totoimen päivittäisasiat, kuten ohjeet, tarkas-
tukset, kantelu- ja korvausasiat sekä hankin-
tapalvelut. Hallintovirasto huolehtisi myös 
henkilöstön koulutuksesta sekä erilaisista 
toiminnan konkreettisista kehittämistehtävis-
tä. Eräs merkittävä tehtävä olisi toimia haki-
joihin nähden ulosottolaitoksen edustajana 
muun muassa tietoyhteysasioissa ja muissa 
käytännön menettelyä koskevissa kysymyk-
sissä.  

Kanteluasioiden kokoaminen hallintoviras-
tolle vahvistaisi ulosottolaitoksen sisäisen 
hallintokantelun merkitystä yleisen lailli-
suusvalvonnan rinnalla sekä kantelijoiden ta-
savertaisuuden toteutumista. Ulosottomiesten 
menettelyn oikeellisuuden valvonnassa saatu 
asiantuntemus edesauttaisi myös mahdollis-
ten koulutus- ja ohjeistustarpeiden havaitse-
mista ja toteuttamista. 

Lähemmin oikeusministeriön ja hallintovi-
raston välistä tehtäväjakoa on tarkoitus sel-
vittää siinä yhteydessä, kun hallintovirastoa 
koskevaa lainsäädäntöä valmistellaan. Myö-
hemmin annettavassa hallituksen esityksessä 
selvitettäisiin myös viraston toimintaa alueel-
lisesta näkökulmasta. Kannanotto siitä, toi-
misiko virasto alueellisesti hajautettuna vai 
yhtenäisenä, on perusteltua tehdä siinä vai-
heessa, kun tehdään ratkaisut viraston tehtä-
vistä, toiminnasta ja henkilöstöstä. 

Yllä todetuista syistä ulosottokaaren 1 lu-
kuun otettaisiin vain keskeisimmät ulosoton 
organisaatiota koskevat säännökset, aivan 
kuten nykyisinkin. Nämä säännökset tulisi-
vat, paikallisia ulosottoviranomaisia koskevia 
säännöksiä lukuun ottamatta, voimaan vasta, 
kun hallintovirastoa koskeva laki tulee voi-
maan. Siihen saakka toimisi nykyinen kes-
kushallinto ja väliportaan organisaatio.  

Ulosottokaaren 1 lukuun otettaisiin säännös 
siitä, että hallintovirastolle kuuluu hallinnol-
linen ulosottotoimen yleinen johto, ohjaus ja 
valvonta. Ohjaus ei tarkoittaisi varsinaisiin 
yksittäisiin lainkäyttöasioihin ulottuvaa oh-
jausvaltaa, vaan siinä suhteessa ulosottomie-
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het toimisivat jatkossakin itsenäisinä lain-
käyttöviranomaisina. Valtavien asiamäärien 
vuoksi hallintoviraston ohjausvaltaa ei kui-
tenkaan tulisi määrittää myöskään liian sup-
peasti, jotta toiminnan yhtenäisyyttä ja asian-
osaisten välistä tasavertaisuutta eri piireissä 
voitaisiin edistää. 

Esityksessä ei ole voitu perusteellisesti sel-
vittää hallintoviraston organisaatiota ja toi-
mintaa. Tästä syystä hallintovirastoa koske-
vat säännökset tulisivat voimaan vasta sil-
loin, kun hallintovirastoa koskeva erillislaki 
tulee voimaan. Tarkoitus on, että ottamalla 
perussäännökset tässä vaiheessa uuteen ulos-
ottokaareen voitaisiin välttää uuden lain 
muuttaminen organisaatiota koskevan erillis-
lain vuoksi. 

Toinen vaihtoehto keskushallinnon järjes-
tämiseksi on valtakunnallisen ulosottoviran-
omaisen perustaminen. Tällaisessa organisaa-
tiossa keskusviranomainen hoitaisi myös var-
sinaisia lainkäyttötehtäviä. Muutos nykyiseen 
järjestelmään, jossa ulosottomiehet ovat itse-
näisiä paikallisia lainkäyttöviranomaisia, oli-
si huomattava. Valtakunnallisen toiminnan 
käynnistäminen tarkoituksenmukaisella ta-
valla edellyttäisi myös, että ulosottotoimi 
voitaisiin kokonaisuudessaan irrottaa valtion 
paikallishallinnon kehittämisen perusteista 
annetusta laista (126/1992), jäljempänä pai-
kallishallintolaki. Esityksessä lähdetään siitä, 
että nykytilassa organisaatiouudistus on tar-
koituksenmukaisempaa toteuttaa hallintovi-
rastomallin pohjalta. 

Paikallinen hallinto. Nykyisellä perustus-
lailla kumotun hallitusmuodon 50 §:n mu-
kaan maa oli yleistä hallintoa varten jaettu 
lääneihin, kihlakuntiin ja kuntiin. Paikal-
lishallintolain säätämisen aikoihin kihlakun-
nat olivat väestökirjahallinnon yksikköjä. 

Perustuslain 119 §:n 1 momentissa on ylei-
nen säännös siitä, että valtiolla voi olla kes-
kushallintoon kuuluvien yksiköiden lisäksi 
alueellisia ja paikallisia viranomaisia. Maini-
tun pykälän 2 momentin mukaan valtion 
alue- ja paikallishallinnon perusteista sääde-
tään lailla. Hallinnon perusteilla tarkoitetaan 
valtion alue- ja paikallishallinnon yleistä ra-
kennetta, kuten hallinnollisen jaotuksen pe-
rusteita ja viranomaistyyppejä. 

Perustuslakiin ei otettu edellä mainittua 
hallitusmuodon säännöstä siitä, että valtion-
hallintoa koskeva alueellinen jaotus perustuu 

lääni- ja kihlakuntajakoon. Perustelujen mu-
kaan valtionhallinnon joustavan kehittämisen 
tulee olla mahdollista. Tästä syystä ei enää 
pidetty aiheellisena säätää jotakin jaotustapaa 
hallinnon alueellisten rakenteiden perustaksi 
(HE 1/1998 vp). 

Ulosottopiirejä on nykyisin 51. Piirien lu-
kumäärä perustuu oikeusministeriön teke-
miin päätöksiin yhteistoiminta-alueista. Eh-
dotuksen mukaan piirijaotuksesta päättäisi 
jatkossakin oikeusministeriö kuitenkin niin, 
että hallintopäätöksen sijasta piirijako perus-
tuisi oikeusministeriön asetukseen. Toimi-
paikkojen sijaintipaikat määrättäisiin oi-
keusministeriön päätöksellä.  

Tarkoitus on, että ulosottopiirien lukumää-
rä vähenisi 22:een. Niissä toimivat ulosotto-
miehet hoitaisivat ainoastaan ulosoton tehtä-
viä, ja nimismiesjärjestelmästä luovuttaisiin 
ulosoton osalta. Tämä tulee otettavaksi huo-
mioon määrättäessä ulosottopiirejä oikeus-
ministeriön asetuksella. Ulosottolainsäädän-
nön vaativuus ja ulosottoasioiden vastuulli-
nen hoitaminen edellyttävät, että niihin voi-
daan keskittyä täysitoimisesti. Ulosotto on 
lainkäyttötoimintaa, jonka kytkeminen muita 
paikallishallintolaissa tarkoitettuja tehtäviä 
hoitavan virkamiehen hoidettavaksi saattaa 
aiheuttaa erilaisia ristiriitatilanteita esimer-
kiksi salassa pidettävien tietojen luovuttami-
sessa. Nimismiesjärjestelmästä luopumisesta 
huolimatta myös Lapin osalta huolehditaan 
siitä, että palveluja on saatavilla kohtuullisel-
la etäisyydellä. 

Piirien rajat noudattaisivat valtaosin maa-
kuntarajoja. Yhden kihlakunnanvoudin piire-
jä jäisi vain muutama. 

Paikallishallintolain 4 §:n 1 momentin mu-
kaan kihlakunnassa on joko kihlakunnanvi-
rasto tai erillisiä virastoja sen mukaan kuin 
valtioneuvosto päättää. Ulosoton hallintoase-
tuksen 2 §:n mukaan kihlakunnan ulosottovi-
rasto on niissä kihlakunnissa, joissa on pai-
kallishallintolain 4 §:ssä tarkoitetut erilliset 
virastot. Muissa kihlakunnissa on kihlakun-
nanviraston ulosotto-osasto, jollei yhteistoi-
mintajärjestelyistä muuta johdu. Mainittu 
asetuksen pykälä korvattaisiin ulosottokaa-
reen otettavalla säännöksellä siitä, että ulos-
ottotoimen paikallisina toimintayksikköinä 
ovat ulosottovirastot kaikissa piireissä. 
Useista kihlakunnista koostuvan ulosottopii-
rin tehokas hallinnointi ja toiminta sekä tu-
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losohjaus edellyttävät sitä, että kukin paikal-
linen toimintayksikkö toimii erillisvirastona. 

Kihlakuntaselonteossa todetaan, että kihla-
kuntajärjestelmä on yhtenäisvirastojen osalta 
hajoamassa sen myötä, että poliisia lukuun 
ottamatta eri sektorit ovat suurentaneet tai 
suurentamassa toimialueitaan. Kihlakunnan-
virastoon on jäämässä yhä useammassa kih-
lakunnassa poliisilaitos ainoaksi yksiköksi. 
Selonteon antamisen aikaan vuonna 2005 
noin 20 prosenttia yhtenäisvirastoista oli sel-
laisia, joissa oli ainoastaan poliisitoiminto, ja 
kolmannes sellaisia, joissa ei ollut ulosotto-
osastoa. 

Kihlakuntaselonteon mukaan kihlakunnan-
virastojen nykyiset toimialat kehittävät orga-
nisaatiotaan tavalla, joka parhaiten turvaa 
toimialan palvelujen saatavuuden ja laadun. 
Kukin ministeriö päättää toimialansa organi-
saatioiden toimipaikkojen määrästä ja sijoit-
tamisesta kihlakuntiin. Palvelupisteiden mää-
rä säilytetään pääosin nykyisellä tasolla.  

Piirien vähentämisellä pyritään myös saa-
vuttamaan nykyistä suurempi yhtenäisyys 
käytännön menettelytavoissa ja lainkäyttö-
ratkaisuissa. Viimeksi mainitun osalta yhte-
näisyys perustuisi kihlakunnanvoudin anta-
maan ohjaukseen kihlakunnanulosottomie-
helle. Kihlakunnanvoutien itsensä osalta 
lainkäytön yhtenäisyyttä edistäisi keskinäi-
nen riittävän suuri ammatillinen työyhteisö. 
Tarkoitus ei kuitenkaan ole piirikoon suuren-
tamisella tai myöhemmin perustettavalla hal-
lintovirastolla kaventaa sitä harkintavaltaa, 
joka ulosottomiehille lain mukaan kuuluu it-
senäisinä lainkäyttöviranomaisina yksittäisis-
sä asioissa. 

Piirikoon suurentaminen lisäisi mahdolli-
suuksia erikoistumiseen ja vaikeita ulosotto-
asioita käsittelevän erikoisperinnän laajenta-
miseen. Viimeksi mainittu edellyttää usein 
yhteistyötä eri viranomaisten kesken, mikä 
on helpompaa järjestää nykyistä suurempien 
paikallisyksiköiden kesken. Myös koulutus 
voidaan nykyistä tehokkaammin perustaa 
niin sanotulle kouluttajakoulutukselle. On 
tarkoituksenmukaista, että keskitetysti koulu-
tetaan vain osa eri henkilöstöryhmistä ja nä-
mä kouluttajat huolehtivat paikallistason 
koulutuksesta. 

Piirikoon suurentaminen helpottaa myös 
henkilöstöhallintoa, kuten sijaisuuksien jär-
jestämistä, sekä edistää riittävän rekrytointi-

pohjan muodostumista piireihin. Ulosottolain 
kokonaisuudistuksessa ja hallinnon kehittä-
misessä asetettuihin vaikuttavuus- ja tehok-
kuusvaatimuksiin kyetään vastaamaan vain 
riittävän suurissa toiminnallisissa yksiköissä. 

Piirien lukumäärän vähentäminen ei hei-
kentäisi palvelujen paikallista saatavuutta. 
Eräs tärkeä hallintoviraston tehtävä olisi tur-
vata palvelujen alueellinen saatavuus. Tästä 
otettaisiin nimenomaisesti velvoittava sään-
nös ulosottokaareen. Aikoinaan jo paikal-
lishallintolain toimeenpanon yhteydessä esi-
tettiin epäilyjä siitä, että mahdollisuus muo-
dostaa useasta kihlakunnasta suurempia pii-
rejä johtaisi palvelujen heikkenemiseen. Näin 
ei kuitenkaan ole käynyt siitä syystä, että sa-
manaikaisesti on luotu tiheä palveluverkosto. 
Esimerkiksi ulosottopalveluja on nykyisin 
saatavissa noin 200 toimipaikasta tai palve-
lupisteestä. Samalla voidaan säilyttää ulosot-
tohenkilöstön paikallistuntemus.  

Nykyisestä toimipaikkojen määrästä ei ole 
tarkoitus luopua. Päinvastoin oletettavaa on, 
että yhteispalvelutoimin saadaan jopa lisää 
palvelupisteitä yhteistyössä kunnan viran-
omaisten kanssa ja myös sellaisille paikka-
kunnille, joissa nykyisin ei ole valtion paikal-
lishallinnon toimintoja. Yhteispalvelun kehit-
tämisestä on annettu valtioneuvoston periaa-
tepäätös 26 päivänä huhtikuuta 2001. Yhteis-
palvelun merkitystä korostetaan myös valtio-
neuvoston kihlakuntaselonteossa. 

Kaikki toimipaikat eivät olisi niin sanottuja 
täyden palvelun yksikköjä. Niissä voidaan 
kuitenkin esimerkiksi panna ulosottoasia vi-
reille ja tavata velallista tai velkojaa sovittu-
na aikana. Jos ulosottoasian hoitaminen edel-
lyttää sitä, että vastaava ulosottomies tapaa 
henkilökohtaisesti asianosaista, joka ei asu 
paikkakunnalla, ulosottomies matkustaa lä-
himpänä asianosaista olevaan toimipaikkaan 
tai yhteispalvelupisteeseen häntä tapaamaan. 
Velkojien osalta valtaosa asioinnista perustuu 
sähköiseen viestintään ja postiin. Velallisen 
kanssa asioita hoidetaan yleisimmin puheli-
mitse. 

Piirien määrän vähentäminen on yhden-
suuntainen sisäasiainministeriössä 15 päivä-
nä helmikuuta 2006 valmistuneen esitys-
luonnoksen kanssa paikallishallintolain 
muuttamisesta (SM021:00/2006). 

Piirien määrän vähentäminen johtaisi sii-
hen, että osa johtavan kihlakunnanvoudin vi-
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roista lakkaisi päällikkövirkoina. Virkajärjes-
telyistä säädettäisiin siirtymäsäännöksissä. 

Ulosottolainsäädännön kokonaisuudistuk-
sen toisessa vaiheessa toteutettu vastaavan 
ulosottomiehen järjestelmä on tarkoitus säi-
lyttää. Kullakin ulosottovelallisella on nimet-
ty kihlakunnanvouti ja avustava ulosotto-
mies, jotka hoitavat kootusti kyseisen velalli-
sen ulosottoasiat. Piirikoon suurentaminen ei 
vaikuttaisi tähän järjestelmään. Vastaavana 
ulosottomiehenä toimisi jatkossakin nykyi-
seen tapaan velallisen asuinpaikan mukaan 
määräytyvä ulosottomies.  

Myöskään kielilainsäädännön mukaisista 
velvoitteista ei voida tinkiä. Piirien sisäisellä 
töiden järjestämisellä turvataan se, että ny-
kyistä isommissa piireissä on saatavilla pal-
velua myös ruotsin kielellä niin kuin kieli-
lainsäädäntö edellyttää. Piirien yhdistäminen 
johtaisi siihen, että aiempaa useampi ulosot-
topiiri on kaksikielinen. Kaksikielisessä pii-
rissä kielellisten oikeuksien turvaamisessa 
voidaan hyödyntää vastaavan ulosottomiehen 
järjestelmää niin, että kansalliskielillä anne-
taan palvelua sen mukaan, onko velallinen 
suomen- vai ruotsinkielinen.  

Avustavien ulosottomiesten virkanimike 
muutettaisiin vastaamaan paremmin heidän 
tosiasiassa suhteellisen itsenäistä toimenku-
vaansa. Uusi virkanimike olisi kihlakun-
nanulosottomies. Virkanimike rakentuisi sa-
malla tavalla kuin kihlakunnanvoudin vir-
kanimike kihlakunta-etuliitteeseen. Jos kih-
lakunnanvoudin virkanimikettä myöhemmin 
muutetaan kyseisen etuliitteen osalta, on joh-
donmukaista tehdä vastaava muutos myös 
nyt ehdotettuun virkanimikkeeseen. Pelkkä 
”ulosottomies” ei voi olla virkanimike, koska 
sillä tarkoitetaan yleisesti ulosottomiehen 
toimivaltuuksia. Ulosottomies on vastaavan-
lainen yleisnimike kuin esimerkiksi ”poliisi” 
tai ”tuomari”.  

Huomattavana ongelmana paikallistason 
toiminnassa on ollut avustavien ulosotto-
miesten palkkausjärjestelmä, joka perustuu 
toimenpidepalkkioihin. Palkkiojärjestelmä on 
joutunut ristiriitaan ulosottolain kokonaisuu-
distuksen tavoitteiden kanssa. Nykyisen 
palkkiojärjestelmän perusteet on otettu käyt-
töön yli 20 vuotta sitten. Palkkiojärjestelmäs-
sä palkka on sitä korkeampi, mitä pienempiin 
osiin kertymä jakautuu, koska palkkio mää-
räytyy perimiskuittien määrän mukaisesti. 

Palkkiojärjestelmässä palkkausta kertyy 
myös sellaisista automaattisista vaiheista, 
jotka nykyisin hoitaa tietojärjestelmä. Tar-
koituksenmukaisinta olisi, että mainituilta 
osin palkkioiden määrä sisältyisi peruspalk-
kaukseen. Palkkaukseen liittyvät syyt eivät 
saa vaikuttaa asian käsittelyyn tai asianosais-
ten asemaan, vaan toiminnan tulee olla paitsi 
lain mukaista, myös vastata kokonaisuudis-
tuksen tavoitteita ja asianmukaisuuden vaa-
timusta. 

Lisäjoustavuuden saamiseksi laajennettai-
siin jonkin verran mahdollisuutta siirtää teh-
täviä henkilöstöryhmien välillä. Kihlakun-
nanvouti saisi tarvittaessa määrätä kanslia-
henkilökuntaan kuuluvalle virkamiehelle sel-
laisia tehtäviä, jotka normaalisti kuuluvat 
kihlakunnanulosottomiehelle. Edellytyksenä 
on, että kyseinen virkamies täyttää kihlakun-
nanulosottomiehen kelpoisuusvaatimukset. 
Vastaavan ulosottomiehen järjestelmä edel-
lyttää, että velallisen asemaan vaikuttavat 
päätökset tekee sama ulosottomies. 
 
Velkavastuun enimmäiskesto 

Esityksessä ehdotetaan, että lakiin otettai-
siin säännökset saatavan lopullisesta vanhen-
tumisesta silloin, kun ulosottoperusteen täy-
täntöönpanokelpoisuuden määräaika on ku-
lunut umpeen. Lopullisella vanhentumisella 
tarkoitetaan tässä esityksessä sellaista van-
hentumisaikaa, jota ei voida katkaista ja joka 
määräytyy ulosottoperusteen täytäntöön-
panokelpoisuuden määräajan mukaisesti. 

Saatava vanhentuisi sen syntyperusteesta 
riippumatta. Se, että ulosottoperusteen mää-
räaikaisuutta koskevassa porrastuksessa 
(15/20 vuotta) on otettu huomioon saatavien 
erilainen luonne, olisi riittävää. Näin ollen 
myös esimerkiksi rikokseen perustuvat kor-
vaussaatavat vanhentuisivat lopullisesti, mut-
ta vasta viisi vuotta myöhemmin kuin esi-
merkiksi pankkilainat. 

Ulosottoperusteet, jotka on annettu 1 päi-
vänä maaliskuuta 1993 tai sitä aikaisemmin, 
menettävät täytäntöönpanokelpoisuutensa 1 
päivänä maaliskuuta 2008, jos niitä koskee 
15 vuoden määräaika. Tällöin nämä saatavat 
myös vanhentuisivat lopullisesti. Jos taas 
ulosottoperuste on annettu esimerkiksi syys-
kuussa 1996, saatava vanhentuisi syyskuussa 
2011. Jos ulosottoperusteen määräaika on 
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kyseisessä tapauksessa 20 vuotta, saatava 
vanhentuisi vastaavasti viisi vuotta myö-
hemmin. Ulosottoperusteen määräaikaisuus 
koskee vain luonnollisia henkilöitä, joten 
myös saatavan lopullinen vanhentuminen ra-
jautuisi samalla tavalla. 

Esityksen pohjana olleen ehdotuksen mu-
kaan saatava olisi lakannut vasta silloin, kun 
myös ulosoton jatkamista koskevan kanteen 
kahden vuoden määräaika olisi kulunut um-
peen (17/22 vuotta). Saatavan lakkaamisella 
olisi ollut sama oikeusvaikutus kuin vanhen-
tumisella. Ehdotusta arvosteltiin saaduissa 
lausunnoissa tältä osin monimutkaiseksi. 
Selvempänä pidettiin sitä, että saatava van-
hentuu lopullisesti ja tämä vanhentuminen 
tapahtuu samanaikaisesti ulosottoperusteen 
täytäntöönpanokelpoisuuden päättymisen 
kanssa. 

Esityksen tavoitteena tältä osin on, että ve-
lallisen asema ulosottoperusteen määräajan 
päättymisen jälkeen on selkeä ja tukee velal-
lisen palaamista aktiiviseksi jäseneksi yhteis-
kuntaan sekä siten alentaa myös yhteiskun-
nalle velkaongelmista aiheutuvia kustannuk-
sia. Saatavan vanhentuminen merkitsee velan 
vanhentumisesta annetun lain (728/2003), 
jäljempänä vanhentumislaki, mukaan velka-
vastuun lopullista päättymistä. Suoritus voi-
daan kuitenkin ottaa velallisen antamasta va-
kuudesta, ja saatavaa voidaan käyttää kuit-
taukseen vanhentumislain mukaisesti. 

Ehdotuksen ei voida arvioida vaikuttavan 
haitallisesti yleiseen maksumoraaliin, koska 
ulosottoperusteen määräajat ovat pitkiä. Kun 
lakiin lisäksi sisältyy mahdollisuus jatkaa 
ulosottoperintää kymmenellä vuodella, saat-
taa velkojan maksunsaantia olennaisesti vai-
keuttanut velallinen joutua saatavan perus-
teesta riippuen yhteensä 25 tai 30 vuoden 
ajaksi ulosottoon. On myös mahdollista se, 
että velkoja nostaa vahingonkorvauskanteen 
velallisen toimien johdosta. Tällöin korvatta-
vaksi tuomittua määrää voidaan periä uuden 
ulosottoperusteen nojalla 15 tai 20 vuotta, ja 
perintäaikaa jatkaa vielä kymmenellä vuodel-
la, jos sen edellytykset täyttyvät. 

Yli kymmenen vuotta voimassa olleen yk-
sityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 
(57/1993), jäljempänä velkajärjestelylaki, ei 
ole voitu todeta heikentäneen maksumoraa-
lia. Maksumoraalia ylläpitää osaltaan nope-
asti käynnistyvä ja tehokas ulosotto. Perintä-

alan konserni Intrum Justitia Oy:n 16 päivänä 
kesäkuuta 2005 julkaiseman kattavan maksu-
tapatutkimuksen mukaan maksuajat ovat 
Suomessa edelleen Euroopan lyhyimmät. 

Ehdotettu saatavan vanhentuminen perus-
tuisi ulosottoperusteen määräajan kulumi-
seen. Järjestelmä ei edellyttäisi asiakohtaista 
selvittelyä tai tutkintaa tuomioistuimessa, 
ulosottoviranomaisissa tai talous- ja velka-
neuvonnassa. Sen kustannukset jäisivät näin 
ollen vähäisiksi eikä epäyhtenäistä käytäntöä 
esiintyisi. Velallisten yhdenvertaisuus ja jär-
jestelmän ennustettavuus olisi hyvä. 

Velallisten ei voida otaksua olevan haluk-
kaita vapaaehtoisesti maksamaan saatavaa, 
jota ei enää voida periä ulosotossa. Täten eh-
dotus saatavan lopullisesta vanhentumisesta 
vähentänee velkojien kertymiä vain vähän 
sen lisäksi, mitä jo seuraa ulosottoperusteen 
määräaikaisuudesta. 

Ehdotus tarkoittaisi sitä, että koko se saata-
vakanta, joka on olemassa ulosottoperusteen 
täytäntöönpanokelpoisuuden päättymisen 
jälkeen, poistuisi. Suurin kertakaikkinen 
merkitys uudistuksella olisi 1990-luvun alun 
lama-ajan velkojen osalta. Eri tahoilla on ar-
vioitu, että lama-aikana velkaantuneita kan-
salaisia, joiden velat ovat yhä järjestämättä, 
on 20 000—40 000 henkeä. Kun lama-ajan 
velallisilla on keskimäärin 5—10 velkaa, 
voidaan nyt ehdotettavan saatavan lopullisen 
vanhentumisen arvioida koskevan 100 000—
400 000 erillistä saatavaa. Oikeusministeriön 
tekemän selvityksen mukaan toukokuun lo-
pussa 2005 ulosottoperinnässä oli noin 
65 000 lama-ajan ja sitä vanhempaa saatavaa 
(vuonna 1993 tai sitä ennen annettu ulosotto-
peruste).  

Saatavien määrällä mitaten kyseessä on 
mittava vanhentuva saatavakanta. Touko-
kuun lopussa 2005 perinnässä olevien lama-
ajan ja sitä vanhempien saatavien kokonais-
määrä oli peräti 1 608 miljoonaa euroa. La-
ma-ajan jälkeisiltä vuosilta oleva saatavakan-
ta, joka tulee myöhemmin vanhentumaan, on 
mainittua olennaisesti pienempi. Ehdotuksen 
taloudellisia vaikutuksia käsitellään lähem-
min jaksossa 5.1. 

Saatavan vanhentuminen koskisi myös 
konkurssia. Yksityishenkilön konkursseja on 
vuosittain sadasta kahteen sataan. Konkurssi-
lain mukaan sellaisen saatavan perusteella, 
jota koskeva ulosottoperuste on menettänyt 
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täytäntöönpanokelpoisuutensa, ei voida vaa-
tia konkurssiin asettamista eikä sitä voida 
myöskään valvoa. 

Vuoden 2004 lopulla tulivat voimaan sään-
nökset siitä, että velallisen kuolinpesän va-
roista maksetaan muiden velkojen jälkeen 
myös velka, jota koskevan ulosottoperusteen 
täytäntöönpanokelpoisuus on lakannut. Ky-
seiset säännökset kumottaisiin, koska saatava 
vanhentuisi lopullisesti ja myös kuolinpesään 
nähden silloin, kun ulosottoperusteen määrä-
aika on kulunut umpeen. Näin voidaan myös 
välttää hankalat takaisinsaantioikeudenkäyn-
nit, joilla pyritään saamaan perillisille lahjoi-
tettua omaisuutta takaisin kuolinpesään.  

On tärkeää, etteivät lopullisesta vanhentu-
misesta pääse hyötymään sellaiset velalliset, 
jotka ovat aktiivisilla toimillaan estäneet vel-
kojia saamasta suoritusta saatavilleen. Tätä 
varten on jo nykyisessä ulosottolaissa sään-
nös ulosottoperusteen täytäntöönpanokelpoi-
suuden jatkamisesta. Viranomaisten toimin-
nan julkisuudesta annettuun lakiin 
(621/1999), jäljempänä julkisuuslaki, otettai-
siin säännös siitä, että velkoja saa tarvitse-
mansa tiedot ulosottomieheltä kanteen nos-
tamista varten. Jatkamismahdollisuus ei toi-
saalta saa koskea sellaisia velallisia, joilla 
maksamattomuuden syynä on passivoitumi-
nen tai elämänhallinnan menettäminen. Tästä 
syystä mainittua ulosottoperusteen määräajan 
jatkamista koskevaa säännöstä täsmennettäi-
siin.  

Ulosoton jatkamisen perusedellytyksenä 
säilyisi se, että velallinen on olennaisesti vai-
keuttanut velkojan maksunsaantia. Kynnys 
on siten suhteellisen korkea. Esityksessä on 
lähdetty siitä eduskunnan tekemästä linjauk-
sesta, että ulosottoperusteen määräajan jat-
kaminen on poikkeuksellista (LaVM 34/2002 
vp). 

Ulosoton jatkamisen perusteet ilmaistaisiin 
nykyistä eritellymmin, jotta tuomioistuin 
voisi helpommin määritellä tapaukset, joissa 
ulosoton tulee jatkua. Säännöksessä mainit-
taisiin nimenomaisesti eräitä toimintatapoja, 
kuten omaisuuden kätkeminen ja lahjoittami-
nen, perusteeton lisävelan ottaminen sekä va-
rallisuustietojen salaaminen tai vääristely 
maksukyvyttömyysmenettelyssä. Kuitenkin 
myös muunlainen selvästi sopimaton talou-
dellisen aseman järjestely saattaisi johtaa 
ulosottoperusteen määräajan jatkamiseen.  

Ulosottoperusteen määräajan jatkamista ei 
voida arvioida yksin velkojan näkökulmasta. 
Jos jatkaminen on velallisen kannalta koh-
tuutonta, siitä tulisi luopua. Tämä periaate si-
sältyy myös voimassa olevaan sääntelyyn. 

Jotta velallinen saisi varmuuden oikeus-
asemastaan, ehdotetaan, että ulosottomiehen 
tulisi velallisen pyynnöstä antaa hänelle to-
distus siitä, että ulosottoperusteen ja sen täy-
täntöönpanokelpoisuuden jatkamisen määrä-
aika on kulunut. 

Tähän esitykseen ei sisälly ehdotusta saata-
van lopullisesta vanhentumisesta silloin, kun 
saatavasta ei ole lainkaan hankittu ulosotto-
perustetta. Vanhentumistoimikunta ehdotti, 
että saatava vanhentuisi viimeistään 20 vuo-
den kuluttua velan erääntymisestä (komite-
anmietintö 2001:4). Koska tämä esitys kos-
kee nimenomaan ulosottolainsäädäntöä, on 
pitäydytty siihen liittyviin uudistusehdotuk-
siin. Erikseen voidaan harkita sitä, tulisiko 
tällainen erääntymisestä laskettava vanhen-
tumisaika ottaa vanhentumislakiin. 

Ehdotuksessa luottotietolaiksi ehdotetaan, 
että luottotietorekisteriin merkityt maksuhäi-
riötiedot on poistettava luottotietorekisteristä, 
kun saatavan täytäntöönpanokelpoisuus on 
lakannut ja rekisteröity on esittänyt siitä re-
kisterinpitäjälle luotettavan selvityksen (oi-
keusministeriö, Työryhmämietintö 2004:17).  

Käytännössä yllä todettu tarkoittaisi sitä, 
että maksuhäiriömerkintä voidaan poistaa he-
ti, kun ulosoton jatkamiskanteen määräaika 
on kulunut, toisin sanoen kahden vuoden ku-
luttua alkuperäisen määräajan päättymisestä. 
Selvityksenä velallinen voisi esittää ulosot-
tomieheltä saamansa todistuksen siitä, ettei 
jatkamiskannetta ole nostettu. Luotettavasta 
selvityksestä käynee myös asianomaisen vel-
kojan ilmoitus siitä, ettei hän tule nostamaan 
ulosoton jatkamiskannetta. 
 
Alaikäinen velallinen 

Esityksessä ehdotetaan, että ulosottomie-
hen tulisi tehdä ilmoitus holhousviranomai-
selle, jos alle 18-vuotiasta vastaan tulee vi-
reille asia, joka perustuu riita-asiassa annet-
tuun tuomioon. Ilmoitusta ei tehtäisi vahin-
gonkorvaussaatavista. Holhousviranomainen 
ottaisi yhteyttä alaikäisen huoltajiin ja selvit-
täisi sitä, minkä vuoksi alaikäinen on joutu-
nut maksuvelvolliseksi. Täytäntöönpano olisi 
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keskeytyneenä sen aikaa.  
Alle 15-vuotiaista velallisista ei annettaisi 

yleisöjulkisia tietoja ulosoton tietojärjestel-
mästä eikä tehtäisi ilmoitusta maksuhäi-
riömerkintää varten. Tämän toivotaan 
edesauttavan sitä, että rahoitusvaiheessa ala-
ikäisen asemaan kiinnitetään riittävästi huo-
miota. Nuoria koskevia luottotietomerkintöjä 
ja niiden säilytysaikaa tullaan selvittämään 
lähemmin oikeusministeriössä valmisteilla 
olevan luottotietolainsäädännön uudistuksen 
yhteydessä. Nuoruuden aikaiset maksuhäi-
riömerkinnät saattavat vaikuttaa muun muas-
sa opintolainan saantiin. 

Esityksen tavoitteena on saada alaikäisen 
huoltajat toimimaan holhoustoimilain mukai-
sesti. Sääntelyllä pyritään aikaansaamaan 
myös ennalta estävä vaikutus niin, ettei ala-
ikäisen nimissä ryhdyttäisi sellaisiin oikeus-
toimiin, jotka saattavat johtaa alaikäisen 
maksukyvyttömyyteen. Tarkoituksena ei ole, 
että huoltajat vapautettaisiin edunvalvonnasta 
muutoin kuin ääritapauksissa, joissa muu-
toinkin tehtävästä vapauttamisen perusteet 
ovat käsillä. Voidaan kuitenkin pitää perus-
teltuna, että olennaista vähäisempikin ala-
ikäisen velkaannuttaminen johtaa holhous-
toimilain mukaisen selvityksen käynnistymi-
seen.  

Jos alle 15-vuotiaalta haetaan ulosottoteitse 
julkista saatavaa, kuten erilaisia hoitomaksu-
ja, ulosottomiehen tulisi pyytää hakijaa tar-
kistamaan alaikäisen maksuvelvollisuus. Alle 
18-vuotiaalta perittävistä veroista tehtäisiin 
ilmoitus holhousviranomaiselle. Säännökset 
edellä mainituista toimista otettaisiin ehdotet-
tuun verotäytäntöönpanolakiin. 

Tarkoitus myös on, että tietyin käytännön 
ohjaustoimin, kuten sosiaali- ja terveysminis-
teriön antamalla niin sanotulla kuntakirjeellä, 
kiinnitetään julkisten hoitomaksujen laskutta-
jien huomiota siihen, ettei laskuja kirjoiteta 
perusteettomasti alaikäisen nimiin. Lähtö-
kohtana voidaan pitää sitä, että lapsen elatuk-
sesta annetun lain (704/1975) 1 §:n mukainen 
lapsen oikeus riittävään elatukseen käsittää 
muun muassa lapsen tarvitseman hoidon. 
Toisaalta käytännössä jo 12-vuotias saattaa 
itse käyttää terveyden- tai sosiaalihuollon 
palveluja ilman huoltajiensa myötävaikutus-
ta. Suunnitteilla on lainmuutos, jonka mu-
kaan terveydenhuollon maksut poistettaisiin 
alaikäisiltä (Sosiaali- ja terveydenhuollon 

maksupolitiikan ja maksujärjestelmän uudis-
tamista selvittäneen toimikunnan mietintö, 
sosiaali- ja terveysministeriö, julkaisu 
2005:10). 
 
Turvaamistoimipäätöksen täytäntöönpano 

Ulosottokaaren 8 lukuun ehdotetaan otetta-
vaksi turvaamistoimipäätöksen täytäntöön-
panoa koskevat säännökset. Nykyisin ulosot-
tolain 7 luvussa olevat säännökset uudistet-
taisiin lakiteknisesti. Säännöksiin tehtäisiin 
vähäisiä asiatarkistuksia. Luvun yksityiskoh-
taisia menettelysäännöksiä karsittaisiin ny-
kyisestä. Takavarikon täytäntöönpanossa 
noudatettaisiin soveltuvin osin 4 luvun ulos-
mittausta koskevia säännöksiä, jotka on uu-
distettu vuonna 2006.  

Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:ään 
ehdotetaan lisäksi oikeusturvasyistä lisättä-
väksi uusi säännös hakijan velvollisuudesta 
asettaa vakuus vastaajalle aiheutuvan vahin-
gon varalta. Mainitussa pykälässä tarkoitet-
tuna muuna turvaamistoimena annettu kielto 
tai määräys tulisi säännöksen mukaan voi-
maan vasta, kun hakija asettaa ulosottomie-
helle ulosottokaaren 8 luvussa tarkoitetun 
vakuuden.  

Hakijan velvollisuus asettaa vakuus vasta-
puolelle aiheutuvan vahingon varalta on kes-
keinen osa tämän oikeusturvaa. Ehdotuksen 
tarkoituksena on selkeyttää nykyistä oikeusti-
laa siten, että vakuus asetetaan aina myös sil-
loin, kun kysymyksessä on muu turvaamis-
toimi. Hakijan olisi haettava täytäntöönpanoa 
ja asetettava vakuus ulosottomiehelle, jonka 
tehtäviin vakuuksien arviointi ja säilyttämi-
nen muutoinkin kuuluu. Oikeudenkäymis-
kaaren 7 luvun 7 §:ssä säädetyin edellytyksin 
tuomioistuin voisi kuitenkin vapauttaa haki-
jan asettamasta vakuutta.  
 
Itseoikaisu, keskeytys, täytäntöönpanoriita ja 
valitus 

Ulosottokaaren 10 lukuun otettaisiin nykyi-
sessä ulosottolain 9 luvussa olevat it-
seoikaisua, täytäntöönpanoriitaa ja täytän-
töönpanon keskeyttämistä koskevat säännök-
set ja 11 lukuun nykyisessä ulosottolain 
10 luvussa olevat muutoksenhakua koskevat 
säännökset. Säännökset uudistettaisiin laki-
teknisesti, ja niihin tehtäisiin myös pienehkö-
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jä asiatarkistuksia. Säännösten yksityiskoh-
taisuutta karsittaisiin, koska monilta osin 
voidaan soveltaa 3 luvun yleisiä menettely-
säännöksiä. Huomioon otettaisiin myös 
muun muassa uudet 5 luvun säännökset. 

Lakiin ehdotetaan otettavaksi nimenomai-
nen säännös täytäntöönpanon keskeytysmää-
räyksen perusteista. Keskeytysmääräyksen 
antamista ja sisältöä harkittaessa tulisi ottaa 
huomioon täytäntöönpanon vaihe, todennä-
köisyys valituksen tai kanteen hyväksymisel-
le, keskeytyksestä tai täytäntöönpanon jat-
kamisesta osapuolille aiheutuva mahdollinen 
haitta sekä muut vastaavat seikat. Ehdotus ei 
merkitse asiallista muutosta nykytilaan, mut-
ta säännös tukisi ja selkeyttäisi tuomioistui-
men harkintaa.  

Täytäntöönpanoriita on edelleen tarpeelli-
nen oikeussuojakeino, eikä siitä ehdoteta 
luovuttavaksi. On kuitenkin perusteltua, että 
entistä useammat asiat käsitellään ulosottova-
litusasioina ilman, että asianomaisen tarvit-
see ajaa täytäntöönpanoriitakannetta. Hake-
musasiasäännösten uudistamisen myötä 
myös ulosottovalitukset voidaan käsitellä rii-
ta-asianomaisesti. Ulosottovalitusasiassa 
voidaan siten ottaa vastaan varsin laajaa suul-
lista todistelua.  

Lähtökohtana olisi, että ulosottomies har-
kitsee, pystyykö hän itse ratkaisemaan asian 
vai antaako hän täytäntöönpanoriitaosoituk-
sen. Vaikka ulosottomies olisi antanut osoi-
tuksen, sen saaja saisi kanteen sijasta käyttää 
valitusoikeuttaan. Ulosottovalitusta käsittele-
vä tuomioistuin voisi antaa osoituksen vain, 
jollei asiaa laajuutensa tai muun erityisen 
syyn vuoksi ole tarkoituksenmukaista käsitel-
lä valitusasiana.  

Käytännössä ongelmana on toisinaan pidet-
ty ilman osoitusta nostettuja täytäntöön-
panoriitakanteita, joita on saatettu käyttää 
täytäntöönpanon lykkäämisen tarkoituksessa. 
Mahdollisuudesta nostaa täytäntöönpanoriita 
ilman osoitusta ei kuitenkaan oikeustur-
vasyistä ehdoteta luovuttavaksi. Sen sijaan 
ehdotetaan, ettei ilman osoitusta nostettu täy-
täntöönpanoriita estäisi tilitystä, paitsi jos 
tuomioistuin antaa keskeytysmääräyksen.  

Täytäntöönpanoriidan ja valituksen suhdet-
ta selkeytettäisiin. Se, joka on tehnyt valituk-
sen, ei saisi nostaa täytäntöönpanoriitakan-
netta, eikä toisaalta se, joka on nostanut kan-
teen, saisi enää valittaa asiasta. Samoin sel-

keytettäisiin muun muassa ulosottomiehen 
kuulemista ulosottovalitusasiassa. 

Sen jälkeen kun kertyneiden rahavarojen 
lopullinen tilitys on tehty, ulosottovalitusta ei 
yleensä voida tutkia. Tähän sääntöön ei eh-
doteta muutosta, koska ulosottoviranomaisen 
tilittämien varojen periminen takaisin velko-
jilta olisi periaatteellisesti ongelmallista 
etenkin yksityisten velkojien osalta ja aiheut-
taisi lisäksi huomattavia käytännön vaikeuk-
sia. Elatusavun takaisinperintä saattaisi olla 
kohtuutonta. Velkojan täytyy voida luottaa 
siihen, ettei hän joudu palauttamaan ulosot-
tomiehen virkatoimena ja ilman ehtoja tilit-
tämiä varoja, joilla on suoritettu velkojan 
saatavaa. Ainoastaan sellainen tilitys, joka 
olisi periaatteessa määräämättömän ajan eh-
dollinen, turvaisi sivullisen oikeuden. Sellai-
seen järjestelmään ei ole syytä mennä. Sivul-
lisen oikeusturvaa kehitetään sen sijaan kes-
keytyssäännöstön ja sivulliselle ulosmittauk-
sesta tehtävien ilmoitusten avulla. Kokonais-
uudistuksen kolmannessa vaiheessa ulosotto-
lakiin on otettu nimenomainen tilityksen 
keskeytyssäännös (6 luvun 15 §), jota voi-
daan ainakin tässä vaiheessa pitää riittävänä 
keinona muutoksenhakijan oikeusturvan 
kannalta. Edellä mainittuja kysymyksiä arvi-
oidaan perustuslain kannalta jäljempänä yksi-
tyiskohtaisten perustelujen jaksossa 4.  

Oikeudenkäyntikulujen korvausvelvolli-
suudesta täytäntöönpanoriidassa ja ulosotto-
valituksessa ehdotetaan ulosottokaareen ai-
empaa tarkempia säännöksiä. Osoituksesta 
nostetussa täytäntöönpanoriidassa ja ulosot-
tovalituksessa asianosaiset vastaisivat itse oi-
keudenkäyntikuluistaan. Kulujen jääminen 
asianosaisten vahingoksi on perusteltua, kos-
ka riitaan tai valitukseen on antanut aiheen 
täytäntöönpano. Tuomioistuin voisi kuitenkin 
erityisestä syystä velvoittaa häviäjän osittain 
tai kokonaan korvaamaan vastapuolen kulut. 
Jos sen sijaan täytäntöönpanoriita on nostettu 
ilman osoitusta, noudatettaisiin oikeuden-
käymiskaaren 21 luvun yleisiä säännöksiä.  

Ulosottolainsäädännön kokonaisuudistuk-
sen toisessa vaiheessa ulosottolakiin on otet-
tu säännös siitä, että valtio voidaan määrätä 
korvaamaan sivullisen kohtuulliset kulut, jos 
tämän nostama täytäntöönpanoriitakanne hy-
väksytään. Valtion kuluvastuuta laajennettai-
siin nyt ulosottovalitukseen. Jos sivullisen 
valitus hyväksytään, valtio voitaisiin määrätä 
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kokonaan tai osittain korvaamaan sivullisen 
kohtuulliset oikeudenkäyntikulut, jos niiden 
jäämistä asianomaisen vahingoksi voidaan 
pitää kohtuuttomana. Sama koskisi asian-
osaisten oikeudenkäyntikuluja, jos asiassa on 
sattunut selvä virhe, joka olisi tullut korjata 
itseoikaisuna.  
 
Verojen ja maksujen täytäntöönpano 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi 
verotäytäntöönpanolaki, joka korvaisi nykyi-
sen veroulosottolain. Veroulosottolakiin si-
sältyvät säännökset siirrettäisiin tarkistettuina 
uuteen lakiin. Säännökset uudistettaisiin laki-
teknisesti, ja niihin tehtäisiin myös vähäisiä 
asiallisia tarkistuksia. Eräitä epäselvyyttä ai-
heuttaneita kysymyksiä selvennettäisiin. 
Ulosottokaaren kanssa päällekkäisiä sään-
nöksiä karsittaisiin.  

Verotäytäntöönpanolain soveltamisalaa 
koskevassa pykälässä olisi nimenomainen 
säännös siitä, että kyseinen laki koskee myös 
veron ja julkisen maksun viivästyskorkoa ja 
korotusta. Keskeyttäminen muutoksenhaun 
johdosta olisi vahva pääsääntö, erityisesti jos 
ulosmitattuna on kiinteistö taikka huoneiston 
tai rakennuksen hallintaan oikeuttavat osake-
yhtiön osakkeet taikka perittävänä on veron 
tai julkisen maksun korotus. Näissäkään ta-
pauksissa myyntiä ei kuitenkaan keskeytet-
täisi, jos omaisuus on kallishoitoista tai sen 
arvo alenee taikka myynti-ilmoitus on jo eh-
ditty julkaista. 

Julkisoikeudellisen tai siihen rinnastettavan 
saatavan suorasta ulosottokelpoisuudesta 
voidaan veroulosottolain mukaan säätää pait-
si lailla, myös valtioneuvoston asetuksella. 
Tämä mahdollisuus säilytettäisiin pääosin 
ennallaan. Kysymystä tarkastellaan säätämis-
järjestyksen kannalta yksityiskohtaisten pe-
rustelujen jaksossa 4. 
 
5.  Esityksen vaikutukset  

5.1. Taloudelliset vaikutukset 

Viranomaisten toiminta 

Ulosotto-organisaatio. Ulosottotoimen or-
ganisaatio järjestettäisiin kaksiportaiseksi 
niin, että oikeusministeriölle ja lääninhalli-
tuksille nyt kuuluvat operatiiviset hallintoteh-

tävät siirrettäisiin myöhemmin perustettaval-
le hallintovirastolle. Asiasta otettaisiin perus-
säännökset ulosottokaaren 1 lukuun. Sään-
nökset tulisivat voimaan vasta, kun hallinto-
virastoa koskeva erillislaki tulee voimaan. 

Keskushallintotyöryhmä katsoi ehdotuk-
sessaan, että hallintovirasto on toimivin rat-
kaisu nykyisessä tilanteessa, jossa perusor-
ganisaatio ja henkilöstö ovat jo valmiina. Se 
olisi todennäköisesti myös kustannuksiltaan 
halvin vaihtoehto ainakin lyhyellä aikavälil-
lä. 

Oikeusministeriön oikeushallinto-osaston 
ulosottoyksikössä on ulosoton hallintotehtä-
vissä nykyisin resursseja seitsemän henkilö-
työvuotta. Lääninhallituksissa ulosoton hal-
lintotehtävissä on käytössä 15 henkilötyö-
vuotta. Jos nämä resurssit koottaisiin yhteen, 
hallintotoiminnot voidaan hoitaa huomatta-
vasti tarkoituksenmukaisemmin kuin ha-
jautettuna. Nykyisin vähillä resursseilla teh-
dään päällekkäistä työtä ilman mahdollisuut-
ta keskittää tehtäviä tai erikoistua. Hallintovi-
raston perustaminen mahdollistaisi joustavat 
palkkaus- ja henkilöstöratkaisut. Pitäytymi-
nen nykyiseen jäykkään hallintomalliin estää 
henkilöstö- ja muiden resurssien optimaali-
sen hyödyntämisen.  

Hallintoviraston perustamisesta aiheutuisi 
kertaluonteisia kustannusvaikutuksia. Henki-
löstö muodostuisi nykyisestä ulosoton hallin-
tohenkilöstöstä (yhteensä 22 henkilötyövuot-
ta). 

Keskusvirastomallin taloudellisia ja myös 
alueellisia vaikutuksia on tarkoitus arvioida 
tarkemmin annettaessa esitys ulosoton hallin-
tovirastosta annettavaksi laiksi. Samassa yh-
teydessä tulisivat voimaan myös tähän esi-
tykseen sisältyvät keskushallintoa koskevat 
organisaatiosäännökset. 

Ulosoton piirikoon suurentaminen edistää 
julkisen toiminnan tuottavuutta ja taloudelli-
suutta ulosottolaitoksessa. Piirikoon suuren-
tamisella pyritään hyödyntämään suurempien 
yksiköiden tuomat edut etenkin yhteisten pe-
rustoimintojen, kuten teknisen toimistotyön 
sekä viestiliikenneratkaisujen osalta. Paikal-
listen yksikköjen määrän aleneminen johtaisi 
myös säästöihin piirien tulosohjauksessa. 

Piirien määrän vähentyminen merkitsisi si-
tä, että vain osa johtavan kihlakunnanvoudin 
viroista säilyisi päällikkövirkoina.  

Ulosottolainsäädännön kokonaisuudistus 
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on nostanut ulosottotehtävien vaativuustasoa 
huomattavasti. Perusoikeusvaatimukset, lain-
käyttöviranomaisen toiminnan vaatimukset ja 
asianmukaisuuden vaatimus yhtäältä sekä 
toisaalta vaikeiden erikoisperintätapausten li-
sääntyminen tarkoittavat sitä, että massame-
nettelystä poikkeavat ulosottoasiat sitovat ai-
empaa enemmän henkilöstöresursseja. Ulos-
ottomiehet joutuvat tekemään aiempaa laa-
jemmin erilaisia taustaselvityksiä, perusteltu-
ja päätöksiä sekä osallistumaan oikeussuoja-
menettelyihin. Tämä edellyttää resursseja 
vaativaa asiakohtaista harkintaa. Lakiin on 
myös otettu erilaisia menettelyvaihtoehtoja 
aiempaa enemmän. Suoraviivaisen menette-
lyn sijasta ulosottomies joutuu valitsemaan 
eri menettelytapojen välillä sekä usein myös 
perustelemaan valintansa. 

Kihlakuntaselonteossa todetaan, että ulos-
oton kehittämistyössä painopiste on ollut 
toiminnan laadun kehittämisessä ja palvelu-
jen saatavuuden turvaamisessa. Jotta tämä se-
lonteossa mainittu positiivinen kehitys voisi 
jatkua, ulosoton resurssit tulee turvata jatkos-
sakin. Jos kuitenkin myös ulosoton henkilös-
töä joudutaan supistamaan, voidaan piirikoon 
suurentamisella jossakin määrin kompensoi-
da vähennystä. 

Kihlakuntaselonteon mukaan ulosoton ta-
loudellinen liikkumavara on supistunut ja 
menorakenne on palkkakulujen suuren osuu-
den vuoksi (noin 80 prosenttia menoista) erit-
täin jäykkä. Ulosoton henkilötyövuosien 
määrää on kihlakuntauudistuksesta lähtien 
supistettu. Tilastot osoittavat, että ulosotto-
toimi on silti pystynyt kohottamaan tuotta-
vuuttaan. Tämän kehityksen säilyttämiseen ja 
vahvistamiseen pyritään myös tässä esityk-
sessä ehdotetuilla organisatorisilla uudistuk-
silla. 

Saatavan lopullinen vanhentuminen. Ehdo-
tettu saatavan lopullinen vanhentuminen ei 
aiheuta erityisiä kustannuksia, koska se pe-
rustuu ajan kulumiseen. Jossakin määrin 
ulosottomiehiä tulevat kuitenkin työllistä-
mään ehdotetussa ulosottokaaren 2 luvun 28 
§:ssä tarkoitetut todistukset, jotka annetaan 
ulosottoperusteen määräaikojen umpeen ku-
lumisesta. Tarkoitus on, että todistus anne-
taan ulosoton tietojärjestelmään talletettujen 
tietojen ja muussa tapauksessa asianosaisten 
antaman selvityksen perusteella. Jälkimmäi-
sessä tapauksessa asiakirjojen tutkimistyötä 

aiheutuu jossakin määrin. Sitä, kuinka paljon 
tällaisia todistuksia tullaan pyytämään, on 
vaikea arvioida. Varsinkin alkuvaiheessa, 
kun lama-ajan ulosottoperusteita koskevat 
määräajat kuluvat umpeen, todistuksia saate-
taan pyytää useita tuhansia vuosittain. Lisäk-
si ulosottomiehille aiheutuu satunnaisesti li-
sätyötä ulosottoperusteen määräajan jatka-
mista koskevista oikeudenkäynneistä, joissa 
heitä usein kuultaneen. 

Alaikäinen velallinen. Ehdotuksen mukaan 
ulosottomies tekisi holhousviranomaiselle 
ilmoituksen alle 18-vuotiaista velallisista, 
joita vastaan on tullut vireille ulosottoasia ja 
ulosottoperusteena on riita-asiassa annettu 
maksutuomio. Vahingonkorvausasioissa il-
moitusta ei tehtäisi. Lisäksi ehdotetun vero-
täytäntöönpanolain mukaan holhousviran-
omaisille tehtäisiin ilmoitus silloin, kun alle 
18-vuotiaalta peritään veroa tai muuta siihen 
rinnastettavaa julkista saatavaa. Näistä ilmoi-
tuksista aiheutuu holhousviranomaisina toi-
miville maistraateille lisätyötä. 

Oikeusministeriössä tehdyn selvityksen pe-
rusteella voidaan arvioida, että alle 18-
vuotiaiden velallisten asioita on ulosotossa 
noin 7 000 vuosittain. Maksutuomioita, joita 
ilmoitusvelvollisuus koskisi, voidaan selvi-
tyksen perusteella arvioida olevan vuodessa 
noin 100—200. Asioita, joissa alle 18-
vuotiaalta haetaan ulosottoteitse veroa, on 
arviolta 1 000—1 500 vuosittain. 

Siirtymäsäännösten mukaan ulosottomie-
hen ilmoitusvelvollisuutta sovellettaisiin lain 
voimaantulon jälkeen vireille tuleviin asioi-
hin. Osa maistraattiin ilmoitetuista asioista 
hoitunee sillä, että huoltajat maksavat ala-
ikäisen nimissä olevan velan. Osassa tapauk-
sista maistraatissa käynnistynee kuitenkin re-
sursseja vaativa selvittely. Tämä koskee 
etenkin sellaisia tapauksia, joissa alaikäisen 
nimissä on harjoitettu liiketoimintaa erilaisia 
järjestelyjä hyväksi käyttäen. Kokonaisuute-
na arvioiden lisätyömäärä ei kuitenkaan ole 
sellainen, että lisäresurssien saaminen maist-
raatteihin olisi uudistuksen toteuttamiseksi 
välttämätöntä. 

Lisäksi ulosottomiehen tulisi pyytää haki-
jaa tarkistamaan alaikäisen maksuvelvolli-
suus, jos alle 15-vuotiaalta peritään ulosotos-
sa muuta julkista saatavaa kuin veroa. Saata-
va voi olla esimerkiksi sairaala- tai muu lai-
tosmaksu. Tällaisia tarkistuksia jouduttaisiin 
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nykymäärien mukaisesti arvioituna pyytä-
mään kunnilta 400—500 asiassa vuosittain. 
Määrä on kuitenkin todennäköisesti pienem-
pi, koska kunnissa suoritettavassa laskutuk-
sessa tullaan alaikäisen maksuvelvollisuuteen 
kiinnittämään aiempaa enemmän huomiota. 
Edellä jaksossa 4 todettu toimikunnan ehdo-
tus siitä, että terveydenhuollon maksut pois-
tettaisiin alaikäisiltä, olennaisesti pienentäisi 
tarkistusten määrää. 
 
Velkojien asema 

Ulosottoperusteen määräaikaisuuden talou-
dellisia vaikutuksia selvitettiin tarkoin sitä 
koskeneessa hallituksen esityksessä (HE 
216/2001 vp). Silloin todettiin muun muassa, 
että yli 15 vuotta vanhoja ulosottoperusteita 
oli ulosottoperinnässä noin kaksi prosenttia. 
Mitä vanhemmasta ulosottoperusteesta oli 
kysymys, sitä useammin hakijana oli peri-
mistoimisto. Luonnollisia henkilöitä oli vel-
kojina yli kymmenen vuotta vanhojen ulosot-
toperusteiden ulosotossa noin yksi prosentti. 
Alle 5 000 markan (840 euron) saatavia van-
hoissa saatavissa oli yli puolet. Kertymät 
näille saataville jäivät hyvin vähäisiksi. 

Selvitysten perusteella hallituksen esityk-
sessä arvioitiin, että ulosoton enimmäiskesto 
aiheuttaisi vanhojen saatavien selvitysajan-
kohdan mukaisella tasolla vuosittain velkojil-
le vahingon, jonka määrä on kymmenestä 
miljoonasta markasta muutamaan kymme-
neen miljoonaan markkaan vuodessa. Esityk-
sessä kuitenkin ennakoitiin, että kun lama-
ajan suuret asiamäärät tulevat vastaavaan 
vaiheeseen, myös vanhoja asioita saapuu pe-
rintään tuntuvasti selvitysajankohtaa enem-
män. Myös perimistoimistojen lisääntyneen 
jälkiperinnän sekä eläkkeen ulosmittausten 
arvioitiin myöhemmin nostavan vanhojen 
saatavien kertymiä. 

Oikeusministeriössä tehtiin uusi selvitys 
lama-ajan ja sitä vanhempien yksityisoikeu-
dellisten saatavien ulosottoperinnästä. Selvi-
tys tehtiin ulosoton valtakunnallisesta tieto-
järjestelmästä (ULJAS) 31 päivän toukokuu-
ta 2005 tilanteen mukaisesti, jäljempänä sel-
vitysajankohta. Selvityksessä tarkastellaan 
erityisesti yksityisoikeudellisia saatavia, joita 
koskeva ulosottoperuste on annettu vuonna 
1993 tai sitä aikaisemmin, jäljempänä vanhat 
saatavat. Selvityksessä ei ole mukana rikos-

perusteisia korvaussaatavia. Vanhoista saata-
vista 75 prosenttia asiamääristä ja 95 prosent-
tia saatavien määrästä koskee lamavuosina 
(1990—1993) annettuja ulosottoperusteita. 

Sellaisia vanhoja saatavia, joita koskeva 
ulosottoperintä päättyy vuonna 2008, oli sel-
vitysajankohtana ulosottoperinnässä yhteensä 
yhä noin 65 000 asiaa, joka on 18,6 prosent-
tia yksityisoikeudellisten saatavien lukumää-
rästä ja noin neljä prosenttia kaikkien silloin 
perinnässä olleiden saatavien lukumäärästä. 
Perinnässä selvitysajankohtana olleiden van-
hojen saatavien rahamäärä oli peräti 1 608 
miljoonaa euroa, joka on 36,8 prosenttia sil-
loin perinnässä olleiden yksityisoikeudellis-
ten saatavien rahamäärästä ja 32 prosenttia 
perinnässä olleiden kaikkien saatavien raha-
määrästä. Vanhojen saatavien suuri rahamää-
rä selittyy sillä, että lama-ajan saatavat ovat 
noin kaksi kertaa suurempia kuin uudemmat 
saatavat. Suurin perinnässä oleva lama-ajan 
saatava oli lähes 13 miljoonaa euroa. Yli vii-
den miljoonan euron saatavia oli kymmenen. 
Mukana on kuitenkin myös runsaasti pieniä 
saatavia. Yli puolet vanhoista saatavista oli 
maksamismääräyksiä. 

Selvitysajankohtaa edeltävän 12 kuukauden 
aikana oli saapunut suuri määrä lama-ajan 
saatavia ulosottoperintään. Saapuneiden saa-
tavien euromäärästä 56 prosenttia oli vuosilta 
1992—1995. Lamavuosien saatavakanta on 
yli kuusinkertainen normaalivuosien saata-
viin verrattuna. Vanhat saatavat aiheuttavat 
ulosotossa tuntuvasti enemmän kirjaamistyö-
tä ja selvittelyä kuin uudet asiat. 

Vanhoille saataville kertyy suorituksia sel-
vityksen mukaan suhteessa selvästi vähem-
män kuin uudemmille saataville. Selvi-
tysajankohtaa edeltävän 12 kuukauden aika-
na sellaisille saataville, joita koskeva ulosot-
toperuste olisi ollut 15 vuoden kulumisen 
vuoksi ulosottokelvoton, kertyi noin kahdek-
san miljoonaa euroa. Jos tarkasteluun otetaan 
kaikki ne vanhat saatavat, joille kertyi suori-
tuksia mainittuna ajanjaksona, kertymä oli yli 
30 miljoonaa euroa. Tämä oli noin 16 pro-
senttia kaikille yksityisoikeudellisille saata-
ville kertyneestä määrästä. Jos mukaan laske-
taan saatavakanta, jota koskeva ulosottope-
ruste on vuosilta 1992—1995, kertymä niille 
oli yhteensä 35 miljoonaa euroa. Suhteessa 
saatavan määrään vanhoille saataville kertyi 
vain noin 0,5 prosenttia. Uusissa saatavissa 
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vastaava suhdeluku on yli kahdeksan pro-
senttia. 

Selvitys osoittaa, että kertymät vanhoille 
saataville ovat peräisin pääosin toistuvaistu-
lon ulosmittauksesta. Toistuvaistulon ulos-
mittauksesta kertyy lähes kaksinkertainen 
osuus verrattuna uudempiin saataviin. Eläk-
keen ulosmittauksen kertymäosuus on noin 
kolminkertainen uudempiin saataviin verrat-
tuna. Sen sijaan maksukehotuksella vanhois-
ta saatavista ei kerry kuin noin kaksi prosent-
tia, kun vastaava luku uudemmissa saatavissa 
on yli kahdeksan prosenttia. Myöskään pak-
kohuutokaupoista ei vanhoille saataville ker-
ry juuri mitään. Sen sijaan veronpalautukses-
ta kertyy vanhoille saataville vain hiukan vä-
hemmän kuin uudemmille saataville. Lähes 
15 prosenttia vanhoista saatavista oli selvi-
tysajankohtana ollut ulosotossa yhtäjaksoi-
sesti yli kuusi vuotta. 

Kuten aiemmassakin selvityksessä kävi il-
mi, vanhoja saatavia perivät yleensä perimis-
toimistot. Kaksi suurinta perimistoimistoa 
olivat hakijoina lähes 60 prosentissa ja koko 
perintäala yhteensä noin 75 prosentissa van-
hoja saatavia koskevissa asioissa. 

Kuten edellä mainitussa hallituksen esityk-
sessä ennakoitiin, vanhojen saatavien osuus 
ulosottoperinnässä on nyt selvästi suurempi 
kuin 1990-luvun lopulla. On todennäköistä, 
että lama-ajan saatavien määrä pysyy tästä 
eteenpäin korkeana niin kauan kuin ne ovat 
ulosotossa perittävissä. Kun vanhojen saata-
vien kertymien painopiste on toistuvaistulon 
ulosmittauksessa ja etenkin eläkkeen ulos-
mittausten voidaan olettaa vielä lisääntyvän, 
kertymät vanhoille saataville tuskin tulevat 
laskemaan lähivuosina. Sen sijaan sen jäl-
keen, kun lama-ajan ulosottoperusteet ovat 
poistuneet ulosottoperinnästä, kertymät van-
hoille ”normaalivuosien” ulosottoperusteille 
tulevat laskemaan tuntuvasti. 

Nyt lama-ajan vuosittaisille saatavakan-
noille kertyy noin kahdeksan miljoonaa eu-
roa vuodessa. Kun lama-ajan saatavakanta on 
normaalivuosiin nähden kuusinkertainen, 
koitunee velkojille sen jälkeen, kun lama-
ajan saatavat ovat poistuneet ulosotosta, 1—2 
miljoonan euron suuruinen menetys vuosit-
tain, jos taloudellinen tilanne pysyy yhtä hy-
vänä kuin tällä hetkellä. Lisäksi menetystä 
tulee jonkin verran sen vuoksi, ettei myös-
kään vapaehtoisista sopimuksista kerry suori-

tuksia enää sen jälkeen, kun ulosotto on päät-
tynyt.  

Yllä todettu selvitys osoittaa määrän, jonka 
velkojat menettävät jo voimassa olevan lain 
mukaan ulosottoperusteen määräaikaisuuden 
perusteella. Saatavan lopullisesta vanhentu-
misesta aiheutuvan lisämenetyksen voidaan 
arvioida jäävän vähäiseksi, koska velalliset 
eivät yleensä ole halukkaita maksamaan yk-
sityisessä perinnässä saatavaa, jota ei voida 
periä enää ulosotossa. Jonkin verran saatavia 
jäisi saamatta kuolinpesistä, joissa on varalli-
suutta. Tosin jos velallisen varallisuusasema 
paranee ulosoton päättymisen jälkeen, hän 
luultavasti siirtää varallisuuttaan perillisille 
siten, ettei kuolinpesään jää säästöä. Suori-
tukset kuolinpesistä olisivat satunnaisia tai 
perustuisivat takaisinsaantikanteisiin. Yksit-
täisissä tapauksissa velkoja olisi voinut saada 
huomattavankin suorituksen kuolinpesästä, 
kun saatavan määrä olisi moninkertaistunut 
viivästyskoron vuoksi. 

Kun päävelka vanhentuu, päättyy myös ta-
kaajan vastuu. Näin ollen vaikka takaajaa 
vastaan annettu tuomio olisi tuoreempi kuin 
velallista vastaan annettu tuomio, mahdolli-
suus periä saatavaa päättyy myös takaajan 
osalta yhtä aikaa velallisen kanssa. 

Tiedossa ei ole, kuinka paljon lama-ajan 
saatavia koskevia vapaaehtoisia maksusopi-
muksia on tehty niin, että maksuaikataulu 
ulottuu yli ulosottoperusteen määräajan. 
Näissäkin tapauksissa velkojan maksunsaanti 
on kuitenkin jo nykyisen sääntelyn vuoksi 
epävarmaa, koska ulosottomahdollisuutta ei 
ole, eikä velkojalla ole oikeutta saada uutta 
ulosottoperustetta samasta velkasuhteesta. 

Ulosottoperusteen määräaikaisuus ja saata-
van lopullinen vanhentuminen koskevat ai-
noastaan velallisia, jotka ovat luonnollisia 
henkilöitä. Kun luonnollisen henkilön kon-
kurssi on harvinainen ja varoja on yleensä 
hyvin vähän, jäisivät velkojien kokonaisme-
netykset myös konkursseissa pieniksi. 

Saatavan lopullisen vanhentumisen ei siten 
voida olettaa aiheuttavan velkojille olennais-
ta lisämenetystä verrattuna siihen, mitä jo 
seuraa ulosottoperusteen määräaikaisuudesta. 
Näin asiaa arvioi myös velkahallintatyöryh-
mä (oikeusministeriö, Työryhmämietintö 
2004:7). 

Ulosottoperusteen määräaikaisuuden ja 
saatavan lopullisen vanhentumisen vaikutuk-
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set kohdistuvat voimakkaasti lama-ajan 
poikkeuksellisen suureen saatavakantaan, jo-
ta peritään pitkäkestoisella toistuvaistulon 
ulosmittauksella asioissa, joissa hakijana on 
yleensä perimistoimisto. Sen jälkeen, kun 
lama-ajan saatavakanta on poistunut perin-
nästä, vuosittaisia menetyksiä velkojille ei 
voida pitää olennaisina koko luottokantaan 
suhteutettuna. Vuonna 2004 koko luottokan-
nan suuruus oli 182 miljardia euroa. Kaikki-
aan kotitalouksien luotoista syntyneet luotto-
tappiot ovat viime vuosina jääneet alle yh-
teen promilleen kotitalouksien luottokannas-
ta. 
 
5.2. Yhteiskunnalliset vaikutukset 

Velallisten kannalta saatavan lopullisella 
vanhentumisella voidaan odottaa olevan po-
sitiivinen vaikutus. Velallisen taloudellinen 
toimintavapaus ja -kyky palautuvat lähelle 
normaalia siinä vaiheessa, kun maksuvelvol-
lisuus on lakannut lopullisesti ja maksuhäi-
riömerkintä on poistettu luottotietorekisteris-
tä. On luultavaa, että normalisoitunut talou-
dellinen toimintamahdollisuus edesauttaa 
harmaan talouden estämistä ja vähentää 
olennaisesti velallisten tarvetta järjestellä 
omaisuuttaan normaalista poikkeavalla taval-
la. Halu työllistyä tai aloittaa yritystoiminta 
on parempi kuin siinä tilanteessa, että velka-
vastuu säilyy. Yleensä ihmisellä on voimakas 
halu toimia niin, että hänen kuolemansa jäl-
keen perilliset saavat hyödyn varallisuuden 
lisäyksestä. Saatavan lopullinen vanhentumi-
nen asettaisi ylivelkaantuneet henkilöt myös 
tässä suhteessa samaan asemaan kuin muut-
kin kansalaiset. 

Voidaan perustellusti odottaa, että vaiku-
tukset myös yhteiskunnan kustannusten kan-
nalta ovat selkeästi myönteisiä. Velkavastuun 
poistuminen on omiaan aktivoimaan kansa-
laisia niin, että he ovat halukkaampia huoleh-
timaan itse toimeentulostaan. Tämä vähentää 
toimeentulo- ja työttömyysturvamenoja. La-
ma-ajan suuren saatavakannan vanhentumi-
nen vähentänee tuntuvasti toimeentulotuki-
menoja. Jonkin verran vähennystä voitaneen 
odottaa myös muun muassa terveydenhuol-
lon, mielenterveyden ja päihdehuollon ku-
luissa. Edellä mainittuja määriä ei kuitenkaan 
pystytä arvioimaan. 

Uudistus ei pitkien määräaikojen vuoksi 

vaikuttane maksumoraalia heikentävästi. Sil-
lä ei pitäisi olla mainittavia negatiivisia vai-
kutuksia korkotasoon tai muihin luottokus-
tannuksiin. Ehdotus ei estä pitkien asuntolai-
nojen yleistymistä. Kun terveessä luotonan-
nossa vakuuden tulee olla turvaava, voidaan 
lähteä siitä, että vakuuden ja lainamäärän 
erotuksen perimiseen riittää ulosotolle sää-
detty määräaika. Tämän kannalta luottoajan 
pituudella ei ole merkitystä. Ehdotettu saata-
van lopullinen vanhentuminen ei estä suori-
tuksen saamista vakuudesta. 

Alle 18-vuotiaiden velallisten taloudellisen 
aseman selvittäminen viime kädessä hol-
housviranomaisen toimin edistää alaikäisten 
taloudellista turvallisuutta. Se, ettei alle 15-
vuotiaita koskevia luottotietoja rekisteröitäi-
si, saattaa vaikuttaa myös asenteisiin. On toi-
vottavaa, että rahoittaja ja sopijaosapuoli 
ovat korostetun varovaisia silloin, kun toimi-
taan alle 15-vuotiaan nimissä. 
 
6.  Asian valmistelu 

Esitys muodostaa ulosottolainsäädännön 
kokonaisuudistuksen neljännen ja viimeisen 
vaiheen. Esitys on valmisteltu oikeusministe-
riössä virkatyönä. Valmisteluun on osallistu-
nut myös oikeusministeriön nimeämiä ulos-
oton asiantuntijoita. 

Esitys pohjautuu oikeusministeriön 27 päi-
vänä kesäkuuta 2005 valmistuneeseen ehdo-
tukseen ulosottokaareksi ja verotäytäntöön-
panolaiksi (oikeusministeriö, Lausuntoja ja 
selvityksiä 2005:18). Ehdotusta varten tehtiin 
ulkopuolisen selvittäjän avulla selvitys ulos-
ottolain 9 ja 10 lukujen säännösten korjaus-
tarpeesta (oikeusministeriö, Lausuntoja ja 
selvityksiä 2005:4). 

Ehdotus lähetettiin lausunnolle kaikkiaan 
92 viranomaiselle, yhteisölle ja järjestölle. 
Lausunnoista on laadittu tiivistelmä (oikeus-
ministeriö, Lausuntoja ja selvityksiä 
2005:27). Sisäasianministeriö ja lääninhalli-
tukset suhtautuivat kriittisesti ulosoton väli-
portaan hallinnon lakkauttamiseen. Useissa 
lausunnoissa kiinnitettiin huomiota siihen, et-
tä palvelujen saatavuus tulee turvata, jos pii-
rien määrää vähennetään. Velkojien edustajat 
vastustivat saatavan lopullista vanhentumista. 
Muutoin lausunnot olivat pääosin myöntei-
siä. Alaikäisiä velallisia koskevia ehdotuksia 
pidettiin erityisen tarpeellisina. 
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Ulosotto-organisaatio 

Ulosoton organisaatiotyöryhmä antoi lop-
puraporttinsa 15 päivänä helmikuuta 2005 
(oikeusministeriö, Lausuntoja ja selvityksiä 
2005:3). Työryhmä muun muassa ehdotti 
ulosottolaitoksen keskushallinnon uudista-
mista hallintovirastomallin pohjalta, välipor-
taan hallinnon poistamista ja ulosoton piiri-
koon suurentamista. 

Oikeusministeriö asetti 14 päivä maalis-
kuuta 2005 työryhmän, jonka tehtävänä oli 
edellä mainitun organisaatiotyöryhmän lop-
puraportin jatkeeksi tehdä ehdotus ulosotto-
toimen keskushallinnon hallintomalliksi ja 
sen toteuttamiseksi. Ulosoton keskushallinto-
työryhmä antoi loppuraporttinsa 31 päivänä 
toukokuuta 2005 (oikeusministeriö, Lausun-
toja ja selvityksiä 2005:16). Myös siinä eh-
dotetaan, että ulosotto-organisaatio olisi kak-
siportainen. Keskustasolla toimisi keskushal-
lintovirasto, ja paikallistasolla olisi 22 ulosot-
topiiriä. Tämä kokonaisuus muodostaisi oi-
keusministeriön alaisen ulosottolaitoksen. 

Kihlakuntaselonteko on annettu eduskun-
nalle 7 päivänä huhtikuuta 2005. Selonteon 
mukaan kihlakunnanvirastojen nykyiset toi-
mialat kehittävät organisaatiotaan tavalla, jo-
ka parhaiten turvaa toimialan palvelujen saa-
tavuuden ja laadun. Kukin ministeriö päättää 
toimialansa organisaatioiden toimipaikkojen 
määrästä ja sijoittamisesta kihlakuntiin. Pal-
velupisteiden määrä säilytetään pääosin ny-
kyisellä tasolla. 

Eduskunta on käsitellyt kihlakuntaselonte-
koa, ja hallintovaliokunta on antanut asiasta 
mietintönsä (HaVM 2/2006 vp).  
 
Velkavastuun enimmäiskesto 

Ulosotto 2000-toimikunta katsoi välttämät-
tömäksi, että oikeusjärjestyksessä on jokin 
järjestelmä, joka estää elinikäisen velkavas-
tuun tai ainakin täytäntöönpanotoimet velka-
vastuun toteuttamiseksi kohtuuttoman pitkän 
ajan (Komiteanmietintö 1998:2 s. 395, 396 ja 
402—404). Sen, ettei velallinen kykene mak-
samaan velkojaan, ei luottoyhteiskunnassa 
pitäisi johtaa koko elämän mittaiseen maksu-
velvollisuuden toteuttamiseen ulosoton kaut-
ta. Toimikunta nosti esiin mahdollisuuden 
säätää ulosottoperusteelle voimassaoloaika, 
joka olisi eräänlainen vanhentumisaika. Toi-

mikunnan 15 jäsenestä neljä katsoi, ettei 
ulosottoperusteen voimassaolon rajoittamista 
pitäisi harkita. 

Vanhentumistoimikunta ehdotti mietinnös-
sään, että velka vanhentuisi lopullisesti, kun 
lainvoimaisen tuomion antamisesta on kulu-
nut 15 vuotta (Komiteanmietintö 2001:4). 
Tuomion puuttuessa lopullinen vanhentumi-
nen tapahtuisi 20 vuoden kuluttua velan 
erääntymisestä. Tarkoituksena oli, että maini-
tut vanhentumissäännökset korvaisivat ulos-
ottolakiin suunnitellut säännökset ulosottope-
rusteen täytäntöönpanokelpoisuuden määrä-
ajasta. Kysymys jakoi mielipiteitä voimak-
kaasti toimikunnassa. 

Vuonna 2001 eduskunnalle annettiin halli-
tuksen esitys laiksi ulosottolain muuttamises-
ta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 
216/2001 vp). Esitykseen sisältyivät sään-
nökset ulosottoperusteen täytäntöönpanokel-
poisuuden päättymisestä 15 tai 20 vuoden 
kuluttua tuomion antamisesta. Eduskunnassa 
ulosottolakiin lisättiin säännös ulosottoperus-
teen määräajan jatkamisesta kymmenellä 
vuodella tuomioistuimen päätöksellä. Uudis-
tus tuli voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2004. 
Lainmuutos on taannehtiva niin, että 1 päi-
vänä maaliskuuta 1993 tai sitä aikaisemmin 
annetut ulosottoperusteet menettävät täytän-
töönpanokelpoisuutensa 1 päivänä maalis-
kuuta 2008, jos sovellettava määräaika on 15 
vuotta. 

Hyväksyessään edellä mainitut ulosottolain 
muutokset eduskunta edellytti, että hallitus 
antaa seuraavalla vaalikaudella eduskunnalle 
esityksen siitä, miten sellainen saatava, jota 
koskeva ulosottoperuste on päättynyt, otetaan 
huomioon kuolinpesässä (EV 305/2002 vp ja 
LaVM 34/2002 vp). 

Vuonna 2002 annettiin hallituksen esitys 
velan vanhentumista ja julkista haastetta 
koskevan lainsäädännön uudistamisesta (HE 
187/2002 vp). Esityksessä ei ehdotettu velan 
lopullista vanhentumista. Esityksessä todet-
tiin, että asiallisesti ulosottoperusteen täytän-
töönpanokelpoisuuden määräaikaisuus ja ve-
lan lopullinen vanhentuminen koskevat sa-
maa kysymystä. Pidettiin kuitenkin tarkoi-
tuksenmukaisempana, että pitkien perintäai-
kojen tuottamiin ongelmiin puututaan mak-
sukyvyttömyyslainsäädännössä pikemmin 
kuin yleisessä siviilioikeudellisessa lainsää-
dännössä. 
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Hyväksyessään vanhentumislain eduskunta 
antoi lausuman, jonka mukaan hallituksen tu-
lee seurata, johtaako ulosottoperusteen mää-
räaikaisuus ilman, että samalla säädetään ve-
lan lopullisesta vanhentumisesta, epäasian-
mukaisiin menettelyihin ja kohtuuttomiin ti-
lanteisiin velkasuhteissa. Hallituksen edelly-
tettiin sen jälkeen arvioivan, onko aihetta 
säätää velan lopullisesta vanhentumisesta se-
kä antavan selvityksen ja tarvittaessa lakiesi-
tyksen seuraavan vaalikauden aikana 
(EV 278/2002 vp ja TaVM 28/2002 vp). 

Vuonna 2004 annettiin hallituksen esitys 
perintökaaren velkavastuusäännösten muut-
tamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 
(HE 14/2004 vp). Esityksen mukaan saatava, 
jota koskevan ulosottoperusteen täytäntöön-
panokelpoisuus on päättynyt, on maksettava 
kuolinpesän varoista viimesijaisena. Uudistus 
tuli voimaan 1 päivänä marraskuuta 2004. 
Edellä mainittuun esitykseen on myös kirjat-
tu, että hallituksen on tarkoitus selvittää, 
minkälaisin säännöksin velka voitaisiin julis-
taa lopullisesti vanhentuneeksi tuomioistui-
men päätöksellä velallisen hakemuksesta. 

Hyväksyessään perintökaaren velkavastuu-
säännösten uudistamista koskevat lait edus-
kunta edellytti, että hallitus hyvissä ajoin en-
nen kuluvan vaalikauden päättymistä antaa 
esityksen siitä, millaisilla edellytyksillä vel-
ka, jota koskevan ulosottoperusteen täytän-
töönpanokelpoisuus on lakannut, voidaan 
katsoa lopullisesti vanhentuneeksi 
(EV 100/2004 vp ja LaVM 6/2004 vp). 

Oikeusministeriön asettama velkahallinta-
työryhmä, jossa oli edustajia neljästä ministe-
riöstä ja Kuluttajavirastosta, antoi toimenpi-
de-ehdotuksensa vuonna 2004 (oikeusminis-
teriö, Työryhmämietintö 2004:7). Toimenpi-
de-ehdotusten laatiminen perustui hallitusoh-
jelmaan. Työryhmä katsoi, että velallisen ti-
lanteen tulisi olla ulosoton määräajan päät-
tymisen jälkeen mahdollisimman selkeä ja 
että velkavastuu tämän jälkeen rajataan sel-
viin väärinkäytöstilanteisiin. Työryhmä eh-
dotti, että saatavan lopullisesta vanhentumi-
sesta säädettäisiin yhdenmukaisella tavalla 
ulosoton määräaikojen kanssa.  

Eduskunnan talousvaliokunta osoitti oi-
keusministeriölle kirjeen 2 päivänä maalis-

kuuta 2005, jossa hallitusta kiirehditään an-
tamaan esitys velkavastuun enimmäiskestos-
ta. Talousvaliokunta antoi perustuslakivalio-
kunnalle lausuntonsa hallituksen toimenpi-
dekertomuksen johdosta (TaVL 13/2005 vp). 
Lausunnossa valiokunta piti nopeita toimen-
piteitä velkavastuun rajoittamisen ja asian 
seuraamisen osalta edelleen tarpeellisena. 

Oikeusministeriö järjesti 15 päivänä maa-
liskuuta 2005 asiantuntijoiden keskusteluti-
laisuuden velkavastuun enimmäiskestosta. 
Asiantuntijat kannattivat saatavan lopullista 
vanhentumista. 
 
7.  Muita es i tykseen vaikuttavia 

seikkoja 

Ehdotetun ulosottokaaren 4—6 luku ovat 
samansisältöisiä kuin vastaavat ulosottolain 
luvut kokonaisuudistuksen kolmannen vai-
heen esityksessä (HE 13/2005 vp). Säännök-
set otettaisiin ulosottokaareen asiallisesti sii-
nä muodossa kuin eduskunta on ne hyväksy-
nyt. 

Eduskunnalle on annettu kihlakuntaselon-
teko 7 päivänä huhtikuuta 2005. Eduskunnan 
hallintovaliokunta on antanut ehdotuksesta 
mietintönsä (HaVM 2/2006 vp).  

Eduskunnassa on tehty lakialoite 
(LA 133/2003 vp), jossa 105 kansanedustajaa 
ehdottaa velan lopullista 15 vuoden vanhen-
tumisaikaa. Toissijaisesti velka vanhentuisi 
20 vuodessa erääntymisestä. Väärinkäytösti-
lanteissa vanhentumisaikaa voitaisiin jatkaa 
kymmenellä vuodella samoilla perusteilla, 
joilla ulosottoperusteen määräaikaa voidaan 
nykyisen sääntelyn mukaan jatkaa. Lakialoit-
teen mukaan säännökset asiasta otettaisiin 
vanhentumislakiin. Talousvaliokunta on 
kuullut asiantuntijoita lakialoitteen johdosta. 

Valtiovarainministeriössä ja verohallinnos-
sa on valmisteilla niin sanottu verotilijärjes-
telmä, jossa verojäämät näkyisivät yhtenä 
miinussaldona. Tätä jäämien kokonaismäärää 
perittäisiin myös ulosotossa. Järjestelmä kos-
kisi alkuvaiheessa ilmeisesti vain yritysvero-
tusta. Verotilijärjestelmään siirtymiseen liit-
tyy ulosoton osalta useita erityiskysymyksiä, 
jotka tulee ratkaista verotilijärjestelmää kos-
kevassa lainsäädännössä. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

 
1.  Lakiehdotusten perustelut  

1.1. Ulosottokaari 

Ehdotetulla ulosottokaarella kumottaisiin 
nykyinen ulosottolaki. Yleisperustelujen jak-
sossa 4 on selostettu, millä tavalla useat 
ulosottolain nykyisistä luvuista otettaisiin 
muuttamattomina ulosottokaareen. Siltä osin 
kuin muutoksia ei ehdoteta, kyseisen pykälän 
kohdalla viitataan voimassa olevaan säänte-
lyyn ja sitä koskevaan hallituksen esitykseen. 
 
1 luku. Yleiset säännökset 

Lukuun tehtäisiin muutokset, jotka johtuvat 
yleisperustelujen 4 jaksossa selostetusta 
ulosoton organisaatiomuutoksesta. Muutok-
set tehtäisiin ulosottoviranomaisia ja ulos-
oton hallintoa koskeviin pykäliin. Muulta 
osin lukuun otettaisiin muuttamattomina 
ulosottolain vastaavan luvun säännökset siinä 
muodossa kuin ne ovat 1 päivänä maaliskuu-
ta 2004 voimaan tulleessa toisen vaiheen 
osittaisuudistuksessa.  
 
 
Soveltamisala ja määritelmiä 
 

1—6 §:ksi otettaisiin nykyisen ulosottolain 
1 luvun 1 ja 1a—1e § muuttamattomina (HE 
216/2001 vp). 
 
 
Ulosottoviranomaiset 
 

7 §. Ulosottomiehet. Pykälän 1 momentin 
mukaan ulosottomiehinä toimivat kihlakun-
nanvoudit ja heidän alaisinaan kihlakun-
nanulosottomiehet. Kihlakunnanulosottomie-
hille kuuluisivat ne tehtävät, jotka kihlakun-
nanvouti hänelle määrää. Yleisperustelujen 
jaksossa 4 todetulla tavalla avustavan ulosot-
tomiehen virkanimike ehdotetaan muutetta-
vaksi kihlakunnanulosottomieheksi. 

Momentilla korvataan ulosottolain 1 luvun 
2 §, jonka mukaan ulosottomiehenä toimii 
kihlakunnanvouti. Ulosottokaaren mukaan 

ulosottomiehiä olisivat siten sekä kihlakun-
nanvoudit että kihlakunnanulosottomiehet. 
Se, mitä ulosottokaaressa ja muussa laissa 
säädetään ulosottomiehestä, koskisi kihla-
kunnanvoutia ja kihlakunnanulosottomiestä 
sen mukaan, kummalle tehtävä ulosottokaa-
ren mukaan kuuluu. Kihlakunnanvoudin tu-
lee itse hoitaa ehdotetussa 9 §:ssä säädetyt 
tehtävät. Kihlakunnanulosottomiesten alai-
suussuhde kihlakunnanvoutiin nähden säily-
tettäisiin niin, että kihlakunnanvouti antaa 
tehtävät kihlakunnanulosottomiehelle. Tämä 
vastaa ulosottolain 1 luvun 4 §:ää. Käytän-
nössä kihlakunnanulosottomiehet hoitaisivat 
jatkossakin heille annetut tehtävät varsin it-
senäisesti. 

Eräissä erityislaeissa säädetään, että tietty 
tehtävä kuuluu ulosottomiehen yksinomai-
seen toimivaltaan. Tällainen säännös on esi-
merkiksi riitauttamattomia vaatimuksia kos-
kevan eurooppalaisen täytäntöönpanoperus-
teen käyttöönotosta annetun Euroopan par-
lamentin ja neuvoston asetuksen soveltami-
sesta annetun lain (825/2005) 6 §:n 2 mo-
mentissa. Sen mukaan ulosottomiehen tulee 
itse päättää asetuksen 23 artiklassa tarkoite-
tuista täytäntöönpanoa lykkäävistä tai rajoit-
tavista toimenpiteistä. Mainittu säännös tar-
koittaisi siten sitä, että yksinomainen toimi-
valta sanotussa asiassa kuuluu kihlakunnan-
voudille. 

Esityksen mukaan ulosottoasioita ei enää 
hoitaisi nimismies. Toimivalta käsitellä ulos-
ottoasioita kuuluisi täysitoimisille kihlakun-
nanvoudeille alaisineen sekä Ahvenanmaan 
maakunnassa maakunnanvoudille alaisineen. 

Kihlakunnanvoudin virkanimike ehdote-
taan pidettäväksi toistaiseksi ennallaan. Tar-
vittaessa nimikkeen muuttamista voidaan 
harkita myöhemmin sen mukaan, minkälais-
ten muutosten kohteeksi kihlakuntajaotus ja 
valtion paikallishallinnon järjestäminen 
mahdollisesti tulevat. Jos kihlakunnanvoudin 
virkanimikkeen etuliite muuttuu, tulee harkit-
tavaksi myös nyt ehdotetun kihlakun-
nanulosottomiehen virkanimikkeen sopivuus. 

Pykälän 2 momentissa kihlakunnanvoudille 
asetetaan velvollisuus valvoa, että kihlakun-
nanulosottomiehet ja ehdotetussa 8 §:ssä tar-
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koitetut muut alaisensa virkamiehet hoitavat 
heille annetut tehtävät lainmukaisesti ja 
asianmukaisesti sekä noudattavat heille an-
nettuja määräyksiä. 

Momentti vastaa ulosottolain 1 luvun 7 §:n 
1 momenttia. Momenttiin otettaisiin nimen-
omainen maininta siitä, että kihlakunnan-
voudin tulee valvoa alaistensa virkamiesten 
toimien lainmukaisuutta asianmukaisuuden 
lisäksi. Näin varmistetaan se, ettei valvonta-
tehtävää ymmärretä liian suppeasti yksin-
omaan luvun 19 §:ssä tarkoitetussa merkityk-
sessä. Virkatointen lainmukaisuus voidaan 
saattaa valitusasiana tuomioistuimen ratkais-
tavaksi 11 luvun järjestyksessä. 

Pykälän 3 momentissa olisi säännös siitä, 
että kihlakunnanvouti voi siirtää alaiselleen 
virkamiehelle antamansa tehtävän toiselle 
virkamiehelle tai ottaa tehtävän itse hoitaak-
seen. Momentti vastaa ulosottolain 1 luvun 7 
§:n 2 momenttia. 

8 §. Muut virkamiehet. Ehdotettu pykälä 
koskee muussa kuin kihlakunnanulosotto-
miehen virassa kihlakunnanvoudin alaisuu-
dessa työskenteleviä virkamiehiä, kuten esi-
merkiksi toimistohenkilökuntaa ja ulosoton 
ylitarkastajia. 

Kihlakunnanvouti saisi tarvittaessa määrätä 
myös muulle alaiselleen virkamiehelle kihla-
kunnanulosottomiehelle kuuluvia täytän-
töönpanotehtäviä, jos kyseinen virkamies 
täyttää kihlakunnanulosottomiehen kelpoi-
suusvaatimukset. Siitä virkamiehestä, jolle 
kihlakunnanvouti on antanut kihlakun-
nanulosottomiehelle kuuluvia tehtäviä, olisi 
voimassa, mitä kihlakunnanulosottomiehestä 
säädetään. 

Pykälällä korvataan ulosottolain 1 luvun 
6 §, jonka mukaan ulosottomies saa antaa yk-
sittäisiä täytäntöönpanotehtäviä muulle alai-
selleen virkamiehelle. Kun muun virkamie-
hen tulee täyttää kihlakunnanulosottomiehen 
kelpoisuusvaatimukset, estettä antaa tehtäviä 
laajemminkin muulle virkamiehille ei olisi. 
Kihlakunnanvoudin valvontavelvollisuus 
koskisi myös puheena olevia muita virka-
miehiä. Täytäntöönpanotehtävien jakaminen 
eri henkilöstöryhmien välillä tulee toteuttaa 
siten, että ehdotetun 3 luvun 13 §:n mukai-
sesti aina yksi virkamies toimii vastaavana 
ulosottomiehenä. 

Esityksessä on oikeusturvasyistä päädytty 

siihen, ettei kihlakunnanvoudin yksinomai-
seen toimivaltaan kuuluvia asioita voida an-
taa muulle kuin kihlakunnanvoudille. Näin 
ollen esimerkiksi ylitarkastajat voisivat hoi-
taa vain kihlakunnanulosottomiehen tehtäviä. 

9 §. Kihlakunnanvoudin yksinomainen toi-
mivalta. Kihlakunnanvoudin yksinomaista 
toimivaltaa koskeva pykälä vastaisi asialli-
sesti ulosottolain 1 luvun 5 §:ää (HE 13/2005 
vp). Pykälään tehtäisiin muuttuneita pykälä-
numerointeja koskevat korjaukset viittaus-
säännöksiin sekä eräitä teknisiä muutoksia. 
Edellä 7 §:n kohdalla mainituista syistä pykä-
lä koskisi kihlakunnanvoudin eikä ulosotto-
miehen yksinomaista toimivaltaa. 

Pykälän 1 kohdassa toimitsijan asettamisel-
la ei tarkoitettaisi myyntitehtävän antamista 
ehdotetun 5 luvun 75 §:n mukaisesti huuto-
kaupantoimittajalle. Siitä voisi päättää myös 
kihlakunnanulosottomies. 

Pykälään ehdotetaan selvyyden vuoksi 
otettavaksi uudeksi 12 kohdaksi viittaussään-
nös, jonka mukaan kihlakunnanvoudin tulee 
hoitaa muussa laissa kihlakunnanvoudin yk-
sinomaiseen toimivaltaan säädetyt tehtävät. 
Tällainen säännös on esimerkiksi ehdotetun 
7 §:n 1 momentin kohdalla mainitussa laissa. 

10 §. Tuomioistuimet. Pykälän mukaan 
yleiset tuomioistuimet toimivat ulosottoasi-
oissa muutoksenhakuviranomaisina sekä kä-
sittelevät niiden tehtäviksi erikseen säädetyt 
ulosottoasiat. Pykälä vastaa ulosottolain 1 lu-
vun 2 a §:ää. 
 
 
Ulosottotoimen hallinto 
 

Ulosottolaitos ehdotetaan yleisperustelujen 
jaksossa 4 todetuista syistä organisoitavaksi 
kaksiportaiseksi. Hallintovirastoa koskevat 
ulosottokaaren säännökset tulisivat voimaan 
siinä yhteydessä, kun hallintovirasto peruste-
taan lailla. Siihen saakka toimittaisiin nykyi-
sen organisaation pohjalta. 

Ehdotetun 12 luvun 1 §:n nojalla tarkem-
mat säännökset ulosottotoimen hallinnon jär-
jestämisestä annettaisiin nykyiseen tapaan 
valtioneuvoston asetuksella. 

11 §. Ulosottolaitoksen organisaatio. Pykä-
län 1 momentissa säädettäisiin, että ulosotto-
laitos muodostuu keskushallinnosta ja sen 
alaisista paikallisista ulosottovirastoista. 
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Ulosottovirastot olisivat suoraan keskushal-
linnon alaisia ilman väliportaan hallintoa. 

Keskushallinnosta huolehtisi 2 momentin 
mukaan valtakunnallinen ulosoton hallintovi-
rasto (hallintovirasto). Nimike hallintovirasto 
olisi tässä vaiheessa tekninen. Viraston ni-
mestä säädettäisiin myöhemmin erikseen lail-
la, kuten ehdotetusta 12 §:n 2 momentista 
käy ilmi. 

Ulosottolain 1 luvun 10 §:n 2 momentin 
mukaan ulosottoviranomaiset ja ulosottotoi-
men hallinto kuuluvat oikeusministeriön hal-
linnonalaan. Vastaavasti puheena olevassa 
momentissa säädettäisiin, että hallintovirasto 
ja ulosottovirastot kuuluvat oikeusministeri-
ön hallinnonalaan. Koko paikallinen ulosot-
tohenkilöstö, toisin sanoen kihlakunnan-
voudit ja heidän alaisensa virkamiehet olisi-
vat oikeusministeriön hallinnonalalla. 

Ulosottolain 1 luvun 3 §:n mukaan paikal-
linen ulosottotoimi järjestetään kihlakunnit-
tain. Oikeusministeriö voi antaa pykälän no-
jalla määräyksiä yhteistoiminta-alueista ja 
tehtävien hoitamisesta toisen kihlakunnan 
alueella. Ennen viimeksi mainitun määräyk-
sen antamista oikeusministeriön tulee kuulla 
lääninhallitusta. Ulosottopiiriin voi siten oi-
keusministeriön päätöksellä kuulua useita 
kihlakuntia. Oikeusministeriö on antanut 
yleisperustelujen jaksossa 2 mainitut piirejä 
koskevat määräykset. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin, että 
ulosottoviraston toimialue muodostuu yhdes-
tä tai useammasta kihlakunnasta. Kihlakunta-
jaosta ei siten luovuttaisi, mutta kihlakunnis-
ta muodostettaisiin nykyistä suurempia ulos-
ottopiirejä. Ulosottoviraston toimialuetta ni-
mitettäisiin laissa ulosottopiiriksi. Nimitys on 
vakiintunut ja sitä voidaan pitää luontevana 
puhuttaessa ulosottotoimen alueellisesta jao-
tuksesta. 

Ulosottoviraston toimialueesta säädettäisiin 
oikeusministeriön asetuksella. Hallintoviras-
to voisi tehdä esityksen ministeriölle toimi-
alueista asetusta varten. Nykyisin piireistä 
määrätään oikeusministeriön päätöksellä. 
Asian merkittävyyden vuoksi olisi kuitenkin 
asianmukaista, että piirijaotus määrätään 
säädöksessä. Hallintoviraston tehtävä olisi 
järjestää kussakin piirissä alueellisesti ja toi-
minnallisesti riittävät ja asianmukaiset ulos-
ottopalvelut. 

Yksikköjen sijoituspaikat määrättäisiin hal-
lintopäätöksellä. Momentin mukaan ulosot-
toviraston toimipaikoista määrättäisiin oike-
usministeriön päätöksellä. Toimipaikoilla 
tarkoitetaan päätoimipaikkoja ja sivutoimi-
paikkoja. Tarkoitus on, että toimipaikkaver-
kosto on tiheä, mutta kaikissa toimipaikoissa 
ei ole jatkuvaa toimintaa. Osa sivutoimipai-
koista sijaitsisi eri hallinnonalojen yhteisissä 
palvelupisteissä. Sellaisia sivutoimipaikkoja, 
joissa ei ole jatkuvaa toimintaa, käytettäisiin 
muun muassa silloin, kun velallinen toivoo 
tapaamista tai kun henkilökohtainen tapaa-
minen on muusta syystä tarpeen.  

12 §. Hallintovirasto. Tarkoitus on, että 
myöhemmin annettavassa hallintovirastoa 
koskevassa laissa ja sen nojalla mahdollisesti 
annettavassa valtioneuvoston asetuksessa se-
kä oikeusministeriön työjärjestyksessä määri-
tellään lähemmin oikeusministeriön ja hallin-
toviraston keskinäinen suhde. Ulosottokaaren 
1 lukuun otettaisiin vain merkityksellisimmät 
tehtävät, jotka kuuluvat oikeusministeriölle 
ja hallintovirastolle. 

Ulosottolain 1 luvun 10 §:n 1 momentin 
mukaan ulosottotoimen yleinen johto, ohjaus 
ja valvonta kuuluu oikeusministeriölle. Nämä 
tehtävät siirrettäisiin yleisperusteluissa tode-
tuista syistä hallintovirastolle.  

Pykälän 1 momentin mukaan hallintoviras-
tolle kuuluisi hallinnollinen ulosottotoimen 
yleinen johto, ohjaus ja valvonta. Sana ”hal-
linnollinen” rajaa hallintoviraston toimival-
lan ulkopuolelle ulosottomiesten lainkäyttö-
ratkaisut. Hallintoviraston ohjaustehtävään 
kuuluisi huolehtia ulosottotoimen yhtenäi-
syydestä sellaisissa asioissa, joissa ei ole ky-
symys ulosottomiesten varsinaisesta lainkäy-
töstä. Esimerkiksi menettelytapoja voitaisiin 
ohjata antamalla suosituksia silloin, kun ei 
ole kysymys ulosottomiehen harkintaoikeu-
desta oikeus- tai näyttökysymyksissä. Ulos-
ottomiehet ovat lain mukaan puolueettomia 
lainkäyttöviranomaisia. Tämä tarkoittaa 
myös riippumattomuutta hallinnollisista vi-
ranomaisista. 

Käytäntöjen yhtenäisyyttä ohjaavia hallin-
toviraston toimia voidaan pitää perusteltuna 
etenkin sellaisissa massaluonteisissa ja yk-
sinkertaisissa asioissa, joihin ei yleensä liity 
juridista harkintaa ja joiden yhdenmukainen 
ja tehokas sujuminen on keskeistä koko lai-
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toksen toiminnan kannalta. Menettely veron-
palautuksen massaluonteisessa ulosmittauk-
sessa on eräs esimerkki tällaisista asiaryh-
mistä. Ulosottomiehellä olisi kuitenkin ta-
pauskohtainen itsenäinen harkintamahdolli-
suus, kun asian erityispiirteet antavat siihen 
aihetta. 

Varsinaisten lainkäyttötehtävien osalta hal-
lintoviraston koulutustoiminnan merkitys ko-
rostuu. Kun ulosottohenkilöstö saa tietoja 
sääntelystä ja sen tavoitteista sekä oikeuskäy-
tännöstä, edistetään samalla yhdenmukaista 
lainkäyttöä. 

Hallintoviraston tulee momentin mukaan 
erityisesti huolehtia ulosottolaitoksen palve-
lujen alueellisesta saatavuudesta. Tästä on 
tärkeää säätää nimenomaisesti, koska piiri-
kokoa suurennettaisiin olennaisesti. Piirien 
vähentäminen ei saa johtaa palvelujen alueel-
lisen saatavuuden heikentymiseen. Hallinto-
virasto huolehtisi siitä, että oikeusministeriön 
päätöksellä määrätyissä toimipaikoissa on 
saatavilla riittävästi ulosoton palveluja. 

Ulosottopalvelujen saatavuutta on paran-
nettu jo aiemmilla uudistuksilla. Erityisesti 
se, että hakija voi kääntyä lähimmän ulosot-
tomiehen puoleen asian vireillepanossa sekä 
se, että kunkin velallisen ulosottoasiat on 
koottu samalle vastaavalle ulosottomiehelle, 
edesauttavat palvelujen saatavuutta. Mainitut 
uudistukset menettävät kuitenkin osan perus-
teistaan, jos lähin tai vastaava ulosottomies 
on maantieteellisesti kovin etäällä. Yleispe-
rustelujen jaksossa 4 on käsitelty keinoja 
palvelujen turvaamiseen. 

Pykälän 2 momentissa olisivat säännökset 
siitä, että hallintoviraston päällikön nimittää 
oikeusministeriö ja että muutoin hallintovi-
raston nimestä, tehtävistä, viroista ja muusta 
järjestämisestä säädetään erikseen lailla. Hal-
lintovirastoa koskevat yksityiskohtaiset 
säännökset tulevat todennäköisesti sitä kos-
kevaan valtioneuvoston asetukseen. Ulosot-
tokaaren 1 luvussa ei ole tarkoituksenmu-
kaista säätää hallintoviraston organisaatiosta 
ja toiminnasta ehdotettua yksityiskohtai-
semmin. 

13 §. Ulosottovirastot. Nykyisin ulosoton 
paikallisia toimintayksikköjä ovat kihlakun-
tajärjestelmän mukaisesti joko kihlakunnan 
erillisvirastot tai kihlakunnanviraston ulosot-
to-osastot. Uudistuksen tarkoituksena on 

olennaisesti vähentää ulosottopiirien luku-
määrää. On välttämätöntä, että paikallisena 
yksikkönä ovat kaikissa piireissä erillisviras-
tot. Asiaa on käsitelty yleisperustelujen jak-
sossa 4. 

Pykälän 1 momentin mukaan ulosottoviras-
toissa toimivat kihlakunnanvoudit ja heidän 
alaisensa virkamiehet. Viraston päällikkönä 
toimisi nykyiseen tapaan johtava kihlakun-
nanvouti.  

Viraston päällikkö vahvistaisi 2 momentin 
mukaan viraston työjärjestyksen. Tämä vas-
taa ulosottolain 1 luvun 14 §:ää. 

Pykälän 3 momentissa olisi vielä viittaus 
siihen, että paikallisesta ulosottoviranomai-
sesta Ahvenanmaan maakunnassa säädetään 
erikseen. Tällä tarkoitetaan Ahvenanmaan 
maakunnan maakunnanvoudinvirastosta an-
nettua lakia (898/1979). Ahvenanmaan maa-
kunta ei kuulu nykyiseen kihlakuntajaotuk-
seen eikä paikallishallintolaki koske sitä. 
Myöskään ehdotetut säännökset eivät vaikut-
taisi Ahvenanmaan ulosottotoimen paikalli-
seen järjestämiseen. Maakunnanvoudinviras-
to olisi ulosoton valtakunnallisen hallintovi-
raston alainen ja kuuluisi oikeusministeriön 
hallinnonalaan. 

14 §. Nimittäminen ja kelpoisuusvaatimuk-
set. Ulosottolain 1 luvun 13 §:n 1 momentin 
mukaan kihlakunnanvoudin nimittää oi-
keusministeriö. Nyt ehdotetaan, että johtavan 
kihlakunnanvoudin ja kihlakunnanvoudin 
nimittäisi hallintovirasto. Tästä otettaisiin 
säännös pykälän 1 momenttiin. 

Nykyisin kihlakunnanvoudin kelpoisuus-
vaatimuksena on ulosottolain 1 luvun 13 §:n 
2 momentin mukaan oikeustieteen kandidaa-
tin tutkinto ja hyvä perehtyneisyys ulosotto-
toimeen. Kihlakunnanvoudin kelpoisuusvaa-
timuksia muutettaisiin joustavammaksi, jotta 
kihlakunnanvoudiksi voitaisiin pätevöityä 
muullakin tavalla kuin toimimalla ulosotto-
laitoksen palveluksessa. 

Pykälän 2 momentin mukaan kihlakunnan-
voudiksi voidaan nimittää oikeustieteen kan-
didaatin tai oikeustieteen maisterin tutkinnon 
suorittanut Suomen kansalainen, joka on hy-
vin perehtynyt ulosottotoimeen tai joka on 
saavuttanut muissa tehtävissä viran menes-
tyksellisen hoitamisen edellyttämän taidon ja 
jolla on tehtävän hoitamiseen tarvittavat hen-
kilökohtaiset ominaisuudet. Oikeustieteen 
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maisterin tutkinto on 1 päivänä elokuuta 
2005 voimaan tulleen uuden tutkintojärjes-
telmän mukainen ylempi korkeakoulututkin-
to, joka korvaa oikeustieteen kandidaatin tut-
kinnon. 

Kihlakunnanvoudin tulisi olla Suomen 
kansalainen. Tämä ehto kuuluu kelpoisuus-
vaatimuksiin nykyisinkin. Valtion virkamies-
lain (750/1994) 7 §:n 7 kohdan mukaan vain 
Suomen kansalainen voidaan nimittää vir-
kaan, johon kuuluu ulosottomiehen tehtäviä. 
Sama koskee nykyisiä avustavia ulosotto-
miehiä ja tulevia kihlakunnanulosottomiehiä. 

Muissa tehtävissä saavutettu taito viran 
menestykselliseen hoitamiseen olisi vaihto-
ehtoinen pätevöitymistapa. Esimerkiksi sel-
lainen toiminta tuomarin tehtävissä, perintä- 
tai luottolaitoksessa taikka asianajotehtävis-
sä, jossa asianomainen on hankkinut riittä-
västi ulosotto-oikeudellista osaamista ja asi-
antuntemusta, toisi kelpoisuuden kihlakun-
nanvoudin virkaan. 

Lisäksi momentissa edellytetään, että jo-
kaisella nimitettävällä henkilöllä tulee olla 
tehtävään tarvittavat henkilökohtaiset omi-
naisuudet. Tätä vastaavaa säännöstä ei ole 
nykyisissä kelpoisuusvaatimuksissa. Käytän-
nön nimittämistoimissa on toisinaan jouduttu 
pohtimaan sitä, onko nimitettävä henkilö 
paitsi pätevä, myös sopiva kihlakunnan-
voudin virkaan. Ulosottomiesten laajat toi-
mivaltuudet ja oikeudellinen harkintavalta 
edellyttävät, että nimitettävän henkilön voi-
daan luottaa toimivan tehtävissään vastuulli-
sesti ja asianmukaisesti. Kihlakunnanvoudin 
tehtävät ovat usein lähellä tuomarin tehtäviä. 
Tuomareiden nimittämisestä annetun lain 
(205/2000) 11 §:n 1 momentissa edellyte-
tään, että tuomariksi nimitettävällä on tarvit-
tavat henkilökohtaiset ominaisuudet. 

Johtavaa kihlakunnanvoutia koskisivat sa-
mat kelpoisuusvaatimukset kuin kihlakun-
nanvoutia. Sen lisäksi johtavaksi kihlakun-
nanvoudiksi nimitettävältä edellytettäisiin 
momentin mukaan hyvää johtamistaitoa. Täl-
laisen vaatimuksen säätäminen nimenomai-
sesti korostuu piirikoon suurentuessa. 

Kihlakunnanulosottomiehen nimittämisestä 
ja kelpoisuusvaatimuksista säädettäisiin val-
tioneuvoston asetuksella. Pykälän 3 moment-
tiin otettaisiin tästä nimenomainen valtuus-
säännös.  

Esteellisyys ja asianmukaisuuden vaatimus 
 

15—23 § olisivat samansisältöisiä kuin 
ulosottolain 1 luvun vastaavat pykälät 
(HE 216/2001 vp). 
 
Ulosottorekisteri 
 

24 §. Ulosoton tietojärjestelmä ja ulosotto-
rekisteri. Pykälän 1 momentin mukaan hallin-
tovirasto huolehtii tietojärjestelmän ylläpitä-
misestä ja kehittämisestä. Nykyisin tehtävä 
kuuluu oikeusministeriölle. Muutoin pykälä 
olisi samanlainen kuin vastaava pykälä ulos-
ottolain 1 luvussa. 

25 §. Rekisterinpitäjät. Pykälään tehtäisiin 
korjaus siitä, että oikeusministeriön sijasta 
hallintovirasto huolehtii rekisterin ylläpidosta 
ja antaa teknisiä määräyksiä. 

26 § olisi samansisältöinen kuin vastaava 
pykälä nykyisessä ulosottolain 1 luvussa (HE 
216/2001 vp). 

27 §. Oikeus käsitellä tietoja. Pykälän 2 
momentin mukaan kihlakunnanvoudit, heidän 
alaisensa virkamiehet sekä oikeusministeriön 
ja hallintoviraston asianomaiset virkamiehet 
saavat käsitellä ulosottorekisterin tietoja. 
Momentissa otettaisiin täten huomioon ehdo-
tetut ulosotto-organisaatiota koskeva sään-
nökset. Tietojen käsittelyn edellytykset ja ra-
joitukset olisivat samansisältöisiä kuin ny-
kyisessä laissa. 

28 ja 29 § vastaisivat nykyisiä ulosottolain 
1 luvun vastaavia pykäliä (HE 216/2001 vp). 
 
Rekisteritietojen julkisuus ja luovuttaminen 
 

30 § olisi samansisältöinen kuin ulosotto-
lain 1 luvun vastaava pykälä (HE 216/2001 
vp). 

31 §. Todistus ulosottorekisteristä. Pykälän 
5 momentiksi otettaisiin viittaussäännös eh-
dotettuun 3 luvun 113 §:n 2 momenttiin, jos-
sa säädetään alaikäistä koskevien rekisteritie-
tojen yleisöjulkisuudesta. 

32 §. Luottotietotoiminnan harjoittajan oi-
keus tiedonsaantiin. Myös tämän pykälän 5 
momentiksi otettaisiin viittaussäännös 3 lu-
vun 113 §:n 2 momenttiin, jossa säädetään 
alaikäistä koskevien luottotietojen luovutta-
misesta. 

33 § olisi samansisältöinen kuin vastaava 



 HE 83/2006 vp 
  

 

39

säännös nykyisessä ulosottolain 1 luvussa 
(HE 216/2001 vp). 

34 §. Asianosaiselle annettava tuloste. Py-
kälä vastaa asiallisesti nykyistä sääntelyä. 
Pykälän 2 momentissa oleva säännös asian-
osaisille annettavasta mahdollisuudesta seu-
rata tietojärjestelmästä asiansa käsittelyä kir-
joitettaisiin hieman nykyistä väljempään 
muotoon. Mahdollisuus asian seuraamiseen 
on valmisteilla ja toteutunee joidenkin vuosi-
en kuluttua. 

35 §. Tietojen luovuttaminen teknisen käyt-
töyhteyden avulla. Pykälän mukaan hallinto-
virasto voi päättää teknisen käyttöyhteyden 
perustamisesta. Nykyisin tehtävä kuuluu oi-
keusministeriölle. 
 
2 luku. Ulosottoperusteet 

Lukuun otettaisiin muuttamattomina pää-
osa ulosottolain 2 luvun säännöksistä. Ne on 
uudistettu ulosottolainsäädännön toisessa 
osittaisuudistuksessa ja ovat tulleet voimaan 
1 päivänä maaliskuuta 2004 (HE 216/2001 
vp).  
 
Ulosottoperuste täytäntöönpanon edellytyk-
senä 
 

1 §. Yleinen säännös. Pykälän 1 momentis-
ta poistettaisiin tarpeettomana ulosottomie-
hen velvollisuus tarkistaa, ettei ulosottokel-
poisuuden määräaika ole kulunut umpeen. 
Ehdotuksen mukaan saatava vanhentuu sa-
manaikaisesti, kun sanottu määräaika kuluu 
umpeen. Muutoin pykälä vastaa nykyistä. 

2 § olisi samansisältöinen kuin ulosottolain 
2 luvun vastaava pykälä (HE 216/2001 vp). 
 
Tuomion lainvoimaisuus 
 

3 §. Lainvoimainen tuomio. Pykälän 2 mo-
menttiin tehtäisiin ehdotetuista 10 luvun 
säännöksistä johtuva korjaus täytäntöönpa-
non keskeytystä koskeviin pykäläviittauksiin. 

4 §. Lainvoimaa vailla oleva tuomio. Pykä-
lä olisi muutoin samansisältöinen kuin ny-
kyinen vastaava pykälä, mutta siinä viitattai-
siin myös luvun 11 §:ään ja muuttunutta la-
kia vastaavasti lisäksi 12 §:ään. 

5—8 §:ään tehtäisiin vähäisiä sanonnalli-
sia muutoksia yhtenäisen ilmaisutavan saa-

vuttamiseksi sekä korjattaisiin muuttuneita 
lukuja koskevat viittaussäännökset. 

9—12 § olisivat samansisältöisiä kuin 
ulosottolain 2 luvun vastaavat pykälät 
(HE 216/2001 vp). 
 
Keskeytysmääräys ja täytäntöönpanon pe-
ruuttaminen 
 

13 §. Keskeytysmääräys. Pykälässä oleva 
keskeyttämistä koskeva viittaussäännös kor-
jattaisiin koskemaan ehdotettua 10 lukua ja 
siirrettäisiin pykälän 1 momentista 2 mo-
menttiin.  

Pykälän 2 momenttiin lisättäisiin säännös 
siitä, että ulosottomiestä tulee tarvittaessa 
kuulla keskeytysmääräyksen johdosta. Ehdo-
tetun 10 luvun 21 ja 22 §:n mukaisia keskey-
tysmääräyksen perusteita ja sisältövaihtoeh-
toja sovellettaisiin myös ulosottoperustetta 
koskevassa muutoksenhaussa. Ulosottomie-
hen kuuleminen täytäntöönpanon tilasta ja 
muista keskeytysarviointiin vaikuttavista sei-
koista saattaisi olla paikallaan. Kuuleminen 
voitaisiin toimittaa vapaamuotoisesti, esi-
merkiksi puhelimitse. Jotta kuuleminen ei 
viivästyttäisi keskeytysmääräyksen antamista 
kiireelliseksi tai epäselväksi katsotuissa tilan-
teissa, voitaisiin käytännössä menetellä niin, 
että keskeytysmääräys annetaan ensiksi ja 
ulosottomiehen kuulemisen jälkeen sitä tar-
vittaessa muutetaan tai se peruutetaan. 

14—17 § olisivat samansisältöisiä kuin 
ulosottolain 2 luvun vastaavat säännökset 
(HE 216/2001 vp). 
 
 
Muun ulosottoperusteen täytäntöönpanokel-
poisuus 
 

18 ja 19 §:ään tehtäisiin korjaukset viit-
taussäännöksiin muuttuneita lukuja vastaa-
vasti. 

20 ja 21 § olisivat samansisältöisiä kuin 
nykyisen ulosottolain vastaavat säännökset 
(HE 216/2001 vp). 
 
Kuittaus 
 

22 ja 23 § olisivat samansisältöisiä kuin 
nykyisen ulosottolain vastaavat säännökset 
(HE 216/2001 vp). 



 HE 83/2006 vp 
  

 

40

Täytäntöönpanokelpoisuuden määräaikai-
suus 
 

24 §. Määräaika. Pykälän 1 momenttiin 
otettaisiin teknisenä lisäyksenä ulosottope-
rusteen määräajan määritelmä. Määritelmän 
mukaista ilmaisua käytettäisiin pykälän 3 
momentissa. 

25 §. Määräajan laskeminen. Pykälässä 
käytettäisiin edellisessä pykälässä olevan 
määritelmän mukaista ilmaisua. Muutoin py-
kälä olisi samansisältöinen kuin vastaava ny-
kyinen pykälä (HE 216/2001 vp). 

26 §. Määräajan jatkaminen. Ulosottolain 
2 luvun vastaava pykälä koskee ulosottope-
rusteen täytäntöönpanokelpoisuuden jatkami-
sen edellytyksiä ja menettelyä. Pykälän mu-
kaan velkoja voi nostaa tuomioistuimessa 
kanteen velallista vastaan ja vaatia ulosotto-
perusteen määräajan jatkamista. Kanteen 
johdosta tuomioistuin voi jatkaa määräaikaa 
10 vuodella laskettuna alkuperäisen määrä-
ajan päättymisestä. Edellytyksenä on, että ve-
lallinen on alkuperäisen määräajan kuluessa 
siirtänyt tuntuvasti varojaan ulkomaille tai 
muutoin olennaisesti vaikeuttanut velkojan 
maksunsaantia. 

Ehdotetussa pykälässä säädettäisiin niistä 
perusteista, joiden nojalla ulosottoperusteen 
määräaikaa voidaan jatkaa. Ulosottoperus-
teen määräaika koskee nykyisten ja ehdotet-
tujen säännösten mukaan luonnollisen henki-
lön maksuvelvoitetta. Täten myöskään mää-
räajan jatkamista koskevia säännöksiä ei so-
vellettaisi ulosottoperusteeseen, jossa mak-
suvelvoite on asetettu yhteisölle. 

Velkoja voi ehdotetun pykälän 1 momentin 
nojalla nostaa tuomioistuimessa kanteen ve-
lallista vastaan ja vaatia ulosottoperusteen 
määräajan jatkamista. Tuomioistuin voi mää-
rätä määräajan jatkumaan 10 vuotta laskettu-
na alkuperäisen määräajan päättymisestä. 
Edellytyksenä jatkamiselle on, että velallinen 
on alkuperäisen määräajan kuluessa olennai-
sesti vaikeuttanut velkojan maksunsaantia. 
Määräajan jatkamisen perusedellytyksenä 
säilyisi siten velkojan maksunsaannin olen-
nainen vaikeuttaminen. Nykyistä sääntelyä 
koskevan lakivaliokunnan mietinnön mukaan 
velallisen toimilta vaaditaan huomattavaa 
moitittavuutta. Ulosottoperusteen määräajat 
ovat niin pitkiä, että niiden jatkamisen tulee 

valiokunnan mietinnön mukaan olla poik-
keuksellista (LaVM 34/2002 vp). 

Velkojan maksunsaannin olennaisella vai-
keuttamisella tarkoitetaan momentin 1—4 
kohdan mukaisen toiminnan haitallista seu-
rausta velkojan kannalta. Toiminnan tulee 
ajoittua ulosottoperusteen alkuperäisen mää-
räajan sisälle. Maksunsaannin olennaisen 
vaikeutumisen edellytys liittyy sekä velalli-
sen toiminnan paheksuttavuuteen että siihen 
määrään, jonka osalta velkojan maksunsaanti 
on vaikeutunut. Jollei summa, jonka velalli-
nen on saattanut velkojan ulottumattomiin, 
ole kokonaisuuden kannalta olennainen, pe-
rusteita määräajan jatkamiselle ei ole. Hyvän 
perintätavan vastaista on se, että velkoja 
käyttää määräajan jatkamisen uhkaa painos-
tuskeinona velallista vastaan tilanteessa, jos-
sa olennaisuuden edellytys ei täyty. 

Säännöksessä ilmaistaisiin nykyistä eritel-
lymmin maksunsaannin vaikeuttamisen tapo-
ja. Momentin 1 kohdassa tekotapana mainit-
taisiin se, että velallinen on kätkenyt tai lah-
joittanut omaisuuttaan. Omaisuutta voidaan 
kätkeä kotimaassa tai ulkomaille. Kohdassa 
tarkoitetuissa tapauksissa saattaa täyttyä 
myös rikoslain 39 luvun 1 §:n 1, 2 tai 3 koh-
dassa tarkoitettu velallisen epärehellisyys. 
Tunnusmerkistön täyttymistä ei kuitenkaan 
edellytetä. Kun määräajan jatkamisen perus-
edellytyksenä on velkojan maksunsaannin 
olennainen vaikeuttaminen, soveltuisi kohta 
vain niihin tapauksiin, joissa kätketty tai lah-
joitettu määrä on tuntuva. 

Momentin 2 kohdassa toimintatapana mai-
nittaisiin se, että velallinen on lisännyt perus-
teettomasti velkojensa määrää. Myös tällai-
nen toiminta saattaa samalla täyttää rikoslain 
39 luvun 1 §:n 4 kohdassa tarkoitetun velalli-
sen epärehellisyyden tunnusmerkistön. Lisä-
luoton ottamisen tai muulla tavalla tapahtu-
van velkojen lisäämisen tulisi olla perustee-
tonta. Kohdassa tarkoitetaan velallisen aktii-
visia toimia taloudellisen asemansa huonon-
tamiseksi. Tuntuva velkamäärän lisääminen 
heikentää olennaisesti muiden velkojien 
maksunsaantia, koska kertyvä määrä joudu-
taan jakamaan velkojien kesken. Jos velalli-
nen lisää selvästi sopimattomasti velvoittei-
taan muulla tavalla kuin lisäämällä velan 
määrää, voidaan soveltaa ehdotettua 4 koh-
taa. 
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Puheena olevassa kohdassa ei tarkoiteta 
sellaista velkaantumista tai taloudellisen 
aseman heikentymistä, joka johtuu velallisen 
passivoitumisesta tai elämänhallinnan menet-
tämisestä. Velkaantuneille henkilöille kertyy 
helposti lisävelkaa muun muassa maksamatta 
jääneistä veroista ja erilaisista julkisista mak-
suista. Lisävelkaa, joka on hankittu toimeen-
tulon tai ansaintamahdollisuuksien turvaami-
seksi, ei pidetä kohdassa tarkoitettuna velka-
na. Perusteettomalla velkojen lisäämisellä ei 
tarkoiteta sitä, että velallinen käyttää hyväk-
seen lain mukaiset sosiaaliset, perhepoliittiset 
tai muut vastaavat etuudet ja oikeudet. Sään-
nöksessä ei aseteta velalliselle työssäolo- tai 
työssäpysymisvelvoitetta. Selvää on, että ve-
lallinen saa myös käyttää hyväkseen esimer-
kiksi oikeutensa vuorotteluvapaaseen, vaikka 
se merkitsee tulojen olennaista alentumista. 

Momentin 3 kohta koskee velallisen epäre-
hellisyyttä maksukyvyttömyysmenettelyssä. 
Sen mukaan määräaikaa saadaan jatkaa, jos 
velallinen on olennaisesti vaikeuttanut velko-
jan maksunsaantia salaamalla taikka antamal-
la vääriä tai harhaanjohtavia tietoja taloudel-
lisesta asemastaan konkurssissa, ulosotossa, 
yksityishenkilön velkajärjestelyssä tai yritys-
saneerausmenettelyssä. Kohdassa tarkoitettu 
tekotapa saattaa täyttää rikoslain 39 luvun 
2 §:ssä tarkoitetun velallisen petoksen tun-
nusmerkistön, mutta ei edellytä, että velalli-
nen olisi siitä tuomittu. Mutta toisaalta, jos 
velallinen on ollut syytteessä velallisen pe-
toksesta ja on siitä vapautettu, ei kohtaa 
yleensä voitaisi soveltaa, vaikka rikosoikeu-
denkäynnissä näytön epäselvyys luetaan syy-
tetyn eduksi. 

Kohdassa tarkoitetaan sellaista tietojen sa-
laamista tai väärien tai harhaanjohtavien tie-
tojen antamista, joka on vastoin asianomai-
sessa laissa velalliselle nimenomaisesti ase-
tettua velvollisuutta. Kohdassa ei aseteta ve-
lalliselle yleistä velvollisuutta tietojen anta-
miseen. Tietojen vastaanottaja voi olla esi-
merkiksi tuomioistuin, ulosottomies ja pe-
sänhoitaja sen mukaan, kenelle velallinen on 
asianomaista menettelyä koskevan lainsää-
dännön mukaan velvollinen antamaan tietoja. 

Momentin 4 kohdan mukaan olennainen 
velkojan maksunsaannin vaikeuttaminen voi-
si tapahtua myös siten, että velallinen on 
muilla vastaavilla, selvästi sopimattomilla 

toimilla järjestellyt taloudellista asemaansa 
velkojien vahingoksi. Kohta on tarpeellinen 
riittävän kattavuuden vuoksi, koska on ole-
massa lukemattomia erilaisia tapoja olennai-
sestikin vaikeuttaa velkojan maksunsaantia. 
Tulkinnan lähtökohdaksi voidaan ottaa ny-
kyistä sääntelyä koskeva lakivaliokunnan lin-
jaus edellä mainitussa mietinnössä siitä, että 
velallinen ei saa aktiivisin tai tahallisin toi-
min pyrkiä vahingoittamaan velkojien etua. 
Myöskään puheena oleva kohta ei koske niitä 
tilanteita, joita on käsitelty edellä 2 kohdan 
kohdalla. 

Pykälän 2 momentin mukaan määräaikaa ei 
saisi edellä mainituissakaan tapauksissa jat-
kaa, jos sitä voidaan pitää velallisen kannalta 
kohtuuttomana. Tältä osin momentti vastaa 
nykyistä sääntelyä. Edellä mainitussa lakiva-
liokunnan mietinnössä todetaan, että kaikissa 
tapauksissa tulee ottaa huomioon myös velal-
lisen asemaan liittyvät kohtuusnäkökohdat 
kokonaisuudessaan. 

Pykälän 3 momentti koskee kanteen nosta-
misen määräaikaa. Kanne ulosottoperusteen 
määräajan jatkamisesta on sen mukaan nos-
tettava viimeistään kahden vuoden kuluttua 
alkuperäisen määräajan päättymisestä. Mo-
mentti vastaa nykyistä sääntelyä. 

27 §. Saatavan lopullinen vanhentuminen. 
Yleisperustelujen jaksossa 4 selostetuista 
syistä ulosottokaareen otettaisiin säännös sii-
tä, että ulosottoperusteen määräajan kulumi-
nen umpeen johtaa saatavan lopulliseen van-
hentumiseen. Saatava vanhentuisi lopullisesti 
silloin, kun ulosottoperusteen määräaika 
päättyy. Näin ollen ei tarvitsisi odottaa kah-
den vuoden määräajan kulumista, jona aikana 
määräajan jatkamiskanne voidaan nostaa. 
Tuomiossa vahvistetulla saatavalla olisi siten 
vanhentumisaika, jonka kulumista ei voida 
katkaista ja joka on samanmittainen kuin ky-
seisen ulosottoperusteen täytäntöönpanokel-
poisuuden määräaika. 

Ulosottoperusteen määräajan kulumiseen 
perustuvasta saatavan vanhentumisesta sää-
dettäisiin ulosottokaaressa, vaikkakin se on 
siviilioikeudellista täytäntöönpanoa koskeva 
yleislaki, johon on vain rajatusti perusteltua 
ottaa aineellista oikeutta koskevia säännök-
siä. Toinen mahdollisuus olisi säätää ulosot-
toperusteen määräajan kulumiseen perustu-
vasta vanhentumisesta vanhentumislaissa. 
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Säännösten sijoittamista kootusti ulosotto-
kaareen pidetään kuitenkin selkeimpänä 
vaihtoehtona. Vanhentumislain 8 §:n 3 mo-
menttiin otettaisiin viittaussäännös puheena 
oleviin säännöksiin. Säännöstä käsitellään 5. 
lakiehdotuksen kohdalla. 

Pykälän 1 momentin mukaan velallisen 
maksuvelvollisuus lakkaisi ja saatava van-
hentuisi lopullisesti silloin, kun ulosottope-
rusteen määräaika kuluu umpeen. Sen jäl-
keen saatavasta olisi voimassa, mitä vanhen-
tuneesta velasta säädetään vanhentumislaissa. 
Tällä viitattaisiin vanhentumislaissa, muun 
muassa sen 14—19 §:ssä säädettyihin vaiku-
tuksiin. 

Momentissa käytettäisiin ilmaisua saatavan 
vanhentuminen, vaikka vanhentumislaissa 
käytetään ilmaisua velan vanhentuminen. 
Tämä johtuu ulosottokaaren muissa säännök-
sissä käytetystä terminologiasta. Kyseessä ei 
ole asiallinen eroavaisuus. 

Ulosottoperusteen määräaika koskisi 24 §:n 
mukaan nykyistä vastaavasti vain luonnolli-
sen henkilön henkilökohtaista maksuvelvoi-
tetta. Näin ollen yhteisön maksuvelvollisuus 
ei lakkaisi ehdotettujen säännösten perusteel-
la. Sääntely ei vaikuttaisi hypoteekkituo-
miossa tai tuomioistuimen vahvistamassa 
maksuohjelmassa tarkoitettujen esinevakuuk-
sien pysyvyyteen tai täytäntöönpantavuuteen. 

Momentti tarkoittaisi sitä, että saatava van-
hentuisi lopullisesti 15 vuoden kuluttua siitä, 
kun yksipuolinen tuomio taikka lainvoimai-
seksi tullut tuomio tai muu lopullinen ulosot-
toperuste on annettu. Jos ulosottoperusteessa 
tarkoitettu velkoja on luonnollinen henkilö 
tai jos korvaussaatava perustuu rikokseen, 
josta velallinen on tuomittu vankeuteen tai 
yhdyskuntapalveluun, saatava vanhentuisi 
lopullisesti 20 vuoden kuluttua tuomion an-
tamisesta. Jos ulosottoperusteen määräaikaa 
on jatkettu, uudelleen asetettu saatava van-
hentuisi lopullisesti silloin, kun jatkettu mää-
räaika on kulunut umpeen. 

Kun vanhimpien, 1 päivänä maaliskuuta 
1993 tai sitä ennen annettujen ulosottoperus-
teiden määräaika päättyy maaliskuun alussa 
2008, vanhentuisi niissä määrätty saatava lo-
pullisesti silloin. Jos kyseistä ulosottoperus-
tetta koskee 20 vuoden määräaika, saatava 
vanhentuisi vastaavasti viisi vuotta myö-
hemmin. Jos tuomio on annettu mainitun 

ajankohdan jälkeen, saatavan lopullinen van-
hentumispäivämäärä saadaan lisäämällä 15 
tai 20 vuotta tuomion antopäivään. 

Velallisen velvollisuus suorittaa saatava, 
jota koskevan ulosottoperusteen täytäntöön-
panokelpoisuus on päättynyt, lakkaisi lopul-
lisesti. Kuluttajavelallisella, yksityistakaajal-
la ja yksityisellä pantinantajalla on oikeus 
vanhentumislain 14 §:n 2 momentin mukai-
sesti saada takaisin velkojalta suoritus, jonka 
hän on tehnyt tietämättä vanhentumisesta. 
Vanhentunutta saatavaa voidaan vanhentu-
mislain 15 §:ssä säädetyillä edellytyksillä 
käyttää kuittaukseen ja lain 16 §:n mukaisesti 
periä velallisen vakuudeksi antamasta pantis-
ta tai pidätysoikeuden kohteena olevasta 
omaisuudesta. 

Kun saatava vanhentuisi lopullisesti heti 
ulosottoperusteen määräajan umpeen kulu-
misen jälkeen, ei enää ole tarvetta säilyttää 
säännöksiä siitä, miten saatava, jota koskeva 
ulosottoperuste on menettänyt merkityksen-
sä, otetaan huomioon velallisen kuolinpesäs-
sä. Ulosottokelvoton saatava maksetaan pe-
rintökaaren 21 luvun 1 §:n 1 momentin mu-
kaan kuolinpesän varoista ja otetaan avioliit-
tolain (234/1929) 99 §:n 4 momentin mukai-
sesti huomioon osituksessa. Ylivelkaisessa 
kuolinpesässä tällainen saatava maksetaan 
takasijalla niin kuin perintökaaren 19 luvun 
12 a §:n 1 momentissa ja maksunsaantilain 
6 §:n 1 momentin 6 kohdassa säädetään. 
Kuolinpesän konkurssia koskevia säännöksiä 
on konkurssilain 2 luvun 2 §:n 3 momentissa 
ja 12 luvun 1 §:n 3 momentissa. Nämä sään-
nökset ehdotetaan tarpeettomina kumottavik-
si 5. ja 6. lakiehdotuksessa.  

Luottotietolainsäädäntöön on tarkoitus ot-
taa nimenomainen säännös siitä, milloin tässä 
tarkoitettu saatava voidaan poistaa rekisteris-
tä. Uudistusehdotusta on selostettu yleispe-
rustelujen jaksossa 4. 

Ulosottomies tarkistaisi viran puolesta eh-
dotetun 2 luvun 1 §:n 1 momentin mukaises-
ti, ettei saatava ole lopullisesti vanhentunut. 

Pykälän 2 momentissa olisivat säännökset 
tuomiosta, jolla määräaikaa on jatkettu. Mo-
mentin mukaan tuomiossa, jolla ulosottope-
rusteen määräaikaa jatketaan, velalliselle ase-
tetaan maksuvelvollisuus sellaisena kuin se 
oli määräajan päättyessä. Tämä tarkoittaa si-
tä, että määräajan umpeen kulumisen jälkeis-
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tä viivästyskorkoa ei oteta huomioon. Määrä-
ajan jälkeisiä perintäkuluja ei ole voinut syn-
tyä, koska vanhentunutta saatavaa ei saa pe-
riä. Tarkoitus on, että tuomioistuin asettaisi 
tuomiossa velallisen maksuvelvollisuuden 
nimenomaisesti. Tuomiossa tulisi vahvistaa, 
minkä määräinen saatava oli määräajan päät-
tyessä ja paljonko korkoa oli siihen mennessä 
kertynyt. Pääomalle vahvistettaisiin makset-
tavaksi viivästyskorkoa tuomion antopäivästä 
lukien korkolain (633/1982) 4 §:n mukaises-
ti. 

Velallisen maksuvelvollisuus tulisi mo-
mentin mukaan voimaan heti, kun tuomio, 
jolla määräaikaa on jatkettu, on annettu. 
Lainvoimaa vailla oleva tuomio olisi täytän-
töönpanokelpoinen puheena olevan luvun 
säännösten mukaisesti. Täytäntöönpano olisi 
täten mahdollista keskeyttää niin kuin ehdo-
tetussa 13 §:ssä säädetään. 

Kunnes tuomio on lainvoimainen, täytän-
töönpanossa siten noudatettaisiin normaaliin 
tapaan 2 luvun säännöksiä lainvoimaa vailla 
olevan tuomion täytäntöönpanosta. Tältä osin 
sääntely muuttuisi nykyiseen nähden, jonka 
mukaan ulosottoperusteen määräajan jatka-
mista koskeva tuomio on heti loppuun saakka 
täytäntöönpanokelpoinen. Kun nyt esityksen 
mukaan määräajan päättymisen seurauksena 
myös itse saatava vanhentuisi lopullisesti, 
voidaan velallisen oikeusturvan kannalta pi-
tää perusteltuna, että 2 luvussa säädettyjä ra-
joituksia noudatettaisiin normaaliin tapaan. 

Momentti koskee sitä perustilannetta, että 
ulosottoperusteen määräajan jatkamistuomio 
annetaan alkuperäisen määräajan päättymi-
sen jälkeen. Jos kanne poikkeuksellisesti nos-
tetaan jo ennen alkuperäisen määräajan päät-
tymistä, kyseeseen voi tulla ainoastaan vah-
vistuskanne eikä täytäntöönpanoa voida mää-
rätä keskeytettäväksi. 

28 §. Tuomioistuimen ilmoitus ja ulosotto-
miehen todistus. Velallisen oikeusturva ja 
varmuus taloudellisen asemansa normalisoi-
tumisesta edellyttävät mahdollisuutta saada 
kirjallinen vahvistus siitä, että tietyn saatavan 
osalta ulosotto on päättynyt. 

Pykälän 1 momenttiin otettaisiin säännös 
siitä, että tuomioistuimen, jossa on nostettu 
ulosottoperusteen täytäntöönpanokelpoisuu-
den jatkamista koskeva kanne, tulee välittö-
mästi ilmoittaa kanteen nostamisesta paikka-

kunnan ulosottomiehelle. Ilmoituksen saatu-
aan ulosottomies tekisi ulosoton valtakunnal-
liseen tietojärjestelmään (ULJAS) merkinnän 
kanteen nostamisesta. 

Pykälän 2 momentin mukaan ulosottomie-
hen tulee pyynnöstä antaa velalliselle ja vel-
kojalle todistus siitä, että ulosottoperusteen 
määräaika ja 26 §:ssä tarkoitettu kanteen jat-
kamisen määräaika on kulunut umpeen, eikä 
kannetta ole nostettu 

Tarkoitus ei ole, että ulosottomiehen tulisi 
ryhtyä erityisiin selvitystoimiin todistukseen 
tarvittavien tietojen saamiseksi. Momentin 
mukaan todistus annetaan, jos tarvittavat tie-
dot saadaan ulosoton tietojärjestelmästä tai 
muutoin ilman erityisiä selvitystoimia. Jos 
asia on ollut vireillä ulosotossa uuden tieto-
järjestelmän käyttöön ottamisen jälkeen 
(1.3.2004), tuomiota koskevat tiedot löytyvät 
tietojärjestelmästä. 

Asianosaisten tulisi antaa ulosottomiehelle 
tarpeelliset tiedot ja asiakirjat todistuksen an-
tamista varten. Tämä tarkoittaisi sitä, että 
myös velkoja on velvollinen luovuttamaan 
esimerkiksi tuomion ulosottomiehelle silloin, 
kun velallinen on pyytänyt todistusta, eikä 
hänellä ole tuomiota. 

Ulosottoperusteen täytäntöönpanokelpoi-
suuden päättyminen ja saatavan lopullinen 
vanhentuminen perustuisivat lakiin eivätkä 
ulosottomiehen antamaan todistukseen. To-
distuksella olisi kuitenkin usein velalliselle 
varmuutta lisäävä merkitys. Velkojalle todis-
tuksella saattaa olla merkitystä kirjanpidossa. 

Todistuksen antamisesta tai epäämisestä ei 
voitaisi hakea muutosta, koska toimi ei vai-
kuttaisi asianosaisten oikeusasemaan. Ky-
seessä on lähinnä palvelumuotoinen toimi. 
Viime kädessä erimielisyyden saatavan lak-
kaamisesta ratkaisisi tuomioistuin riita-
asiassa. Jos ulosottoa haetaan ulosottoperus-
teen määräajan päättymisen jälkeen, asian vi-
reille tuloa koskevasta ulosottomiehen pää-
töksestä voitaisiin valittaa normaaliin tapaan. 
 
 
 
3 luku. Yleiset menettelysäännökset 

Lukuun otettaisiin yleiset menettelysään-
nökset pääosin siinä muodossa kuin ne ovat 
nykyisen ulosottolain 3 luvussa.  
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Ulosottoasian vireillepano 
 

1 § olisi samansisältöinen kuin nykyisen 
ulosottolain 3 luvun vastaava pykälä (HE 
216/2001 vp). 

2 §. Ulosottohakemuksen sisältö. Pykälä 
olisi muutoin nykyistä vastaava, mutta 2 
momentissa oleva maininta avustavasta ulos-
ottomiestä muutettaisiin koskemaan kihla-
kunnanulosottomiestä. Lisäksi pykälään teh-
täisiin ehdotusta vastaavat korjaukset pykä-
läviittauksiin. 

3 ja 4 § olisivat samansisältöisiä kuin ny-
kyisessä ulosottolaissa (HE 216/2001 vp). 

5 §. Ulosottoperusteen liittäminen hake-
mukseen. Pykälän 2 momenttiin otettaisiin 
joustavuuden lisäämiseksi säännös, jonka 
mukaan oikeusministeriön asetuksella voitai-
siin säätää siitä, ettei muutakaan ulosottope-
rustetta kuin tuomiota tai turvaamistoimipää-
töstä tarvitse liittää hakemukseen, jos ulosot-
toasia on ollut sen perusteella aiemmin vireil-
lä. Muutoin pykälä olisi samansisältöinen 
kuin nykyisessä ulosottolaissa. 

6 § olisi samansisältöinen kuin nykyisessä 
ulosottolaissa (HE 216/2001 vp). 

7 ja 8 § vastaisivat nykyisen ulosottolain 
vastaavia pykäliä (HE 216/2001 vp). 

9 §. Ulosottoperusteen epäselvyys. Pykälän 
3 momenttiin tehtäisiin ehdotusta vastaava 
korjaus pykäläviittaukseen. 
 
Asiamies ja avustaja 
 

10 §. Oikeus käyttää asiamiestä ja avusta-
jaa. Pykälä vastaisi asiallisesti nykyistä sään-
telyä. Pykälässä otettaisiin nykyistä selke-
ämmin huomioon se, että ehdotetussa vero-
täytäntöönpanolaissa on asiamieskielto. 

11 §. Asiamiehen valtakirja. Pykälän 3 
momenttiin tehtäisiin organisaatioehdotusta 
vastaava muutos siitä, että valtakirjan tallet-
tamista koskevat tehtävät kuuluisivat oi-
keusministeriön sijasta hallintovirastolle. 

12 § on samansisältöinen kuin nykyisessä 
ulosottolaissa (HE 216/2001 vp). 
 
Velalliskohtainen ulosottoasioiden käsittely 
 

13 §. Vastaava ulosottomies. Pykälän 1 
momentissa otettaisiin huomioon se, että eh-
dotetun 1 luvun 7 §:n mukaan sekä kihlakun-

nanvouteja että kihlakunnanulosottomiehiä 
koskisi keskinäisen työnjaon mukaisesti se, 
mitä ulosottomiehestä säädetään. 

Vastaava ulosottomies käsittelee momentin 
mukaan kaikki samaa vastaajaa koskevat 
ulosottoasiat. Sanamuoto vastaa tältä osin 
nykyistä. Asian käsittelyllä tarkoitetaan eri-
laisia velallisen oikeusasemaan vaikuttavia 
toimia, ei sen sijaan teknisluonteisia asian 
käsittelyvaiheita. 

14 §. Vastaavan ulosottomiehen määräy-
tyminen. Pykälän 1 momenttiin tehtäisiin 
täsmennys, jonka mukaan ulosottomies, jolle 
on annettu erityistoimia edellyttäviä ulosot-
toasioita, toimisi siltä osin vastaavana ulosot-
tomiehenä. Esimerkiksi erikoisperintätoimia 
voitaisiin suorittaa siihen erikoistuneissa yk-
siköissä ilman, että kyseisen velallisen kaik-
kia ulosottoasioita tarvitsee välttämättä kes-
kittää sinne. Jos myöhemmin osa ulosotto-
miehistä erikoistuu esimerkiksi omaisuuden 
realisointeihin, se voisi tapahtua ilman, että 
velallisen asioita muutoin tarvitsee keskittää 
kyseiselle ulosottomiehelle. 

Pykälän 2 momenttiin tehtäisiin ehdotetun 
1 luvun 7 §:n mukainen korjaus ulosotto-
mies-käsitteen osalta. 

15 §. Vastaavan ulosottomiehen vaihtumi-
nen. Pykälän 2 momentti poistettaisiin, koska 
kihlakunnanvoudin oikeus vaihtaa vastaavaa 
kihlakunnanulosottomiestä seuraisi jo ehdo-
tetusta 1 luvun 7 §:n 3 momentista. 
 
 
 
Ulosottomiesten yhteistoiminta 
 

16 ja 17 § vastaisivat nykyisen ulosottolain 
vastaavia pykäliä (HE 216/2001 vp). 
 
 
Väliaikaistoimi 
 

18 § vastaisi nykyistä sääntelyä (HE 
216/2001 vp). 

19 §. Väliaikaistoimen suorittaminen. Py-
kälän 2 momentissa otettaisiin huomioon 
1 luvun mukainen kihlakunnanulosottomie-
hen virkanimike. Muutoin pykälä vastaisi 
nykyistä sääntelyä. 

20 § vastaisi nykyistä sääntelyä 
(HE 216/2001 vp). 
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Täytäntöönpanotoimitus 
 

21 §. Joutuisuusvaatimus. Pykälässä il-
maistaisiin selvyyden vuoksi joutuisuusvaa-
timus nykyistä yleisemmässä muodossa niin, 
että se koskisi varsinaisen täytäntöönpano-
toimituksen lisäksi myös muita täytäntöön-
panotoimia. Pykälän otsikko muuttuisi tätä 
vastaavasti 

Nykyisessä vastaavan pykälän 2 momentis-
sa oleva säännös siitä, ettei toimitukseen kut-
sutun poisjäänti estä toimitusta, siirrettäisiin 
23 §:n 2 momenttiin sinne asiayhteytensä 
puolesta paremmin sopivana. 

22 § olisi samansisältöinen kuin vastaava 
ulosottolain säännös (HE 216/2001 vp). 

23 §. Julkisuus, läsnäolo ja järjestyksenpi-
to. Pykälän 2 momenttiin otettaisiin nykyisin 
luvun 21 §:n 2 momentissa oleva säännös sii-
tä, ettei toimitukseen kutsutun poisjäänti estä 
toimitusta. 

24—27 § vastaisivat nykyistä sääntelyä. 
 
Ulosottomiehen päätös 
 

28 ja 29 § olisivat samansisältöisiä kuin 
ulosottolaissa (HE 216/2001 vp). 

30 §. Päätöksen tekemisen ajankohta ja 
muutoksenhaku. Pykälän 1 momentti vastaisi 
muutoin nykyisessä ulosottolaissa olevaa 
vastaavaa säännöstä, mutta muutoksenhakua 
koskevaa ilmaisua täsmennettäisiin, ja se 
otettaisiin 2 momentiksi. Muutoksenhaku 
mainittaisiin myös pykälän otsikossa. 

Pykälän 2 momentin mukaan muutosta hae-
taan siitä toimesta tai toimituksesta, jota väite 
tai vaatimus koskee. Nykyisin samaa tarkoit-
taen säädetään, että ennakolta annettuun pää-
tökseen ei saa erikseen hakea muutosta. 

31 §. Selvityksen hankkiminen ja päätöksen 
voimassaolo. Nykyisen 30 §:n 2 momentissa 
oleva viittaus itseoikaisusäännöksiin otettai-
siin puheena olevan pykälän 2 momenttiin. 
Muutoin pykälä vastaisi voimassa olevaa 
sääntelyä. 
 
Kuuleminen ja ilmoitukset 
 

32 §. Kuuleminen. Pykälän 1 momenttiin 
otettaisiin yleinen säännös, jonka mukaan jos 
ulosottokaaressa säädetään, että jotakuta on 
kuultava, ulosottomiehen tulee ennakolta va-

rata hänelle tilaisuus tulla sopivalla tavalla 
kuulluksi. Välillisesti edellä mainittu käy il-
mi nykyisestä sääntelystä, mutta kuulemisen 
merkitys huomioon ottaen selkeämpää sään-
telyä voidaan pitää tarpeellisena. Ulosotto-
kaaressa kuuleminen tarkoittaa siten tilaisuu-
den varaamista kuulemiseen. Sopiva tapa tul-
la kuulluksi olisi tilannekohtaisesti harkitta-
va. Kuuleminen toimitetaan ulosottoasioissa 
yleensä puhelimitse tai henkilökohtaisessa 
tapaamisessa. Ulosottokaaressa on pyritty 
yhtenäistämään kuulemista koskevien sään-
nösten muotoilua.  

Momenttiin otettaisiin selventävä säännös 
sitä tilannetta varten, ettei kuultavaan onnis-
tuta saamaan yhteyttä tai häntä ei voida kuul-
la muusta vastaavasta syystä, kuten vakavan 
sairaustilan vuoksi. Momentin mukaan se, 
ettei asianomaisen yhteystietoja ole saatu 
selville tai kuuleminen ei onnistu muusta 
vastaavasta syystä, ei estä täytäntöönpanon 
jatkamista.  

Ulosottomies voi suorittaa väliaikaistoimen 
kuulemisen toimittamiseksi ehdotetun 18 §:n 
nojalla. Lähtökohtana voidaan pitää sitä, että 
jos kuulemisen este jatkuu yli väliaikaistoi-
mea koskevan kolmen viikon enimmäisajan, 
täytäntöönpanoa voidaan jatkaa puheena ole-
van momentin nojalla. Ulosottomiehen tulee 
pyrkiä mahdollisuuksien mukaan huolehti-
maan kuulemisesta myöhempänä ajankohta-
na. 

Pykälän 2 ja 3 momentti vastaa asiallisesti 
ulosottolain 3 luvun 32 §:ää. 

33 §. Vireilletuloilmoitus. Pykälän 1 mo-
mentin 2 kohdassa otettaisiin huomioon eh-
dotetun mukaisesti avustavan ulosottomiehen 
virkanimikkeen muuttaminen kihlakun-
nanulosottomieheksi. Muutoin pykälä vastai-
si nykyistä sääntelyä. 

34 ja 35 § olisivat samansisältöisiä kuin 
ulosottolaissa (HE 216/2001 vp). 

36 §. Jälki-ilmoitus. Pykälä vastaa pääosin 
nykyistä sääntelyä. Pykälässä käytettäisiin 
kokonaisuudistuksen toisen vaiheen mukai-
sesti ilmaisua ulosmittauspäätös. Pykälän 1 
momenttia täsmennettäisiin niin, että ulos-
mittauspäätöksestä ilmoitettaisiin hakijalle, 
jos ilmoittamista voidaan pitää tarpeellisena. 
Täsmennys vastaa jo aiemmassa uudistukses-
sa tarkoitettua ja on myös ulosottokäytännön 
mukainen. Täsmennys otettaisiin huomioon 
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myös ehdotetussa 10 luvun 5 §:n 1 momen-
tissa, joka koskee oikaisupäätöksen tiedok-
siantoa. 
 
Asiakirjan antaminen tiedoksi 
 

37—41 § vastaisivat nykyisen ulosottolain 
vastaavia pykäliä (HE 216/2001 vp). 

42 §. Yksipuolisen tuomion tiedoksianto. 
Pykälän asiallinen sisältö vastaa voimassa 
olevaa sääntelyä, mutta sanamuotoa yksin-
kertaistettaisiin. 
 
Vakuus 
 

43—46 § vastaisivat nykyistä sääntelyä 
(HE 216/2001 vp). 

47 §. Tuomitun vahingonkorvauksen otta-
minen pantista. Nykyisessä vastaavassa py-
kälässä säädetään, että jos joku on asettanut 
pantin täytäntöönpanosta vastapuolelle ai-
heutuneesta kulusta ja vahingosta, korvaus 
voidaan ottaa pantista. Ehdotetussa pykälässä 
puhuttaisiin yksinomaan vastapuolelle aiheu-
tuneesta vahingosta, jotta vältettäisiin se-
kaannus täytäntöönpanokuluihin. Asianosai-
selle aiheutuneet kulut voisivat olla osa kor-
vattavaksi määrättyä vahinkoa. 
 
Omaisuuden ja selvitysaineiston etsiminen 
 

48—51 § olisivat samansisältöisiä kuin 
vastaavat säännökset nykyisessä ulosottolais-
sa (HE 216/2001 vp). 
 
Velallisen tietojenantovelvollisuus 
 

52—56 § olisivat samansisältöisiä kuin 
ulosottolaissa (HE 216/2001 vp). 
 
Ulosottoselvitys 
 

57—63 § olisivat samansisältöisiä kuin 
vastaavat säännökset voimassa olevassa 
ulosottolaissa (HE 216/2001 vp). 
 
Sivullisen ja viranomaisen tietojenantovel-
vollisuus 
 

64 §. Yleinen säännös. Nykyisessä pykä-
lässä on säännös siitä, että oikeusministeriö 
voi maksaa korvausta teknisen käyttöyhtey-

den perustamisesta ja ylläpidosta. Ehdotetus-
sa pykälässä säädettäisiin väljemmin, että ky-
seistä korvausta voidaan maksaa valtion va-
roista. Muutos on tarpeen 1 lukuun ehdotet-
tujen organisaatiosäännösten vuoksi. 

65—68 § olisivat samansisältöisiä kuin 
ulosottolaissa (HE 216/2001 vp). 
 
Ulosottoviranomaisen oikeus luovuttaa tieto-
ja 
 

69 §. Yleinen säännös. Pykälässä otettaisiin 
huomioon se, että 1 lukuun ehdotetut organi-
saatiosäännökset edellyttävät, että tietoja 
voidaan oikeusministeriön lisäksi luovuttaa 
myös hallintovirastolle hallintotehtävien hoi-
tamista varten. Muutoin pykälä vastaisi ny-
kyistä. 

70—73 § olisivat samansisältöisiä kuin 
ulosottolaissa (HE 216/2001 vp). 
 
 
Uhkasakko 
 

74—76 § vastaisivat nykyistä sääntelyä 
(HE 216/2001 vp). 

77 §. Muutoksenhaku. Pykälän viittaus-
säännös muutettaisiin koskemaan ehdotuksen 
mukaisesti 10 ja 11 lukua. Muutoin pykälä 
vastaisi nykyistä. 

78 §. Hakemus uhkasakon tuomitsemisesta. 
Pykälän 1 momenttia korjattaisiin ehdotuksen 
mukaisesti niin, että siinä viitattaisiin 10 lu-
vun sijasta 11 luvun 2 §:ssä tarkoitettuihin 
valitusasioita käsitteleviin tuomioistuimiin. 

79 § vastaisi nykyistä sääntelyä 
(HE 216/2001 vp). 

80 §. Uhkasakkoasian käsittely tuomiois-
tuimessa. Pykälän 1 momenttiin otettaisiin 
nykyiset viittaussäännökset ehdotuksen mu-
kaisesti korjattuina. Momentissa ilmaistaisiin 
nykyistä selkeämmin se, että kaikki oikeusas-
teet voisivat antaa keskeytysmääräyksen. 
Muutoin pykälä vastaisi nykyistä. 

81 § olisi samansisältöinen kuin nykyinen 
vastaava pykälä (HE 216/2001 vp). 
 
 
Voimakeinot 
 

82 ja 83 § olisivat samansisältöisiä kuin 
ulosottolaissa (HE 216/2001 vp). 
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Takaisinsaanti 
 

84—89 § vastaisivat nykyistä sääntelyä 
(HE 216/2001 vp). 

90 §. Täytäntöönpanon keskeyttäminen. 
Pykälään otettaisiin viittaussäännös ehdotuk-
sen mukaisesti korjattuna. Muutoin pykälä 
vastaisi nykyistä. 

91 §. Tietojen antaminen hakijalle. Pykä-
lässä ilmaistaisiin se, mitä tietoja ulosotto-
mies saa antaa hakijalle omasta aloitteestaan. 
Pykälän sanamuotoa muutettaisiin hiukan sen 
selventämiseksi, ettei pykälä mahdollista 
ulosottoasioiden ”takaisintilausta”. Pykälässä 
tarkoitetaan nimenomaan muita kuin ulosot-
totoimia saatavan perimiseksi. Pykälän mu-
kaista ei ole se, että ulosottomies kertoo vel-
kojalle, jonka asia kyseistä velallista vastaan 
ei ole enää vireillä, että omaisuutta on sit-
temmin löytynyt. Tätä tarkoitusta varten on 
passiivirekisteröintimahdollisuus. 
 
 
Suorituskielto luotonannossa 
 

92 ja 93 § olisivat samansisältöisiä kuin 
nykyisessä ulosottolaissa (HE 216/2001 vp). 
Ensin mainitun pykälän 3 momentissa olevaa 
kuulemisvelvollisuutta kuitenkin tiukennet-
taisiin. 
 
 
Vireilläolon päättyminen 
 

Otsikkoa lyhennettäisiin hiukan nykyisestä. 
94 §. Vireilläolon päättyminen lopputilityk-

seen. Pykälän 2 momentti kumottaisiin. Eh-
dotetun 6 luvun 18 §:n mukaan tilitysmenet-
telystä säädetään valtioneuvoston asetuksella. 
Asetukseen voidaan ottaa kumottavaa mo-
menttia vastaavat säännökset. Muulta osin 
pykälä vastaisi asiallisesti nykyistä. 

95 ja 96 § vastaisivat nykyistä sääntelyä 
(HE 216/2001 vp). 

Nykyinen ulosottolain 3 luvun 96 a § 
muuttuisi 97 §:ksi, joten sen jälkeisten pykä-
lien numerojärjestys muuttuisi vastaavasti.  

97—99 § vastaisivat nykyisen ulosottolain 
3 luvun 96 a §:ää (HE 26/2003 vp) sekä 97 ja 
98 §:ää (HE 216/2001 vp). 

100 §. Vireilläolon päättymistä koskeva to-
distus. Pykälän 2 momentiksi otettaisiin sel-

vyyden vuoksi viittaussäännös siihen, että 
ulosottoperusteen täytäntöönpanokelpoisuu-
den päättymistä koskevasta todistuksesta 
säädetään ehdotetussa 2 luvun 28 §:n 2 mo-
mentissa. Muutoin pykälä vastaisi ulosotto-
lain 3 luvun 99 §:ää. 

101 § olisi samansisältöisiä kuin ulosotto-
lain 3 luvun 100 § (HE 216/2001 vp). 
 
 
Passiivisaatava 
 

102—104 § vastaisivat nykyisen ulosotto-
lain 3 luvun 101—103 §:ää (HE 216/2001 
vp). 
 
 
Suppea ulosotto 
 

105—107 § olisivat samansisältöisiä kuin 
nykyisen ulosottolain 3 luvun 104—106 § 
(HE 216/2001 vp). 
 
 
 
Täydentäviä säännöksiä 
 

108 §. Virka-apu muulta viranomaiselta. 
Pykälän 2 momentissa otettaisiin huomioon, 
että avustavan ulosottomiehen virkanimike 
muuttuisi kihlakunnanulosottomieheksi. 
Muutoin pykälä vastaisi nykyisen ulosotto-
lain 3 luvun 107 §:ää. 

109 §. Asiantuntija. Pykälän 3 momenttiin 
otettaisiin ehdotuksen mukaisesti korjattu 
viittaussäännös 9 lukuun 8 luvun sijasta. 
Muutoin pykälä vastaisi ulosottolain 3 luvun 
108 §:ää. 

110 §. Toimitsija. Pykälän mukaan erik-
seen säädetyissä tapauksissa ulosottomies saa 
asettaa toimitsijan. Pykälä vastaa 4 luvun 
84 §:ää (HE 13/2005 vp). Pykälä ehdotetaan 
siirrettäväksi puheena olevaan lukuun, koska 
se on luonteeltaan yleissäännös. Samalla tili-
tystä koskeva säännöksen kohta muutettaisiin 
yleisemmäksi koskemaan kaikkia ulosotto-
miehen toimitsijalle antamia määräyksiä. 

111 §. Vahingonkorvaus valtion varoista. 
Pykälässä säädetään nykyisin, että oikeusmi-
nisteriö tai sen määräämä voi maksaa pykä-
lässä tarkoitettuja korvauksia. Lain 1 lukuun 
ehdotettujen säännösten vuoksi pykälässä 
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säädettäisiin yleisemmällä tasolla siitä, että 
valtion varoista voidaan maksaa kyseisiä 
korvauksia. Muuten pykälä vastaisi nykyistä 
ulosottolain 3 luvun 109 §:ää. 

112 § olisi samansisältöinen kuin nykyisen 
luvun 110 § (HE 216/2001 vp). 

113 §. Alaikäistä koskeva ilmoitus. Yleis-
perustelujen jaksossa 2 todetuista syistä la-
kiin otettaisiin uusi säännös, jolla pyritään 
suojaamaan alaikäisiä velallisia. Pykälän 
1 momentin mukaan jos ulosottoperusteena 
on riita-asiassa annettu tuomio ja tällaisessa 
asiassa on velallisena alle 18-vuotias henkilö, 
ulosottomiehen tulee tehdä asian vireilletu-
losta ilmoitus holhousviranomaiselle. Ilmoi-
tus ei koskisi vahingonkorvaussaatavia. Il-
moitus tehtäisiin vaitiolovelvollisuuden es-
tämättä.  

Ilmoitus tehtäisiin momentin mukaan mah-
dollisia holhoustoimilain 91 §:ssä tarkoitettu-
ja toimia varten. Mainittu holhoustoimilain 
pykälä koskee tilannetta, jossa holhousviran-
omaiselle on ilmoitettu edunvalvonnan tar-
peessa ilmeisesti olevasta henkilöstä. Ulosot-
tomiehen tekemän ilmoituksen edellytykset 
määräytyisivät kuitenkin puheena olevan py-
kälän mukaisesti. Ulosottomiehen ei tarvitsisi 
harkita sitä, onko alaikäinen velallinen tai 
muu vastaaja ilmeisesti edunvalvonnan tar-
peessa. 

Holhousviranomaisena toimii maistraatti. 
Ilmoitus tehtäisiin momentin mukaan sille 
holhousviranomaiselle, jonka toimialueella 
alaikäisellä velallisella on kotikunta. Jollei 
velallisella ole kotikuntaa Suomessa, ilmoi-
tus voitaisiin tehdä sille holhousviranomai-
selle, jonka toimialueella alaikäinen pääasial-
lisesti oleskelee.  

Ilmoituksen saatuaan holhousviranomainen 
ryhtyisi virkavelvollisuuksiensa mukaisesti 
toimenpiteisiin edunvalvonnan tarpeen sel-
vittämiseksi ja tekisi tarvittaessa käräjäoi-
keudelle hakemuksen edunvalvojan määrää-
miseksi. Holhousviranomainen ottaisi yhteyt-
tä alaikäisen huoltajiin. Holhoustoimilain 
16 §:n 1 momentin mukaan tuomioistuimen 
on vapautettava edunvalvoja tehtävästään, 
jos hän osoittautuu siihen kykenemättömäksi 
tai sopimattomaksi tai jos vapauttamiseen on 
erityinen syy. Usein alle 15-vuotiaan kohdal-
la ovat kyseessä suhteellisen vähäiset saata-
vat. Toisaalta perittävänä saattaa olla huo-

mattaviakin yksityisoikeudellisia saatavia. 
Kuten yleisperustelujen jaksossa 4 on todet-
tu, ilmoituksen tarkoituksena ei ole johtaa 
edunvalvonnasta vapauttamiseen muutoin 
kuin ääritapauksissa. 

Täytäntöönpano olisi momentin mukaan 
keskeytyneenä tarpeellisen ajan. Tällä väljäl-
lä sääntelyllä pyritään siihen, että ulosotto-
mies ja holhousviranomainen sopisivat jon-
kinlaisen aikataulun selvitystoimille, jonka 
ajan ulosotto on keskeytyneenä. Jos selvitys-
toimet kestävät huomattavan pitkään eikä 
näköpiirissä ole, että esimerkiksi huoltajat 
suorittavat alaikäisen velan, estettä ulosoton 
jatkamiselle ei olisi. Usein ulosotto johtaa 
silloin alaikäisen varattomaksi toteamiseen. 
Tietojen luovuttamisesta luottotietotoimin-
taan säädettäisiin 2 momentissa. 

Alaikäisen maksettavaksi tuomituista kor-
vauksista riita- tai rikosasiassa ei tehtäisi il-
moitusta holhousviranomaiselle, ei myöskään 
sakoista tai muista sakkotäytäntöönpanolais-
sa tarkoitetuista seuraamuksista, kuten me-
nettämisseuraamuksista. Myöskään muusta 
kuin maksuvelvoitteen täytäntöönpanosta il-
moitusta ei tehtäisi. Yleensä tällaisissa asi-
oissa holhousviranomaisen selvitystoimilla ei 
ole samaa merkitystä kuin silloin, kun ala-
ikäinen on joutunut velkavastuuseen yksi-
tyisoikeudellisen sopimuksen vuoksi. 

Myös verotäytäntöönpanolakiin otettaisiin 
säännöksiä alaikäisestä velallisesta. Säännök-
siä tarkastellaan 2. lakiehdotuksen kohdalla. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, ettei 
alle 15-vuotiaasta velallisesta anneta 1 luvun 
31 §:ssä tarkoitettua todistusta eikä myös-
kään 32 §:ssä tarkoitettuja tietoja luottotieto-
toiminnan harjoittajalle. Kielto koskisi kaik-
kia ulosottoasioita ulosottoperusteen laadusta 
riippumatta. Luottotiedoilla ei ole tavan-
omaista merkitystä, koska alle 15-vuotias ei 
voi itse tehdä oikeustoimia. Lapsen nimissä 
sopimuksia tehtäessä myös rahoittajan tulee 
olla erityisen varovainen esimerkiksi turvaa-
van vakuuden suhteen. Sen sijaan 15 vuotta 
täyttäneistä annettaisiin mainittu todistus ja 
luottotietotoiminnan harjoittajalle tiedot. 

Kuten yleisperustelujen jaksossa 4 on to-
dettu, 15 vuotta täyttäneiden alaikäisten luot-
totietoja koskevaa sääntelyä on tarkoitus sel-
vittää luottotietolainsäädännön uudistamisen 
yhteydessä.  
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4 luku. Ulosmittaus 

Luvun pykälissä yhtenäistettäisiin muun 
muassa kuulemista koskevia ilmaisuja ehdo-
tetun 3 luvun 32 §:n mukaisesti. Toimitsijaa 
koskeva 84 § siirrettäisiin 3 luvun 110 §:ksi 
sinne asiayhteytensä puolesta paremmin so-
pivana. Lisäksi tehtäisiin eräitä teknisluontei-
sia muutoksia. Muutoin luvun säännökset 
olisivat samansisältöiset kuin kokonaisuudis-
tuksen kolmannen vaiheen uudistuksessa 
(HE 13/2005 vp, EV 40/2006 vp).  
 
 
5 luku. Myynti 

Luvun kuulemissäännökset muutettaisiin 
samalla tavalla kuin edellä 4 luvun osalta on 
todettu. Luvun 5 §:n 2 momentissa, 12 §:n 1 
momentissa ja 75 §:n 2 momentissa olevat 
viittaussäännökset korjattaisiin uusittujen lu-
kujen mukaisiksi. Luvun 25 §:n 2 momentin 
sanajärjestyksen muutoksella selvennettäisiin 
säännöksen tarkoitusta. Luvun 84 §:n 1 mo-
menttiin otettaisiin huoneiston tai rakennuk-
sen hallintaan oikeuttavien osakkeiden osalta 
sama sanamuoto kuin ehdotetussa 1 luvun 
9 §:n 5 kohdassa. Muutoin luvun pykälät oli-
sivat samansisältöiset kuin kolmannen vai-
heen uudistuksessa (HE 13/2005 vp, EV 
40/2006 vp). 
 
 
6 luku. Jako ja tilitys 

Luvun 14 §:n 2 momenttiin otettaisiin eh-
dotettua 10 luvun 16 §:n 2 momenttia vas-
taava viittaussäännös täytäntöönpanoriidan 
vaikutuksesta tilitykseen. Tilityksen keskey-
tystä koskevan luvun 15 §:n 3 momenttiin 
otettaisiin oikeusturvasyistä säännös siitä, et-
tä ulosottomiehen tulee ilmoittaa tilityksen 
keskeytyksen viimeinen voimassaolopäivä 
asianomaiselle. Kyseisen päivän jälkeen es-
tettä täytäntöönpanon jatkamiselle ei ole, el-
lei keskeytysmääräystä ole viimeistään sil-
loin annettu. 

Muulta osin luvun säännökset olisivat eräi-
tä teknisiä muutoksia lukuun ottamatta sa-
mansisältöiset kuin kolmannen vaiheen uu-
distuksessa (HE 13/2005 vp, EV 40/2006 
vp). 

7 luku. Muun kuin maksuvelvoitteen 
täytäntöönpano 

Luku koskee muun kuin maksuvelvoitteen 
täytäntöönpanoa, toisin sanoen häätöä sekä 
luovutus-, tekemis- ja kieltovelvoitteen täy-
täntöönpanoa. Lukuun otettaisiin muuttamat-
tomina ulosottolain nykyisen 6 a luvun sään-
nökset. Kuulemista koskevissa säännöksissä 
sanamuotoa yhdenmukaistettaisiin. Ulosotto-
lain nykyisessä 7 luvussa olevat turvaamis-
toimipäätöksen täytäntöönpanoa koskevat 
säännökset otettaisiin uudistettuina ulosotto-
kaaren 8 lukuun. 
 
 
8 luku. Turvaamistoimipäätöksen täy-

täntöönpano 

Turvaamistoimipäätöksen täytäntöönpanoa 
koskeva nykyinen ulosottolain 7 luku on suu-
rimmaksi osaksi uudistettu alioikeusuudis-
tuksen yhteydessä vuonna 1991 säädetyllä 
lailla. Lukua ei ole uudistettu aiemmissa 
ulosottolain kokonaisuudistuksen vaiheissa. 
Turvaamistoimipäätöksen täytäntöönpanoa 
koskevat säännökset ehdotetaan nyt otetta-
viksi ulosottokaaren 8 lukuun, koska nykyi-
sestä 6 a luvusta tulisi 7 luku. Muissa luvuis-
sa olevien menettelysäännösten vuoksi luvun 
yksityiskohtaisia menettelysäännöksiä voi-
daan karsia. Lukuun tehtäisiin vähäisiä asial-
lisia tarkistuksia sekä lakiteknisiä ja kielelli-
siä muutoksia.  
 
 
Soveltamisala ja edellytykset 
 

Luvun 1—4 §:ään otettaisiin luvun sovel-
tamisalaa sekä turvaamistoimipäätöksen täy-
täntöönpanon edellytyksiä koskevat säännök-
set.  

1 §. Soveltamisala. Pykälässä säädettäisiin 
luvun soveltamisalasta. Luvun mukaisesti 
pantaisiin täytäntöön takavarikko ja muu tur-
vaamistoimi, josta säädetään oikeudenkäy-
miskaaren 7 luvussa. Pykälä vastaa ulosotto-
lain 1 luvun 1 §:n 2 momenttia ja 7 luvun 
1 §:n alkua.  

Oikeudenkäymiskaaren 7 luvussa tarkoite-
tuista turvaamistoimista päättää yleinen tuo-
mioistuin. Turvaamistoimia ovat takavarikko 
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saatavan turvaamiseksi (oikeudenkäymiskaa-
ren 7 luvun 1 §), takavarikko paremman oi-
keuden turvaamiseksi (7 luvun 2 §) sekä muu 
turvaamistoimi (7 luvun 3 §). Ulosottokaaren 
2 luvun 2 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan 
tuomioistuimen antama turvaamistoimipäätös 
on ulosottoperuste.  

Lain muiden lukujen soveltamisesta tur-
vaamistoimipäätöksen täytäntöönpanossa 
säädettäisiin jäljempänä puheena olevassa 
luvussa. Luvun 13—15 §:ään otettaisiin 
säännökset ulosottomiehen toimivallasta 
määrätä tietyissä tilanteissa itse väliaikainen 
turvaamistoimi.  

Sen mukaan kuin siitä muussa laissa sääde-
tään, ulosottokaaren mukaista menettelyä 
noudatetaan 1 luvun 2 §:n mukaan myös täy-
täntöönpanossa, joka koskee muuta kuin oi-
keudenkäymiskaaren 7 luvussa tarkoitettua 
turvaamistointa. Esimerkiksi merilain 
(674/1994) 4 luvun 2 §:n mukaan aluksen ta-
kavarikkoon sovelletaan, mitä oikeudenkäy-
miskaaren 7 luvussa ja ulosottolain 3, 4 ja 
7 luvussa säädetään takavarikosta ja sen täy-
täntöönpanosta, jollei merilaissa muuta sää-
detä. Ulosottolain 7 luvun 1 §:n 2 momentis-
sa olevia säännöksiä aluksen takavarikosta ei 
siten ole tarpeen ottaa ulosottokaaren 8 lu-
kuun.  

2 §. Hakijan asettama vakuus. Pykälään 
otettaisiin säännökset niin sanotusta hakija-
vakuudesta turvaamistoimipäätöksen täytän-
töönpanon edellytyksenä.  

Pykälän 1 momentin mukaan turvaamis-
toimen täytäntöönpano edellyttää, että hakija 
asettaa ulosottomiehelle vakuuden vahingos-
ta, joka voi syntyä vastaajalle turvaamistoi-
mesta. Momentti vastaa ulosottolain 7 luvun 
16 §:n ensimmäistä virkettä. Ulosottokaaren 
2 luvun 18 §:stä ilmenee, että vakuus on ase-
tettava turvaamistoimipäätöksen lainvoimai-
suudesta riippumatta.  

Pykälässä tarkoitettuun vakuuteen sovellet-
taisiin luvun 12 §:n mukaisesti 3 luvun 43—
47 §:ssä olevia yleisiä vakuussäännöksiä. 
Vakuus voi olla pantti tai takaus. 

Pykälän 2 momenttiin otettaisiin ulosotto-
lain 7 luvun 16 §:n jälkimmäistä virkettä vas-
taava viittaussäännös. Siinä todettaisiin, että 
mahdollisuudesta vapautua vakuuden aset-
tamisesta säädetään oikeudenkäymiskaaren 
7 luvun 7 §:ssä. Viitatun säännöksen mukaan 

tuomioistuin voi hakemuksesta vapauttaa ha-
kijan asettamasta puheena olevassa pykälässä 
tarkoitettua vakuutta, jos hakija havaitaan 
siihen kykenemättömäksi ja jos hänen oi-
keuttaan voidaan pitää ilmeisen perusteltuna.  

Luvun 12 §:stä seuraa, ettei 3 luvun 
44 §:ssä tarkoitettujen vakuuden asettamis-
velvollisuudesta vapautettujen hakijoiden 
tarvitse asettaa vakuutta myöskään turvaa-
mistoimipäätöksen täytäntöönpanossa. 

Jäljempänä 3. lakiehdotuksessa ehdotetaan, 
että oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n 
3 momenttiin otetaan uusi selventävä sään-
nös hakijan velvollisuudesta asettaa puheena 
olevassa pykälässä tarkoitettu vakuus myös 
silloin, kun kysymyksessä on muu turvaamis-
toimi.  

3 §. Vastaajan asettama vakuus. Pykälässä 
säädettäisiin vastaajan mahdollisuudesta tor-
jua turvaamistoimen täytäntöönpano asetta-
malla vakuus. Pykälä vastaa ulosottolain 
7 luvun 12 §:ää.  

Pykälän ensimmäinen virke koskisi oikeu-
denkäymiskaaren 7 luvun 1 §:ssä tarkoitettua 
takavarikkoa saatavan turvaamiseksi. Tällais-
ta turvaamistointa ei saisi panna täytäntöön ja 
jo toimitettu täytäntöönpano olisi peruutetta-
va, jos vastaaja asettaa hakijan saatavasta va-
kuuden ulosottomiehelle.  

Pykälän toinen virke koskisi oikeudenkäy-
miskaaren 7 luvun 2 §:ssä tarkoitetun takava-
rikon tai 3 §:ssä tarkoitetun muun turvaamis-
toimen täytäntöönpanoa. Tällaista turvaamis-
tointa ei saisi panna täytäntöön, jos vastaaja 
asettaa vakuuden, jonka hakija hyväksyy tai 
joka asianmukaisella ja riittävällä tavalla vas-
taa hakijan oikeussuojan tarvetta.  

Luvun 12 §:n mukaisesti puheena olevassa 
pykälässä tarkoitettuun vakuuteen sovellet-
taisiin 3 luvun 43, 45 ja 46 §:ssä olevia ylei-
siä säännöksiä.  

4 §. Pääasia. Pykälässä säädettäisiin tur-
vaamistoimipäätöksen täytäntöönpanon pe-
ruuttamisesta, joka perustuu pääasian vireil-
lepanon laiminlyöntiin tai pääasian saamaan 
lopputulokseen. Pykälä vastaa pääosin ulos-
ottolain 7 luvun 13 §:ää.  

Pykälän ensimmäisen virkkeen mukaan 
ulosottomiehen olisi peruutettava turvaamis-
toimen täytäntöönpano vastaajan vaatimuk-
sesta, jollei hakija osoita, että oikeudenkäy-
miskaaren 7 luvun 6 §:ssä tarkoitettu pääasia 
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on pantu vireille määräajassa. Viitatun pykä-
län mukaan hakijan on kuukauden kuluessa 
turvaamistoimipäätöksen antamisesta panta-
va pääasiaa koskeva kanne vireille tuomiois-
tuimessa tai saatettava pääasia käsiteltäväksi 
muussa menettelyssä. Jos vastaaja vireillepa-
non määräajan jälkeen vaatii täytäntöönpa-
non peruuttamista, hakijalle olisi varattava ti-
laisuus esittää selvitys vireillepanosta.  

Ulosottolain 7 luvun 11 §:n mukaan haki-
jan on annettava ulosottomiehelle kahden 
viikon kuluessa vireillepanomääräajan päät-
tymisestä selvitys pääasian käsiteltäväksi 
saattamisesta uhalla, että täytäntöönpano 
voidaan peruuttaa siten kuin mainitun luvun 
13 §:ssä säädetään. Tästä hakijan velvolli-
suudesta ehdotetaan luovuttavaksi. Ny-
kyisinkään selvityksen antamisen laimin-
lyöntiin ei liity erityistä seuraamusta, vaan 
täytäntöönpanon peruuttamisen on katsottu 
edellyttävän mainitun 13 §:n mukaisesti vas-
tapuolen vaatimusta. 

Pykälän toisen virkkeen mukaan täytän-
töönpano olisi peruutettava myös, jos osoite-
taan, että pääasiaa koskeva kanne on hylätty 
taikka jätetty sillensä tai tutkimatta. Tuomio-
istuin voi kuitenkin oikeudenkäymiskaaren 
7 luvun 9 §:n nojalla määrätä, että turvaamis-
toimi peruuntuu vasta pääasiaa koskevan rat-
kaisun saatua lainvoiman.  

Ilman nimenomaista säännöstäkin on sel-
vää, että ulosottomiehen on peruutettava 
13 §:n nojalla määräämänsä väliaikaisen tur-
vaamistoimen täytäntöönpano sen jälkeen, 
kun turvaamistoimen mainitussa pykälässä 
säädetty voimassaoloaika on päättynyt. Sa-
moin on selvää, että täytäntöönpano on pe-
ruutettava, jos hakija pyytää peruuttamista.  

Pykälään ei myöskään otettaisi nykyistä 
säännöstä siitä, että ulosottomiehen on peruu-
tettava turvaamistoimen täytäntöönpano, jos 
velallinen esittää hakijan kirjallisen ilmoituk-
sen tai muun selvän ja luotettavan selvityk-
sen siitä, että kysymyksessä oleva saaminen 
on maksettu. Tällaisessa tilanteessa on sel-
vempää, että turvaamistoimen peruuttamises-
ta päättää tuomioistuin oikeudenkäymiskaa-
ren 7 luvun 8 §:n nojalla, eikä ulosottomies 
joudu tutkimaan pääasiaan liittyviä kysy-
myksiä.  

Jos tuomioistuin peruuttaa tai kumoaa tur-
vaamistoimen, ulosottomiehen tulee peruut-

taa sen täytäntöönpano 2 luvun 15 §:n mu-
kaisesti.  
 
Menettely 
 

Luvun 5—12 §:ään otettaisiin turvaamis-
toimen täytäntöönpanomenettelyä koskevat 
säännökset. Luvun 5 § koskee väliaikaisen 
turvaamistoimen täytäntöönpanoa, 6—8 § 
takavarikon täytäntöönpanoa ja 9 § muun tur-
vaamistoimen täytäntöönpanoa. 

5 §. Vireilletulo- ja ennakkoilmoitus. Oi-
keudenkäymiskaaren 7 luvun 5 §:n 2 mo-
mentin mukaan tuomioistuin voi antaa väli-
aikaisen turvaamistoimipäätöksen varaamatta 
vastapuolelle tilaisuutta tulla kuulluksi, jos 
turvaamistoimen tarkoitus saattaa muuten 
vaarantua. Täytäntöönpanon turvaamiseksi 
ulosottolain 7 luvun 4 §:ssä säädetään, että 
tällainen väliaikainen turvaamistoimipäätös 
saadaan panna täytäntöön vastaajalle ennalta 
ilmoittamatta.  

Pykälään otettaisiin nykyistä asiallisesti 
vastaava säännös, jossa viitattaisiin 3 luvun 
33 §:ssä tarkoitettuun vireilletuloilmoituk-
seen ja 34 §:ssä tarkoitettuun ennakkoilmoi-
tukseen. Säännöksen mukaan väliaikainen 
turvaamistoimipäätös saataisiin panna täytän-
töön antamatta vastaajalle vireilletuloilmoi-
tusta tai ennakkoilmoitusta. Säännös koskisi 
kaikentyyppisiä oikeudenkäymiskaaren 7 lu-
vussa säädettyjä turvaamistoimia.  

6 §. Takavarikon kohde. Pykälässä säädet-
täisiin oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 1 §:ssä 
tarkoitetun saatavaa turvaavan takavarikon 
kohteesta. Pykälän mukaan omaisuutta, jonka 
ulosmittaus on kielletty, ei myöskään saa 
panna saatavan turvaamiseksi takavarikkoon.  

Lisäksi pykälässä viitattaisiin muualla lais-
sa oleviin, sinänsä harvalukuisiin säännöksiin 
omaisuudesta, jota ei saa panna takavarik-
koon. Pykälä vastaa ulosottolain 7 luvun 
5 §:n 1 momenttia. 

7 §. Takavarikon täytäntöönpano. Pykäläs-
sä säädettäisiin oikeudenkäymiskaaren 7 lu-
vun 1 ja 2 §:ssä tarkoitetun takavarikon täy-
täntöönpanomenettelystä.  

Ulosottolain 7 luvun 2 ja 3 §:n mukaan ir-
taimen omaisuuden takavarikko ja kiinteän 
omaisuuden takavarikko pannaan täytäntöön 
jonkin verran eri tavoin. Irtaimen omaisuu-
den osalta noudatetaan soveltuvin osin ulos-
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mittausta koskevia säännöksiä, mutta tietyin 
edellytyksin ulosottomies voi antaa vastapuo-
lelle hukkaamiskiellon. Kiinteän omaisuuden 
osalta noudatetaan soveltuvin osin ulosmit-
tausta koskevia säännöksiä, ja vastapuolelle 
annetaan hukkaamiskielto. Luvun 8 §:ssä on 
tarkempia säännöksiä hukkaamiskiellon tie-
doksiannosta sekä omaisuuden hallinnasta ja 
käytöstä. 

Nyt ehdotetaan, että irtainta ja kiinteää 
omaisuutta koskeva takavarikko pantaisiin 
samalla tavoin täytäntöön. Täytäntöönpano 
tapahtuisi kuten ulosmittaus. Pykälän 1 mo-
mentin mukaan irtaimen tai kiinteän omai-
suuden takavarikko pannaan täytäntöön nou-
dattaen soveltuvin osin, mitä 4 luvussa sää-
detään ulosmittauksesta.  

Takavarikon täytäntöönpanossa noudatet-
taisiin siten soveltuvin osin 4 luvun ulosmit-
tausmenettelyä koskevia säännöksiä, jotka on 
uudistettu kokonaisuudistuksen kolmannessa 
vaiheessa. Tämä merkitsee muun muassa, et-
tä omaisuus pantaisiin takavarikkoon ulosot-
tomiehen tekemällä takavarikkopäätöksellä 
(4 luvun 26 §). Omaisuuden takavarikko tuli-
si päätöksellä voimaan vastaajaan nähden 
(4 luvun 27 §). Täytäntöönpanossa tehtäisiin 
soveltuvin osin vastaavat varmistustoimet 
kuin ulosmittauksessa (4 luvun 31—36 §).  

Lukuun ei otettaisi ulosottolain 7 luvun 
7 §:ssä olevia erityissäännöksiä toimitsijan 
asettamisesta tai 8 §:n säännöksiä tiedok-
siannosta. Jos olosuhteet sitä edellyttävät, 
ulosottomies saisi asettaa toimitsijan lain 
4 luvun 35 §:n nojalla. Puheena olevan luvun 
12 §:n mukaisesti myös takavarikon täytän-
töönpanossa noudatettaisiin 3 luvun 37—41 
§:ssä olevia yleisiä tiedoksiantosäännöksiä.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin säily-
tyskelvottoman omaisuuden myymisestä. 
Momentti vastaa asiallisesti ulosottolain 
7 luvun 6 §:ää.  

Momentin mukaan, jos saatavasta on pantu 
takavarikkoon omaisuutta, jonka arvo alen-
tuu nopeasti tai hoitokulut ovat korkeat, 
omaisuus myydään noudattaen soveltuvin 
osin, mitä 2 luvun 5 §:n 2 momentissa sääde-
tään. Hakijan asettaman vakuuden tulee kat-
taa myös myynnin mahdollisesti aiheuttama 
vahinko ja täytäntöönpanokulut.  

Momenttiin otettaisiin lisäksi nimenomai-
nen säännös siitä, että ennen myyntiä ulosot-

tomiehen tulee kuulla asianosaisia. Kuulemi-
sen yhteydessä voidaan edellyttää, että myös 
vastaaja ilmoittaa tiedossaan olevat seikat, 
joilla on merkitystä hakijan mahdollisen kor-
vausvastuun syntymisen ja määrän kannalta 
(katso KKO 1998:59). 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin takava-
rikoitujen rahavarojen säilyttämisestä. Mo-
mentti korvaisi ulosottolain 7 luvun 5 §:n 
2 momentin.  

Momentin mukaan ulosottomiehen tulee 
säilyttää takavarikoidut rahavarat noudattaen, 
mitä 6 luvun 23 §:ssä säädetään. Säännökses-
tä seuraa, että takavarikoidut rahavarat pidet-
täisiin lähtökohtaisesti virkavarojen tilillä, 
jossa niille ei kerry korkoa. Varat olisi kui-
tenkin talletettava erikseen luottolaitokseen 
korkoa kasvamaan, jos varat ylittävät valtio-
neuvoston asetuksella säädettävän huomatta-
van määrän.  

8 §. Takavarikon oikeusvaikutukset. Pykä-
lässä säädettäisiin täytäntöönpannun takava-
rikon oikeusvaikutuksista. Nykyisin ulosotto-
lain 7 luvussa säädetään kiinteän omaisuuden 
osalta, että takavarikolla on 4 luvun 30 §:ssä 
ulosmittauksesta säädetyt oikeusvaikutukset.  

Pykälän mukaan takavarikon täytäntöön-
panolla olisi samat oikeusvaikutukset kuin 
ulosmittauksesta 4 luvun 37—41 ja 78 §:ssä 
säädetään. Viittaus merkitsisi muun muassa, 
ettei vastaaja saa ulosottomiehen takavarik-
kopäätöksen jälkeen hävittää taikka ilman 
ulosottomiehen lupaa luovuttaa tai pantata 
takavarikkoon pantua omaisuutta tai muutoin 
määrätä siitä. Kiellon vastainen toimi olisi 
tehoton.  

Lain 4 luvun 43 §:stä ilmenee, ettei omai-
suuden paneminen takavarikkoon estä sen 
ulosmittaamista muusta saatavasta. Takava-
rikko ei myöskään tuota etuoikeutta sen haki-
jalle.  

9 §. Muun turvaamistoimen täytäntöönpa-
no. Ulosottolain 7 luvussa ei ole nimenomai-
sia säännöksiä siitä, miten ulosottomies pa-
nee täytäntöön oikeudenkäymiskaaren 7 lu-
vun 3 §:ssä tarkoitetun muun turvaamistoi-
men. Kattavuuden vuoksi puheena olevaan 
pykälään ehdotetaan otettavaksi tätä koskeva 
yleisluonteinen säännös.  

Pykälän mukaan oikeudenkäymiskaaren 
7 luvun 3 §:ssä tarkoitetun turvaamistoimen 
täytäntöönpanossa noudatetaan soveltuvin 
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osin, mitä ulosottokaaren 7 luvussa sääde-
tään. Ulosottomies noudattaisi siten täytän-
töönpanossa soveltuvin osin muun kuin mak-
suvelvoitteen täytäntöönpanoa koskevia 
säännöksiä. Soveltuvia voisivat olla lähinnä 
tekemisvelvoitteen tai kieltovelvoitteen täy-
täntöönpanoa koskevat säännökset.  

Esimerkiksi jos tuomioistuin on turvaamis-
toimena sakon uhalla kieltänyt vastapuolta 
tekemästä jotakin, ulosottomiehen olisi nou-
datettava täytäntöönpanossa soveltuvin osin 
kieltovelvoitteen täytäntöönpanoa koskevia 
7 luvun 16 ja 17 §:n säännöksiä. Vastaajaa 
olisi kehotettava välittömästi noudattamaan 
kieltoa. Jos kieltoa on rikottu, ulosottomies 
hakisi uhkasakon tuomitsemista tuomiois-
tuimelta ja asettaisi tarvittaessa uuden uhka-
sakon. Jos ulosottomies voi sopivalla tavalla 
estää kiellon uudelleen rikkomisen, olisi sel-
laiseen toimeen ryhdyttävä.  

Pykälä ei muodosta estettä sille, että hakija 
itse vaatii suoraan tuomioistuimelta päätök-
sessä asetetun uhkasakon tuomitsemista.  

10 §. Toimitsija. Pykälään otettaisiin tuo-
mioistuimen turvaamistoimena määräämää 
toimitsijaa koskevat erityissäännökset. Pykä-
lä vastaa ulosottolain 7 luvun 9 §:ää.  

Pykälän 1 momentin mukaan oikeuden-
käymiskaaren 7 luvun 3 §:n 1 momentin 
4 kohdan tai 13 §:n nojalla määrätyn toimit-
sijan on hoidettava ja säilytettävä huolellises-
ti hänelle uskottua omaisuutta ja annettava 
tehtävänsä päätyttyä tili ulosottomiehelle. 
Toimitsijan tulisi tehdä 4 luvun 33 §:ssä tar-
koitettu rekisteri-ilmoitus siitä, että säännök-
sessä tarkoitettua omaisuutta on pantu toimit-
sijan haltuun ja hoitoon.  

Pykälän 2 momentin mukaan ulosottomie-
hen olisi annettava toimitsijalle virka-apua. 
Säännöksessä mainittaisiin nimenomaisesti, 
että virka-apua olisi annettava toimitsijan 
pyynnöstä.  

Ulosottomiehen asettamaa toimitsijaa kos-
keva yleissäännös olisi 3 luvun 110 §:ssä ja 
toimitsijan asettamista ulosmittauksessa kos-
keva säännös 4 luvun 35 §:ssä.  

11 §. Täytäntöönpanokulut. Oikeudenkäy-
miskaaren 7 luvun 10 §:n mukaan turvaamis-
toimen täytäntöönpanosta aiheutuvista ku-
luista vastaa ensisijaisesti turvaamistoimen 
hakija. Pääasian käsittelyn yhteydessä rat-
kaistaan asianosaisen vaatimuksesta se, ke-

nen korvattavaksi lopullisesti jäävät turvaa-
mistoimen hakemisesta ja täytäntöönpanosta 
aiheutuneet kulut.  

Pykälään ehdotetaan otettavaksi selventävä 
viittaussäännös, jonka mukaan turvaamistoi-
men täytäntöönpanosta aiheutuvien kulujen 
maksamisesta säädetään mainitussa oikeu-
denkäymiskaaren pykälässä. 

Lukuun ei otettaisi ulosottolain 7 luvun 
10 §:ää vastaavaa säännöstä hakijan velvolli-
suudesta maksaa vaadittaessa kuluennakkoa. 
Tästä säädettäisiin ehdotetun 9 luvun 3 §:ssä.  

12 §. Lain muiden säännösten noudattami-
nen. Ulosottolain 7 luvun 1 §:n mukaan tur-
vaamistoimen täytäntöönpanossa noudate-
taan mainitun luvun ja soveltuvin osin lain 3 
ja 4 luvun säännöksiä. Tämän lisäksi turvaa-
mistoimen täytäntöönpanossa on noudatettu 
soveltuvin osin eräitä muitakin säännöksiä, 
esimerkiksi 9 ja 10 luvussa olevia säännök-
siä.  

Pykälään ehdotetaan otettavaksi aiempaa 
kattavampi viittaussäännös lain muiden luku-
jen säännösten noudattamisesta turvaamis-
toimen täytäntöönpanossa. Sen lisäksi, mitä 
edellä luvussa säädetään, turvaamistoimen 
täytäntöönpanossa noudatettaisiin soveltuvin 
osin, mitä 1—3 ja 9—12 luvussa säädetään. 

Turvaamistoimen täytäntöönpanossa nou-
datettaisiin siten soveltuvin osin lain 1 luvun 
yleisiä säännöksiä. Lain 2 luvussa säädetään 
tuomioistuimen turvaamistoimipäätöksestä 
ulosottoperusteena ja päätöksen täytäntöön-
panokelpoisuudesta. Täytäntöönpanossa 
noudatettaisiin myös 3 luvun yleisiä menette-
lysäännöksiä turvaamistoimen luonteesta 
johtuvin rajoituksin.  

Puheena olevan luvun 7 §:n 1 momentin 
mukaan takavarikko pantaisiin täytäntöön 
noudattaen soveltuvin osin 4 luvun säännök-
siä ulosmittauksesta. Turvaamistoimen täy-
täntöönpanossa eivät luonnollisesti tule nou-
datettaviksi 5 luvun säännökset omaisuuden 
myynnistä eivätkä 6 luvun säännökset jaosta 
ja tilityksestä, puheena olevan luvun 7 §:n 3 
momentissa tarkoitettua poikkeustilannetta 
lukuun ottamatta. Luvun 9 §:n mukaan muun 
turvaamistoimen täytäntöönpanossa nouda-
tettaisiin soveltuvin osin, mitä lain 7 luvussa 
säädetään. Turvaamistoimen täytäntöön-
panossa noudatettaisiin lisäksi soveltuvin 
osin 9 luvun täytäntöönpanokuluja, 10 luvun 
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itseoikaisua, täytäntöönpanoriitaa ja keskeyt-
tämistä sekä 11 luvun muutoksenhakua kos-
kevia säännöksiä samoin kuin 12 luvun eri-
näisiä säännöksiä.  
 
Ulosottomiehen määräämä turvaamistoimi 
 

Luvun 13—15 §:ään otettaisiin säännökset 
sellaisista väliaikaisista turvaamistoimista, 
jotka ulosottomies itse voi tietyissä tilanteis-
sa määrätä. Säännökset vastaavat asiallisesti 
nykyisiä säännöksiä. 

13 §. Täytäntöönpanon turvaaminen. Pykä-
lään otettaisiin säännökset ulosottomiehen 
määräämästä väliaikaisesta turvaamistoimes-
ta, joka turvaa ulosottoperusteen täytäntöön-
panoa. Pykälä vastaa asiallisesti ulosottolain 
7 luvun 11 a §:ää.  

Pykälän 1 momentin mukaan, jos on toden-
näköistä, että oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 
1, 2 tai 3 §:ssä tarkoitettu vaara on käsillä, 
ulosottomies voi määrätä ja panna täytäntöön 
mainitussa luvussa tarkoitetun turvaamistoi-
men, jos hakijalla on ulosottoperuste, mutta 
hänen ulosottohakemukseensa ei voida heti 
suostua. Ulosottoperusteiden luettelo on 
2 luvun 2 §:ssä.  

Pykälän 2 momentin mukaan 1 momentissa 
tarkoitettu turvaamistoimi on voimassa enin-
tään kuusi kuukautta sen määräämisestä. 
Ulosottomies voisi hakemuksesta pidentää 
voimassaoloaikaa, jos siihen on erityinen 
syy. 

Täytäntöönpanon jatkumisen turvaamiseksi 
suoritettavasta väliaikaistoimesta säädettäi-
siin 3 luvun 18 §:ssä.  

14 §. Takaisinsaannin turvaaminen. Pykä-
lässä säädettäisiin ulosottomiehen määrää-
mästä väliaikaisesta takavarikosta, jolla tur-
vataan 3 luvun 84—91 §:ssä tarkoitettua ta-
kaisinsaantia ulosottoon. Pykälä vastaa asial-
lisesti ulosottolain 7 luvun 17 §:n 1 ja 3 mo-
menttia.  

Pykälän 1 momentin mukaan ulosottomies 
voisi määrätä ja panna täytäntöön takavari-
kon, jos käy ilmi, että velallinen on luovutta-
nut tai antanut pantiksi omaisuutta sivullisel-
le oikeustoimella, joka todennäköisesti voi-
daan peräyttää 3 luvun 84 §:n nojalla. Edelly-
tyksenä olisi lisäksi, ettei asia siedä viivytys-
tä. Takavarikkoon voitaisiin säännöksen no-
jalla luonnollisesti panna vain kyseinen luo-

vutettu tai pantattu omaisuus.  
Momentissa säädettäisiin lisäksi, ettei haki-

jan tarvitse asettaa 2 §:ssä tarkoitettua va-
kuutta takaisinsaantia turvaavan takavarikon 
täytäntöönpanemiseksi eikä täytäntöönpanoa 
voida estää 3 §:ssä tarkoitetulla vakuudella. 
Muutoin tällainen takavarikko pantaisiin täy-
täntöön noudattaen soveltuvin osin puheena 
olevan luvun säännöksiä.  

Pykälään ei enää otettaisi nimenomaista 
säännöstä siitä, että jos pantattu omaisuus 
voidaan ulosmitata, takavarikkoa ei saa mää-
rätä. Tämä on muutoinkin selvää, koska ta-
kavarikko ei tällöin ole tarpeellinen.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, ettei 
pykälässä tarkoitettuun turvaamistoimeen saa 
hakea muutosta valittamalla. Muutoksenha-
kukielto on edelleen perusteltu, koska tur-
vaamistoimi olisi voimassa vain 15 §:ssä tar-
koitetun lyhyen ajan.  

15 §. Takaisinsaantia turvaavan takavari-
kon voimassaolo. Pykälässä säädettäisiin 
edellä 14 §:ssä tarkoitetun takaisinsaantia 
turvaavan takavarikon voimassaolosta. Pykä-
lä vastaa pääosin ulosottolain 7 luvun 17 §:n 
2 momenttia.  

Pykälän 1 momentin mukaan edellä 
14 §:ssä tarkoitettu takavarikko olisi voimas-
sa kaksi viikkoa sen määräämisestä. Jos haki-
ja sinä aikana esittää käräjäoikeuden asiaa 
koskevan turvaamistoimipäätöksen, ulosot-
tomiehen määräämä takavarikko olisi voi-
massa, kunnes käräjäoikeuden päätös voi-
daan panna täytäntöön, kuitenkin enintään 
kaksi viikkoa päätöksen antamisesta. 

Nykyisen säännöksen mukaan ulosotto-
miehen on heti sopivalla tavalla ilmoitettava 
toimitetusta takavarikosta sivulliselle, jollei 
hän ole ollut toimituksessa läsnä, sekä tiedus-
teltava hakijalta, haluaako hän, että takava-
rikko pidetään voimassa. Näitä erityissään-
nöksiä ei enää otettaisi pykälään. Sivulliselle 
annettaisiin takavarikon täytäntöönpanosta 
3 luvun 36 §:ssä tarkoitettu jälki-ilmoitus. 
Ilmoitus tulee toimittaa viipymättä. Koska 
asialla on hakijalle huomattava merkitys, 
ulosottomiehen tulisi 3 luvun 32 §:n yleisen 
kuulemissäännöksen mukaisesti sopivalla ta-
valla tiedustella hakijalta tämän kantaa tur-
vaamistoimeen.  

Pykälän 2 momentin mukaan ulosottomie-
hen olisi peruutettava määräämänsä takava-
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rikko heti, jos hakija ilmoittaa, ettei halua 
hakea käräjäoikeudelta määräystä turvaamis-
toimesta taikka jos käräjäoikeus on hylännyt 
tai jättänyt tutkimatta sitä koskevan hake-
muksen. 
 
9 luku. Täytäntöönpanokulut 

Täytäntöönpanokuluja koskevaa ulosotto-
lain 8 lukua ei ole vielä kokonaisuudessaan 
uudistettu aiemmissa osittaisuudistuksissa. 
Luvun kahdeksasta pykälästä kuitenkin vain 
3 § on kokonaan alkuperäisessä muodossaan. 
Lukuun ehdotetaan tehtäväksi vähäisiä asial-
lisia ja kielellisiä tarkistuksia. Luku muuttuisi 
9 luvuksi, koska nykyisestä 6 a luvusta tulisi 
ulosottokaaren 7 luku ja nykyisestä 7 luvusta 
puolestaan 8 luku. Nykyisen luvun otsikko 
”ulosottoasiain kulut” muutettaisiin otsikoksi 
”täytäntöönpanokulut”, joka vastaa vakiintu-
nutta kielenkäyttöä. 

1 §. Kulujen maksuvelvollisuus. Pykälän 
1 momentin mukaan vastaaja on velvollinen 
maksamaan tarpeelliset kulut, jotka aiheutu-
vat ulosottomiehen täytäntöönpanotoimista. 
Täytäntöönpanokuluja olisivat kulut, jotka 
aiheutuvat maksuvelvoitteen tai muun vel-
voitteen täytäntöönpanossa omaisuuden kul-
jettamisesta, säilyttämisestä, myynnistä tai 
muista ulosottomiehen täytäntöönpanotoi-
mista. Toissijaisesti täytäntöönpanokuluista 
vastaisi hakija. Momentti vastaa asiallisesti 
ulosottolain 8 luvun 3 §:ää ja 8 §:n 1 mo-
menttia.  

Lähtökohtana on, että kaikki tarpeelliset 
kulut, jotka aiheutuvat ulosottokaaren mukai-
sista konkreettisista täytäntöönpanotoimista, 
ovat luvussa tarkoitettuja täytäntöönpanoku-
luja. Kulut syntyvät usein siitä, että ulosot-
tomies joutuu täytäntöönpanossa käyttämään 
ulkopuolista palvelujen tarjoajaa, kuten jul-
kaisemaan ilmoituksia, pyytämään arviointe-
ja ja siirtämään omaisuutta.  

Täytäntöönpanokuluilla ei tarkoiteta valti-
olle ulosottolaitoksen ylläpitämisestä aiheu-
tuvia yleiskuluja, kuten palkka- ja tietotek-
niikkakustannuksia. Tällaisia kustannuksia 
katetaan ulosottomaksuilla, joita koskeva 
viittaussäännös olisi pykälän 2 momentissa. 

Momentti koskisi myös muun kuin maksu-
velvoitteen täytäntöönpanosta aiheutuvia ku-
luja. Tämä vastaa ulosottolain 8 luvun 4 §:n 

ensimmäistä virkettä, jonka mukaan vastaaja 
on velvollinen maksamaan myös muun kuin 
maksuvelvoitetta koskevan tuomion täytän-
töönpanosta aiheutuneet kulut. Turvaamis-
toimen täytäntöönpanosta aiheutuvien kulu-
jen maksamisesta säädetään oikeudenkäy-
miskaaren 7 luvun 10 §:ssä, johon viitattai-
siin ehdotetussa 8 luvun 11 §:ssä. 

Pykälän 2 momenttiin otettaisiin viittaus 
siihen, että maksuista, jotka on suoritettava 
valtiolle ulosotosta aiheutuvien kustannusten 
korvaamiseksi, säädetään erikseen. Tällä tar-
koitetaan ulosottomaksuista annettua lakia 
(34/1995) ja ulosottomaksuista annettua ase-
tusta (35/1995). Samanlainen viittaussäännös 
on nykyisin ulosottolain 8 luvun 5 a §:ssä. 

2 §. Kulujen perintä. Pykälän 1 momentissa 
säädettäisiin, miten täytäntöönpanokulut pe-
ritään asianosaisilta. Ehdotus vastaa asialli-
sesti ulosottolain 8 luvun 3 a §:ssä ja 8 §:n 1 
momentissa olevaa sääntelyä. 

Lähtökohtana olisi, että täytäntöönpanoku-
lut otetaan kertymästä päältä, toisin sanoen 
parhaalla etuoikeudella. Vastaava säännös 
olisi myynnin osalta ehdotetussa 5 luvun 33 
ja 47 §:ssä. Yhteisomistusesineen myynnissä 
täytäntöönpanokulut maksettaisiin velallisen 
osasta ehdotetun 5 luvun 82 §:n 3 momentin 
mukaisesti. 

Jollei asiassa tule kertymää tai kertymää ei 
tule riittävästi, kulujen määrä perittäisiin 
momentin mukaan vastaajalta. Jollei kuluja 
saada vastaajalta tai hän ei ole velvollinen 
niitä maksamaan, ulosottomies perisi kulut 
hakijalta.  

Muun kuin maksuvelvoitteen täytäntöön-
panossa ei yleensä tule sellaista kertymää, 
josta täytäntöönpanokulut voitaisiin ottaa. 
Poikkeuksena on häätöä koskeva ehdotettu 
7 luvun 7 §, jonka nojalla häädetylle kuulu-
van omaisuuden myynti on mahdollista. 

Nykyisessä ulosottolain 8 luvun 3 a §:ssä 
on säännös, jonka mukaan jos jokin kuluerä 
on syntynyt vain määrätyn saamisen eduksi, 
sellainen erä on maksettava lähinnä ennen 
mainittua saamista. Jos kulu mainitulla taval-
la poikkeuksellisesti koskisi vain tiettyä saa-
tavaa, voidaan ilman nimenomaista säännös-
täkin luvun 1 §:n nojalla menetellä sanotulla 
tavalla. 

Ennen kulujen perimistä vastaajalta tai ha-
kijalta häntä olisi momentin mukaan kuulta-
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va. Kuulemisesta olisi voimassa, mitä 3 lu-
vun 32 §:ssä säädetään. Kuulemisvelvolli-
suus ei koske kulujen ottamista kertymästä 
päältä.  

Ehdotetun 3 luvun 28 §:n 1 momentin mu-
kaan ulosottomiehen on tehtävä kirjallinen 
päätös, jos hän asettaa maksuvelvoitteen jol-
lekin. Näin ollen ulosottomiehen tulee tehdä 
kirjallinen päätös täytäntöönpanokulujen 
korvausvelvollisuudesta ja määrästä ennen 
kuin hän perii niitä vastaajalta tai hakijalta. 
Jos kulut otetaan kertymästä päältä, kulupää-
tös voidaan merkitä 6 luvun 5 §:ssä tarkoitet-
tuun jakopäätökseen tai kohdennustietoina 
ulosoton tietojärjestelmään. Jos kulujen mää-
rä on epäselvä tai riitainen, ulosottomiehen 
tulisi laatia perusteltu kirjallinen päätös. 
Ulosottomiehen päätös maksuvelvollisuudes-
ta toimii ulosottoperusteen tavoin. 

Täytäntöönpanokuluja koskevaan ulosot-
tomiehen päätökseen voidaan hakea muutos-
ta normaaliin tapaan siten kuin ehdotetussa 
11 luvussa säädetään. Kuluja koskeva mak-
suvelvollisuus voidaan käsitellä täytäntöön-
panoriitana ehdotetun 10 luvun 6 §:n 2 koh-
dan nojalla. 

Pykälän 2 momenttiin otettaisiin säännös 
siitä, että ulosottoasiassa asetetusta vakuu-
desta (pantista tai takaajalta) voidaan ulosot-
tomiehen päätöksen nojalla periä täytäntöön-
panosta tai sen peruuttamisesta aiheutuvat 
kulut, jos vakuus on asetettu myös niiden 
korvaamiseksi. Vastaava säännös on ulosot-
tolain 8 luvun 8 §:n 2 momentissa. 

3 §. Hakijan kuluennakko. Pykälä koskee 
hakijalta vaadittavaa ennakkomaksua täytän-
töönpanokuluista. Ulosottomies saisi 1 mo-
mentin mukaan lähtökohtaisesti vaatia haki-
jalta ennakkoa tarpeellisia täytäntöönpanoku-
luja varten. Maksuvelvoitteen osalta kuluen-
nakkoa voitaisiin kuitenkin vaatia vain väli-
aikaistoimen, ulosmittauksen varmistustoi-
men tai myynnin aiheuttamista kuluista sa-
moin kuin turvaamistoimipäätöksen täytän-
töönpanosta aiheutuvista kuluista. Tältä osin 
pykälä on samansisältöinen kuin ulosottolain 
8 luvun 6 § (HE 13/2005 vp). Ulosmittauk-
sen varmistustoimella tarkoitetaan esimer-
kiksi omaisuuden kuljetukseen ja säilytyk-
seen sisältyviä kuluja. Myynnin aiheuttamia 
kuluja olisivat myös muun muassa myynnin 
valmistelutoimista ja arvioinnista aiheutuvat 

kulut. 
Momenttiin otettaisiin uusi säännös ku-

luennakon vaatimisesta silloin, kun hakija on 
luonnollinen henkilö tai vakuuden asettami-
sesta vapaa hakija. Jos hakijana on luonnolli-
nen henkilö, kuluennakkoa ei vaadittaisi, jos 
ulosottomies pitää todennäköisenä, että kulut 
saadaan kertymästä. Hakija voi olla suhteelli-
sen heikossa taloudellisessa asemassa oleva 
henkilö, joten ennakon vaatiminen saattaa 
jopa muodostua täytäntöönpanon ja siten oi-
keussuojan saamisen esteeksi. Jos taas hakija 
on ehdotetun 3 luvun 44 §:n mukaan vapaa 
vakuuden asettamisesta, myöskään kuluen-
nakkoa ei vaadittaisi. Tällaisen hakijan voi-
daan olettaa joka tapauksessa vastaavan syn-
tyneistä täytäntöönpanokuluista. Ulosotto-
miehellä olisi viitatun pykälän mukaisesti 
kuitenkin oikeus tarvittaessa vaatia kuluen-
nakkoa luotto- ja vakuutuslaitokselta. Niissä 
tapauksissa, joissa kuluennakkoa ei vaadita, 
ulosottomies käyttäisi viraston määrärahoja 
tarpeellisten kulujen suorittamiseen. Jollei 
kuluja saada kertymästä, ne laskutettaisiin 
käytännössä hakijalta, koska velallisella tai 
muulla vastaajalla ei useinkaan ole varoja 
niiden suorittamiseen. 

Pykälän 2 momenttiin otettaisiin säännös 
sitä tilannetta varten, että hakija kieltäytyy 
maksamasta ennakkoa. Siinä tapauksessa 
ulosottomies voisi määrätä täytäntöönpanon 
raukeamaan. Viraston määrärahoja ei ole 
syytä käyttää, jos kulujen saaminen vastaajal-
ta ja hakijalta on epävarmaa. 

4 §. Vastaajan kuluennakko. Myös vastaa-
jalta voidaan ulosottolain 8 luvun 7 §:n mu-
kaan vaatia ennakkoa täytäntöönpanokuluja 
varten, jos kyseessä on teettotuomion täytän-
töönpano. Ehdotettu pykälä vastaa vähäisin 
muutoksin nykyistä säännöstä. 

Pykälän 1 momentin mukaan tekemisvel-
voitteen täytäntöönpanossa ulosottomies saa 
vaatia hakijan pyynnöstä vastaajalta ennak-
koa tarpeellisia täytäntöönpanokuluja varten. 
Nykyisessä säännöksessä kulujen edellyte-
tään olevan kohtuullisia. Yhdenmukaisuus-
syistä käytettäisiin samaa edellytystä kulujen 
tarpeellisuudesta kuin luvun 1 §:n 1 momen-
tissa. 

Kuten nykyisin, ennen kulujen vaatimista 
hakijan tulisi esittää luotettava kustannusar-
vio kuluista. Vastaajaa olisi kuultava ennen 



 HE 83/2006 vp 
  

 

57

kuin hänet velvoitetaan antamaan kuluen-
nakkoa. Kuuleminen voi tapahtua sopivalla 
tavalla, esimerkiksi puhelimitse. Kuulemista 
koskeva yleissäännös on ehdotetussa 3 luvun 
32 §:ssä. Nykyisen pykälän mukaan ulosot-
tomiehen tulee varata vastaajalle tilaisuus 
tulla sopivalla tavalla kuulluksi, jollei se tun-
tuvasti vaikeuta täytäntöönpanoa. 

Jollei vastaaja maksa vaadittua ennakkoa, 
ulosottomies voisi momentin mukaan periä 
sen häneltä. Kulut voitaisiin periä vastaajalta 
tapauskohtaisesti joko kerralla tai sen mu-
kaan kuin täytäntöönpano edistyy. Asiasta ei 
ole pidetty tarpeellisena säilyttää nimen-
omaista säännöstä.  

Vastaajan kuluvastuusta tulisi ennen enna-
kon perimistä tehdä kirjallinen päätös 3 lu-
vun 28 §:n mukaisesti. Koska puheena ole-
vissa asioissa tarpeellisten kulujen määrä ei 
yleensä ole itsestään selvä, päätöksen tulisi 
olla säännönmukaisesti myös perusteltu. 

Pykälän 2 momentti koskee ennakon ja ai-
heutuneiden kulujen selvittelyä. Hakijan tu-
lee momentin mukaan välittömästi täytän-
töönpanon jälkeen antaa ulosottomiehelle 
selvitys siitä, miten vastaajan antama ennak-
ko on käytetty. Jos hakija laiminlyö selvityk-
sen antamisen, häneltä itseltään voitaisiin pe-
riä takaisin vastaajan antama ennakko koko-
naisuudessaan. Takaisinperintä voitaisiin 
toimittaa heti, kun hakijan voidaan katsoa 
laiminlyöneen selvityksen antamisen. 

Jos käy niin, että ennakko on suurempi 
kuin asiassa lopullisesti aiheutuneet tarpeelli-
set kulut, liikamääräinen ennakko tulee mo-
mentin mukaan palauttaa vastaajalle. Ulosot-
tomies voisi periä sen tarvittaessa takaisin 
hakijalta. Momentti vastaa asiallisesti ulosot-
tolain 8 luvun 7 §:ssä olevaa sääntelyä. 

5 §. Turhiksi jääneet kulut. Pykälän koskee 
tilanteita, joissa täytäntöönpanosta aiheutu-
neet kulut voidaan jättää valtion vahingoksi. 
Pykälän mukaan kuluja niistä toimista, jotka 
ovat jääneet itseoikaisun johdosta turhiksi tai 
ovat aiheutuneet peruutetusta väliaikaistoi-
mesta, ei perittäisi vastaajalta tai hakijalta 
niissä tapauksissa, joissa perimättä jättämistä 
voidaan olosuhteet huomioon ottaen pitää 
kohtuullisena.  

Pykälä vastaa pääosin ulosottolain 8 luvun 
9 §:ää mutta kirjoitettaisiin sitä yleisempään 
muotoon. Kohtuullisuuden arvioinnissa voi-

daan ottaa huomioon se, onko asiassa sattu-
nut virhearviointi tai saatu uutta tietoa. Myös 
hakijan ja vastaajan varallisuusasema vaikut-
taisi harkintaan. 
 
10 luku. Itseoikaisu, täytäntöönpanorii-

ta ja täytäntöönpanon keskeyt-
täminen 

Ulosottolain 9 luvun säännökset tulivat 
voimaan ensimmäisen osittaisuudistuksen 
yhteydessä 1 päivänä joulukuuta 1996. Pu-
heena olevaan lukuun otettaisiin ulosottolain 
9 luvun säännökset vähäisin asiatarkistuksin. 
Säännökset on pyritty kirjoittamaan aiempaa 
tiiviimpään muotoon. Siltä osin kuin sään-
nöksiä ei ehdoteta sisällöllisesti muutettavik-
si, viitataan HE 106/1995 vp esitettyihin pe-
rusteluihin. 
 
Itseoikaisu 
 

Itseoikaisua koskevat säännökset ovat toi-
mineet käytännössä hyvin. Itseoikaisusta on 
tullut ulosotossa käyttökelpoinen ja vakiintu-
nut oikeussuojakeino. 

1 §. Asiavirheen oikaisu. Pykälän 1 mo-
mentin mukaan ulosottomiehen tulee oikaista 
samassa ulosottoasiassa tehty toimi tai pää-
tös, jos se perustuu selvästi virheelliseen tai 
puutteelliseen selvitykseen taikka ilmeisen 
väärään lain soveltamiseen. Nykyistä vastaa-
vasti tällaisesta oikaisusta käytettäisiin mää-
ritelmää ”asiavirheen oikaisu”. 

Itseoikaisun tarve ei yleensä tarkoita sitä, 
että ulosottomies on toiminut virheellisesti, 
vaan sattuneet virheellisyydet ovat pikem-
minkin seurausta ulosottomenettelyn sum-
maarisesta luonteesta. Selvää on, ettei yksin 
itseoikaisun suorittaminen ole osoitus ulosot-
tomiehen huolimattomuudesta ja tuota valti-
olle korvausvelvollisuutta. 

Momentissa asetettaisiin nykytilasta poik-
keavasti ulosottomiehelle velvollisuus suorit-
taa itseoikaisu aina silloin, kun havaitaan 
edellä mainittu virhe. Tällä ei laajenneta 
ulosottomiehen velvollisuutta tarkistaa aiem-
pia vaiheita asiassa, vaan korostetaan ulosot-
tomiehen toimintavelvollisuutta silloin, kun 
itseoikaisun edellytysten havaitaan olevan 
käsillä. Tavoitteena on, että asianosaisten ja 
sivullisten oikeusturva voisi toteutua mahdol-
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lisimman yksinkertaisella tavalla. Muutoin 
momentti vastaa ulosottolain 9 luvun 1 §:n 1 
momentin ensimmäistä virkettä. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että 
ulosottomiehen on tehtävä oikaisu viipymättä 
virheen havaitsemisen jälkeen. Ulosottomie-
hen tulisi kuulla niitä, joiden asema heikke-
nee oikaisun vuoksi, jollei kuuleminen ole 
erityisestä syystä tarpeetonta. Momentti vas-
taa edellä mainituilta osin asiallisesti ulosot-
tolain 9 luvun 2 §:n 1 momentin säännöksiä. 
Ei ole pidetty tarpeellisena säilyttää nykyistä 
säännöstä siitä, että itseoikaisu voidaan suo-
rittaa asianosaisen tai sivullisen pyynnöstä tai 
väitteen johdosta, toimitusmiehen esityksestä 
taikka ulosottomiehen omasta aloitteesta. Tä-
tä voidaan pitää selvänä muutoinkin, koska 
ulosottomiehelle tulisi aiempaa selkeämmin 
velvollisuus toimittaa itseoikaisu aina silloin, 
kun edellytykset siihen ovat olemassa. 

Itseoikaisupyyntö ei jatkaisi automaattisesti 
valituksen määräaikaa. Jos asianosainen tai 
sivullinen pyytää itseoikaisua, ulosottomie-
hen tulisi 1 luvun 19 ja 20 §:stä ilmenevien 
periaatteiden mukaisesti pyrkiä huolehtimaan 
siitä, ettei asianomainen menetä valitusoi-
keuttaan. Ulosottomies saa asettaa ehdotetun 
11 luvun 7 §:n mukaan hakemuksesta uuden 
määräajan, jos sitä pyydetään ennen valitus-
ajan päättymistä. Jos itseoikaisupyyntö on 
tehty lähellä valitusajan umpeen kulumista, 
olisi asianmukaista, että ulosottomies oma-
aloitteisesti tiedustelisi, pyytääkö asianomai-
nen samalla uutta valituksen määräaikaa. 
Nykyisin käytössä olevissa valitusosoituksis-
sa on huomautus siitä, että oikaisupyynnön 
esittäminen ei katkaise valitusajan kulumista. 
Ehdotettuun 11 luvun 14 §:n 1 momentin 5 
kohtaan otettaisiin säännös siitä, että vali-
tusosoituksessa on ilmoitettava valitusoikeut-
ta, valituksen vaikutuksia ja keskeyttämistä 
koskevat säännökset. Tällä pyritään siihen, 
että valitusosoituksessa olisi jatkossakin in-
formaatiota siitä, että valitus tulee tehdä mää-
räajassa itseoikaisupyynnöstä huolimatta. 

Ehdotetun 1 luvun 9 §:n 9 kohdan mukaan 
yksinomainen toimivalta päättää itseoikaisus-
ta kuuluu kihlakunnanvoudille. Tämä vastaa 
nykyistä sääntelyä. 

Pykälän 3 momentissa olisi nykyistä vas-
taava viittaus säännökseen, joka koskee asia-
virheen oikaisua valituksen yhteydessä. Mai-

nittu säännös on ehdotetussa 11 luvun 12 
§:ssä. 

2 §. Oikaisun esteet. Pykälään otettaisiin 
säännökset niistä tilanteista, joissa ulosotto-
miehellä ei ole toimivaltaa suorittaa it-
seoikaisua. Pykälä vastaa eräin muutoksin 
ulosottolain 9 luvun 1 §:n 1 momentin lop-
puosaa. 

Pykälän 1 momentin 1 kohdan mukaan 
ulosottomies ei saa asiavirheen perusteella 
oikaista ulosmittausta, jos huutokauppaa 
koskeva myynti-ilmoitus on julkaistu, ellei 
oikaisuun ole painavia syitä. Kohta vastaa 
nykyistä sääntelyä siten, että kuulutuksen si-
jasta kohdassa puhutaan 5 luvun mukaisesti 
myynti-ilmoituksesta. Sen sijaan ei olisi es-
tettä oikaista ulosmittausta, vaikka vapaassa 
myynnissä esimerkiksi kiinteistönvälittäjä on 
jo julkaissut myynti-ilmoituksen. 

Momentin 2 kohdassa kiellettäisiin jo toi-
mitetun myynnin itseoikaisu. Nykyinen vas-
taava kohta koskee vain huutokauppaa. Eh-
dotettua kohtaa sovellettaisiin myös 5 luvus-
sa tarkoitettuun vapaaseen myyntiin. 

Momentin 3 kohdan mukaan ulosottomies 
ei saisi oikaista asianosaisluetteloa myynnin 
jälkeen eikä lainvoimaista jakopäätöstä ilman 
niiden suostumusta, joiden asema heikkenee 
oikaisun vuoksi. Kohta vastaa asiallisesti ny-
kyistä sääntelyä. 

Ulosottomies ei saisi momentin 4 kohdan 
mukaan oikaista maksuvelvoitteen täytän-
töönpanoa lopullisen tilityksen jälkeen ilman 
niiden suostumusta, joiden oikeutta se koskee 
eikä lainvoimaisesti loppuun saatettua muuta 
täytäntöönpanoa. Myös tämä kohta vastaa 
nykyistä sääntelyä kuitenkin niin, että koh-
dassa käytettäisiin selvyyden vuoksi ilmaisua 
”lopullinen tilitys”. Tältä osin viitataan, mitä 
ehdotetun 11 luvun 1 §:n 2 momentin koh-
dalla todetaan. 

Pykälän 2 momentti koskee tilanteita, joissa 
itseoikaisu tulee sivullisen hyväksi. Tällainen 
oikaisu olisi mahdollinen, vaikka myynti-
ilmoitus on julkaistu. Tältä osin säännös vas-
taa asiallisesti nykyistä sääntelyä. Lisäksi 
ulosottomiehellä olisi oikeus sivullisen hy-
väksi toimittaa asianosaisluettelon oikaisu 
myynnin jälkeenkin samoin kuin lainvoimai-
sen jakopäätöksen itseoikaisu. Sivulliselle 
kuuluvan omaisuuden ulosmittauksesta tul-
leet varat voitaisiin siten palauttaa sivullisel-
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le, kunnes lopullinen tilitys on toimitettu. 
Tältä osin itseoikaisun käyttöala laajentuisi, 
ja sivullisen oikeusturva paranisi. Sen sijaan 
itse myyntiä ei voitaisi oikaista eikä ilman 
asianomaisten suostumusta myöskään lopul-
lista tilitystä. 

3 §. Kirjoitusvirheen oikaisu. Pykälä kos-
kee teknistä virhettä. Ulosottomiehen tulee 
pykälän mukaan oikaista ulosottoasiassa teh-
dyssä päätöksessä tai muussa asiakirjassa 
oleva kirjoitus- tai laskuvirhe taikka muu nii-
hin rinnastettava selvä virhe. Tällaisesta oi-
kaisusta käytettäisiin nykyistä vastaavasti 
nimitystä ”kirjoitusvirheen oikaisu”. Myös 
kirjoitusvirhe tulee oikaista viipymättä vir-
heen havaitsemisen jälkeen. Pykälä vastaa 
tältä osin ulosottolain 9 luvun 1 §:n 4 mo-
menttia.  

Pykälään ei otettaisi nykyistä säännöstä sii-
tä, että ulosottomiehen tulee ilmoittaa oi-
kaisusta muutoksenhakuviranomaiselle, jos 
asiassa on haettu muutosta. Tätä voidaan pi-
tää selvänä muutoinkin. Kirjoitusvirheen oi-
kaisussa sovellettaisiin 3 luvun 32 §:n mu-
kaista yleistä kuulemissäännöstä. 

4 §. Oikaisupäätös ja muutoksenhaku. Py-
kälä koskee oikaisupäätöksen muotoa ja si-
sältöä sekä valitusoikeutta oikaisuasiassa. 
Nykyisen ulosottolain 9 luvun 2 §:n 2 mo-
mentissa on oikaisupäätöksen kirjallista muo-
toa koskeva säännös, ja 3 luvun 30 §:n 
2 momentissa säädetään perusteluvelvolli-
suudesta. 

Pykälän 1 momentissa edellytettäisiin, että 
oikaisupäätös on kirjallinen silloin, kun asi-
assa aiemmin tehdyssä toimessa tai päätök-
sessä oleva asia- tai kirjoitusvirhe korjataan. 
Jos kyseessä on asiavirheen oikaisu, päätös 
tulee lisäksi perustella 3 luvun 28 ja 29 §:ssä 
säädetyllä tavalla. Jos sen sijaan esitetty oi-
kaisupyyntö on hylätty, siitä tehdään kirjalli-
nen päätös ainoastaan, jos oikaisua on pyy-
detty kirjallisesti. Ehdotettu sääntely vastaa 
asiallisesti nykyistä. 

Oikaisusta voidaan 3 luvun 28 §:n 3 mo-
mentin nojalla tehdä merkintä yksinkertaises-
sa asiassa pöytäkirjaan tai muuhun asiakir-
jaan. Tästä ei näin ollen tarvitse ottaa sään-
nöstä puheena olevaan pykälään. Selvänä 
voidaan myös pitää sitä, että asia- tai kirjoi-
tusvirheen oikaisu on tarvittaessa merkittävä 
myös asianosaiselle annettuun toimituskir-

jaan tai hänelle on annettava maksutta uusi 
toimituskirja. Tästäkään ei enää otettaisi ni-
menomaista säännöstä.  

Asia- ja kirjoitusvirheen oikaisuun saatai-
siin pykälän 2 momentin nojalla hakea muu-
tosta niin kuin 11 luvussa säädetään. Sen si-
jaan oikaisupyynnön hylkäämiseen ei saisi 
hakea muutosta. Hylkäämispäätöksen sijasta 
asianomainen voi hakea käräjäoikeudelta 
muutosta oikaistavaksi vaadittuun toimeen 
tai päätökseen. Momentti vastaa asiallisesti 
nykyistä ulosottolain 9 luvun 4 §:ää.  

5 §. Oikaisupäätöksen tiedoksianto ja täy-
täntöönpano. Päätös, jolla asiavirhe tai kir-
joitusvirhe on oikaistu, annetaan pykälän 
1 momentin mukaan tiedoksi sille, jonka oi-
keutta muutos koskee. Hakijalle oikaisusta 
ilmoitettaisiin, jos päätös poikkeaa hänelle 
aiemmin ilmoitetusta tai ilmoittaminen on 
muutoin tarpeellista. Jos taas oikaisupyyntö 
hylätään, siitä ilmoitetaan pyynnön esittäjäl-
le. 

Momentti korvaisi ulosottolain 9 luvun 
3 §:n. Mainittuun pykälään verrattuna se, ke-
nelle oikaisusta on ilmoitettava, kirjoitettai-
siin hiukan yleisempään muotoon. Selvää on, 
että oikaisusta tulee ilmoittaa ainakin oi-
kaisupyynnön tai väitteen esittäjälle ja velal-
liselle tai muulle vastaajalle. Jos oi-
kaisupyynnön tai väitteen esittäjän lisäksi on 
olemassa sellainen sivullinen, jonka oikeutta 
muutos koskee, myös hänelle tulisi ilmoittaa 
oikaisusta. 

Hakijalle ei tarvitsisi ilmoittaa kaikissa ta-
pauksissa oikaisusta. Säännös kirjoitettaisiin 
tältä osin yhdenmukaisella tavalla ehdotetun 
3 luvun 36 §:n 1 momentin kanssa. Hakijalle 
ilmoitettaisiin oikaisusta, jos päätös poikkeaa 
hänelle aiemmin ilmoitetusta tai jos ilmoit-
tamista muutoin voidaan pitää tarpeellisena. 
Jollei hakijalle ole ilmoitettu ulosmittaukses-
ta, myöskään ulosmittausta koskevasta oi-
kaisupäätöksestä ei tarvitsisi ilmoittaa, jollei 
sitä voida pitää tarpeellisena. Ilmoitus saat-
taisi olla tarpeellinen esimerkiksi silloin, kun 
hakija on esittänyt vaatimuksia ulosmittauk-
sen kohteen osalta tai ollut muutoin sen suh-
teen aktiivinen. 

Toimitettu oikaisu annettaisiin tiedoksi kir-
jallisen oikaisupäätöksen tiedoksiantona. Jos 
myös oikaisupyynnön hylkäämisestä on tehty 
kirjallinen päätös ehdotetun 4 §:n 1 momen-
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tin mukaisesti, olisi suositeltavaa antaa pää-
tös myös tiedoksi. Muussa tapauksessa tieto 
oikaisun toimittamatta jättämisestä voitaisiin 
antaa sopivalla tavalla, esimerkiksi puheli-
mitse. Viimeksi mainittua tiedoksiantotapaa 
koskevaa sääntelyä ei pidetä enää tarpeelli-
sena ottaa lakiin. 

Pykälän 2 momentin mukaan ulosottomies 
saa tilittää kertyneet varat vain vakuutta vas-
taan, jollei oikaisupäätös ole vielä tullut lain-
voimaiseksi. Momentti on samansisältöinen 
kuin ulosottolain 9 luvun 5 §:n 1 momentti. 
Momentti koskee toimitettua oikaisua. Pää-
tös, jolla oikaisupyyntö on hylätty, tulee heti 
lainvoimaiseksi ehdotetun 4 §:n 2 momentin 
mukaan. 

Pykälän 3 momentti koskee varojen takai-
sin perimistä. Ulosottomiehen tulee momen-
tin mukaan välittömästi periä takaisin varat, 
jotka on tilitetty kirjoitusvirheen johdosta 
väärin tai jotka on vahingossa maksettu vää-
rälle henkilölle. Ennen varojen takaisinperi-
mistä ulosottomiehen tulee antaa päätös va-
rojen palautusvelvollisuudesta asianomaiselle 
tiedoksi niin kuin 3 luvun 40 ja 41 §:ssä sää-
detään. Momentti vastaa asiallisesti ulosotto-
lain 9 luvun 5 §:n 2 momenttia. 
 
Täytäntöönpanoriita 
 

Esityksessä selvennettäisiin täytäntöön-
panoriidan ja ulosottovalitusasian suhdetta. 
Sellaiset asiat, jotka eivät edellytä riita-asian 
käsittelyä, ohjattaisiin kustannuksiltaan edul-
lisempaan valitusmenettelyyn. 

6 §. Täytäntöönpanoriitana käsiteltävät 
asiat. Pykälässä lueteltaisiin asiaryhmät, jot-
ka voidaan käsitellä täytäntöönpanoriitana 
joko osoituksesta tai ilman osoitusta. Pykälä 
vastaa asiallisesti ulosottolain 9 luvun 6 §:n 
1 momentissa olevaa luetteloa. Perustelujen 
osalta viitataan kokonaisuudistuksen ensim-
mäisen vaiheen esitykseen (HE 106/1995 
vp). 

7 §. Osoituksen antaminen. Pykälän 1 mo-
mentin mukaan ulosottomies antaa osoituk-
sen täytäntöönpanoriitakanteen nostamiseen, 
jos väitteen tai vaatimuksen tueksi on esitetty 
todennäköisiä perusteita ja ulosottoasia on 
tämän johdosta tullut epäselväksi eikä selvi-
tystä voida hankkia ulosottomenettelyssä. 
Samansisältöinen säännös on ulosottolain 

9 luvun 6 §:n 1 momentin loppuosassa. 
Nykyisin kaikki muutoksenhakuasteet voi-

vat antaa osoituksen täytäntöönpanoriitakan-
teen nostamiseen. Osoituksia ovat antaneet 
etenkin käräjäoikeudet mutta myös ylemmät 
oikeusasteet. Osoitus voitaisiin antaa jatkos-
sakin myös ylemmissä asteissa, joskin on 
toivottavaa, että osoitus annetaan mahdolli-
simman varhaisessa vaiheessa. Edellytyksenä 
osoituksen antamiselle olisi, ettei asiaa laa-
juutensa tai muun erityisen syyn vuoksi ole 
tarkoituksenmukaista käsitellä valitusasiana. 
Tuomioistuimen tulisi ilmoittaa antamastaan 
osoituksesta asianomaiselle ulosottomiehelle. 
Edellä mainitut säännökset otettaisiin pykä-
län 2 momentiksi. 

Tuomioistuin voisi antaa osoituksen, jos 
asia on niin laaja, ettei sitä ole tarkoituksen-
mukaista käsitellä käräjäoikeudessa noudat-
taen soveltuvin osin hakemusasian käsittelyä 
koskevia oikeudenkäymiskaaren 8 luvun 
säännöksiä ja ylemmässä asteessa noudattaen 
ulosoton valitusasian käsittelyjärjestystä. 
Laajuudella ei niinkään tarkoiteta asian mo-
nimutkaisuutta tai oikeudellisen arvioinnin 
vaativuutta, vaan erityisesti sitä, että tosi-
asiapuolen selvittäminen edellyttäisi lukuis-
ten todistajien kuulemista. Erityisenä syynä 
antaa osoitus voisi olla esimerkiksi se, että 
asianosaisilla on intressi saada asiasta tuo-
mioistuimen ratkaisu, jolla on normaali oi-
keusvoimavaikutus. Ulosottovalitusasiassa 
annettu ratkaisu on voimassa ainoastaan ky-
seisessä ulosottoasiassa (katso myös KKO 
2004:93). 

Pykälän 3 momentissa olisi säännös osoi-
tuksen saajasta. Osoitus annetaan väitteen tai 
vaatimuksen esittäjälle. Jos kuitenkin selvi-
tyksen esittäminen siitä kysymyksestä kuuluu 
jollekin toiselle, osoitus annetaan hänelle. 
Momentti vastaa ulosottolain 9 luvun 8 §:n 
2 momentissa olevaa säännöstä.  

Viimeksi mainitussa momentissa on ny-
kyisin lisäksi luettelo siitä, kenelle osoitus on 
eri tilanteissa annettava ja ketä vastaan kanne 
on nostettava. Säännös on sisällöltään kui-
tenkin niin harkinnallinen, ettei sen säilyttä-
mistä ole enää pidetty välttämättömänä. Voi-
daan olettaa, että asianosaisten määrittely eh-
dotetussa 8 §:n 1 momentissa määrittää riit-
tävästi asianosaisasetelmaa. Luettelosta luo-
vuttaisiin sääntelyn tiivistämiseksi varsinais-
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ta muutosta tarkoittamatta. Jatkossakaan 
esimerkiksi velalliselle ei annettaisi osoitusta 
sivullisen väittäessä ulosmitatun omaisuuden 
kuuluvan itselleen, vaan osoitus annettaisiin 
joko sivulliselle tai velkojalle.  

Jollei kaikkia asianosaisia ole haastettu, 
tuomarin asiana olisi ilmoittaa kantajalle, et-
tei riita täytä täytäntöönpanoriidan edellytyk-
siä ja kehottaa kantajaa nostamaan halutes-
saan kanteen myös puuttuvia asianosaisia 
vastaan. Muussa tapauksessa asiaa ei voida 
käsitellä täytäntöönpanoriitana eikä antaa 
myöskään keskeytysmääräystä. 

8 §. Asianosaiset ja kuuleminen. Pykälän 
1 momentin mukaan asianosaisia täytäntöön-
panoriidassa ovat ulosottoasian hakija tai 
velkoja ja vastaaja sekä sivullinen, jonka oi-
keutta täytäntöönpano koskee. Momentti vas-
taa ulosottolain 9 luvun 8 §:n 1 momenttia 
kuitenkin niin, että ehdotetussa muodossa 
puhutaan nykyistä eritellymmin erikseen ha-
kijasta ja erikseen maksuvelvoitteen täytän-
töönpanon osalta muusta velkojasta, jolla on 
oikeus maksunsaantiin ulosmitatusta omai-
suudesta. Momentti koskisi vastaavasti velal-
lisen sijasta laajemmin vastaajaa. Täytän-
töönpanoriidassa olisivat siten asianosaisena 
aina 1 luvun 3 §:ssä tarkoitetut ulosottoasian 
asianosaiset sekä heidän lisäkseen myös si-
vullinen, jos asia koskee hänen oikeuttaan. 

Ulosottolaissa ei ole nimenomaista sään-
nöstä kuulemisesta ennen täytäntöönpanorii-
taosoituksen antamista. Lain 9 luvun 6 §:n 
perusteluissa todetaan, että ulosottomiehen 
tulisi kuulla asianomaista ennen osoituksen 
antamista. Rajatapauksessa hänen mielipi-
teensä voisi vaikuttaa siihen, annetaanko 
osoitus. Jos asianomainen ilmoittaa, että hän 
mieluummin valittaa kyseisestä seikasta, hy-
vän ulosottotavan mukaista saattaisi olla, et-
tei osoitusta anneta (HE 106/1995 vp). 

Käytäntö on osoittanut, että ulosottomiehet 
antavat hyvin harvakseltaan osoituksia eikä 
ole ilmennyt, että tätä harkintaoikeutta olisi 
käytetty epäasianmukaisesti. Kun käräjäoi-
keudella on nykyisin mahdollisuus käsitellä 
ulosottovalitusasia riita-asian käsittelyjärjes-
tyksessä, tämä edelleen vähentänee tarvetta 
antaa osoituksia.  

Pykälän 2 momenttiin otettaisiin kuitenkin 
nimenomainen kuulemissäännös. Sen mu-
kaan ennen osoituksen antamista ulosotto-

miehen tulee kuulla osoituksen saajaa. Tar-
vittaessa olisi kuultava myös muita riidan 
asianosaisia. Näin osoituksensaaja ja tarvitta-
essa muutkin riidan osapuolet saavat tilai-
suuden esittää näkemyksensä osoituksen tar-
peellisuudesta. Lisäksi ehdotetun 11 §:n 
1 momentin mukaan osoituksensaaja saisi 
kanteen sijasta käyttää valitusoikeuttaan. 
Kuulemisessa noudatettaisiin yleistä 3 luvun 
32 §:n kuulemissäännöstä. 

9 §. Osoituksen antamisen esteet. Ulosotto-
lain 9 luvun 6 §:n 2 momentin mukaan osoi-
tus täytäntöönpanoriitakanteen nostamiseen 
voidaan antaa täytäntöönpanon missä vai-
heessa tahansa. Rahasaamisen täytäntöön-
panossa osoitusta ei kuitenkaan voida antaa 
enää lopputilityksen suorittamisen ja varojen 
lähettämisen jälkeen. Muussa täytäntöön-
panossa osoitusta ei voida antaa sen jälkeen, 
kun täytäntöönpano on saatettu lainvoimai-
sesti loppuun. 

Nykyistä vastaavasti pykälän 1 momentin 
alkuun otettaisiin säännös, jonka mukaan 
osoitusta ei saa antaa maksuvelvoitteen täy-
täntöönpanossa lopullisen tilityksen jälkeen 
eikä muussa täytäntöönpanossa sen jälkeen, 
kun täytäntöönpano on saatettu lainvoimai-
sesti loppuun. Välillisesti tästä kävisi samalla 
ilmi, että näissä rajoissa osoitus voitaisiin an-
taa missä vaiheessa tahansa. Sen osalta, mitä 
lopullisella tilityksellä tarkoitetaan, viitataan 
ehdotetun 11 luvun 1 §:n 2 momentin koh-
dalla todettuun. 

Momentissa säädettäisiin edellä mainittu-
jen yleisten esteiden lisäksi erityisiä rajoituk-
sia osoituksen antamiseen. Momentin 1 koh-
dan mukaan osoitusta ei saisi antaa, jos väite 
tai vaatimus koskee seikkaa, josta on asian-
omaiseen nähden lainvoimainen ulosotto-
miehen päätös tai tuomioistuimen ratkaisu. 
Säännös korvaisi ulosottolain 9 luvun 6 §:n 
2 momentissa olevan kolmannen virkkeen, 
jossa käytetään ilmaisua väitteen tai vaati-
muksen tulemisesta ratkaistuksi ulosottomie-
hen lainvoimaisella päätöksellä (katso myös 
KKO 2003:133). 

Sanamuodon muutoksella on tarkoitus sel-
ventää sitä, että jos jokin ulosottomiehen 
toimi tai päätös tulee asianomaiseen nähden 
lainvoimaiseksi, täytäntöönpanoriitakaan ei 
olisi enää mahdollinen. Edellytyksenä ei si-
ten olisi, että konkreettinen väite tai vaatimus 
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on tehty, vaan merkityksellistä on se, onko 
toimi tai päätös, jota väite tai vaatimus kos-
kee, tullut lainvoimaiseksi. Toisaalta ulos-
oton vaiheittainen lainvoimaiseksi tuleminen 
merkitsee sitä, että väite tai vaatimus saattaa 
olla tutkittavissa myöhemmän vaiheen yh-
teydessä. Jos esimerkiksi sivullisen omak-
seen väittämän omaisuuden ulosmittaus on 
tullut ehdotetun 11 luvun 5 ja 6 §:n mukaan 
sivulliseen nähden lainvoimaiseksi, täytän-
töönpanoriitaosoitus voidaan antaa sivullisel-
le tämän jälkeenkin, mutta riidan kohteena 
on silloin myynnistä kertyneet varat, kunnes 
ne on lopullisesti tilitetty. 

Silloin, kun asianomainen on laiminlyönyt 
esittää väitteen tai vaatimuksen toimitukses-
sa, jossa hänen olisi tullut se lain mukaan 
esittää, hänelle ei voitaisi 2 kohdan mukaan 
antaa enää osoitusta täytäntöönpanoriitakan-
teen nostamiseen. Vastaava säännös on ulos-
ottolain 9 luvun 6 §:n 2 momentin viimeises-
sä virkkeessä. 

Nykyisin osoitusta ei myöskään voida an-
taa, jos asianomainen on menettänyt oikeu-
tensa vedota väitteeseen tai vaatimukseen 
laiminlyömällä kanteen nostamisen määrä-
ajassa. Tätä vastaavasti, mutta hieman ylei-
semmässä muodossa puheena olevan mo-
mentin 3 kohdassa säädettäisiin, että osoitus-
ta ei saa antaa, jos asianomainen on jo saanut 
osoituksen nostaa täytäntöönpanoriitakanteen 
samasta kysymyksestä. 

Pykälän 2 momentissa olisi kielto, jonka 
mukaan ulosottomies ei saa antaa osoitusta, 
jos asianomainen on valittanut samasta ky-
symyksestä. Vastaava säännös on nykyisen 
ulosottolain 9 luvun 6 §:n 3 momentissa. Sen 
sijaan tuomioistuin voisi antaa osoituksen 
ehdotetussa 7 §:n 2 momentissa tarkoitetuilla 
edellytyksillä. 

10 §. Osoituksen sisältö ja tiedoksianto. 
Pykälässä säädettäisiin osoituksen sisällöstä 
ja tiedoksiannosta nykyistä ulosottolain 9 lu-
vun 7 §:ää pääosin vastaavasti.  

Pykälän 1 momentin mukaan täytäntöön-
panoriitaosoitus on annettava kirjallisesti. 
Osoituksessa olisi momentin 1—5 kohdan 
mukaan mainittava käräjäoikeus, jossa kanne 
on nostettava, kanteen nostamisen määräaika 
sekä riidan asianosaiset, joita vastaan kanne 
on nostettava. Niin ikään tulisi mainita osoi-
tuksen antamiseen johtaneet syyt ja riidan 

kohde samoin kuin täytäntöönpanon senhet-
kinen vaihe ja kanteen nostamisen laimin-
lyönnin seuraus.  

Uutena vaatimuksena olisi täytäntöönpa-
non vaiheen ilmoittaminen, jos osoituksen 
antajana on ulosottomies. Tällä pyritään sii-
hen, että käräjäoikeus saisi mahdollisimman 
varhaisessa vaiheessa tiedon siitä, missä vai-
heessa täytäntöönpano on. Tieto on tarpeen 
mahdollista keskeytysmääräystä varten. 

Pykälän 2 momentin mukaan osoitus olisi 
annettava tiedoksi osoituksen saajalle. Tämä 
vastaa nykyistä ulosottolain 9 luvun 7 §:n 
2 momenttia. Lisäksi ehdotetun momentin 
mukaan osoituksen antaminen tulisi tarvitta-
essa antaa tiedoksi myös muille asianosaisil-
le. Velalliselle olisi aiheellista ilmoittaa si-
vulliselle annetusta osoituksesta, jollei velal-
linen ole siitä muutoin tietoinen. Harkinnan 
mukaan osoituksesta voitaisiin ilmoittaa 
myös velkojille. Etenkin yksityiselle velko-
jalle saattaa olla aiheellista ilmoittaa osoituk-
sesta ja antaa tietoa siitä, mitä riita tarkoittaa 
velkojan kannalta. 

11 §. Muutoksenhaku. Pykälän 1 moment-
tiin otettaisiin uusi säännös, joka koskee täy-
täntöönpanoriitaosoituksen saajan valintaoi-
keutta oikeussuojakeinojen välillä. Jos osoi-
tuksen antaja on ulosottomies, osoituksen 
saaja saisi kanteen sijasta käyttää valitusoi-
keuttaan. Osoituksensaajan oikeusturvaa on 
aiheellista täydentää mainitulla tavalla, 
vaikkei osoituksia tiettävästi ole annettu pe-
rusteettomasti. 

Momentti ei perustaisi osoituksensaajalle 
muutoksenhakuoikeutta silloin, kun hänellä 
muutoin ei olisi ulosottomiehen toimeen tai 
päätökseen nähden valitusoikeutta taikka 
jollei sellaista tointa tai päätöstä ole tehty. Ti-
lannetta, jossa osoituksensaaja on menettänyt 
valitusoikeutensa, mutta osoitus olisi yhä an-
nettavissa, ei tosin pitäisi ehdotetun 9 §:n 
mukaan yleensä syntyä. 

Asianomainen voisi valitusoikeuttaan käyt-
tämällä ”ohittaa” ulosottomiehen antaman 
osoituksen. Annettuun osoitukseen ei sen si-
jaan voitaisi pykälän 2 momentin mukaan 
hakea muutosta. 

Jos osoituksen antaa valitusasian yhteydes-
sä tuomioistuin ehdotetun 7 §:n 2 momentin 
nojalla, kanne olisi nostettava osoituksen 
mukaisesti, koska silloin ei ole käräjäoikeu-
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den ratkaisua, josta voitaisiin hakea muutos-
ta. Jollei kannetta nostettaisi osoituksen mu-
kaisesti, ehdotetusta 12 §:n 2 momentista 
seuraisi, ettei asianomainen voisi enää vedota 
siinä ulosottoasiassa kyseiseen väitteeseen tai 
vaatimukseen. 

Ehdotettu momentti tekisi tarpeettomaksi 
ulosottolain 9 luvun 13 §:n 1 momentin 
säännöksen siitä, että jos ulosottomies antaa 
osoituksen tointa tai päätöstä koskevana vali-
tusaikana tehdyn väitteen tai vaatimuksen 
johdosta, osoituksen saaja saa valittaa toi-
mesta tai päätöksestä. 

Pykälän 2 momenttiin otettaisiin annettua 
täytäntöönpanoriitaosoitusta koskeva muu-
toksenhakukielto. Vastaava kielto on ulosot-
tolain 9 luvun 6 §:n 4 momentissa. Muutok-
senhakukielto koskisi nykyiseen tapaan sekä 
osoituksen antamista että osoituksen anta-
matta jättämistä. 

12 §. Kanteen nostaminen ja sen laimin-
lyönti. Ulosottolain 9 luvun 10 §:n 1 momen-
tin kahta ensimmäistä virkettä vastaavasti 
pykälän 1 momentissa säädettäisiin, että täy-
täntöönpanoriitakanne on nostettava osoituk-
sen mukaisesti neljän viikon kuluessa lasket-
tuna osoituksen tiedoksisaannista. Osoituk-
sen antaja voi kirjallisesta hakemuksesta pi-
dentää määräaikaa, jos siihen on hyväksyttä-
vä syy. Tällainen määräajan pidentämistä 
koskeva hakemus tulee tehdä ennen alkupe-
räisen määräajan päättymistä. Määräaikaa 
voisi siten pidentää joko ulosottomies tai 
tuomioistuin sen mukaan, kumpi osoituksen 
on antanut. 

Päätökseen, jolla määräaikaa on pidennet-
ty, ei saisi hakea muutosta. Sen sijaan pää-
tökseen, jolla määräajan pidennystä koskeva 
pyyntö on hylätty, voitaisiin hakea normaa-
liin tapaan muutosta. Sääntely vastaa nykyi-
sen ulosottolain 9 luvun 10 §:n 1 momenttia. 

Pykälän 2 momentissa olisi säännös väite-
oikeuden menetyksestä. Jollei kannetta ole 
nostettu osoituksen mukaisesti, asianomainen 
ei voisi vedota enää siinä ulosottoasiassa ky-
seiseen väitteeseen tai vaatimukseen. Sään-
nös vastaa ulosottolain 9 luvun 10 §:n 2 mo-
mentin ensimmäistä virkettä. Jos osoituksen 
saaja on käyttänyt valitusoikeuttaan kanteen 
nostamisen sijaan, oikeutta vedota siihen 
väitteeseen ei tietenkään menetettäisi. 

Pykälän 3 momentissa olisi säännös sen ti-

lanteen varalta, että osoitus on virheellinen. 
Jos virhe on sellainen, ettei se ollut selvästi 
havaittavissa, täytäntöönpanoriitakanne kat-
sottaisiin oikein nostetuksi, jos asianomainen 
on noudattanut joko osoitusta tai mitä täytän-
töönpanoriitakanteen nostamisesta säädetään. 

Momentti vastaa vähäisin täsmennyksin 
ulosottolain 9 luvun 11 §:n 3 momentin lo-
pussa olevaa säännöstä. Sen sijaan mainitus-
sa momentissa nykyisin olevat säännökset, 
jotka koskevat asian siirtämistä toiseen kärä-
jäoikeuteen, jätettäisiin yleisten prosessi-
säännösten varaan. 

13 §. Kanne ilman osoitusta. Nykyisen 
ulosottolain 9 luvun 9 §:n mukaan täytän-
töönpanoriitakanne voidaan nostaa ilman 
osoitusta sekä jatkaa jo vireillä olevaa riita-
asiaa täytäntöönpanoriitana. Nämä mahdolli-
suudet ehdotetaan oikeusturvasyistä säilytet-
täviksi. 

Pykälän 1 momentin mukaan kanne voi-
daan nostaa ilman osoitusta, jos ehdotetussa 
6 §:ssä säädetyt edellytykset täyttyvät eikä 9 
§:ssä tarkoitettua estettä ole. Asian tulee siten 
olla senlaatuinen, että se voidaan käsitellä 
tuomioistuimessa täytäntöönpanoriitana eikä 
väitteessä tai vaatimuksessa tarkoitettua ky-
symystä ole ratkaistu asianomaiseen nähden 
lainvoimaisesti eikä asianomainen ole lai-
minlyönyt esittää väitettä tai vaatimusta lais-
sa tarkoitetussa toimituksessa. Jos asian-
omainen on jo aiemmin saanut osoituksen 
nostaa täytäntöönpanoriitakanteen, hän ei 
voisi nostaa samasta kysymyksestä oma-
aloitteista kannetta. Asianomaisen tekemä 
valitus estäisi kanteen nostamisen myös il-
man osoitusta. Tämä seuraisi ehdotetusta 
17 §:stä. 

Momentti vastaa asiallisesti ulosottolain 
9 luvun 9 §:n 1 momenttia. Ilman nimen-
omaista säännöstäkin voidaan pitää selvänä, 
että myös ilman osoitusta nostettava täytän-
töönpanoriita on pantava vireille 14 §:ssä 
tarkoitetussa tuomioistuimessa ja samoja asi-
anosaisia vastaan kuin osoituksesta nostetta-
va kanne. Jollei kanne ole vireillä kaikkia 
asianosaisia vastaan, tuomarin tulee proses-
sinjohtotoimena ilmoittaa, ettei asiaa voida 
käsitellä täytäntöönpanoriitana ilman, että 
puuttuvat asianosaiset haastetaan mukaan. 
Tästä on nykyisin nimenomainen säännös 
ulosottolain 9 luvun 11 §:n 2 momentissa. 
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Samoilla edellytyksillä kuin kanne voitai-
siin nostaa ilman osoitusta, jo vireillä olevan 
riita-asian käsittelyä voitaisiin momentin no-
jalla jatkaa asianomaisen pyynnöstä täytän-
töönpanoriitana. Riita voitaisiin käsitellä täy-
täntöönpanoriitana kyseisessä tuomiois-
tuimessa eikä asiaa tarvitsisi siirtää 14 §:ssä 
tarkoitettuun tuomioistuimeen. Sen jälkeen, 
kun tuomioistuin on päättänyt jatkaa käsitte-
lyä täytäntöönpanoriitana, keskeytysmäärä-
yksen antaminen on mahdollista. Säännös 
korvaisi ulosottolain 9 luvun 9 §:n 2 momen-
tin ja 11 §:n 3 momentin ensimmäisen virk-
keen hieman yksinkertaisemmassa muodos-
sa. 

Käytännössä on ollut havaittavissa, että 
täytäntöönpanoriitakanne on saatettu nostaa 
yksinomaan tilityksen estämiseksi. Ulosotto-
lain 9 luvun 12 §:n 2 momentin mukaan va-
roja ei saa tilittää ilman vakuutta ennen kuin 
täytäntöönpanoriita on ratkaistu lainvoimai-
sesti. Tätä säännöstä muutettaisiin niin, että 
vain osoituksesta nostetulla kanteella on tili-
tyksen estävä vaikutus. Asiasta on säännös 
ehdotetussa 16 §:n 2 momentissa. Kun kanne 
on nostettu ilman osoitusta, asianomaisen oi-
keusturvasta huolehdittaisiin keskeytysmää-
räyksellä. 

Tuomioistuimen tulee pykälän 2 momentin 
mukaan viipymättä ilmoittaa asianomaiselle 
ulosottomiehelle siitä, että kanne on nostettu 
ilman osoitusta tai että on pyydetty jatka-
maan vireillä olevan riita-asian käsittelyä 
täytäntöönpanoriitana. Säännös korvaisi ny-
kyisen 9 luvun 9 §:n 2 momentissa olevan 
asianosaiselle asetetun ilmoitusvelvollisuu-
den ja 11 §:n 2 momentissa säädetyn tuomio-
istuimen ilmoitusvelvollisuuden.  

Lisäksi momentissa olisi uusi säännös siitä, 
että jos täytäntöönpanoriitakanne jätetään sil-
lensä, uutta kannetta ei saa nostaa ilman osoi-
tusta. Säännös korvaisi ulosottolain 9 luvun 
10 §:n 2 momentin säännöksen, jonka mu-
kaan seurauksena on väiteoikeuden menetys. 
Ehdotettu säännös ei siten estäisi ulosotto-
miestä tai käräjäoikeutta tarvittaessa anta-
masta täytäntöönpanoriitaosoitusta. 

14 §. Toimivaltainen käräjäoikeus. Ulosot-
tolain 9 luvun 11 §:n 1 momenttia vastaavasti 
pykälässä säädettäisiin, että täytäntöön-
panoriitakanne käsitellään ehdotetun 11 lu-
vun 2 §:ssä tarkoitetussa käräjäoikeudessa. 

15 §. Käsittely tuomioistuimessa. Täytän-
töönpanoriita on pykälän mukaan käsiteltävä 
kaikissa oikeusasteissa kiireellisenä ja täytän-
töönpanon keskeytyspyyntö on ratkaistava 
heti. Keskeytysmääräyksen antamisesta sää-
dettäisiin luvun 19—26 §:ssä. Tuomioistui-
men tulee pykälän mukaan kuulla ulosotto-
miestä, jollei sitä voida pitää tarpeettomana. 
Myös tämä koskisi kaikkia täytäntöön-
panoriitaa käsitteleviä oikeusasteita.  

Pykälä vastaa ulosottolain 9 luvun 11 §:n 
kahta viimeistä virkettä. Ulosottomiehen 
kuulemista koskeva säännös on tullut voi-
maan kokonaisuudistuksen toisessa vaiheessa 
vuonna 2004. 

Kuultava ulosottomies olisi ehdotetun 1 lu-
vun 7 §:n 1 momentin mukaisesti joko kihla-
kunnanvouti tai kihlakunnanulosottomies. 
Jollei käräjäoikeus muuta määrää, sen mu-
kaan kuin asia vaatii, asianomainen kihla-
kunnanvouti joko saapuisi itse kuultavaksi tai 
antaisi kihlakunnanulosottomiehelle tehtä-
väksi mennä kuultavaksi. Jos kuuleminen 
koskee tiettyä täytäntöönpanotointa, tarkoi-
tuksenmukaista on, että asiassa toimitusmie-
henä ollut ulosottomies menisi kuultavaksi. 
Kihlakunnanvouti saapuisi kuultavaksi aina 
silloin, kun kyseessä on kihlakunnanvoudin 
yksinomaiseen toimivaltaan kuuluva toimi. 
Estettä myöskään sille, että kumpikin menee 
kuultavaksi, ei olisi. 

Ulosottomies ei rinnastu täytäntöön-
panoriidassa asianosaisiin, vaikka voisi olla 
läsnä käsittelyssä samalla tavalla kuten asi-
anosaiset. Ulosottomiehen tulee 1 luvun 
19 §:n mukaan toimia puolueettomasti, joten 
hän ei ole kummankaan asianosaisen myötä-
puoli. Ulosottomies ei ole täytäntöönpanorii-
dassa yleensä myöskään todistaja. Ulosotto-
mies esiintyy täytäntöönpanoriidassa virkan-
sa puolesta ja on lähinnä kuultavan asemassa. 

Ulosottomiehen kuuleminen voisi olla joko 
kirjallista tai suullista. Selvää on, että kun 
ulosottomiestä kuullaan, asianosaisten on 
vuorostaan saatava lausua ulosottomiehen 
lausumista. 

16 §. Vaikutus ulosottoasian käsittelyyn. 
Ulosottolain 9 luvun 12 §:n 1 momentin tois-
ta virkettä vastaavasti pykälän 1 momentissa 
säädettäisiin, että sen mukaan kuin täytän-
töönpanoriidassa annettu ratkaisu sitä edel-
lyttää, ulosottomiehen tulee jatkaa täytän-
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töönpanoa tai peruuttaa se.  
Pykälän 2 momentin mukaan jos täytän-

töönpanoriitakanne on nostettu osoituksesta, 
kertyneet varat saadaan tilittää vain vakuutta 
vastaan ennen kuin riidassa annettu tuomio 
on tullut lainvoimaiseksi. Sen sijaan jos kan-
ne on nostettu ilman osoitusta, ulosottomies 
saisi toimittaa lopullisen tilityksen kanteen 
estämättä, paitsi jos asiaa käsittelevä tuomio-
istuin on antanut keskeytysmääräyksen. Jos 
lopullinen tilitys toimitetaan, kyseisen kan-
teen käsittelyä ei voitaisi jatkaa täytäntöön-
panoriitana. Muutos estäisi täytäntöön-
panoriidan käyttämisen yksinomaan ulosoton 
tilityksen estämiskeinona. 

Ilman osoitusta nostettu kanne ei enää 
ulosottolain 9 luvun 12 §:n 2 momentin ta-
voin estäisi tilitystä ilman vakuutta. Asia jäisi 
sen varaan, antaako riitaa käsittelevä tuomio-
istuin keskeytysmääräyksen. Tähän asian-
omaisen oikeusturvaan vaikuttavaan seik-
kaan tuomioistuimen tulisi kiinnittää erityistä 
huomiota aina silloin, kun kanne on nostettu 
ilman osoitusta. Jotta tuomioistuin saisi tilai-
suuden harkita keskeytysmääräyksen anta-
mista, ulosottomiehen tulisi keskeyttää täy-
täntöönpano 6 luvun 15 §:ssä tarkoitetuissa 
tilanteissa. Momenttiin otettaisiin viittaus 
mainittuun pykälään. 

Ulosottolain 9 luvun 13 §:n 2 momentin 
säännös siitä, että nostettu ulosottovalitus jä-
tetään tutkimatta, jos samasta asiasta on nos-
tettu täytäntöönpanoriitakanne ilman osoitus-
ta, tulee tarpeettomaksi, koska ehdotetun 
17 §:n mukaan asianomaisen tulee valita 
jompikumpi oikeussuojakeino. 

17 §. Täytäntöönpanoriidan ja valituksen 
suhde. Käytännössä on ilmennyt tapauksia, 
joissa asianomainen on ensin valittanut ja sen 
jälkeen vielä nostanut täytäntöönpanoriita-
kanteen ilman osoitusta. Kanteen nostamisel-
la on ilmeisesti usein tavoiteltu tilityksen es-
tämistä, kun valitusta tutkiva tuomioistuin ei 
ole antanut keskeytysmääräystä. Ulosottolain 
9 luvun 13 §:n 2 momentin mukaan tällaises-
sa tapauksessa ulosottovalitus väistyy ja se 
jätetään kanteessa tarkoitetuilta osin tutki-
matta. Tämä saattaa kuitenkin olla epätarkoi-
tuksenmukaista silloin, kun valitusasiaa on jo 
käsitelty pitkälle. Täytäntöönpanoriidassa 
asian käsittely joudutaan aloittamaan alusta. 

Oikeusturvan kannalta voidaan pitää riittä-

vänä sitä, että valintaoikeus oikeussuojakei-
nojen käytössä koskee vain alkutilannetta ei-
kä enää sitä vaihetta, kun jompikumpi keino 
on jo valittu. Tästä syystä pykälässä säädet-
täisiin, että se, joka on tehnyt valituksen, ei 
saa nostaa samasta toimesta tai päätöksestä 
täytäntöönpanoriitakannetta. Lisäksi 9 §:n 
2 momentista seuraisi se, ettei myöskään 
ulosottomies silloin voi antaa osoitusta. Vas-
taavasti se, joka on nostanut täytäntöön-
panoriitakanteen, ei saisi valittaa samasta 
toimesta tai päätöksestä. 

Kahdenkertaisen oikeussuojamenettelyn 
estäminen samasta vaiheesta tarkoittaa esi-
merkiksi sitä, että jos sivullinen on valittanut 
ulosmittauksesta, hän ei voi nostaa ulosmit-
tauksen johdosta täytäntöönpanoriitakannet-
ta. Sen sijaan estettä ei olisi sille, että hän va-
littaa myöhemmästä vaiheesta, esimerkiksi 
myynnistä. Vastaavasti jos ulosmittauksen 
johdosta on nostettu täytäntöönpanoriitakan-
ne, samasta ulosmittauksesta ei voitaisi valit-
taa. 

Täytäntöönpanoriidan vireilläolovaikutus 
estää uuden kanteen nostamisen samasta asi-
asta. Täytäntöönpanoriidassa annetulla rat-
kaisulla on myös normaali oikeusvoimavai-
kutus. 

18 §. Oikeudenkäyntikulut. Pykälä koskee 
oikeudenkäyntikulujen korvaamista täytän-
töönpanoriidassa. Sen sijaan asianosaisella ei 
ole oikeutta saada korvausta ensiasteen ulos-
ottomenettelyssä syntyneistä asianosaisku-
luistaan vastapuolelta tai valtiolta. 

Täytäntöönpanoriidassa sovelletaan nykyi-
sin yleisiä oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 
säännöksiä, erityisesti sen 1 §:ää, jonka mu-
kaan hävinnyt asianosainen on velvollinen 
korvaamaan vastapuolensa kaikki oikeuden-
käyntikulut. Ulosottolain 9 luvun 11 §:n 
4 momentin mukaan jos sivullisen nostama 
kanne hyväksytään, valtio voidaan sivullisen 
vaatimuksesta määrätä korvaamaan tämän 
kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. Säännös 
tuli voimaan ulosottolainsäädännön koko-
naisuudistuksen toisen osittaisuudistuksen 
yhteydessä vuonna 2004. 

Oikeudenkäymiskaaren oikeudenkäyntiku-
lusäännösten uudistamisen yhteydessä todet-
tiin, että eräissä erityislaatuisissa oikeuden-
käynneissä oikeudenkäyntiin kutsutaan vas-
taajiksi sellaisiakin henkilöitä, joita ei voida 
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katsoa oikeudenkäyntikulujen korvausvelvol-
lisuuden kannalta jutun voittajiksi tai hä-
viäjiksi, oli jutun lopputulos mikä tahansa. 
Tällaisia asianosaisasetelmia todetaan esiin-
tyvän esimerkiksi ulosottovalitusasioissa ja 
täytäntöönpanoriidoissa. Näissä asioissa vas-
taajaksi haastettua ei voida pitää häviäjänä, 
ellei hän osallistu oikeudenkäyntiin siten, että 
oikeudenkäyntikulut kasvavat (HE 107/1998 
vp).  

Nyt ehdotetaan, että ulosottokaaressa sää-
dettäisiin nimenomaisesti oikeudenkäyntiku-
luista täytäntöönpanoriidassa, jotta voitaisiin 
päästä suurempaan yhtenäisyyteen kulurat-
kaisuissa. Silloin, kun ulosottomies tai tuo-
mioistuin on antanut osoituksen kanteen nos-
tamiseen, asian aineelliselle käsittelemiselle 
on olemassa tarve kaikkien osapuolten kan-
nalta. Aiheellisen täytäntöönpanoriidan ajau-
tuminen yksipuoliseen tuomioon pelkän oi-
keudenkäyntikuluriskin vuoksi ei ole tarkoi-
tuksenmukaista. 

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin, että jos 
täytäntöönpanoriitakanne on nostettu osoi-
tuksesta, asianosaiset vastaavat itse oikeu-
denkäyntikuluistaan. Tämä pääsääntö poik-
keaisi siten normaalista riita-asiasta ja olisi 
sama kuin oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 
2 §:n mukaan asioissa, joissa sovinto ei ole 
sallittu. Kun viranomaistaho on katsonut, et-
tei asiaa voida käsitellä ensiasteen ulosotossa 
tai ulosottovalitusasiana, riita-asian oikeu-
denkäynti ei ole tavanomaisessa mielessä 
asianosaisen alullepanema, vaikka kanteen 
nostamisen osoitus heistä jollekulle anne-
taankin. Kaikkien asianosaisten ja sivullisen 
intressissä on saada riidanalaiseen aineelli-
seen kysymykseen ratkaisu oikeudenkäyn-
nissä, jossa on esimerkiksi mahdollisuus laa-
jaankin todistajien kuulemiseen. Vertailukoh-
tana voidaan mainita oikeudenkäymiskaaren 
21 luvun 8 a §, jonka mukaan jos asia on ol-
lut oikeudellisesti niin epäselvä, että hävin-
neellä asianosaisella on ollut perusteltu syy 
oikeudenkäyntiin, tuomioistuin voi määrätä, 
että asianosaiset osaksi tai kokonaan vastaa-
vat itse oikeudenkäyntikuluista. 

Mainitusta ”kulut kuittiin” pääsäännöstä 
voitaisiin kuitenkin poiketa. Tuomioistuin 
voisi momentin nojalla erityisestä syystä vel-
voittaa sen, jolle tuomioistuimen päätös on 
vastainen, osittain tai kokonaan korvaamaan 

vastapuolelleen aiheutuneet kulut noudattaen 
soveltuvin osin oikeudenkäymiskaaren 
21 luvun säännöksiä. Viimeksi mainittu tar-
koittaa muun muassa sitä, että kulujen koh-
tuullistamista koskevia säännöksiä voidaan 
soveltaa.  

Poikkeustilanteissa voidaan asianosaisen 
omalle toiminnalle panna painoa kulujen 
korvaamista koskevassa harkinnassa, vaikka 
osoituksen olisi alun perin antanut ulosotto-
mies. Jos asianosainen oikeudenkäynnissä 
toimii siten, että vastapuolelle syntyy tarpeet-
tomasti kuluja, voitaisiin erityisen syyn kor-
vausvelvollisuudelle katsoa olevan käsillä. 
Sen sijaan pelkästään se, että asianosainen 
vetoaa ulosottomiehen kuulemiseen tai ulos-
ottomiehen hankkimaan selvitykseen, ei pe-
rustaisi vielä erityistä syytä kuluvastuulle.  

Edellä mainittuja säännöksiä sovellettaisiin 
myös silloin, kun muutoksenhakutuomiois-
tuin käsittelee alemmassa asteessa syntynei-
den kulujen korvaamista. Säännöksiä sovel-
lettaisiin lisäksi niihin kuluihin, jotka ovat 
aiheutuneet muutoksenhakemisesta ja asian 
käsittelystä ylemmässä asteessa. Edellä to-
dettujen perusteiden painoarvo kulujen jät-
tämisestä asianosaisten vahingoksi on tosin 
pienempi ylemmissä asteissa, koska riidasta 
on jo annettu täysitutkintainen tuomioistuin-
ratkaisu. 

Jos taas täytäntöönpanoriitakanne on nos-
tettu ilman osoitusta, noudatettaisiin pykälän 
2 momentin mukaan, mitä oikeudenkäymis-
kaaren 21 luvussa säädetään. Näin ollen, kun 
kyseessä on asia, jossa sovinto on sallittu, 
noudatettaisiin kulujen osalta mainitun luvun 
1 §:n mukaista pääsääntöä. Voidaan pitää oi-
keudenmukaisena, että hävinnyt osapuoli 
korvaa vastapuolensa kulut asiassa, jossa 
ulosottomies tai käräjäoikeus ei ole nähnyt 
olevan perusteita siirtää asiaa ulosoton väli-
oikeudenkäyntiin. Mainitun luvun normaalit 
sovittelusäännökset ovat sovellettavissa. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin valtion 
kuluvastuusta. Momentin mukaan valtion 
korvausvastuusta on soveltuvin osin voimas-
sa, mitä 11 luvun 20 §:n 2 momentissa sääde-
tään.  

Viitatusta momentista seuraa, että jos sivul-
lisen kanne hyväksytään, valtio voidaan si-
vullisen vaatimuksesta määrätä osittain tai 
kokonaan korvaamaan tämän kohtuulliset oi-
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keudenkäyntikulut, jos kulujen jäämistä si-
vullisen vahingoksi voidaan pitää olosuhteet 
huomioon ottaen kohtuuttomana. 

Sääntely olisi muutoin samanlainen kuin 
nykyisin, mutta selvyyden vuoksi säännök-
seen otettaisiin maininta siitä, että kulut voi-
daan määrätä valtion korvattaviksi osittain tai 
kokonaan. Valtion korvausvastuu myös edel-
lyttäisi, että kulujen jäämistä sivullisen va-
hingoksi voidaan pitää olosuhteisiin nähden 
kohtuuttomana. Olosuhteilla tarkoitettaisiin 
esimerkiksi asianomaisen omaa toimintaa en-
siasteen ulosotossa ja oikeudenkäynnissä se-
kä hänen varallisuusasemaansa. Valtion kor-
vauskynnystä ei ole perusteltua asettaa kovin 
matalalle. Ulosottomiehellä on ensiasteen 
menettelyssä ratkaisupakko usein hyvinkin 
epäselvissä asioissa, joissa saattaa olla käsillä 
huomattava intressi. Hakijan oikeuksien to-
teuttaminen edellyttää samanaikaisesti toi-
minnalta riittävää tehokkuutta. 

Viitatusta säännöksestä myös seuraisi, että 
valtion korvausvastuu ulotettaisiin koske-
maan ulosoton asianosaisten oikeudenkäyn-
tikuluja täytäntöönpanoriidassa. Ulosoton 
asianosaisia ovat 1 luvun 3 §:n 1 momentin 
1—4 kohdan mukaisesti käytännössä hakijat 
ja velallinen. Ulosoton asianosaisen osalta 
korvausvelvollisuus kuitenkin edellyttäisi, et-
tä asiassa on sattunut selvä virhe, jonka ulos-
ottomiehen olisi tullut korjata itseoikaisuna. 
Näin ollen valtion korvausvelvollisuus syn-
tyisi vain poikkeuksellisesti. Ennen kulujen 
määräämistä valtion korvattaviksi asian-
omaista valtion edustajaa tulisi kuulla. Kun-
nes ulosoton hallintovirasto on perustettu, ti-
laisuus tulla kuulluksi varattaisiin oikeusmi-
nisteriölle tai tämän määräämälle. Lähemmin 
perustelujen osalta viitataan siihen, mitä eh-
dotetun 11 luvun 20 §:n 2 momentin kohdal-
la todetaan. 
 
Täytäntöönpanon keskeyttäminen 
 

Keskeyttämistä koskevat säännökset otet-
taisiin ulosottokaareen eräin asiallisin täs-
mennyksin sensisältöisinä kuin ne ovat ny-
kyisen ulosottolain 9 luvun 14—18 §:ssä.  

19 §. Ulosottomiehen keskeytyspäätös. Py-
kälä koskee ulosottomiehen päätöstä täytän-
töönpanon keskeyttämisestä itseoikaisuhar-
kinnan ja täytäntöönpanoriitaosoituksen joh-

dosta. Pykälän 1 momentin mukaan ulosot-
tomies saa keskeyttää täytäntöönpanon it-
seoikaisua koskevaa harkintaa varten. Mo-
mentti vastaa ulosottolain 9 luvun 14 §:n 
1 momenttia. 

Ulosottomiehen on 2 momentin mukaan 
keskeytettävä täytäntöönpano, jos osoitus 
täytäntöönpanoriitakanteen nostamiseen on 
annettu. Tällöin keskeytys on voimassa, kun-
nes kaksi viikkoa on kulunut vireillepanon 
määräajan päättymisestä. Momentti vastaa 
ulosottolain 9 luvun 14 §:n 2 momentin en-
simmäistä virkettä. Mainitussa momentissa 
säädetään nykyisin vielä siitä, että jollei 
ulosottomies ole saanut kyseisen kahden vii-
kon aikana käräjäoikeudesta tai asianosaisel-
ta ilmoitusta keskeytysmääräyksestä, täytän-
töönpanoa jatketaan. Tämän voidaan katsoa 
seuraavan myös ehdotetusta sanamuodosta 
ilman nimenomaista säännöstäkin. 

Ehdotetun momentin mukaan keskeytys 
seuraisi vain osoituksesta nostetusta täytän-
töönpanoriidasta. Näin ollen myöskään ni-
menomaista säännöstä siitä, että ilman osoi-
tusta nostetusta kanteesta ei seuraa keskey-
tystä, ei enää katsota tarpeelliseksi. 

20 §. Tuomioistuimen keskeytysmääräys. 
Pykälässä säädettäisiin keskeytysmääräyksen 
antamisesta tuomioistuimessa. Tuomioistuin, 
joka käsittelee ulosottovalitusta tai täytän-
töönpanoriitaa, voi pykälän 1 momentin no-
jalla antaa keskeytysmääräyksen. Määräys 
voitaisiin antaa asianosaisen pyynnöstä, mut-
ta myös tuomioistuimen omasta aloitteesta. 
Keskeytysmääräyksen saa antaa käräjäoikeu-
dessa yksi tuomari kansliassa ja hovioikeu-
dessa yksi jäsen. Määräys saadaan antaa vä-
liaikaisesti vastapuolta kuulematta. Tältä osin 
momentti vastaa ulosottolain 9 luvun 14 §:n 
2 momenttia. Uutena säännöksenä moment-
tiin otettaisiin vaatimus siitä, että keskeytys-
pyyntö on ratkaistava heti. Annettua keskey-
tysmääräystä voidaan muuttaa tarvittaessa 
ehdotetun 23 §:n 2 momentin nojalla. 

Pykälän 2 momentissa tuomioistuimelle 
asetettaisiin velvollisuus heti ilmoittaa anta-
mastaan keskeytysmääräyksestä sekä sen 
muuttamisesta ja asiassa myöhemmin anne-
tusta pääasiaratkaisusta asianomaiselle ulos-
ottomiehelle. Momentti vastaa lyhennetyssä 
muodossa ulosottolain 9 luvun 17 §:ää. Il-
moituksen pääasiaratkaisusta tulee sisältää 
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myös mahdolliset keskeytyksen voimassa-
oloaikaa koskevat määräykset. 

Pykälän 3 momenttiin otettaisiin selventävä 
viittaussäännös siihen, että keskeytysmäärä-
yksen antamisesta ulosottoperustetta koske-
van muutoksenhaun yhteydessä säädetään 
2 luvun 13 §:ssä. Viitatussa pykälässä olisi-
vat erityissäännökset täytäntöönpanon pe-
ruuttamisesta. Muilta osin sovellettaisiin pu-
heena olevia keskeytyssäännöksiä. 

21 §. Keskeytysmääräyksen perusteet. Py-
kälään otettaisiin uusi säännös seikoista, jot-
ka tulisi ottaa huomioon harkittaessa keskey-
tysmääräyksen antamista ja sisältöä. Nykyi-
sen ulosottolain 9 luvun perusteluissa tuotiin 
esiin seikkoja, jotka puhuvat keskeytysmää-
räyksen antamisen puolesta ja sitä vastaan. 
Samalla kuitenkin katsottiin, että seikat ovat 
niin harkinnallisia, ettei niiden ottamista la-
kiin pidetty tarkoituksenmukaisena (HE 
106/1995 vp sivu 88). 

Pykälän 1 momenttiin otettaisiin eräitä kes-
keisenä pidettäviä seikkoja, jotka tulisi ottaa 
huomioon keskeytysharkinnassa. Säännös 
vastaa asiallisesti nykytilaa. Momentin mu-
kaan harkinnassa tulee ottaa huomioon täy-
täntöönpanon vaihe, todennäköisyys valituk-
sen tai kanteen hyväksymiselle, keskeytyk-
sestä tai täytäntöönpanon jatkamisesta osa-
puolille aiheutuva mahdollinen haitta sekä 
muut vastaavat seikat. Siitä, mitä näillä sei-
koilla lähemmin tarkoitetaan ja mitä muita 
seikkoja voidaan ottaa huomioon, viitataan 
edellä mainittuun hallituksen esitykseen. 

Täytäntöönpanon keskeyttämisharkinta 
etenkin ulosottovalitusasiassa on tärkeää 
muutoksenhakijan oikeusturvan kannalta, 
koska valitus ei estä tilitystä. Sen jälkeen, 
kun lopullinen tilitys on toimitettu, valitusta 
ei voida tutkia. Sama koskee ilman osoitusta 
nostettua täytäntöönpanoriitaa ehdotetun 
16 §:n 2 momentin mukaan. Tuomioistuimen 
keskeytysmahdollisuutta turvaisi 6 luvun 
15 §:ssä tarkoitettu ulosottomiehen väliaikai-
nen tilityksen keskeytys. 

Pykälän 2 momentissa rajoitettaisiin myyn-
nin keskeyttämistä. Jos ulosmitatun omai-
suuden arvo alentuu nopeasti tai omaisuuden 
hoitokulut ovat korkeat, myynti saataisiin 
määrätä keskeytettäväksi vain, jos siihen on 
painava syy. Sama koskisi tilannetta, jossa 
täytäntöönpano on jo edennyt siihen vaihee-

seen, että huutokaupasta on julkaistu myynti-
ilmoitus. 

Vaikka omaisuuden arvo alentuisi nopeasti 
tai hoitokulut olisivat korkeat, keskeytysmää-
räys voitaisiin antaa myös, jos keskeytyksen 
aiheuttamista kuluista ja vahingosta asetetaan 
vakuus. Sen sijaan tosin kuin nykyisin, 
myynti-ilmoituksen julkaisemisen jälkeen 
myyntiä ei voitaisi keskeyttää vakuuttakaan 
vastaan, jollei keskeyttämiseen ole painavaa 
syytä. Jos huutokauppoja peruutettaisiin 
usein myynti-ilmoituksen julkaisemisen jäl-
keen, seurauksena saattaisi olla ostajaehdok-
kaiden mielenkiinnon ja luottamuksen vähen-
tyminen. 

Viimeksi mainittua muutosta lukuun otta-
matta momentti vastaa ulosottolain 9 luvun 
15 §:n 1 momentin viimeistä virkettä ja 
2 momenttia.  

22 §. Keskeytysmääräyksen sisältö. Ulosot-
tolain 9 luvun 15 §:n 1 momentissa säädetään 
keskeytysmääräyksen sisällöstä. Asiallisesti 
sitä vastaavasti ehdotetun pykälän 1 momen-
tin 1—4 kohdassa säädettäisiin, että keskey-
tysmääräyksessä täytäntöönpano voidaan 
keskeyttää osittain tai kokonaan. Kohdissa 
lueteltaisiin seuraavat mahdollisuudet: mää-
räys rajoitetaan koskemaan osaa ulosottope-
rusteessa asetetuista velvoitteista tai osaa 
vaatimuksen määrästä (1 kohta), määräys ra-
joitetaan koskemaan tiettyä omaisuutta 
(2 kohta) taikka että määräyksessä sallitaan 
omaisuuden ulosmittaus, mutta kielletään 
myynti tai varojen tilitys (3 kohta). Lisäksi 
4 kohtaan otettaisiin säännös, jonka mukaan 
keskeytysmääräys voitaisiin antaa myös 
muulla tavalla osittaisena. Useissa tapauksis-
sa osittaisella keskeytysmääräyksellä, esi-
merkiksi pelkällä lopullisen tilityksen kiellol-
la, voitaisiin tasapainoisesti turvata sekä 
muutoksenhakijan että tämän vastapuolen 
asemaa. 

Rajoittamaton keskeytysmääräys merkitsee 
toistuvaistulon ulosmittauksessa maksukiel-
lon peruuttamista. Toistuvaistulon ulosmitta-
us voidaan tapauskohtaisesti keskeyttää esi-
merkiksi vain riitaisen saatavan määrältä, jol-
loin maksukieltoa ei peruuteta ja riidattoman 
saatavan osan perimistä jatketaan. Mahdollis-
ta on myös pysyttää maksukielto voimassa, 
mutta rajoittaa ulosmitattavaa määrää tai 
kieltää varojen tilittäminen. 
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Pykälän 2 momentin mukaan erityisestä 
syystä keskeytysmääräyksessä voidaan mää-
rätä jo suoritettu täytäntöönpanotoimi peruu-
tettavaksi. Tältä osin momentti vastaa ulosot-
tolain 9 luvun 15 §:n 2 momentin ensimmäis-
tä virkettä. 

Lisäksi momentin mukaan erityisestä syys-
tä asianomainen voidaan määrätä asettamaan 
ulosottomiehelle vakuus saatavasta tai kes-
keytyksestä vastapuolelle mahdollisesti ai-
heutuvista kuluista ja vahingosta. Säännös 
vastaa ulosottolain 9 luvun 15 §:n kolmatta 
virkettä sillä erotuksella, että vakuuden vaa-
timinen edellyttäisi erityistä syytä. Tätä li-
säystä voidaan pitää perusteltuna, koska kes-
keytys on merkittävä oikeusturvakeino. Tiet-
tävästi käytännössä vakuutta ei ole kovin 
usein vaadittu. 

23 §. Keskeytysmääräyksen voimassaolo. 
Pykälä koskee keskeytysmääräyksen kestoa 
ja muuttamista. Pykälä vastaa ulosottolain 
9 luvun 16 §:ää. 

Keskeytysmääräys on pykälän 1 momentin 
mukaan voimassa niin kauan kuin pääasian 
käsittely kestää määräyksen antaneessa tuo-
mioistuimessa. Määräyksen antanut tuomio-
istuin saisi joko lyhentää tai pidentää keskey-
tysmääräyksen voimassaoloaikaa. Pidennys 
voisi ulottua enintään siihen saakka, kunnes 
keskeytysmääräyksen antaneen tuomioistui-
men pääasiaratkaisu tulee lainvoimaiseksi tai 
kunnes ylempi tuomioistuin antaa asiassa 
uuden määräyksen. 

Pykälän 2 momentin nojalla keskeytysmää-
räyksen antanut tuomioistuin saisi muuttaa 
keskeytysmääräystä, peruuttaa sen tai antaa 
uuden määräyksen.  

24 §. Vaikutus täytäntöönpanoon. Keskey-
tysmääräyksestä on ehdotetun 20 §:n 2 mo-
mentin mukaan heti ilmoitettava asianomai-
selle ulosottomiehelle. Puheena olevan pykä-
län 1 momentin mukaan ulosottomiehen on 
keskeytettävä täytäntöönpano saatuaan ilmoi-
tuksen keskeytysmääräyksestä. Ulosottomies 
ei saa ryhtyä jo suoritettujen täytäntöönpano-
toimien peruuttamiseen, vaan toimet pysyvät 
momentin mukaan voimassa, jollei tuomiois-
tuin ole määrännyt niitä peruutettaviksi. 

Momentti vastaa ulosottolain 9 luvun 
18 §:n 1 ja 2 momenttia. Jos keskeytyksen 
ehtona on ehdotetun 22 §:n 2 momentin mu-
kaisesti vakuuden asettaminen, täytäntöön-

pano keskeytettäisiin vasta, kun ulosottomie-
helle on annettu vakuus. Vakuuden hyväk-
symisestä säädettäisiin 3 luvun 43 §:ssä. 

Jos ulosottomies havaitsee, että ulosmita-
tun omaisuuden arvo alenee nopeasti keskey-
tyksen aikana tai omaisuuden hoitokulut ovat 
korkeat, hänen tulee 2 momentin mukaan tar-
vittaessa ilmoittaa siitä keskeytysmääräyksen 
antaneelle tuomioistuimelle. Momentti on 
samansisältöinen kuin nykyisen ulosottolain 
9 luvun 18 §:n 3 momentti. Kyseinen mo-
mentti lisättiin lakiin toisen vaiheen osittais-
uudistuksessa vuonna 2004. 

25 §. Muutoksenhaku. Ulosottomiehen pää-
tökseen tai tuomioistuimen ratkaisuun kes-
keytysasiassa ei pykälän mukaan saa hakea 
erikseen muutosta. Pykälä vastaa ulosottolain 
9 luvun 14 §:n 4 momenttia. 

26 §. Peruuttamistoimien kielto tai keskey-
tys. Edellä käsitellyt keskeytyssäännökset 
koskevat täytäntöönpanotoimien keskeyttä-
mistä. Puheena oleva pykälä sen sijaan kos-
kee täytäntöönpanon peruuttamisen kieltä-
mistä tai keskeyttämistä. Ehdotetun 11 luvun 
9 §:n 2 momentin mukaan jos ulosmittaus 
kumotaan, ulosottomiehen tulee viivytyksettä 
ryhtyä toimiin ulosmittauksen peruuttami-
seksi, jollei tuomioistuin toisin määrää.  

Ehdotetun pykälän mukaan mitä puheena 
olevassa luvussa säädetään keskeytysmää-
räyksestä, koskee myös sellaisen määräyksen 
antamista, jossa täytäntöönpanon peruutta-
minen kielletään tai keskeytetään. Tällaisen 
kieltomääräyksen voisi antaa myös asian rat-
kaissut tuomioistuin itse. Tässä tapauksessa 
määräys olisi voimassa, kunnes kyseinen rat-
kaisu tulee lainvoimaiseksi tai ylempi tuo-
mioistuin antaa asiassa uuden määräyksen. 

Pykälä on samansisältöinen kuin nykyisen 
ulosottolain 9 luvun 15 §:n 3 momentti, joka 
otettiin lakiin toisen vaiheen osittaisuudistuk-
sessa. 
 
11 luku. Muutoksenhaku ulosottomie-

hen menettelyyn 

Ulosottolain 10 luvun nykyiset säännökset 
tulivat voimaan joulukuun alussa 1996. 
Ulosottokaaren 11 lukuun otettaisiin niitä 
vastaavat säännökset eräin vähäisin asiatar-
kistuksin ja aiempaa tiiviimmässä muodossa. 
Siltä osin kuin säännöksiä ei ehdoteta sisäl-
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löllisesti muutettaviksi, viitataan ensimmäistä 
osittaisuudistusta koskevan esityksen 
(HE 106/1995 vp) perusteluihin. 
 
Valitus 
 

1 §. Valitusoikeus. Ulosottolain 10 luvun 
1 §:n 1 momenttia vastaavasti pykälän 1 
momentissa säädettäisiin, että täytäntöön-
panotoimesta tai ulosottomiehen päätöksestä 
saa valittaa se, jonka oikeutta toimi tai päätös 
koskee. 

Vuoden 1996 uudistuksessa (HE 106/1995 
vp) jätettiin yleisten valituslegitimaatiota 
koskevien periaatteiden ja oikeuskäytännön 
varaan se, milloin päätös tai toimi koskee 
asianomaisen intressejä siinä määrin, että 
muutoksenhakuoikeus syntyy. Velallisella 
katsottiin voivan poikkeuksellisesti olla riit-
tävä muutoksenhakuintressi esimerkiksi, jos 
hän pystyy näyttämään uhan korvausvelvolli-
suudesta. Suhteellisen vakiintunut oikeuskäy-
täntö on ollut se, ettei velalliselle anneta oi-
keutta valittaa sillä perusteella, että ulosmi-
tattu omaisuus kuuluu sivulliselle. Erityisesti 
ulosottolain 4 luvun 9 §:n 4 momentissa tar-
koitetuissa keinotekoisen järjestelyn tilan-
teissa kuitenkin myös velallisella on katsottu 
saattavan olla perusteltu oikeudellinen tarve 
valittaa ulosmittauksesta (katso KKO 
2004:93). 

Jos velalliselle annettaisiin laaja muutok-
senhakuoikeus sivullisen puolesta, syntyisi 
ongelma muun muassa siitä, kenelle mahdol-
linen täytäntöönpanoriitaosoitus annetaan. 
Täytäntöönpanoriidan tuloksena on oikeus-
voimavaikutukseltaan normaali siviilituomio, 
joka edellyttää, että kantajatahon tulisi olla 
oikea. Lisäksi heräisi kysymys, saisiko velal-
linen hakea muutosta sivullisen puolesta il-
man tämän suostumusta. Perustellumpaa on 
pitää pääsääntönä sitä, että muutosta hakee 
se, jonka oikeutta toimi tai päätös koskee. 

Velalliset ovat tiettävästi toisinaan erehty-
neet valitusoikeudestaan sivullisen puolesta, 
ja sivullinen on saattanut tästä syystä menet-
tää oikeutensa. Oikeudenmenetyksiä pyrittäi-
siin estämään sillä, että valitusosoitukseen 
otettavissa muutoksenhakuohjeissa olisi mai-
ninta valitusoikeudesta. Asiasta olisi säännös 
14 §:n 1 momentin 5 kohdassa. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että 

lopullisen tilityksen jälkeen voidaan valittaa 
vain tilityksessä olevasta virheestä. Lopulli-
nen tilitys poistaisi muutoksenhakuintressin, 
koska ulosoton keinoin varoja ei voitaisi pe-
riä takaisin. Takaisinperintää ei ehdoteta 
yleisperustelujen jaksossa 4 todetuista syistä. 
Tilityksessä olevalla virheellä tarkoitettaisiin 
lähinnä varojen maksamista jakoluettelosta 
poikkeavasti. Jos kyseessä on muun kuin 
maksuvelvoitteen täytäntöönpano, voidaan 
vastaavasti katsoa, että loppuun saatettu täy-
täntöönpano lakkauttaa muutoksenhakuint-
ressin. 

Momentti vastaa asiallisesti nykyistä sään-
telyä kuitenkin niin, että momentissa selvyy-
den vuoksi käytettäisiin ilmaisua lopullinen 
tilitys. Nykyisessä säännöksessä käytetty il-
maisu ”lopputilitys” on tullut harhaanjohta-
vaksi, koska vuoden 2004 uudistuksessa 
ulosottolain 3 luvun 94 §:ään otettiin säännös 
siitä, että lopputilityksellä tarkoitetaan asian 
vireilläolon päättävää viimeistä tilitystä ero-
tuksena välitilityksiin. Myös välitilitys voi 
olla ehdotetussa momentissa tarkoitetulla ta-
valla lopullinen tilitys. 

Lopullisella tilityksellä tarkoitettaisiin tili-
tystä, joka on toimitettu ilman edeltävän vai-
heen lainvoimaisuuteen liittyvää vakuutta. 
Ehdotetun 6 luvun 14 §:n mukaan kauppa-
hintaa ei saa eräissä tapauksissa tilittää ilman 
vakuutta ennen kuin myynti ja jako ovat tul-
leet lainvoimaisiksi. Tällainen ehdollinen tili-
tys ei tietenkään poista tai lakkauta kyseistä 
edeltävää vaihetta koskevaa valitusoikeutta. 
Merkitystä ei olisi sillä, onko vakuus konk-
reettisesti asetettu vai onko asianomainen 
hakija siitä vapautettu ehdotetun 3 luvun 
44 §:n nojalla. Ehdotettu momentti ei koske 
ulosottoperustetta koskevaa muutoksenhaku-
oikeutta.  

Nykyisessä ulosottolain 10 luvun 1 §:n 
2 momentissa olevaa säännöstä siitä, ettei 
muutosta saa hakea puuttuvan alueellisen 
toimivallan perusteella, ei enää tarvittaisi. 
Vuonna 2004 voimaan tulleen ulosottolain-
säädännön toisen vaiheen uudistuksen jäl-
keen vastaavalla ulosottomiehellä on ollut 
toimivalta koko maan alueella. 

2 §. Toimivaltainen tuomioistuin. Pykälän 
1—3 momentissa säädetään muutoksenhaku-
keinoksi valitus, luetellaan toimivaltaiset kä-
räjäoikeudet sekä säädetään, että muutosta 
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haetaan siltä käräjäoikeudelta, jonka tuomio-
piirissä täytäntöönpanotoimi on suoritettu. 
Pykälä vastaa ulosottolain 10 luvun 2 §:ää 
(HE 106/1995 vp). 

3 §. Valituksen tekeminen ja peruuttami-
nen. Valitus tulisi pykälän 1 momentin mu-
kaan tehdä siten, että valituskirjelmä toimite-
taan toimen tai päätöksen tehneen ulosotto-
miehen kansliaan viimeistään ehdotetussa 
5 ja 6 §:ssä tarkoitetun määräajan viimeisenä 
päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Vali-
tuskirjelmä olisi sallittua toimittaa joko kir-
jallisesti tai sähköisenä viestinä. Jos valitus 
myöhästyy, valitusoikeus menetettäisiin. 

Momentti vastaa pääosin ulosottolain 
10 luvun 3 §:n 1 momenttia. Toisin kuin ny-
kyisessä sääntelyssä, momentissa ilmaistai-
siin nimenomaisesti myös mahdollisuus käyt-
tää sähköistä viestiä. Se on tosin mahdollista 
nykyisinkin sähköisestä asioinnista viran-
omaistoiminnassa annetun lain (13/2003) no-
jalla. Sähköisellä viestillä tarkoitetaan ehdo-
tetun 1 luvun 5 §:n mukaan edellä mainitun 
lain mukaista viestiä. Sähköinen viesti voisi 
käytännössä olla telekopio, sähköinen loma-
ke tai sähköposti. Kaikissa ulosottopiireissä 
tulee olemaan tämän uudistuksen voimaan 
tullessa niin sanottu virkasähköposti. Sel-
vyyden vuoksi ja väärinymmärrysten välttä-
miseksi mainittaisiin nimenomaisesti, että 
valituskirjelmän tulee olla perillä ennen vir-
ka-ajan päättymistä. Tämä vaatimus koskisi 
siis myös sähköisenä viestinä tullutta valitus-
kirjelmää. 

Valituskirjelmästä ja siihen liitetyistä asia-
kirjoista ei tarvitsisi antaa jäljennöksiä. Tästä 
ei enää ehdoteta nimenomaista säännöstä. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin ulosot-
tolain 10 luvun 7 §:n 1 momentin viimeistä 
virkettä vastaavasti, että kirjallinen valitus-
kirjelmä on valittajan tai, jollei hän itse ole 
sitä laatinut, sen laatijan allekirjoitettava. 

Valitus peruutettaisiin toimittamalla peruu-
tuskirjelmä kirjallisesti tai sähköisesti asian-
omaisen ulosottomiehen tai käräjäoikeuden 
kansliaan. Tämä pykälän 3 momenttiin otet-
tava säännös vastaisi ulosottolain 10 luvun 3 
§:n 2 momenttia. Selvyyden vuoksi tässäkin 
ilmaistaisiin nimenomaisesti mahdollisuus 
käyttää sähköistä viestiä. 

4 §. Valituksen vireilletulo. Valitus tulee 
pykälän 1 momentin mukaan vireille toimi-

valtaisessa käräjäoikeudessa, kun valituskir-
jelmä on saapunut ulosottomiehen kansliaan. 
Kaikki valitusasiakirjat liitteineen ja jäljen-
nökset asiassa kertyneistä ulosottoasiakirjois-
ta, kuten ulosottomiehen päätöksistä ja pöy-
täkirjoista, tulee heti toimittaa käräjäoikeu-
teen. Samalla ulosottomiehen tulee antaa kä-
räjäoikeudelle selvitys siitä, onko valitus 
saapunut määräajassa. Momentti vastaa asial-
lisesti ulosottolain 10 luvun 3 §:n 1 momen-
tin viimeistä virkettä ja 12 §:n 2 momenttia. 
Silloin, kun valituskirjelmään sisältyy kes-
keytyspyyntö, asiakirjat tulisi toimittaa ko-
rostuneen kiireellisesti käräjäoikeuteen 

Sen, onko valitus saapunut määräajassa, 
ratkaisisi nykyiseen tapaan käräjäoikeus. Jos 
ulosottomies on jatkanut valituksen määräai-
kaa ehdotetun 7 §:n 1 momentin nojalla, pää-
tös siitä tulisi liittää selvitykseen valituksen 
määräajassa saapumisesta. 

Pykälän 2 momentti koskee tilannetta, jossa 
valituskirjelmä on toimitettu väärään paik-
kaan. Jos valituskirjelmä on säädetyssä mää-
räajassa toimitettu muulle ulosottomiehelle 
kuin sille, joka on tehnyt kyseisen toimen tai 
päätöksen, valituksen katsottaisiin tulleen oi-
kein vireille. Valituskirjelmä tai sen jäljennös 
olisi heti toimitettava päätöksen tai toimen 
tehneelle ulosottomiehelle. Ehdotettu sään-
nös on tullut tarpeelliseksi, koska ulosotto-
toimessa on vuonna 2004 voimaan tulleen 
toisen vaiheen uudistuksen myötä siirrytty 
pitkälti valtakunnalliseen toimintatapaan 
muun muassa asian vireillepanossa. 

Myös silloin, kun valituskirjelmä on toimi-
tettu suoraan toimivaltaiseen käräjäoikeu-
teen, valituksen katsottaisiin momentin mu-
kaan tulleen oikein vireille. Myös tässä tapa-
uksessa valituskirjelmä tai sen jäljennös olisi 
heti toimitettava päätöksen tai toimen teh-
neelle ulosottomiehelle. Säännös vastaa tältä 
osin ulosottolain 10 luvun 12 §:n 1 moment-
tia. 

Jos valituskirjelmä on saapunut erehdyk-
sessä muulle viranomaiselle kuin ulosotto-
miehelle tai toimivaltaiseen käräjäoikeuteen, 
sovellettaisiin, mitä asiakirjan tai sähköisen 
asiakirjan siirrosta erikseen säädetään. 

5 §. Valituksen määräaika. Määräaika vali-
tuksen tekemiseen olisi pykälän 1 momentin 
mukaan kolme viikkoa. Momentti on saman-
sisältöinen kuin ulosottolain 10 luvun 4 §:n 
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1 momentti. 
Selvyyden vuoksi pykälän 2 momenttiin 

otettaisiin uusi säännös, jonka mukaan muu-
tosta voimassa olevaan maksukieltoon, joka 
on annettu palkan tai muun toistuvaistulon 
ulosmittauksessa, saadaan hakea ilman mää-
räaikaa. Tämä vastaa vakiintunutta tulkintaa 
ja oikeuskäytäntöä. Toistuvaistulon ulosmit-
tauksessa toimitetaan asian vireilläolon aika-
na yleensä useita lopullisia tilityksiä, joiden 
osalta muutoksenhakumahdollisuus lakkaa 
ehdotetun 1 §:n 2 momentin mukaisesti. Sen 
sijaan itse maksukieltoon voitaisiin hakea 
muutosta toimitetuista tilityksistä huolimatta 
koko sen ajan kuin se on voimassa. 

6 §. Määräajan laskeminen. Pykälän 
1 momentissa ilmaistaisiin ensin nykyistä 
ulosottolain 10 luvun 4 §:n 2 momentin en-
simmäistä virkettä vastaava pääsääntö, jonka 
mukaan valituksen määräaika lasketaan asi-
anomaiselle päivästä, jona toimitus pidettiin 
tai päätös tehtiin, jos siitä on hänelle etukä-
teen ilmoitettu tai hän on ollut toimituksessa 
läsnä. Momentti koskisi sekä ulosoton asian-
osaisia että sivullista. 

Ehdotetun 4 luvun 26 §:n 1 momentin mu-
kaan omaisuus ulosmitataan ulosottomiehen 
tekemällä ulosmittauspäätöksellä. Ulosmit-
tausta koskeva valituksen määräaika lasket-
taisiin näin ollen ulosmittauspäätöksestä, jos 
asianomaiselle on annettu 3 luvun 34 §:ssä 
tarkoitettu ulosmittauksen ennakkoilmoitus. 
Jollei ennakkoilmoitusta ole annettu, valitus-
aika laskettaisiin siitä, kun asianomainen on 
saanut ulosmittauksesta 3 luvun 36 §:n 1 
momentissa tarkoitetun jälki-ilmoituksen. Jos 
kuitenkin asianomainen on ollut ulosmittaus-
toimituksessa läsnä, valitusaika lasketaan hä-
nelle toimituspäivästä. 

Lisäksi momenttiin koottaisiin säännökset 
siitä, miten edellisessä pykälässä tarkoitettu 
kolmen viikon määräaika lasketaan eräissä 
tapauksissa. Kohdat, jotka koskevat jakoluet-
telon esillepanoa ja jakokokousta, poistettai-
siin, koska niitä vastaavat 6 luvun säännökset 
on poistettu. Jako tulisi lainvoimaiseksi kol-
men viikon määräajassa laskettuna 6 luvun 5 
§:ssä tarkoitetun jakopäätöksen tekemisestä. 
Jakoluettelo annettaisiin mainitun pykälän 1 
momentin mukaan tiedoksi asianosaisille. 
Muu kuin jakoluetteloon perustuva jakopää-
tös ilmoitettaisiin mainitun luvun 12 §:n mu-

kaan velalliselle ja pyynnöstä myös velkojal-
le. Muulta osin momentti vastaa asiallisesti 
ulosottolain 10 luvun 5 §:ää ehdotetuista uu-
distuksista johtuvin terminologisin muutok-
sin. 

Pykälän 2 momentin mukaan muussa kuin 
1 momentissa tarkoitetussa tapauksessa vali-
tuksen määräaika lasketaan siitä päivästä, jo-
na asianomainen on saanut tiedon toimesta 
tai päätöksestä. Momentti vastaa nykyisen 
ulosottolain 10 luvun 4 §:n 2 momentin jäl-
kimmäistä virkettä. Momentti koskisi esi-
merkiksi sivullista, jolle ei ole annettu 1 
momentissa tarkoitettua ilmoitusta, eikä hän 
ollut myöskään läsnä toimituksessa. 

7 §. Uusi määräaika. Ulosottolain 10 luvun 
6 §:n mukaan uuden määräajan asettaa kärä-
jäoikeus, jollei muutosta ole voitu hakea 
määräajassa laillisen esteen vuoksi tai muus-
ta hyväksyttävästä syystä. Nyt ehdotetaan, et-
tä mainituilla perusteilla ulosottomies voisi 
hakemuksesta asettaa uuden määräajan. Täs-
tä otettaisiin säännös pykälän 1 momenttiin. 

Ulosottomiehen tulisi tehdä ehdotetussa 
3 luvun 28 §:n 1 momentissa tarkoitettu kir-
jallinen päätös silloin, kun hän asettaa uuden 
määräajan. Päätös tulisi toimittaa käräjäoi-
keuteen 4 § 1 momentin mukaisesti selvityk-
senä valituskirjelmän määräajassa saapumi-
sesta. 

Oikeusturvasyyt edellyttävät, että uutta 
määräaikaa koskevan pyynnön saa hylätä ai-
noastaan käräjäoikeus. Jos ulosottomies kat-
soo, ettei uutta määräaikaa tule asettaa, asia 
olisi momentin mukaan siirrettävä käräjäoi-
keuden ratkaistavaksi. Tällöin ulosottomie-
hen ei tarvitsisi tehdä asiassa varsinaista pää-
töstä, vaan hän siirtäisi määräaikahakemuk-
sen käräjäoikeuteen. Käräjäoikeus voisi tar-
vittaessa kuulla ulosottomiestä. 

Jos valitus on ulosottomiehen mielestä saa-
punut myöhässä ja hän siirtää määräaikaa 
koskevan asian käräjäoikeudelle, hänen ei 
tarvitsisi liittää ehdotetussa 10 §:ssä tarkoi-
tettua lausuntoa itse asiasta. Jos käräjäoikeus 
asettaa uuden määräajan, ulosottomiehen tu-
lee toimittaa normaaliin tapaan myös lausun-
tonsa. Tästä ei ole enää pidetty tarpeellisena 
säilyttää nimenomaista säännöstä. 

Nykyiseen tapaan uutta määräaikaa tulisi 
pykälän 2 momentin mukaan pyytää ennen 
alkuperäisen valitusajan päättymistä. Tämä 
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tarkoittaa sitä, että uutta määräaikaa tulee 
pyytää viimeistään valituksen määräajan 
viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päätty-
mistä. 

Tarkentavana säännöksenä momenttiin li-
sättäisiin maininta siitä, että uutta määräaikaa 
voidaan pyytää joko kirjallisesti tai sähköi-
sellä viestillä.  

Jollei asianomainen ole pyytänyt uuden 
määräajan asettamista alkuperäisen määrä-
ajan kuluessa, hän voisi turvautua määräajan 
palauttamismenettelyyn, jos hänellä on ollut 
sellainen este kuin oikeudenkäymiskaaren 
31 luvun 17 §:ssä tarkoitetaan. Oikeuden-
käymiskaaren 31 luvun 18 §:n 2 momentista 
seuraa, että hakemus tehdään hovioikeudelle, 
jos käräjäoikeuteen tehtävän valituksen mää-
räaika on menetetty. 

8 §. Valituskirjelmän sisältö. Pykälään 
koottaisiin nykyisessä ulosottolain 10 luvun 
7 §:ssä säädetyt ja siinä olevan viittaussään-
nöksen perusteella oikeudenkäymiskaaren 8 
luvun 2 §:stä johtuvat valituskirjelmän sisäl-
tövaatimukset. 

Pykälän 1 momentin 1—4 kohdan mukaan 
valituskirjelmässä, joka osoitetaan asian-
omaiselle käräjäoikeudelle, on mainittava 
täytäntöönpanotoimi tai ulosottomiehen pää-
tös, johon haetaan muutosta sekä yksilöity 
vaatimus ja seikat, joihin vaatimus perustuu. 
Valituskirjelmässä on mainittava myös todis-
teet, joihin halutaan nojautua, ja mitä kulla-
kin todisteella halutaan näyttää toteen. Vali-
tuskirjelmässä on ilmoitettava myös asiamie-
hen tai avustajan yhteystiedot. Lisäksi on il-
moitettava se postiosoite ja mahdollinen muu 
osoite, johon asiaa koskevat tiedoksiannot 
voidaan lähettää valittajalle. 

Hakija, vakuuden antaja sekä väitteen tai 
vaatimuksen esittänyt sivullinen ovat velvol-
lisia antamaan ulosottomiehelle tiedoksianto-
osoitteensa 3 luvun 38 §:n mukaan. Samoin 
vastaaja on voinut antaa suostumuksensa sii-
hen, että hänen ilmoittamaansa osoitetta käy-
tetään tiedoksianto-osoitteena. Edellä maini-
tut osoitteet ovat voimassa myös ulosottova-
litusasiassa, ja ulosottomiehen tulisi liittää ne 
ehdotetun 11 §:n mukaan soveltuvalla tavalla 
lausuntoonsa. Jos asianomaisen valituskir-
jelmässä ilmoittama osoite poikkeaa ulosot-
tomiehelle annetusta, käytettäisiin ensin mai-
nittua. 

Ehdotettu momentti koskee valituskirjel-
män vähimmäisvaatimuksia. Säädettyjen 
seikkojen lisäksi asianomainen voisi esittää 
esimerkiksi oikeudenkäyntikuluvaatimuksen. 
Estettä ei ole sille, että valituskirjelmässä 
pyydetään suullisen käsittelyn järjestämistä. 
Käsittelyjärjestyksen harkitsisi kuitenkin 
tuomioistuin oikeudenkäymiskaaren 8 luvun 
säännösten mukaisesti. 

Momentti ei koske tuomioistuimen tutki-
misvelvollisuuden laajuutta, vaan siitä sää-
dettäisiin 16 §:ssä. Mainitun pykälän mukaan 
käräjäoikeus voi tutkia ulosottomiehen toi-
men tai päätöksen oikeellisuuden valitukses-
sa ilmoitettuja seikkoja laajemmin. Tästä sa-
malla myös seuraisi, ettei puheena olevaa va-
lituskirjelmän sisältöä koskevaa säännöstä 
voida pitää ehdottomana ja käräjäoikeudessa 
prekluusion aiheuttavana sääntelynä.  

Pykälän 2 momentissa olisi nykyistä sään-
telyä vastaava vaatimus siitä, että myös valit-
tajan sekä todistajan tai muun kuultavan yh-
teystiedot on ilmoitettava soveltuvalla tavalla 
käräjäoikeudelle. Valituskirjelmään tulee 
momentin mukaan liittää myös ne kirjalliset 
todisteet, joihin valittaja vetoaa. Myös tältä 
osin momentti vastaa nykyistä sääntelyä. 

Jos ulosottomies on epävarma, onko ky-
seessä käräjäoikeudelle tarkoitettu valituskir-
jelmä vai muu kirje, 1 luvun 19 §:n mukai-
nen asianmukaisuus ja 20 §:ssä tarkoitettu 
avoimuus edellyttäisivät, että ulosottomies 
ottaa asianomaiseen yhteyttä ja varmistaa, 
mikä hänen tarkoituksena on. 

Puutteellisen valituskirjelmän täydentämi-
sestä huolehtisi käräjäoikeus oikeudenkäy-
miskaaren mukaisesti. Ulosottomiehen tulisi 
heti toimittaa puutteellinenkin valituskirjel-
mä käräjäoikeuteen. Muussa tapauksessa on 
vaarana, että keskeytystä edellyttävä asia jää 
ulosottomiehelle odottamaan täydennystä. 

9 §. Valituksen vaikutus täytäntöönpanoon. 
Ulosottolain 10 luvun 8 §:n 1 momenttia vas-
taavasti pykälän 1 momentissa säädettäisiin, 
ettei valitus keskeytä täytäntöönpanoa, ellei 
laissa toisin säädetä tai tuomioistuin anna 
keskeytysmääräystä. Lisäksi momenttiin 
otettaisiin viittaus siihen, että tilityksen kes-
keytyksestä säädetään 6 luvun 15 §:ssä. 

Ehdotetun 6 luvun 14 §:n mukaan ennen 
myynnin ja jaon lainvoimaisuutta kauppahin-
taa ei saa tilittää ilman vakuutta, jos asiassa 
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on laadittu asianosaisluettelo tai jos ostajalle 
annetaan kauppakirja. Jos täytäntöönpanorii-
ta on nostettu osoituksesta, kertyneet varat 
saataisiin 10 luvun 16 §:n 2 momentin mu-
kaan tilittää vain vakuutta vastaan ennen kuin 
riidassa annettu tuomio on tullut lainvoimai-
seksi. 

Ulosottoperustetta koskeva muutoksenhaku 
saattaa 2 luvun säännösten mukaisesti estää 
täytäntöönpanon etenemisen tiettyä vaihetta 
pitemmälle. 

Jos ulosmittaus kumotaan, ulosottomiehen 
tulee pykälän 2 momentin mukaan viivytyk-
settä ryhtyä toimiin ulosmittauksen peruut-
tamiseksi, jollei tuomioistuin toisin määrää. 
Momentti on samansisältöinen kuin vuonna 
2004 voimaan tullut ulosottolain 10 luvun 
8 §:n 2 momentti. 

10 §. Ulosottomiehen lausunto. Ulosotto-
lain 10 luvun 9 §:n mukaan ulosottomiehen 
on valituksen johdosta välittömästi pyydettä-
vä toimitusmieheltä asettamassaan määrä-
ajassa selvitys. Heti selvityksen saatuaan 
ulosottomiehen on annettava valituksesta pe-
rusteltu lausuntonsa. Jos kuitenkin toimite-
taan itseoikaisu, erillistä lausuntoa ei tarvitse 
laatia. Luvun 12 §:n 3 momentin mukaan 
ulosottomiehen tulee toimittaa käräjäoikeu-
teen viipymättä ja viimeistään viikon kulut-
tua valituksen saapumisesta toimitusmiehen 
selvitys, lausunto ja luettelo asianosaisista. 
Jos itseoikaisu on suoritettu, lausunnon sijas-
ta toimitetaan jäljennös itseoikaisupäätökses-
tä, siihen liittyvät asiakirjat ja selvitys oi-
kaisupäätöksen lainvoimaisuudesta. 

Olennaisia asiallisia muutoksia ei ehdoteta 
nykyiseen sääntelyyn. Sen sijaan sääntelyä 
pyritään jonkin verran yksinkertaistamaan. 
Keskeytystä koskeva lausunto annettaisiin 
nopeutetusti. 

Jos valituskirjelmään sisältyy pyyntö täy-
täntöönpanon keskeyttämisestä, pykälässä 
edellytetään, että käräjäoikeudelle tulee heti 
toimittaa sekä keskeytyspyyntö että sitä kos-
keva ulosottomiehen lausunto. Keskeytys-
pyyntöä koskevan lausunnon sisällöstä ei eh-
doteta nimenomaisia säännöksiä. Olennaista 
on ilmoittaa senhetkinen täytäntöönpanon 
vaihe ja esittää arvio siitä, miten keskeytys 
vaikuttaa täytäntöönpanoon, jotta mahdolli-
sesti annettava keskeytysmääräys olisi tilan-
teeseen sopiva. 

Itse valitusasiaa koskeva lausunto tulisi 
pykälän mukaan toimittaa käräjäoikeudelle 
kahden viikon kuluessa laskettuna siitä, kun 
valituskirjelmä on saapunut ulosottomiehelle. 
Myös 4 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa tilan-
teissa määräaika laskettaisiin siitä, kun vali-
tus on tullut vireille, toisin sanoen kun kir-
jelmä on saapunut toiselle ulosottomiehelle 
tai toimivaltaiseen käräjäoikeuteen. 

Nykyinen viikon määräaika ulosottomie-
hen lausunnon antamiselle pidennettäisiin 
kahteen viikkoon. Käytännössä ulosottomie-
hillä on ollut etenkin monimutkaisissa asiois-
sa vaikeuksia ennättää antaa perusteltua lau-
suntoa määräajassa. Kun määräaikaa piden-
nettäisiin, voitaisiin myös edellyttää lausun-
noilta hyvää tasoa.  

Perustellusta syystä ulosottomies saisi py-
kälän mukaan käyttää kolme viikkoa lausun-
non laatimiseen. Tämä aika saattaa olla tar-
peen poikkeuksellisen laajoissa asioissa. 
Etenkin ulosoton erikoisperinnässä saatetaan 
tämä aika tarvita useissa tapauksissa.  

Säännös ei tarkoittaisi sitä, että ulosotto-
mies voisi säännönmukaisesti käyttää enim-
mäisajan lausuntonsa antamiseen. Myös lau-
sunnon laatimista koskisi 3 luvun 21 §:ssä 
ilmaistu yleinen joutuisuusvaatimus. 

Lausunnon antaisi pykälän mukaan asian-
omainen ulosottomies. Tämä tarkoittaisi ti-
lanteesta riippuen joko asiassa vastaavana 
ulosottomiehenä toimivaa kihlakunnanvoutia 
tai varsinaisena toimitusmiehenä toiminutta 
kihlakunnanulosottomiestä. Siitä, kumpi lau-
sunnon antaa, päättäisi ehdotetun 1 luvun 7 
§:n mukaisesti kihlakunnanvouti, jollei tuo-
mioistuin ole määrännyt lausunnonantajaa. 
Yksinkertaisessa asiassa lausunnon voisi laa-
tia kihlakunnanulosottomies. Juridista poh-
dintaa vaativan lausunnon laatijan tulisi olla 
lakimieskoulutuksen saanut kihlakunnan-
vouti. 

Pykälässä ei enää vastaavasti säädettäisi 
toimitusmieheltä pyydettävästä selvityksestä. 
Ehdotetun 11 §:n mukaan lausunnossa tulee 
olla selvitys täytäntöönpanotoimista. Tämä 
tarkoittaisi käytännössä sitä, että jos lausun-
non antaa kihlakunnanvouti, mutta asiassa 
toimitusmiehenä on ollut kihlakunnanulosot-
tomies, kihlakunnanvoudin tulisi pyytää vii-
meksi mainitulta kirjallinen tai suullinen sel-
vitys. 
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Jos ulosottomies tekisi asiassa it-
seoikaisupäätöksen ehdotetun 12 §:n nojalla, 
itseoikaisupäätös korvaisi lausunnon ja it-
seoikaisupäätös toimitettaisiin mainitun py-
kälän mukaisesti käräjäoikeuteen.  

11 §. Lausunnon sisältö. Pykälään otettai-
siin osittain uusi säännös ulosottomiehen lau-
sunnon keskeisestä sisällöstä. Ehdotettu 
sääntely on tarkoitettu suuntaa-antavaksi 
niin, että ulosottomies voisi mukauttaa lau-
suntonsa sisällön kuhunkin tilanteeseen sopi-
vaksi. 

Pykälän mukaan ulosottomiehen on annet-
tava lausunnossaan ensinnäkin selvitys täy-
täntöönpanotoimista. Tämä tarkoittaa kuva-
usta siitä, mitä täytäntöönpanotoimia on tehty 
ja millä perusteella. Sääntely korvaa edelli-
sen pykälän kohdalla selostetulla tavalla ny-
kyisen ulosottolain 10 luvun 9 §:n 1 momen-
tissa ja 12 §:n 3 momentissa olevat säännök-
set toimitusmiehen selvityksestä. 

Lausunnossa on lisäksi oltava perusteltu 
kannanotto valituskirjelmässä esitetyistä vaa-
timuksista ja seikoista, joihin vaatimus perus-
tuu. Puolueettomat ja tasokkaat perustelut 
ovat keskeisen tärkeitä asianosaisten oikeus-
turvan ja tuomioistuinkäsittelyn kannalta. Pe-
rusteluvaatimus sisältyy myös nykyisen 
ulosottolain 10 luvun 9 §:n 1 momenttiin. 

Lisäksi lausunnossa tulee pykälän mukaan 
ilmoittaa ulosottoasian asianosaiset, täytän-
töönpanon senhetkinen vaihe sekä mahdolli-
nen täytäntöönpanon keskeytys ja se, milloin 
keskeytys päättyy. Jos ulosottomies on jo an-
tanut lausuntonsa keskeytyspyynnön johdos-
ta, eikä täytäntöönpano ole edennyt sen jäl-
keen, on riittävää, että ulosottomies viittaa 
toimittamaansa lausuntoon. Estettä ei ole sil-
le, että annetaan päällekkäisiä keskeytysmää-
räyksiä esimerkiksi ulosottoperustetta koske-
van muutoksenhaun ja ulosottovalitusten 
johdosta. Keskeytysmääräyksen antajan on 
kuitenkin hyvä olla selvillä siitä, onko muita 
keskeytysmääräyksiä voimassa. Keskeytys 
voi perustua myös ulosottomiehen omaan 
päätökseen ehdotetussa 6 luvun 15 §:ssä tar-
koitetussa tapauksessa. Selvitys siitä, onko 
valitus saapunut määräajassa, toimitetaan kä-
räjäoikeuteen ehdotetun 4 §:n 1 momentin 
mukaan jo valitusasiakirjojen mukana.  

Vielä pykälässä olisi säännös siitä, että lau-
suntoon tulee liittää soveltuvalla tavalla asi-

anomaisten tiedoksianto-osoitteet ja muut yh-
teystiedot. Näillä tarkoitetaan 3 luvun 38 §:n 
mukaisia osoitteita. Ne ovat mainitun pykä-
län mukaan voimassa myös ulosottovali-
tusasiassa. 

12 §. Itseoikaisu valituksen yhteydessä. 
Ulosottolain 10 luvun 10 §:n mukaan ulosot-
tomies voi toimittaa itseoikaisun vielä siinä 
vaiheessa, kun valituskirjelmä on saapunut. 
Tämä järjestelmä säilytettäisiin, joten selvät 
virheet voitaisiin nykyiseen tapaan korjata 
ilman tuomioistuinkäsittelyä.  

Pykälän 1 momentin mukaan ulosottomies 
saa oikaista valituskirjelmässä tarkoitetun 
toimen tai päätöksen sen mukaan kuin 10 lu-
vun 1—5 §:ssä säädetään. Itseoikaisun nor-
maalit edellytykset tulisi täyttyä. Itseoikaisu 
tulisi tehdä 10 §:ssä säädetyssä ajassa. Mää-
räaika olisi siten sama kuin lausunnon anta-
miselle, toisin sanoen pääsääntöisesti kaksi 
viikkoa valituskirjelmän saapumisesta. Eri-
tyisestä syystä ulosottomies voisi käyttää 
kolme viikkoa itseoikaisua koskevaan har-
kintaan. 

Kuten nykyisinkin, valituksen yhteydessä 
toimitettavassa itseoikaisussa noudatettaisiin 
muutoinkin normaaleja 10 luvun itseoikaisu-
säännöksiä. Kuulemisesta olisi voimassa, mi-
tä mainitun luvun 1 §:n 2 momentissa sääde-
tään. Oikaisupäätös olisi perusteltava luvun 
4 §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla. Toimi-
tettu oikaisu annettaisiin tiedoksi luvun 5 §:n 
mukaisesti. Jollei ulosottomies toimita it-
seoikaisua, siitä ei tarvitsisi erikseen ilmoit-
taa valittajalle tai toimittaa muita tiedoksian-
toja, koska asia siirtyy silloin käräjäoikeuden 
ratkaistavaksi. 

Päätös, jolla virhe on oikaistu, tulisi pykä-
län 2 momentin mukaan toimittaa viipymättä 
käräjäoikeuteen. Oikaisupäätös korvaisi täl-
löin ulosottomiehen lausunnon. Ulosottomie-
hen tulisi lisäksi myöhemmin, kun valitusai-
ka itseoikaisupäätökseen nähden on kulunut 
umpeen, toimittaa käräjäoikeudelle selvitys 
siitä, onko oikaisupäätös tullut lainvoimai-
seksi. Jos oikaisusta on valitettu, valituskir-
jelmä toimitettaisiin normaaliin tapaan kärä-
jäoikeuteen. 

Ulosottolain 10 luvun 10 §:n 2 momentissa 
on lisäksi säännös siitä, että muutoksenhaki-
jalle on ilmoitettava mahdollisuudesta pe-
ruuttaa valitus. Voidaan lähteä siitä, että 
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ulosottomies toimii näin tarvittaessa ilman 
nimenomaista säännöstäkin. Jos valittaja pe-
ruuttaa valituksensa toimitetun itseoikaisun 
vuoksi, valituksen käsittely raukeaisi käräjä-
oikeudessa. Eri asia on se, että joku toinen 
asianosaisista saattaa puolestaan valittaa oi-
kaisusta. 

Jollei valitusta peruuteta, itseoikaisupäätös 
ja valitus käsiteltäisiin yhdessä käräjäoikeu-
dessa ehdotetun 17 §:n mukaan. Valitus voi-
taisiin ratkaista vasta, kun nähdään, onko it-
seoikaisupäätös tullut lainvoimaiseksi. 

Asianosainen voisi momentin mukaan itse-
ään sitovasti kirjallisesti ilmoittaa tyytyvänsä 
itseoikaisupäätökseen. Samanlainen säännös 
on nykyisin ulosottolain edellä mainitussa 
pykälässä. Oikaisupäätös tulee lainvoimai-
seksi niihin asianosaisiin nähden, jotka ovat 
ilmoittaneet siihen tyytyvänsä. Jos kaikki 
asianosaiset tyytyvät oikaisupäätökseen, vali-
tus voitaisiin ratkaista odottamatta muutok-
senhakuajan päättymistä. 

13 §. Valitusosoitus. Pykälässä olisi ulosot-
tolain 10 luvun 11 §:n 1 ja 2 momenttia asial-
lisesti vastaavat säännökset valitusosoituksen 
antamisesta. Toimituksessa läsnä oleville oli-
si ilmoitettava, saako tehtyyn päätökseen tai 
toimeen hakea muutosta ja mitä valituksen 
osalta on noudatettava. Valitusosoitus tulisi 
pykälän mukaan liittää 3 luvun 36 §:ssä tar-
koitettuun jälki-ilmoitukseen ja päätöksestä 
annettavaan jäljennökseen. Jos päätös sisäl-
tyy pöytäkirjaan, valitusosoitus annettaisiin 
myös pöytäkirjan jäljennöksen yhteydessä. 

14 §. Valitusosoituksen sisältö. Pykälän 
1 momentin 1—4 kohdassa olisi ulosottolain 
10 luvun 11 §:n 3 momentin kahta ensim-
mäistä virkettä asiallisesti vastaavat säännök-
set valitusosoituksen sisällöstä. Sääntelyn 
yksinkertaistamiseksi sen ilmoittamista, että 
ulosottomies voi tehdä valituksen yhteydessä 
itseoikaisun, ei enää edellytettäisi. Ulosotto-
miehen tulisi joka tapauksessa kuulla valitta-
jaa, jos hän toimittaa itseoikaisun. 

Momentin 5 kohtaan otettaisiin uudet 
säännökset eräistä täydentävistä tiedoista, 
jotka ovat merkityksellisiä muutoksenhakijan 
oikeusturvan kannalta. Kohdan mukaan vali-
tusosoituksessa tulee ilmoittaa valitusoikeut-
ta, valituksen vaikutuksia ja keskeyttämistä 
koskevien keskeisten säännösten sisältö. 
Tarkoitus on, että käytetään vakiomuotoista 

tekstiä. 
Informaatio valitusoikeudesta tarkoittaisi 

luvun 1 §:n sisältöä ja sen mahdollista konk-
retisoimista. Valitusosoituksiin kirjoitettai-
siin väärinymmärrysten välttämiseksi myös 
se, ettei valituksen vireilletulo yleensä ai-
kaansaa täytäntöönpanon keskeytymistä sekä 
että valittajalla on mahdollisuus pyytää täy-
täntöönpanon keskeytystä käräjäoikeudelta ja 
6 luvun 15 §:n mukaisesti tilityksen keskey-
tystä ulosottomieheltä. Myös se, ettei it-
seoikaisupyyntö jatka valituksen määräaikaa, 
tulisi merkitä valitusosoitukseen. 

Jos valitusosoitus on virheellinen, eikä vir-
he ollut selvästi havaittavissa, valitus katsot-
taisiin oikein tehdyksi, jos asianomainen on 
noudattanut osoitusta tai mitä valituksen te-
kemisestä säädetään. Säännös tästä olisi py-
kälän 2 momentissa, ja se vastaisi ulosotto-
lain 10 luvun 11 §:n 4 momenttia. 
 
Valituksen käsittely tuomioistuimessa 
 

15 §. Käsittelyjärjestys käräjäoikeudessa. 
Pykälän 1 momentissa olisi ulosottolain 10 
luvun 13 §:n 1 momentin ensimmäistä virket-
tä vastaava säännös siitä, että valituksen kä-
sittelyssä käräjäoikeudessa noudatetaan so-
veltuvin osin oikeudenkäymiskaaren 8 luvun 
säännöksiä. Valitusasian käsittelyä voitaisiin 
jatkaa oikeudenkäymiskaaren mainitun luvun 
4 §:n nojalla riita-asian käsittelystä säädetys-
sä järjestyksessä. Tämän toivotaan edelleen 
vähentävän täytäntöönpanoriitojen määrää. 

Säännöstä siitä, että käräjäoikeuden istunto 
voidaan tarvittaessa pitää tuomiopiiriin kuu-
luvan toisen käräjäoikeuden istuntopaikassa, 
ei enää otettaisi lakiin. Säännös voitaisiin 
tarvittaessa ottaa käräjäoikeuksien istunto-
paikkoja koskeviin alemmantasoisiin säädök-
siin. 

Myöskään ulosottolain nykyisen 10 luvun 
15 §:ssä olevia säännöksiä asian siirtämisestä 
käräjäoikeudesta toiseen ei pidetä enää tar-
peellisena. Vuonna 2004 käyttöön otettu vas-
taavan ulosottomiehen järjestelmä vähentä-
nee tilanteita, joissa ulosottovalituksia on vi-
reillä eri paikoissa saman ulosottoperusteen 
nojalla. Uudessa järjestelmässä ulosottomies-
ten välinen virka-apu saattaa johtaa rinnak-
kaisiin valituksiin. 

Valitus on pykälän 2 momentin mukaan kä-
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siteltävä kiireellisenä ja vaatimus täytäntöön-
panon keskeytyksestä on ratkaistava heti. Sa-
notulta osin momentti vastaa ulosottolain 
10 luvun 13 §:n 2 momenttia. 

Lisäksi momentissa olisi selventävä sään-
nös ulosottomiehen kuulemisesta. Sen lisäk-
si, mitä ulosottomiehen lausunnosta säädet-
täisiin luvun 10 ja 11 §:ssä, käräjäoikeuden 
tulisi myös muutoin kuulla ulosottomiestä, 
jollei sitä voida pitää tarpeettomana. Ulosot-
tomies ei olisi valitusasiassa asianosaisena 
eikä yleensä myöskään todistajana, vaan hän-
tä kuultaisiin virkansa puolesta. Ulosottomies 
voisi kuitenkin olla paikalla asian käsittelys-
sä samalla tavalla kuin asianosaiset. 

Vastaavasti kuin lausunnon osalta on edellä 
ehdotetun 10 §:n kohdalla todettu, kuultava 
ulosottomies olisi 1 luvun 7 §:n 1 momentin 
mukaisesti kihlakunnanvouti tai kihlakun-
nanulosottomies. Jollei käräjäoikeus muuta 
määrää, asianomainen kihlakunnanvouti saisi 
harkintansa mukaan mennä itse kuultavaksi 
tai määrätä kihlakunnanulosottomiehen kuul-
tavaksi. Siltä osin kuin kuuleminen koskee 
konkreettista täytäntöönpanotointa, tarkoi-
tuksenmukaisinta on, että toimitusmiehenä 
ollut ulosottomies menee kuultavaksi. Jos 
kyseessä on kihlakunnanvoudin yksinomai-
seen toimivaltaan kuuluva asia tai erityistä 
juridista osaamista edellyttävä kysymys, hä-
nen tulee itse mennä kuultavaksi. Estettä ei 
tässäkään olisi sille, että tarvittaessa kumpi-
kin menee kuultavaksi. 

Pykälän 3 momenttiin otettaisiin säännös 
sitä tilannetta varten, että tuomioistuin on an-
tanut ehdotetun 10 luvun 7 §:n 2 momentin 
nojalla valittajalle osoituksen nostaa täytän-
töönpanoriitakanne. Tällöin valitus raukeaisi 
osoituksessa tarkoitetulta osin. Sen sijaan 
muulta osin valitusasia tutkittaisiin normaa-
liin tapaan. Säännös korvaisi ulosottolain 10 
luvun 13 §:n 3 momentin säännökset. 

16 §. Tutkinnan laajuus. Käräjäoikeus voi 
pykälän 1 momentin mukaan tutkia ulosot-
tomiehen toimen tai päätöksen oikeellisuu-
den valituksessa ja vastauksessa ilmoitettuja 
seikkoja laajemmin. Säännös on samansisäl-
töinen kuin ulosottolain 10 luvun 13 §:n 
5 momentti. Ylempien oikeusasteiden tutkin-
nan laajuus määräytyisi yleisten muutoksen-
hakua koskevien prosessisäännösten mukai-
sesti. 

Pykälän 2 momentissa kiellettäisiin asian-
osaisluettelon tai jakoluettelon muuttaminen 
muutoin kuin muutoksenhakijan eduksi. 
Momentti vastaa ulosottolain 10 luvun 13 §:n 
4 momenttia ehdotetusta 5 ja 6 luvusta johtu-
vin terminologisin tarkistuksin. 

17 §. Itseoikaisupäätöksen vaikutus. Pykä-
lässä säädettäisiin asiallisesti ulosottolain 
10 luvun 14 §:ää vastaavasti, että valitus voi-
daan ratkaista sen jälkeen, kun ehdotetussa 
12 §:ssä tarkoitettu oikaisupäätös on tullut 
lainvoimaiseksi. Valitusaikaa ei tarvitsisi 
odottaa, jos kaikki asianosaiset ovat sitovasti 
ilmoittaneet tyytyvänsä päätökseen, jolla vir-
he on oikaistu. Jollei ulosottomies katsoisi 
olevan edellytyksiä toimittaa itseoikaisua, 
siitä ei tarvitsisi tehdä hylkäävää päätöstä, 
vaan asia siirtyy suoraan käräjäoikeuden rat-
kaistavaksi. 

Valitus raukeaisi pykälän mukaan siltä osin 
kuin oikaisu tekee valituksen aiheettomaksi. 
Jos taas käy niin, että myös oikaisupäätök-
sestä valitetaan, valitukset käsiteltäisiin yh-
dessä. Myös näiltä osin pykälä vastaa asialli-
sesti nykyistä sääntelyä yllä mainitussa pykä-
lässä. 

18 §. Osoitus kantelun tekemiseen. Jos vali-
tuskirjelmässä on ilmoitus siitä, että ulosot-
tomies on tehnyt virheellisen virkatoimen tai 
laiminlyönyt toimen suorittamisen, mutta il-
moitusta ei voida tutkia muutoksenhakemuk-
sena, käräjäoikeuden tulisi pykälän mukaan 
jättää kyseinen valitus siltä osin tutkimatta. 
Tässä tapauksessa käräjäoikeuden tulee 
osoittaa asianomainen kantelemaan 1 luvun 
12 §:ssä tarkoitetulle hallintovirastolle. 

Pykälä vastaa muutoin ulosottolain 10 lu-
vun 16 §:ää, mutta kanteluviranomaisena oli-
si oikeusministeriön sijasta hallintovirasto. 
Kunnes hallintovirasto on perustettu, siirty-
mäsäännöksen mukaan noudatetaan aiempaa 
lakia. Mahdollisuus kannella yleisille lailli-
suusvalvojille luonnollisesti säilyisi. 

19 §. Jatkovalitus. Pykälässä säädettäisiin 
muutoksenhausta ylemmissä oikeusasteissa. 
Pykälä vastaa pääosin nykyisen ulosottolain 
10 luvun 17 §:n säännöksiä. 

Ulosottoasiassa voitaisiin valittaa hovioi-
keuteen ja korkeimpaan oikeuteen. Pykälän 1 
momentissa säädettäisiin, että muutosta kärä-
jäoikeuden ratkaisuun haetaan hovioikeudel-
ta valittamalla. Selvyyden vuoksi momenttiin 
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lisättäisiin säännös siitä, että valittamisessa 
noudatetaan soveltuvin osin, mitä oikeuden-
käymiskaaren 25 luvussa säädetään. Esimer-
kiksi vastavalitus olisi näin ollen mahdolli-
nen myös ulosottovalitusasiassa. 

Kuten nykyisenkin sääntelyn mukaan, kä-
räjäoikeuden tulisi heti lähettää muutoksen-
hakemus hovioikeuteen. Näin olisi toimittava 
siitä riippumatta, sisältyykö valitukseen kes-
keytyspyyntö. Mahdollinen vastavalitus toi-
mitettaisiin jälkikäteen. 

Pykälän 2 momentin mukaan asian käsitte-
lystä hovioikeudessa ja muutoksenhausta 
korkeimpaan oikeuteen on muutoin soveltu-
vin osin voimassa, mitä ehdotetussa 15 §:n 
2 ja 3 momentissa säädetään asian kiireelli-
sestä käsittelystä ja mitä 16 §:n 2 momentissa 
säädetään asianosaisluettelon ja jakoluettelon 
muuttamisesta. Säännökset vastaavat voi-
massa olevaa lakia. 

Kuten nykyisinkin, muulta osin hovioikeu-
dessa ja korkeimmassa oikeudessa sovellet-
taisiin soveltuvin osin oikeudenkäymiskaaren 
26 ja 30 luvun säännöksiä. Tarkoitus on, että 
oikeudenkäymiskaaren 30 luvun 23 §:ssä 
olevan yleisen keskeytyssäännöksen rinnalla 
sovellettaisiin ehdotetun 10 luvun mukaisia 
keskeytyssäännöksiä. 

20 §. Oikeudenkäyntikulut. Pykälässä sää-
dettäisiin oikeudenkäyntikulujen korvaami-
sesta. Sen sijaan ensiasteen ulosottomenette-
lyssä syntyneitä kuluja ei korvattaisi. 

Ulosottolain 10 luvun 18 §:n mukaan vali-
tuksen käsitellyt tuomioistuin voi velvoittaa 
sen, jolle tuomioistuimen päätös on vastai-
nen, korvaamaan vastapuolelleen muutoksen 
hakemisesta aiheutuneet kulut noudattaen 
soveltuvin osin oikeudenkäymiskaaren 
21 luvun säännöksiä. Säännöksen peruste-
luissa todetaan, että ulosottomenettelyn luon-
teesta saattaa johtua, että valittaja määrätään 
pitämään kulut vahinkonaan, jollei velkoja 
ole käyttänyt puhevaltaa eikä ole myöskään 
voinut vaikuttaa ulosottomiehen suorittaman 
täytäntöönpanon lopputulokseen (HE 
106/1995 vp).  

Kuten 10 luvun 18 §:n kohdalla on todettu, 
ulosottoasioissa ei aina ole selkeää, kuka asi-
assa on voittaja, kuka häviäjä. Vastaajaa ei 
voida pitää häviäjänä, ellei hän osallistu oi-
keudenkäyntiin siten, että oikeudenkäyntiku-
lut kasvavat. Oikeuskäytännössä on esiinty-

nyt epäyhtenäisyyttä oikeudenkäyntikulujen 
määräämisessä korvattaviksi. 

Pykälän 1 momentin mukaan pääsääntö oli-
si, että ulosottovalitusasiassa asianosaiset 
vastaavat itse oikeudenkäyntikuluistaan. Ku-
lut jäisivät osapuolten omaksi vahingoksi, 
”kuittiin”. Tuomioistuin voisi kuitenkin mo-
mentin mukaan erityisestä syystä velvoittaa 
hävinneen joko osittain tai kokonaan kor-
vaamaan vastapuolelleen kulut, jotka ovat ai-
heutuneet muutoksen hakemisesta. Kulujen 
korvaamisesta määrättäessä noudatettaisiin 
soveltuvin osin oikeudenkäymiskaaren 
21 luvun säännöksiä. 

Se, mitä erityisellä syyllä tarkoitettaisiin, 
vaihtelisi tilanteittain. Painoarvoa voitaisiin 
antaa esimerkiksi sille, onko osapuoli toimi-
nut muutoksenhaussa siten, että vastapuolen 
kulut ovat sen vuoksi nousseet. Pelkästään 
se, että esimerkiksi velkoja viittaa vastauk-
sessaan ulosottomiehen lausuntoon tai muu-
hun kuulemiseen ja esittää lisäksi omia sitä 
tukevia arvioitaan, ei olisi erityinen peruste 
määrätä vastapuolen kuluja velkojan korvat-
taviksi. Sen sijaan jos velkoja esittää todiste-
lua yli sen, mikä käy ilmi ulosottomiehen 
tuottamasta virallismateriaalista, olisi perus-
teltua noudattaa oikeudenkäymiskaaren 
21 luvun 1 §:n mukaista sääntöä. 

Momenttia sovellettaisiin käräjäoikeudessa 
ja ylemmissä oikeusasteissa syntyneiden ku-
lujen korvaamisessa. Ylemmissä oikeusas-
teissa syntyneiden muutoksenhakukulujen 
osalta edellä mainitut perusteet jättää kulut 
asianosaisten vahingoksi eivät kuitenkaan 
yleensä olisi niin painavat kuin käräjäoikeu-
dessa syntyneiden kulujen osalta. 

Oikeuskäytännössä on ollut epätietoisuutta 
siitä, voidaanko valtio velvoittaa ulosottova-
litusasiassa korvaamaan sivullisen tai velalli-
sen oikeudenkäyntikulut. Täytäntöönpanorii-
dan osalta toisen vaiheen osittaisuudistuksen 
yhteydessä vuonna 2004 tuli voimaan sään-
nös, jonka mukaan valtio voidaan sivullisen 
vaatimuksesta määrätä korvaamaan tämän 
kohtuulliset oikeudenkäyntikulut, jos sivulli-
sen kanne hyväksytään. Samat oikeusturva- 
ja kohtuussyyt puoltavat vastaavan säännök-
sen ottamista myös ulosottovalitusten käsitte-
lyyn. 

Nyt ehdotetaan, että valtion korvausvastuu 
koskisi tietyin edellytyksin sivullisen ja 
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poikkeuksellisesti ulosoton asianosaisten oi-
keudenkäyntikulujen korvaamista. Sääntely 
olisi samanlainen valitusasiassa ja täytän-
töönpanoriidassa. Valituksen riita-
asianomaisen käsittelyn myötä raja vali-
tusasian ja riita-asian käsittelyjärjestyksen 
välillä on muuttunut entistä liukuvammaksi. 

Pykälän 2 momentin mukaan, jos sivullisen 
valitus hyväksytään, valtio voidaan asian-
omaisen vaatimuksesta määrätä osittain tai 
kokonaan korvaamaan tämän kohtuulliset oi-
keudenkäyntikulut, jos kulujen jäämistä si-
vullisen vahingoksi voidaan pitää olosuhteet 
huomioon ottaen kohtuuttomana. Viimeksi 
mainittu tarkoittaa sitä, että valtion korvaus-
kynnystä ei ole syytä asettaa kovin matalalle. 
Ulosottomiehellä on ensi asteen menettelyssä 
ratkaisupakko olosuhteissa, joissa usein jou-
dutaan tekemään ratkaisu nopeasti suuntaan 
tai toiseen ja hakijan oikeussuojavaatimus 
edellyttää tehokasta täytäntöönpanoa. 

Valtion korvausvastuuta ei siten ole tarkoi-
tettu käyttäväksi silloin, kun tapaus on ollut 
oikeudellisesti tai näytön osalta objektiivises-
ti katsoen tulkinnallinen tai epäselvä. Valtion 
korvausvastuuta harkittaessa voidaan panna 
painoa myös sille, onko sivullinen esittänyt 
väitteensä jo ensi asteen ulosotossa ja mitä 
seikkoja hän silloin on tuonut esiin väitteensä 
tueksi. Myös sivullisen taloudelliseen ase-
maan ja olosuhteisiin muutoinkin tulisi kiin-
nittää huomiota. Etenkin jos yksityinen sivul-
linen on joutunut puolustautumaan tilantees-
sa, jossa suhteellisen selvä virhe on tapahtu-
nut, kulujen jäämistä sivullisen vahingoksi 
voitaisiin yleensä pitää kohtuuttomana. 

Silloin, kun sivullisen oikeudenkäyntikulut 
voidaan määrätä jonkun asianosaisen, esi-
merkiksi aktiivisesti prosessia käyneen vel-
kojan korvattaviksi, valtiolle ei syntyisi vas-
tuuta sivullisen kuluista. 

Oikeuskäytännössä on herännyt myös ky-
symys valtion kuluvastuusta velalliseen näh-
den valitusasiassa. Ratkaisussa KKO 
2004:97 valtio tuomittiin, tosin erityislaatui-
sessa asiassa, korvaamaan velallisen oikeu-
denkäyntikulut. Ratkaisussa KKO 2006:38 
valtiolle ei asetettu korvausvastuuta. 

Valtion korvausvastuu ulotettaisiin koske-
maan myös 1 luvun 3 §:ssä tarkoitettujen 
ulosoton asianosaisten oikeudenkäyntikuluja. 
Niiden osalta korvausvelvollisuus kuitenkin 

edellyttäisi, että asiassa on sattunut selvä vir-
he, jonka ulosottomiehen olisi tullut korjata 
jo ensi asteen ulosotossa itseoikaisuna.  

Vielä selkeämmin kuin sivullisen kohdalla, 
velallisen tai muun vastaajan taikka hakijan 
tai muun velkojan oikeus saada oikeuden-
käyntikulunsa valtion varoista sidottaisiin it-
seoikaisun perusteisiin. Momentissa tarkoite-
taan tapauksia, joissa ulosottomiehellä olisi 
ollut velvollisuus suorittaa itseoikaisu. Tämä 
tarkoittaa 10 luvun 1 §:n 1 momentin mukai-
sesti virheen selvyyttä ja sitä, ettei estettä oi-
kaisulle mainitun luvun 2 §:n mukaan ollut. 
Huomiota tulisi kiinnittää myös siihen, missä 
vaiheessa ja millä tavalla asianomainen on 
esittänyt väitteensä ulosottomiehelle. 

Velallinen on asianosainen asiassa, jossa 
valtion viranomainen suorittaa täytäntöön-
panotoimia hakijan oikeussuojan toteuttami-
seksi. Jos tässä tehtävässä joudutaan toimi-
maan tulkinnallisessa tai epäselvässä tilan-
teessa ja siitä aiheutuu velalliselle kuluja, nii-
tä ei voida pitää samalla tavalla kohtuuttomi-
na kuin sivullisen kohdalla. 

Velallisen tai muun asianosaisen oikeuden-
käyntikulut korvattaisiin valtion varoista si-
ten vain poikkeuksellisissa tilanteissa. Vas-
taava sääntely koskisi ehdotetun 10 luvun 
18 §:n 3 momentin mukaan myös täytän-
töönpanoriitaa. 

Vahingonkorvausasioista päättäminen kuu-
luisi ehdotetussa 1 luvun 12 §:ssä tarkoitetul-
le hallintovirastolle, jota olisi kuultava ennen 
kulujen määräämistä valtion korvattaviksi. 
Ulosottomies ei sen sijaan edustaisi virkansa 
puolesta valtiota kuluasiassa. Se saattaisi joh-
taa ristiriitaan ulosottomiehen puolueetto-
muuden kanssa. Sen sijaan ei olisi estettä sil-
le, että hallintovirasto valtuuttaa ulosotto-
miehen teknisesti ilmoittamaan hallintoviras-
ton kannan asiassa. 

Kuten muidenkin hallintovirastoa koskevi-
en säännösten osalta, niitä voitaisiin soveltaa 
vasta, kun hallintovirasto on erillislailla pe-
rustettu. Siihen saakka vastaava tehtävä kuu-
luisi oikeusministeriölle tai sen määräämälle, 
lähinnä lääninhallituksen oikeushallinto-
osastolle. 
 
12 luku. Erinäiset säännökset 

Luvun pykälät (1 ja 2 §) olisivat samansi-
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sältöisiä kuin ulosottolain nykyisen 11 luvun 
1 ja 2 §. 
 
13 luku. Voimaantulo- ja siirtymäsään-

nökset 

1 §. Voimaantulo. Pykälän 1 momentissa 
olisi voimaantulopäivämäärä. Tarkoitus on, 
että laki tulisi voimaan vuoden 2008 alusta. 

Pykälän 2 momentissa olisi aikaisemman 
lain eli ulosottolain sekä sen voimaan pane-
misesta annetun asetuksen kumoamissään-
nös. 

2 §. Siirtymäsäännökset. Pykälän 1 mo-
menttiin otettaisiin viittaus ulosottolain ko-
konaisuudistuksen toisen vaiheen siirtymä-
säännöksiin. Ennen 1 päivä maaliskuuta 2004 
vireille tulleisiin asioihin sovellettaisiin sil-
loin voimassa ollutta lakia ulosottolain muut-
tamisesta annetussa laissa (679/2003) sääde-
tyn voimaantulo- ja siirtymäsäännöksen 
2 momentin mukaisesti. Näin ollen, jos ulos-
ottoasia on tullut vireille ennen sanottua 
ajankohtaa, sitä koskevat esimerkiksi aikai-
semmat vireillepanoa koskevia säännökset. 

Vastaavasti pykälän 2 momenttiin otettai-
siin viittaus uudistuksen kolmannen vaiheen 
siirtymäsäännöksiin. Ennen vuoden 2007 al-
kua vireille tulleisiin asioihin sovellettaisiin 
silloin voimassa ollutta lakia ulosottolain 
muuttamisesta annetussa laissa (EV 40/2006 
vp) säädetyn voimaantulo- ja siirtymäsään-
nöksen 2—12 momentin mukaisesti. Ehdote-
tun säännönmukaista ankaramman palkan 
ulosmittauksen siirtymäaika muutettaisiin 
vastaamaan tämän lain voimaantuloa. 

Pykälän 3 momentissa olisi ulosoton kes-
kushallintoa ja väliportaan hallintoa koskeva 
siirtymäsäännös. Sen mukaan ehdotetun 
1 luvun 11 §:n 1 ja 2 momentin, 12 §:n sekä 
muiden hallintovirastoa koskevien säännös-
ten voimaantulosta säädetään erikseen lailla. 
Tämä tarkoittaa sitä, että oikeusministeriö ja 
lääninhallitukset jatkaisivat nykyisten tehtä-
viensä hoitamista, kunnes mainittujen pykä-
lien voimaantulosta annettu laki tulee voi-
maan. Tarkoitus on, että voimaanpanolaki tu-
lisi voimaan samanaikaisesti hallintoviraston 
perustamista koskevan lain kanssa. Siihen as-
ti olisivat voimassa myös ulosottotoimen hal-
linnosta annetun asetuksen vastaavat sään-
nökset. Kunnes erillislaki on tullut voimaan, 

hallintovirastolle säädettyjen tehtävien hoi-
taminen kuuluisi oikeusministeriölle. Tämä 
ei tarkoittaisi tosiasiassa muutosta nykyti-
laan, koska tehtävät, jotka säädetään hallin-
toviraston hoidettaviksi, kuuluvat pääosin 
nykyisin oikeusministeriölle. Näin ollen oi-
keusministeriö jatkaisi niiden hoitamista, 
kunnes hallintovirasto on perustettu. 

Ehdotettu siirtymäsäännös ei koskisi 1 lu-
vun 11 §:n 3 momenttia, jossa säädettäisiin 
ulosottopiireistä. Kyseinen momentti tulisi 
voimaan vuoden 2008 alusta. 

Pykälän 4 momentissa olisivat paikallisia 
ulosottoviranomaisia koskevat siirtymäsään-
nökset. Lain voimaan tullessa ulosottolaitok-
sen henkilöstö siirtyisi momentin mukaan 
nykyisten toimipaikkojensa mukaiseen ulos-
ottovirastoon. Viran siirtäminen ulosottovi-
rastoon ei edellyttäisi virkamiehen suostu-
musta, jos virantoimituspaikka pysyy samalla 
paikkakunnalla. Tällöin kysymys on tekni-
sestä viran siirrosta. Sen sijaan viran siirtä-
minen toiselle paikkakunnalle edellyttää ky-
seisen virkamiehen suostumusta. 

Nykyiset johtavat kihlakunnanvoudit säi-
lyttäisivät virkanimikkeensä piirien yhdistä-
misestä huolimatta. Tästä syystä momentissa 
säädettäisiin, että niissä ulosottovirastossa, 
jonka toimialueeseen kuuluu useampi kuin 
yksi lain voimaan tullessa ollut ulosottopiiri, 
voi tilapäisesti olla useampi kuin yksi johta-
van kihlakunnanvoudin virka. Niistä yhteen 
kuuluisi ulosottoviraston päällikkyys sen 
mukaan kuin nimittävä viranomainen mää-
rää. Piirin päällikkönä toimivaan johtavaan 
kihlakunnanvoutiin sovellettaisiin, mitä pu-
heena olevassa laissa säädetään johtavasta 
kihlakunnanvoudista. 

Viraston päällikkönä toimivan johtavan 
kihlakunnanvoudin virka täytettäisiin mo-
mentin mukaan ensimmäisellä kerralla haet-
tavaksi julistamatta. Näin voitaisiin menetel-
lä, jos virkaan nimitetään sellainen johtava 
kihlakunnanvouti tai kihlakunnanvouti, jonka 
nykyinen toimipaikka kuuluu kyseisen ulos-
ottoviraston toimialueeseen.  

Virassaan jatkaisivat ne johtavat kihlakun-
nanvoudit, joiden toimipaikan toimialue vas-
taa ulosottoviraston toimialuetta. Näissä ta-
pauksissa oikeusministeriön asetuksella 
muodostettu uusi ulosottopiiri on rajoiltaan 
sama kuin lain voimaan tullessa voimassa 
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olevissa yhteistoimintamääräyksissä. Edellä 
mainittu koskee myös johtavaa kihlakunnan-
voutia sellaisessa ulosottopiirissä, joka ny-
kyisin ja jatkossa muodostuu samasta kihla-
kunnasta. 

Pykälän 5 momenttiin otettaisiin selvyyden 
vuoksi säännös siitä, että uudet johtavan kih-
lakunnanvoudin ja kihlakunnanvoudin kel-
poisuusehdot koskevat lain voimaantulon 
jälkeen tehtäviä virkanimityksiä. 

Pykälän 6 momentin mukaan mitä avusta-
vasta ulosottomiehestä muualla säädetään, 
koskee lain voimaan tulon jälkeen kihlakun-
nanulosottomiestä. Eräissä muissa laeissa 
säädetään avustavasta ulosottomiehestä. 
Säännökset koskivat lain voimaantulon jäl-
keen kihlakunnanulosottomiestä. 

Pykälän 7 momentti koskee ulosottoperus-
teen määräajan laskemisen ja saatavan van-
hentumisajan taannehtivuutta. Ehdotettua 2 
luvun 24—28 §:ää sovelletaan momentin 
mukaan myös ennen lain voimaantuloa an-
nettuun ulosottoperusteeseen ja siinä tarkoi-
tettuun saatavaan sekä lain voimaan tullessa 
vireillä olevaan ulosottoasiaan. Jos kuitenkin 
ulosottoperuste on annettu ennen 1 päivää 
maaliskuuta 1993, täytäntöönpanokelpoisuu-
den määräaika ja saatavan lopullinen vanhen-
tuminen lasketaan mainitusta päivästä. Ehdo-
tus vastaa voimassa olevaa siirtymäjärjeste-
lyä lisättynä saatavan lopullista vanhentumis-
ta koskevilla säännöksillä. Taannehtivuutta 
käsitellään jäljempänä jaksossa 4. 

Alaikäistä velallista koskevia 3 luvun 113 
§:n 1 momentissa tarkoitettuja ilmoituksia 
holhousviranomaisille ryhdyttäisiin pykälän 
8 momentin mukaan tekemään vasta lain 
voimaantulon jälkeen vireille tulevissa asi-
oissa. Alle 15-vuotiaita koskevia todistuksia 
ulosoton tietojärjestelmästä tai tietoja luotto-
tietotoiminnan harjoittajalle ei annettaisi enää 
lain voimaan tulon jälkeen edes sellaisessa 
asiassa, joka on tullut vireille ennen lain 
voimaantuloa. 

Pykälän 9 momenttiin otettaisiin ulosoton 
oikeussuojakeinoja koskeva siirtymäsäännös, 
koska muutoksenhakua ja täytäntöönpanorii-
taa koskeviin säännöksiin ehdotetaan muu-
toksia. Täytäntöönpanotoimeen tai ulosotto-
miehen päätökseen, joka on tehty ennen lain 
voimaantuloa, haettaisiin momentin mukaan 
muutosta ja muutoksenhakemus käsiteltäisiin 

noudattaen aikaisempaa lakia. Täytäntöön-
panoriitakanne, jota koskeva osoitus on an-
nettu ennen lain voimaantuloa, käsiteltäisiin 
aikaisemman lain mukaisesti. Sama koskisi 
täytäntöönpanoriitakannetta, joka on nostettu 
ilman osoitusta ennen lain voimaantuloa. It-
seoikaisua ja keskeyttämistä koskevia ehdo-
tettuja säännöksiä sovellettaisiin välittömästi 
lain voimaantulon jälkeen. Tarkoitus ei ole, 
että jo annettuja keskeytysmääräyksiä tulisi 
tarkistaa. Jos kuitenkin asiassa tehdään uusi 
keskeytyspyyntö tai tuomioistuin oma-
aloitteisesti muuttaa annettua keskeytysmää-
räystä, uusi keskeytysmääräys annettaisiin 
uusien säännösten mukaisesti. 

Pykälän 10 momentissa olisi säännös siitä, 
että ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin. Tämä tarkoittaa esimerkiksi piirikoon 
suurentamiseksi tarpeellisia valmistelevia 
toimia. 

3 §. Viittaussäännökset. Pykälässä olisi ta-
vanomainen säännös, joka koskee viittauksia 
aikaisempaan lakiin. Pykälän mukaan jos 
muussa laissa tai asetuksessa viitataan ulos-
ottolakiin, sovelletaan vastaavaa ulosottokaa-
ren säännöstä. Esityksen yhteydessä ei ole ol-
lut tarkoituksenmukaista laajamittaisesti eh-
dottaa muissa laeissa olevien viittaussäännös-
ten korjaamista, vaan ne voidaan muuttaa 
asianomaisen lainsäädännön muutosten yh-
teydessä. 
 
1.2. Laki verojen ja maksujen täytän-

töönpanosta 

Nykyinen veroulosottolaki ehdotetaan ku-
mottavaksi ja korvattavaksi uudella verojen 
ja maksujen täytäntöönpanosta annettavalla 
lailla. Uudesta laista poistettaisiin ehdotet-
tuun ulosottokaareen nähden päällekkäinen 
sääntely. Lisäksi säännöksiä selkeytettäisiin 
havaittujen tulkinnallisuuksien vähentämi-
seksi. Uusi laki noudattelisi perusratkaisuil-
taan nykyistä veroulosottolakia. 

Laki koskisi siinä määritellyn julkisen saa-
tavan ulosottoa, perustevalitusta, täytäntöön-
panon keskeytystä sekä vanhentumista. 
Ulosottoperinnästä laissa olisi vain vähäinen 
määrä säännöksiä. Muulta osin sovellettaisiin 
ehdotetun ulosottokaaren säännöksiä. Velko-
jan omasta perinnästä ja asiamiesperinnästä 
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säädettäisiin erikseen. 
Perustevalitus on lähtökohtaisesti yleinen 

vero-oikeudellinen muutoksenhakukeino, 
joskin sen käyttäminen tulee ajankohtaiseksi 
lähinnä ulosoton johdosta. Samaten julkisen 
saatavan vanhentumista koskevat säännökset 
ovat yleisiä, eivätkä ne koske yksinomaan 
ulosottoperintää. Edellä todettuun nähden 
lain ehdotettu nimike, jossa käytettäisiin il-
maisua ”täytäntöönpano”, ei ole kovin tark-
ka. Toisaalta samantyyppinen ongelma kos-
kee myös nykyisen veroulosottolain nimiket-
tä.  

Täytäntöönpanoa koskevalla ilmaisulla 
voitaisiin erottaa ehdotettu laki kumottavasta 
veroulosottolaista. Sanaa täytäntöönpano 
käytetään myös sakon täytäntöönpanosta an-
netun lain nimikkeessä sekä lapsen huoltoa ja 
tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytän-
töönpanosta annetun lain nimikkeessä.  

Valtiovarainministeriössä ja verohallinnos-
sa valmistellaan niin sanottua verotilijärjes-
telmää. Tarkoitus on, että ne lukuisat kysy-
mykset, jotka liittyvät verotilijärjestelmän 
mukaisen, usein eri verolajeista ja veroeristä 
koostuvan alijäämän rinnastamiseen veroon, 
ratkaistaan verotilijärjestelmästä annettavan 
lain yhteydessä. Tämän lakiehdotuksen kan-
nalta keskeisiä seikkoja ovat muun muassa 
etuoikeussäännösten toteutumisesta huoleh-
timinen, vanhentumissäännösten huomioon 
ottaminen, velallisen tietojensaantioikeuden 
turvaaminen sekä perustevalitusmahdollisuu-
den ja keskeytysmääräyksen kohdentaminen 
oikeaan veroerään. 
 
Soveltamisala 
 

Lain soveltamisalaa koskevassa pykälässä 
lueteltaisiin ne saatavaryhmät, joita laki kos-
kee. Se, että tietynlainen saatava kuuluu lain 
soveltamisalaan, ei vielä tarkoittaisi sitä, että 
lain kaikki säännökset koskisivat kyseistä 
saatavaa. Esimerkiksi mahdollisuus periä 
saatava ulosotossa ilman tuomiota tai päätös-
tä määräytyisi ehdotetun 3 §:n mukaisesti. 
Eräissä verolaeissa kielletään perustevalitus. 

1 §. Julkinen saatava. Veroulosottolain so-
veltamisala on nykyisin varsin laaja. Eri ve-
rolajeja ja erilaisia julkisia maksuja on run-
saasti, ja lukuisissa erityislaeissa muut veroi-
hin ja julkisiin maksuihin rinnastettavat saa-

tavat säädetään suoraan ulosottokelpoisiksi. 
Soveltamisalaan ei ehdoteta olennaisia muu-
toksia. 

Sääntelyn rakenne olisi samanlainen kuin 
nykyisessä veroulosottolaissa. Sitä, mitä saa-
tavia soveltamisalaan kuuluu, täsmennettäi-
siin valtioneuvoston asetuksessa. Tästä olisi 
säännös pykälän 2 momentissa. Ehdotetun 
voimaantulo- ja siirtymäsäännöksen 3 ja 
4 momentin mukaan erillissääntelyt jäisivät 
voimaan lain voimaantulon jälkeen. 

Pykälän 1 momentissa lueteltaisiin saata-
vat, jotka kuuluvat lain soveltamisalaan. Täl-
laisia saatavia nimitettäisiin julkisiksi saata-
viksi. 

Lakia sovellettaisiin momentin 1 kohdan 
mukaan veroon, julkiseen maksuun sekä niil-
le säädettyyn viivästyskorkoon ja korotuk-
seen. Kahden ensin mainitun osalta ehdotus 
vastaa veroulosottolakia.  

Nykyisen veroulosottoasetuksen 1 §:n 
1 momentin mukaan veroja ovat valtion, 
kuntien sekä evankelisluterilaisen kirkon ja 
ortodoksisen kirkkokunnan seurakuntien ve-
rot. Mainitut tahot perivät myös julkisia 
maksuja. 

Valtion perimät maksut perustuvat erityis-
lakeihin tai valtion maksuperustelakiin 
(150/1992). Viimeksi mainitun lain nojalla 
on annettu useita hallinnonalakohtaisia 
alemmanasteisia säädöksiä. Veroulosottoase-
tuksen mukaan kuntien perimät julkiset mak-
sut voivat perustua lakiin tai valtion viran-
omaisen vahvistamaan taksaan. Se, mitä ve-
rolla ja julkisella maksulla tarkoitetaan, täs-
mennettäisiin jatkossakin valtioneuvoston 
asetuksella.  

Kohdan mukaan lakia sovellettaisiin myös 
veron ja julkisen maksun säädettyyn viiväs-
tyskorkoon. Nykyisessä veroulosottolaissa ei 
ole säännöksiä siitä, kuuluuko siinä tarkoitet-
tujen saatavien viivästyskorko lain sovelta-
misalaan. Nyt asia todettaisiin nimenomai-
sesti. 

Sanaa ”viivästyskorko” käytettäisiin laajas-
sa merkityksessä. Viivästyskorolla tarkoitet-
taisiin myös muita viivästyskoron tyyppisiä 
saatavia, kuten veronlisäystä. Myös tätä koh-
taa tarkennettaisiin valtioneuvoston asetuk-
sella. 

Ehdotettu säännös ei tuottaisi oikeutta saa-
da viivästyskorkoa, jollei sellaista oikeutta 
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ole muussa laissa säädetty. Säännös tarkoit-
taisi ainoastaan sitä, että jos kyseinen saatava 
on muun sääntelyn mukaan viivästyskorollis-
ta, korko kuuluu ehdotetun lain sovelta-
misalaan. Verojen viivästyskorkoseuraamuk-
sista säädetään veronlisäyksestä ja viiveko-
rosta annetussa laissa (1556/1995). Sen 8 §:n 
mukaan veronlisäyksen ja viivekoron perimi-
sessä ulosottotoimin noudatetaan veroulosot-
tolakia. Julkisten maksujen viivästyskorolli-
suus perustuu valtion maksuperusteasetuksen 
(211/1992) 3 §:n 3 momenttiin. 

Momentin mukaan lain soveltamisalaan 
kuuluisi myös veron ja julkisen maksun ko-
rotus. Nykyisin on jossakin määrin epäsel-
vää, kuuluuko veron tai maksun korotus ve-
roulosottolain soveltamisalaan. Sovelta-
misalaan kuulumista verojen osalta puoltaa 
se, että verolainsäädännössä veron korotus 
katsotaan yleensä veroksi. Esimerkiksi ve-
ronkantolain (609/2005) 2 §:n mukaan verol-
la tarkoitetaan verolainsäädännössä tarkoitet-
tuja veroja, maksuja ja muita suorituksia. 

Korotuksen soveltamisalaan ottamista vas-
taan puhuvat perusteet liittyvät oikeusturvaan 
suoran ulosottokelpoisuuden osalta. Veron ja 
julkisen maksun korotus perustuu yleensä ve-
rottajan tai muu maksuunpanijan harkintaan. 
Harkinnan kohteena saattaa olla muun muas-
sa se, onko maksun laiminlyöntiin ollut hy-
väksyttävä syy tai onko vääriä tietoja annettu 
tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta. 
Myös korotuksen määrä saattaa olla harkin-
nallinen esimerkiksi niin, että maksu peritään 
enintään nelinkertaisena. 

Selkeyssyistä momentissa säädettäisiin ni-
menomaisesti se, että veron ja julkisen mak-
sun korotus kuuluu ehdotetun lain sovelta-
misalaan. Veron ja maksun korotus olisi 
myös suoraan ulosottokelpoinen, korotuksen 
osalta olisi käytettävissä perustevalitus ja ko-
rotus vanhentuisi viidessä vuodessa. Oikeus-
turvasyistä ehdotetussa 13 §:n 1 momentissa 
säädettäisiin, että jollei täytäntöönpanon jat-
kumiselle ole painavia syitä, myynti ja tilitys 
tulee eräitä poikkeustilanteita lukuun otta-
matta keskeyttää, jos muutoksenhaku koskee 
veron tai julkisen maksun korotusta. 

Myös sitä, mitä veron ja julkisen maksun 
korotuksella tarkoitetaan, täsmennettäisiin 
valtioneuvoston asetuksella. Veron korotuk-
sista säädetään useissa verolaeissa, muun 

muassa verotusmenettelystä annetun lain 
(1558/1995), jäljempänä verotusmenettelyla-
ki, 32 §:ssä, ennakkoperintälain (1118/1996) 
44 §:ssä, perintö- ja lahjaverolain (378/1940) 
36 §:ssä, arvonlisäverolain (1501/1993) 
182 §:ssä ja varainsiirtoverolain (931/1996) 
36 §:ssä. Julkisen maksun korotusta koskeva 
säännös on esimerkiksi työnantajan sosiaali-
turvamaksusta annetun lain (366/1963) 
10 §:n 4 momentissa, jossa viitataan ennak-
koperintälakiin. 

Momentin 2 kohdassa säädettäisiin, että la-
kia sovelletaan myös muuhun julkisoikeudel-
liseen tai siihen rinnastettavaan saatavaan, 
joka 3 §:n mukaan saadaan periä ilman ehdo-
tetun ulosottokaaren 2 luvun 2 §:ssä tarkoi-
tettua ulosottoperustetta. Mainitusta perintä-
mahdollisuudesta käytettäisiin vakiintuneen 
kielenkäytön mukaisesti ilmaisua ”suora 
ulosottokelpoisuus”. 

Kohta toisi nykyiseen tapaan lukuisia eril-
lislakeihin perustuvia saatavia lain sovelta-
misalaan. Osa niistä luetellaan nykyisen ve-
roulosottoasetuksen 1 §:n 3 momentissa, jos-
sa mainitaan muun muassa valtion lainojen 
vuotuismaksut, maanmittaussuoritukset, tie-, 
nuohous- ja eräät vakuutusmaksut sekä eräi-
den sairaaloiden ja muiden laitosten kanta-
mat maksut. 

Lain soveltamisalaan kuuluisivat myös yk-
sityisen toimijan perimät suoraan ulosotto-
kelpoiset saatavat, kuten eräät vakuutusmak-
sut ja suoraan ulosottokelpoisten saatavien 
asiamiesperinnästä syntyneet perintäkulut. 

Pykälän 2 momentissa olisi edellä selostet-
tu valtuussäännös, jonka mukaan siitä, mitä 
1 momentin 1 kohdassa tarkoitetuilla saata-
villa tarkoitetaan, säädetään tarkemmin val-
tioneuvoston asetuksella.  

2 §. Suhde muuhun lainsäädäntöön. Laki 
koskisi julkisen saatavan ulosottoa, peruste-
valitusta, täytäntöönpanon keskeytystä ja 
vanhentumista. Sen sijaan siitä, miten velko-
ja voi itse periä julkisen saatavan, suorittaa 
kuittauksen ja antaa julkisen saatavan perin-
tää koskevan toimeksiannon, säädetään erik-
seen. 

Pykälä olisi eri lakien suhdetta selventävä 
säännös, josta käy ilmi se, että ehdotettu laki 
koskee ainoastaan julkisen saatavan ulosot-
toperintää, ei sen sijaan velkojan omia perin-
tätoimia tai asiamiesperintää. Lakien suhde 



 HE 83/2006 vp 
  

 

84

on tämä nykyisinkin. 
Pykälällä viitattaisiin verojen osalta lähinnä 

veronkantolakiin, jossa ovat säännökset vero-
jen kannosta ja verottajan omista perintätoi-
mista. Viittaus muuhun lainsäädäntöön kos-
kisi myös saatavien perinnästä annettua lakia 
(513/1999), jäljempänä perintälaki, jota so-
velletaan yleislakina perintään. Jos puoles-
taan muussa laissa on perintälaista poik-
keavia säännöksiä, sovelletaan kyseisiä eri-
tyissäännöksiä. 
 
Ulosotto 
 

Julkisen saatavan suora ulosottokelpoisuus 
määräytyy usein erityissäännösten kautta, 
joihin ei tässä yhteydessä ehdoteta muutok-
sia. Pääosin suora ulosottokelpoisuus koskee 
julkisoikeudellisia saatavia. Suoraan ulosot-
tokelpoisia ovat kuitenkin myös eräät sellai-
set saatavat, jotka voidaan rinnastaa julkisoi-
keudellisiin saataviin. Mainita voidaan va-
kuutussopimuslain (543/1994) 40 §:ssä tar-
koitettu vahinkovakuutus, jonka vakuutuseh-
tojen mukaan vakuutuksenantajan vastuu ei 
lakkaa maksun laiminlyönnin johdosta. Jos 
tästä on merkintä maksulipussa, vakuutus-
maksu saadaan periä viivästyskoroineen il-
man tuomiota tai päätöstä. Jos maksuvelvol-
lisuus kiistetään, täytäntöönpano edellyttää 
tuomioistuimen ratkaisua. 

3 §. Suora ulosottokelpoisuus. Pykälän 
1 momentin mukaan vero ja julkinen maksu 
olisivat nykyistä vastaavasti suoraan ulosot-
tokelpoisia. Verojen ja julkisten maksujen 
suora ulosottokelpoisuus ei siten edellyttäisi 
säännöstä muussa laissa, vaan suora ulosot-
tokelpoisuus perustuisi puheena olevaan py-
kälään. 

Lisäksi ehdotetaan, että myös verolle ja 
julkiselle maksulle säädetty viivästyskorko ja 
korotus olisi suoraan ulosottokelpoinen. Voi-
daan pitää perusteltuna sitä, että viivästys-
korko on samalla tavalla suoraan ulosotto-
kelpoinen kuin pääomakin. Tämä vastaa pit-
kälti nykyistä asiantilaa. Esimerkiksi veron-
lisäyksestä ja viivekorosta annetun lain 8 §:n 
mukaan veronlisäyksen ja viivekoron perimi-
sessä ulosottotoimin noudatetaan veroulosot-
tolakia. Julkisten maksujen viivästyskorolli-
suus perustuu valtion maksuperusteasetuksen 
3 §:n 3 momenttiin. 

Myös veron ja maksun korotus olisi suo-
raan ulosottokelpoinen. Nykyään tällaista 
säännöstä ei ole ja oikeustila on jossakin 
määrin epäselvä. Veronkantolain 34 §:n 
1 momentin mukaan veronkantoviranomai-
sen on lähetettävä verojäämä ulosottotoimin 
perittäväksi. Ulosottoon sovelletaan tällöin, 
mitä verojen perimisestä ulosottotoimin sää-
detään. Verojäämällä tarkoitetaan eräpäivänä 
maksamatta jätettyä maksuunpantua veroa. 
Verolla puolestaan tarkoitetaan verolainsää-
dännössä tarkoitettuja veroja, maksuja ja 
muita suorituksia. Asian merkittävyyden 
vuoksi ehdotetaan, että korotuksen suorasta 
ulosottokelpoisuudesta säädettäisiin nimen-
omaisesti. 

Suora ulosottokelpoisuus koskisi myös 
muiden julkisten saatavien korotusta siitä 
riippumatta, onko kyseessä julkinen maksu, 
kuten sosiaaliturvamaksu, vai muu julkinen 
saatava, kuten vakuutusmaksu. Vakuutus-
maksuja koskevia korotussäännöksiä on 
muun muassa työntekijäin eläkelain 
(395/1961) 15 §:n 1 momentissa, lyhytaikai-
sissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläke-
lain (134/1962) 10 §:n 4 momentissa, meri-
mieseläkelain (72/1956) 7 §:ssä ja tapatur-
mavakuutuslain (608/1948) 36 §:ssä.  

Vero- tai vakuuttamisvelvollisuudesta an-
nettujen tai muiden vastaavien säännösten 
rikkomisesta säädetty veron tai julkisen mak-
sun korotus luetaan maksunsaantilain 6 §:n 
mukaan viimeksi suoritettaviin saataviin. 

Veron tai julkisen maksun korotus edellyt-
tää yleensä laiminlyöntiä tai rikettä ja useissa 
tapauksissa myös moitittavuusharkintaa. Täl-
laisen saatavan ulosottokelpoisuus ilman 
ulosottokaaren mukaista ulosottoperustetta 
edellyttää sitä, että velallisen oikeusturvasta 
huolehditaan riittävän tehokkaiden keskey-
tyssäännösten avulla. Tältä osin viitataan sii-
hen, mitä ehdotetun 13 §:n kohdalla todetaan. 

Pykälän 2 momentti koskee muuta julkisoi-
keudellista tai siihen rinnastettavaa saatavaa 
kuin veroa tai julkista maksua taikka niiden 
viivästyskorkoa tai korotusta. 

Nykyisen veroulosottolain 1 §:n 2 momen-
tin mukaan muu julkisoikeudellinen tai sii-
hen rinnastettava saatava saadaan ulosottaa 
ilman tuomioita tai päätöstä, kun siitä on 
laissa tai asetuksessa erityinen säännös. Lain 
14 §:n mukaan asetuksella voidaan säätää, et-
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tä määrätynlaisten laitosten perimät maksut 
saadaan ulosottaa ilman tuomiota tai päätöstä 
ainoastaan, jos ministeriö asetuskokoelmassa 
julkaistavalla päätöksellä myöntää kullekin 
laitokselle erikseen tällaisen oikeuden. Ve-
roulosottoasetuksen 1 §:n 3 momentin 3 koh-
dassa puolestaan säädetään, että suoraan 
ulosottokelpoisia saatavia ovat sairaaloiden, 
kasvatuslaitosten ja muiden sellaisten laitos-
ten kantamat maksut, joille lain tai asetuksen 
nojalla annetulla valtioneuvoston taikka mi-
nisteriön päätöksellä on myönnetty oikeus 
saada kantamiensa maksujen ulosotto ilman 
tuomioita tai päätöstä. 

Veroulosottolain mainittu 14 § ei tarkoita 
sitä, että laitosmaksujen suorasta ulosotto-
kelpoisuudesta voitaisiin säätää ministeriön 
päätöksellä, vaan edellytyksenä on aina lain 
tai valtioneuvoston asetuksen tasoinen sään-
tely. Sääntelyn tarkoituksena on ollut estää 
väärinkäytöksiä, ja ministeriön tehtävänä on 
rajoittaa suora ulosottokelpoisuus vain luotet-
taviksi havaittujen laitosten maksuille. 

Momenttiin otettaisiin nykyistä pääosin 
vastaavat, mutta hieman täsmennetyt sään-
nökset. Momentin mukaan muu julkisoikeu-
dellinen tai siihen rinnastettava saatava, jon-
ka rahamäärästä tai sen määräytymisperus-
teesta säädetään laissa tai valtioneuvoston 
asetuksessa, on suoraan ulosottokelpoinen, 
jos lailla tai valtioneuvoston asetuksella niin 
säädetään. Tämä tarkoittaisi sitä, ettei suo-
raan ulosottokelpoisiksi voitaisi säätää saata-
vaa, jonka suuruus ei perustu lakiin tai val-
tioneuvoston asetukseen. Momentti ei koskisi 
myöskään tapauskohtaiseen moitittavuushar-
kintaan perustuvia etuuksien takaisinperintä-
päätöksiä tai muita vastaavia saatavia. 

Kuten nykyisinkin, myös tietynlaisten lai-
tosten saatavat olisivat suoraan ulosottokel-
poisia, jos valtioneuvoston asetuksella niin 
säädetään. Lisäksi edellytettäisiin, että asian-
omaisen ministeriön asetuksella säädetään, 
mitkä ovat näitä laitoksia, joiden saatavat 
ovat suoraan ulosottokelpoisia. Myös tässä 
tarkoitetun saatavan tulisi olla julkisoikeudel-
linen tai siihen rinnastettava. Yksityisiä lai-
tosmaksuja ei voitaisi säätää suoraan ulosot-
tokelpoisiksi. 

Oikeusturvasyistä edellytettäisiin, että mi-
nisteriön asetuksella nimettäisiin ne laitokset, 
joita voidaan pitää niin luotettavina, että nii-

den perimät saatavat voivat olla suoraan 
ulosottokelpoisia. Sääntelyn tarkoituksena 
on, että asianomainen ministeriö samalla tar-
kistaa saatavien määräytymisperusteet ja sen, 
että saatavat ovat määrältään asianmukaisella 
tasolla ja laitoksen toiminta on luotettavaa. 
Luettelo olisi ministeriön asetuksessa eikä 
päätöksessä. Luettelo julkaistaisiin nykyiseen 
tapaan säädöskokoelmassa. 

Perustevalitus olisi käytettävissä kaikkien 
momentissa tarkoitettujen saatavien perin-
nässä siihen saakka, kunnes ne vanhentuvat, 
jolloin myös perintä päättyy. Voimaantulo- ja 
siirtymäsäännöksen 4 momentin mukaan lain 
voimaan tullessa suoraan ulosottokelpoiset 
saatavat säilyttäisivät tämän kelpoisuutensa. 

Myös momentissa tarkoitetun julkisoikeu-
dellisen tai siihen rinnastettavan saatavan 
viivästyskorko olisi suoraan ulosottokelpoi-
nen, jos siitä säädetään momentissa tarkoite-
tulla tavalla. Esimerkiksi tapaturmavakuutus-
lain 38 §:n 2 momentin mukaan viivästys-
korko on suoraan ulosottokelpoinen. Vakuu-
tussopimuslain 40 §:n mukaan kyseinen jat-
kuva vakuutusmaksu saadaan periä viiväs-
tyskoroineen ilman tuomiota tai päätöstä. 
Myös työntekijäin eläkelain 19 §:n 1 momen-
tissa on maininta viivästyskoron suorasta 
ulosottokelpoisuudesta. 

Julkisen saatavan perintäkulujen suorasta 
ulosottokelpoisuudesta säädetään perintälain 
10 §:n 3 momentissa. Mainittu momentti 
koskee kuluttajasaatavan perintää myös vel-
kojan omin perintätoimin. Kulut, jotka ovat 
syntyneet suoraan ulosottokelpoista kulutta-
jasaatavaa koskevassa velkojan omassa pe-
rinnässä, ovat siten suoraan ulosottokelpoi-
sia. Perintälain 10 a ja 10 c §:ssä säädetään 
enimmäismäärät suoraan ulosottokelpoisten 
kuluttajasaatavien perintäkuluille. 

Edellä mainitut perintälain säännökset ovat 
toissijaisia. Osa julkisten saatavien perinnäs-
tä on nykyisin maksutonta, kuten veron kanto 
ja perintä. Viimeksi mainittu käy ilmi vero-
hallinnon suoritteiden maksullisuudesta an-
netusta valtiovarainministeriön asetuksesta 
(961/2001). Ministeriön asetus on annettu 
valtion maksuperustelain 8 §:n nojalla. 

4 §. Lainvoimaisuus ja kuittaus. Ve-
roulosottolain 6 §:n 1 momentin mukaan jul-
kinen saatava saadaan periä ulosotossa lop-
puun siitä riippumatta, onko saatavan mää-
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rääminen tai maksuunpano lainvoimainen vai 
ei. Pykälän 2—4 momentissa on kuitenkin 
täytäntöönpanon rajoitus, joka koskee kiin-
teistöä ja velallisen asuntonaan käyttämän 
huoneiston hallintaan oikeuttavia asunto- ja 
kiinteistöosakeyhtiön osakkeita. Tällaisen 
omaisuuden myynti on mahdollinen vasta, 
kun saatava on lainvoimaisesti määrätty tai 
maksuunpantu. Sama rajoitus koskee tilan-
netta, jossa oikaisuvaatimus tai valitus on 
tehty 60 päivän kuluessa eräpäivästä. 

Nyt ehdotetaan, että omaisuuslajikohtaisis-
ta myyntirajoituksista luovuttaisiin. Samoin 
luovuttaisiin rajoituksesta, joka perustuu sii-
hen, kuinka nopeasti oikaisua tai muutosta 
haetaan. Velallisen oikeusturvasta huolehdit-
taisiin sen sijaan keskeytyssäännöksillä. Eh-
dotettu 13 §:n 1 momentin keskeytyssäännös 
koskee ulosmitattua on kiinteistöä ja huo-
neiston tai rakennuksen hallintaan oikeutta-
via osakeyhtiön osakkeita. Muutoksenhaku-
viranomaisen tulee keskeyttää tällaisen omai-
suuden myynti ja tilitys, jollei täytäntöönpa-
non jatkumiselle ole painavia syitä. Mainitun 
pykälän 2 momentissa säädettäisiin poikke-
ustilanteista, joissa myyntiä ei yleensä kui-
tenkaan keskeytettäisi. 

Toisinaan on vaadittu, että veron ja julki-
sen maksun korotus tulisi voida periä ulos-
otossa vasta lainvoimaisena. Perusteluna on 
mainittu korotuksen sanktioluontoisuus. 
Lainvoimaisuuden vaatimus kuitenkin tar-
koittaisi sitä, että korotussaatava vanhentuisi 
silloin, kun se tulisi lainvoimaiseksi ja siten 
perintäkelpoiseksi. On lähdettävä siitä, että 
korotus saadaan periä lainvoimaa vailla ole-
vana, mutta oikeusturvasta huolehditaan kes-
keytyssäännösten avulla. Myynti ja tilitys tu-
lisi pääsääntöisesti keskeyttää myös silloin, 
kun veron tai maksun korotukseen on haettu 
muutosta. Keskeytyksestä säädettäisiin yllä 
kerrotulla tavalla ehdotetussa 13 §:ssä.  

Myös muu julkinen saatava on voitava pe-
riä, vaikkei se ole lainvoimainen, koska muu-
toksenhakuaika on yleensä sama kuin van-
hentumisaika. Lisäksi etenkin verojen koh-
dalla jatkuvasti kertyvä verojäämä johtaisi 
nopeasti siihen, että asianomaisen velkamää-
rä kasvaisi ylivoimaiseksi. 

Yllä todetun mukaisesti pykälän 1 momen-
tissa säädettäisiin, että julkinen saatava saa-
daan periä ulosotossa, vaikkei saatavan mää-

rääminen tai maksuunpano ole tullut lain-
voimaiseksi. Jos kuitenkin muussa laissa 
edellytetään lainvoimaisuutta, sitä noudatet-
taisiin. 

Nykyisen veroulosottolain 6 §:n 1 momen-
tissa kielletään saatavan periminen, jos mak-
suvelvollinen näyttää saaneensa maksuajan 
pidennystä. Tätä on pidettävä selvänä ilman 
säännöstäkin. Lisäksi voidaan edellyttää, et-
tei maksuaikaa antanut velkoja edes laita saa-
tavaa ulosottoperintään. 

Epäselviä tilanteita on syntynyt silloin, kun 
toistuvaistulon tai muun etuuden tai varojen 
maksaja käyttää niitä julkisen saatavansa 
kuittaukseen tilanteessa, jossa kyseiset varat 
on ulosmitattu muiden saatavien suorittami-
seksi. Tällainen kuittausoikeuden käyttämi-
nen merkitsee käytännössä etuoikeutta mui-
hin saataviin nähden. Voidaan lähteä siitä, 
ettei tällaista oikeutta ole ulosottotilanteessa 
ilman nimenomaista lakitasoista säännöstä.  

Pykälän 2 momentin mukaan jollei muualla 
toisin säädetä, sellaista etuutta tai muita varo-
ja, jotka on ulosmitattu, ei saa kuitata julki-
sen saatavan suorittamiseksi sen jälkeen, kun 
ulosottomies on antanut ulosottokaaressa tar-
koitetun maksukiellon tiedoksi. Momentti 
koskee tilannetta, jossa maksukiellon saaja 
on velvollinen maksamaan esimerkiksi elä-
kettä tai muuta etuutta sellaiselle velalliselle, 
jolla on maksamattomia julkisia saatavia ky-
seisen edun maksajalle. 

Säännös olisi toissijainen muualla laissa 
oleviin julkista saatavaa koskeviin erityisiin 
kuittaussäännöksiin nähden. Esimerkkinä eri-
tyissääntelystä voidaan mainita veronkanto-
lain 11 §, jonka mukaan veronpalautuksen-
saajan konkurssi tai veronpalautuksen ulos-
mittaus eivät estä veronkuittauksen toimitta-
mista. Veronpalautus onkin toisenlainen 
luonteeltaan kuin esimerkiksi velalliselle 
maksettava toistuvaistulo. Sen sijaan erityis-
sääntelyjä eivät puheena olevan momentin 
kannalta olisi erilaiset takaisinperittäviä varo-
ja koskevat kuittaussäännökset. Nämä saata-
vat eivät yleensä ole myöskään suoraan ulos-
ottokelpoisia. 

Hieman toisenlaista tilannetta koskee halli-
tuksen esitys eduskunnalle työntekijän eläke-
laiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 
45/2005 vp). Ehdotetun työntekijän eläkelain 
123 § koskee tilannetta, jossa eläke on takau-
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tumisoikeuden perusteella maksettava muulle 
kuin työntekijälle itselleen. Pykälässä sääde-
tään järjestys, jossa eri tahot saavat silloin 
suorituksen. Useat takautumissaatavat mene-
vät ehdotuksen mukaan ulosottomiehen an-
taman maksukiellon edelle. 

5 §. Hakeminen ja asiamies. Pykälän 
1 momentin mukaan ulosottohakemukseen ei 
tarvitse liittää julkisen saatavan määräämistä 
tai maksuunpanoa koskevaa asiakirjaa, mutta 
asiakirja tulee yksilöidä ja sitä koskevat tie-
dot tulee ilmoittaa hakemuksessa. Ulosotto-
mies saisi kuitenkin pyytää mainitun asiakir-
jan, jolloin hakija on sen velvollinen toimit-
tamaan. Momentti vastaa nykyistä ve-
roulosottolain 3 §:n 1 momenttia, joka on tul-
lut voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2004. 

Ehdotetun 8 §:n viittaussäännöksen perus-
teella sovellettavaksi tulee soveltuvin osin 
ehdotetun ulosottokaaren 1 luvun 4 §:n sään-
nökset hakijan saatavasta. Esimerkiksi kunta 
voi periä samalla kertaa saatavan pääomaa, 
sen lakisääteistä korkoa ja omia perintäkulu-
jaan. Samasta perusteesta, esimerkiksi päivä-
hoidosta, johtuvia saataviaan kunta voi koota 
yhteen ehdotettu 20 § huomioon ottaen enin-
tään yhdeltä kalenterivuodelta. Sen sijaan eri 
saatavaperusteesta peräisin olevia korkoja tai 
perintäkuluja ole lupa koota yhdeksi saata-
vaksi. Selvää on, ettei esimerkiksi perimis-
toimisto voi hakea samalla kertaa eri saata-
viin liittyviä suoraan ulosottokelpoisia peri-
miskulujaan ikään kuin ne olisivat yksi saa-
tava. 

Pykälän 2 momentti vastaa yllä mainittuna 
ajankohtana voimaan tullutta veroulosotto-
lain 3 §:n 2 momenttia. Sen mukaan rahoitus- 
tai luottolaitos, perintätoiminnan harjoittaja 
tai muu asiamies ei saa esiintyä velkojan 
toimeksiannosta hakijana julkisen saatavan 
ulosotossa. Oikeusturvasyistä jatkossakin 
edellytettäisiin, että velkoja, jonka saatavalle 
on säädetty suora ulosottokelpoisuus, itse 
kantaa vastuun muun muassa siitä, että saa-
tavaa peritään oikeamääräisenä ulosotossa, ja 
huolehtii siitä, ettei vanhentunutta saatavaa 
peritä. Se, että velkojana esiintyy alkuperäi-
nen maksuunpanija eikä asiamies, on tärkeää 
myös ehdotetun 6 §:n kannalta. 

6 §. Asian palauttaminen ja saatavan tar-
kistus. Pykälän 1 momentti koskisi virheen 
oikaistavaksi ilmoittamista. Jos ulosottomies 

havaitsisi, että saatava on ilmeisesti määrätty 
tai maksuunpantu kahdesti tai väärälle henki-
lölle, ulosottomiehen tulisi palauttaa asia ha-
kijalle. 

Momentti korvaisi nykyisen veroulosotto-
lain 8 §:n 3 momentin, jossa säädetään il-
moittamisesta ”asianomaiselle viranomaisel-
le”. Sillä on alun perin tarkoitettu virheen il-
moittamista perustevalituksena käsiteltäväksi 
(HE 56/1960 vp s. 9). 

Ulosottomies on nykyisin puolueeton lain-
käyttöviranomainen. Ei ole perusteltua, että 
ulosottomies tekisi perustevalituksen tai 
muun muutoksenhakemuksen velallisen puo-
lesta. Jos kyseessä on vero, asia palautettai-
siin sitä varten, että asianomainen veroviran-
omainen toimittaisi verotusmenettelylain 
55 §:ssä tarkoitetun veronoikaisun verovel-
vollisen hyväksi. Tällaisen oikaisun verovi-
ranomainen voi tehdä myös omasta aloittees-
taan. Oikaisu on mahdollinen, jollei asiaa ole 
ratkaistu muutoksenhakuun annetulla päätök-
sellä. Oikaisu voidaan tehdä viiden vuoden 
kuluessa verovelvollisen verotuksen päätty-
mistä seuraavan vuoden alusta lukien. Tässä 
tarkoitettu oikaisu ei tarkoita veromuutok-
senhakuun ensivaiheena kuuluvan oi-
kaisuvaatimuksen tekemistä.  

Jos muun julkisen saatavan määräämisessä 
on tapahtunut momentissa tarkoitettu virhe, 
ulosottomiehen tulisi palauttaa asia kyseiselle 
viranomaiselle asiavirheen tai kirjoitusvir-
heen korjaamista varten. Jos maksuun panija 
on poikkeuksellisesti yksityinen toimija, ku-
ten perimistoimisto, joka perii suoraan ulos-
ottokelpoisten saatavien perinnästä syntynei-
tä perimiskulujaan, asia palautettaisiin sille. 

Asian palauttaminen tarkoittaisi samalla si-
tä, että asian vireilläolo päättyisi. Täten ei 
tarvita myöskään keskeytyssäännöksiä. 

Pykälän 2 momentti koskee tilannetta, jossa 
alle 15-vuotiaalta henkilöltä peritään ulos-
otossa muuta julkista saatavaa kuin veroa. 
Tällöin ulosottomiehen tulisi pyytää hakijaa 
tarkistamaan alaikäisen maksuvelvollisuus. 
Täytäntöönpano olisi sen ajan keskeytynee-
nä. Tarkoituksena on selvittää se, onko lasku 
kirjoitettu tai maksu määrätty perusteetto-
masti alaikäiselle. Ikärajaksi ehdotetaan 
15 vuotta, koska sitä vanhemmat ovat usein 
itse vastuussa ulosotossa olevista julkisista 
saatavista, kuten joukkoliikenteen tarkastus-
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maksuista. 
Käytännössä on toisinaan kirjoitettu erilai-

sia hoitolaitosmaksuja hyvinkin pienten las-
ten nimiin, vaikka huoltajan vastuulla on 
huolehtia lapsen tarvitsemasta hoidosta. Poti-
laan asemasta ja oikeuksista annetun lain 
(785/1992) 9 §:n 2 momentin mukaan jos 
alaikäinen potilas ikäänsä ja kehitystasoonsa 
nähden kykenee päättämään hoidostaan, hä-
nellä on oikeus kieltää terveydentilaansa ja 
hoitoansa koskevien tietojen antaminen huol-
tajalleen tai muulle lailliselle edustajalleen. 
Käytännössä jo 12-vuotias saattaa itse olla 
terveyden- tai sosiaalihuollon asiakkaana. 

Koska perimistoimisto tai muu asiamies ei 
saa esiintyä hakijana, tulee momentissa tar-
koitettu tarkistuspyyntö tehdä itse velkojalle. 
Tämän itsensä tulee tarkistaa julkisoikeudel-
lisen saatavan velkojana se, onko asiassa 
menetelty säädösten ja ohjeiden mukaisesti. 

Pykälän 3 momentissa olisi valtuussäännös, 
jonka mukaan asioista, joissa 2 momentissa 
tarkoitettu tarkistus pyydetään, säädetään 
tarvittaessa tarkemmin valtioneuvoston ase-
tuksella. Käytännössä saattaa ilmetä, ettei 
kaikissa asioissa ole tarpeen pyytää tarkistus-
ta, koska maksuunpanon oikeudellinen pe-
rusta on kunnossa. 

7 §. Ilmoitus holhousviranomaiselle. Pykä-
län 1 momentin mukaan jos velallinen on alle 
18-vuotias ja ulosottohakemus koskee veroa 
tai muuta siihen rinnastettavaa julkista saata-
vaa, ulosottomiehen tulee tehdä ilmoitus hol-
housviranomaiselle noudattaen soveltuvin 
osin, mitä ulosottokaaren 3 luvun 113 §:ssä 
säädetään. 

Saattaa olla, että esimerkiksi ajoneuvo, jota 
alaikäinen ei saa kuljettaa, tai muuta omai-
suutta on rekisteröity alaikäisen nimiin, ja 
omaisuutta koskeva vero on jäänyt hoitamat-
ta. Alaikäisen nimissä saatetaan myös har-
joittaa sellaista liike- tai muuta toimintaa, 
josta on syntynyt alaikäiselle veroseu-
raamuksia. Ilmoitus voi koskea esimerkiksi 
maksamatta olevaa perintö- ja lahjaveroa, 
jäännösveroa, arvonlisäveroa, kiinteistöveroa 
tai ennakkoveroa. Muulla veroon rinnastetta-
valla julkisella saatavalla tarkoitetaan lähinnä 
erilaisia omistukseen perustuvia julkisoikeu-
dellisia saatavia, kuten erilaisia tie-, vesi- ja 
ympäristölainsäädäntöön perustuvia maksu-
velvoitteita. Sen sijaan niillä ei tarkoiteta 

esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon 
maksuja.  

Asioista, joissa ilmoitus tehdään, säädettäi-
siin tarvittaessa tarkemmin valtioneuvoston 
asetuksella. Tästä olisi säännös pykälän 
2 momentissa. 

8 §. Ulosottokaaren säännösten soveltami-
nen. Ehdotetussa laissa säädettäisiin ulosot-
toperinnästä ainoastaan siltä osin kuin ehdo-
tetaan poikkeusta ulosottokaareen nähden. 
Muulta osin julkisen saatavan ulosotossa 
noudatettaisiin soveltuvin osin, mitä ehdote-
tussa ulosottokaaressa säädetään maksuvel-
voitteen täytäntöönpanosta. Veroulosottolain 
2 §:ssä on nykyisin vastaava viittaussäännös 
ulosottolakiin. 

Ulosottokaaren säännöksistä ulosottoperus-
teen vaatimusta koskevia 2 luvun säännöksiä 
ei sovellettaisi julkisen saatavan perinnässä. 
Sen sijaan mainitusta luvusta sovellettavaksi 
tulisivat esimerkiksi 1 §:n säännökset siitä, 
ettei ulosottomies saa periä vanhentunutta 
saatavaa.  

Ulosottokaaren säännösten laajan soveltu-
misen perusteella suuri osa nykyisen ve-
roulosottoasetuksen säännöksistä voitaisiin 
jättää pois ehdotetun lain nojalla säädettäväs-
tä valtioneuvoston asetuksesta. 
 
Perustevalitus 
 

Perustevalitus on oikeussuojakeino kaikis-
sa niissä tapauksissa, joissa julkisen saatavan 
perusteena ei ole tuomioistuimen ratkaisu. 
Vaikka perustevalituksen käyttäminen tulee 
käytännössä ajankohtaiseksi nimenomaan 
ulosottovaiheessa, perustevalitus ei ole täy-
täntöönpanoon sidottu oikeussuojakeino vaan 
lähtökohtaisesti yleinen vero-oikeudellinen 
muutoksenhakukeino. Sen merkitys on tosin 
vähentynyt, koska verotusmenettelylaissa 
tarkoitettujen verojen osalta säännönmukai-
nen valitusaika on viisi vuotta laskettuna ve-
rotusvuoden päättymisestä. Jos esimerkiksi 
tulo- tai varallisuusvero on määrätty jälkive-
rotuksella, on kuitenkin normaali muutok-
senhakuaika saattanut kulua umpeen. Eräitä 
verolajeja koskevissa säännöksissä peruste-
valitus kielletään. 

Perustevalitus on muutoksenhakukeino 
myös julkisten maksujen sekä muiden ehdo-
tuksessa tarkoitettujen julkisten saatavien 
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osalta. Tällaiset julkiset saatavat pannaan 
maksuun yleensä ilman nimenomaista hallin-
topäätöstä. Perustevalituksella voidaan saat-
taa muutoksenhaun kohteeksi sekä saatavan 
peruste että määrä. 

9 §. Oikeus tehdä perustevalitus. Peruste-
valituksen käyttöala säilytettäisiin pääosin 
ennallaan. Pykälän 1 momentin mukaan se, 
joka katsoo, että julkinen saatava on määrätty 
tai maksuunpantu virheellisesti, saa tehdä pe-
rustevalituksen. Tämä vastaa asiallisesti ny-
kyisen veroulosottolain 8 §:n 1 momenttia ja 
2 momentin ensimmäistä virkettä. Nykyisellä 
sanamuodolla ”menettelyvirhe, jonka voi-
daan otaksua vaikuttaneen asian ratkaisuun” 
on aikoinaan viitattu oikeudenkäymiskaaren 
mukaisiin tuomiovirheisiin. Sanontaa ehdote-
taan nyt väljennettäväksi, koska perustevali-
tuksen tulee oikeusturvasyistä olla yhtä laaja-
alainen kuin säännönmukainen valituskin. 

Perustevalitus koskisi kaikkia julkisia saa-
tavia, myös niitä saatavaryhmiä, joissa saata-
van maksuun panija on yksityinen toimija, 
kuten perimistoimiston perintäkuluja suoraan 
ulosottokelpoisten saatavien perinnässä. 

Veroulosottolain 8 §:n 1 momentissa on 
vanhentunut säännös siitä, ettei perustevali-
tusta voida tehdä leimaveroasiassa. Leimave-
roja koskenut laki on kumottu. Varainsiirto-
verolaissa ei kielletä perustevalituksen teke-
mistä. 

Nimenomaisella säännöksellä perustevali-
tuksen käyttö kielletään muun muassa tulli-
lain (1466/1994) 30 §:ssä, arvonlisäverolain 
193 §:n 4 momentissa, väylämaksulain 
(708/2002) 31 §:ssä ja arpajaisverolain 
(552/1992) 16 §:n 5 momentissa. 

Hallintolainkäyttölain (586/1996) 59 §:n 
2 momentin mukaan päätöksestä ei saa kan-
nella, jos siitä voidaan samalla perusteella 
tehdä perustevalitus. 

Ehdotuksen mukaan ulosottomiehellä ei 
enää olisi toimivaltaa panna perustevalitusta 
vireille. Sen sijaan ulosottomiehen tulisi sel-
vissä virhetapauksissa 6 §:n 1 momentin mu-
kaisesti palauttaa asia hallinnollista it-
seoikaisua varten asianomaiselle saatavan 
maksuun panijalle. 

Pykälän 2 momentissa olisi selvyyden 
vuoksi vielä viittaus saatavan vanhentumis-
ajan vaikutukseen, josta säädettäisiin 21 §:n 
3 momentissa. 

10 §. Perustevalituksen käsittelevä viran-
omainen. Pykälässä säädettäisiin perustevali-
tusviranomaisesta ja jatkovalituksesta. Perus-
tevalitus tehdään pykälän 1 momentin mu-
kaan samalle viranomaiselle kuin säännön-
mukainen valitus. Veroa koskevaa perusteva-
litusta ei siten käsitellä verovirastossa tai ve-
rotuksen oikaisulautakunnassa vaan suoraan 
hallinto-oikeudessa. Jollei jonkin julkisen 
saatavan osalta ole säännönmukaista valitus-
viranomaista, perustevalitus tehtäisiin sille 
hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiirissä jul-
kinen saatava on määrätty tai maksuunpantu. 
Momentti vastaisi asiallisesti nykyisen ve-
roulosottolain 8 §:n 2 momentin kahta vii-
meistä virkettä. Vanhentunut maininta perus-
tevalituksen tekemisestä lääninoikeudelle 
korvattaisiin hallinto-oikeutta koskevalla 
säännöksellä. Hallinto-oikeuslain (430/1999) 
24 §:n 3 momentin mukaan, mitä muualla 
säädetään lääninoikeudesta, koskee kyseisen 
lain tultua voimaan hallinto-oikeutta. 

Jollei muualla laissa toisin säädetä, hallin-
to-oikeuden päätöksestä perustevalitusasiassa 
saataisiin pykälän 2 momentin mukaan valit-
taa korkeimpaan hallinto-oikeuteen 60 päi-
vän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Valituskirjelmä on toimitettava mainitussa 
määräajassa korkeimmalle hallinto-
oikeudelle tai päätöksen tehneelle hallinto-
oikeudelle. Momentti vastaa pääosin ve-
roulosottolain 8 §:n 4 momenttia. Ehdotettu 
momentti olisi toissijainen ja siihen lisättäi-
siin viittaus muuhun lainsäädäntöön. Sillä 
tarkoitetaan mahdollisia muissa laeissa olevia 
muutoksenhakukieltoja sekä valituslupajär-
jestelmää. 

11 §. Valitusosoitus. Nykyistä veroulosot-
tolain 9 §:n 5 momenttia vastaavasti pykäläs-
sä säädettäisiin, että jos ulosmittaus on toimi-
tettu julkisen saatavan perimiseksi, ulosotto-
miehen tulee antaa velalliselle ulosottokaaren 
11 luvun 13 ja 14 §:ssä tarkoitetun ulosotto-
tointa koskevan valitusosoituksen lisäksi pe-
rustevalitusosoitus, jos asianomaisella on oi-
keus tehdä perustevalitus. Perustevalitusosoi-
tusta ei annettaisi, jos asia on jo saatettu 
muutoksenhakuviranomaisen tutkittavaksi tai 
asiasta on tuomioistuimen ratkaisu. Ulosot-
tomiehen tulisi myös ilmoittaa, mitä keskey-
tyshakemuksen tekemisessä on puheena ole-
van lain mukaan noudatettava. Tällä tarkoite-
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taan lähinnä ehdotetussa 15 §:ssä tarkoitettua 
menettelyä.  
 
Täytäntöönpanon keskeyttäminen 

 
Ehdotetut 12—19 § koskevat täytäntöön-

panon keskeyttämistä julkisen saatavan pe-
rustetta koskevan muutoksenhaun tai oikai-
sun johdosta. Sen lisäksi julkisen saatavan 
ulosottoperinnässä saattavat ehdotetun 8 §:n 
nojalla tulla sovellettaviksi ulosottokaaren 10 
luvun säännökset silloin, kun muutoksenhaku 
kohdistuu ulosottomiehen päätökseen tai 
toimeen kyseisessä ulosottoasiassa.  

12 §. Keskeytysmääräyksen edellytykset. 
Keskeytysmääräys on keskeinen oikeustur-
vakeino suoraan ulosottokelpoisten saatavien 
täytäntöönpanossa. Keskeytysmääräyksen 
edellytyksiä uudistettiin velallisten eduksi 
vuoden 1998 lopulla voimaan tulleella ve-
roulosottolain 9 §:n 1 momentin muutoksella. 
Myös tässä esityksessä korostetaan oikeus-
turvanäkökohtia. 

Ehdotetun pykälän 1 ja 2 kohta koskevat 
viranomaista, joka käsittelee julkisen saata-
van määräämistä tai maksuunpanoa koskevaa 
säännönmukaista valitusta tai perustevalitus-
ta taikka verotusta tai ennakkoperintää kos-
kevaa oikaisuvaatimusta. Tällaista viran-
omaista kutsuttaisiin ehdotetussa laissa muu-
toksenhakuviranomaiseksi.  

Muutoksenhakuviranomaisen tulisi pykälän 
mukaan viipymättä pyynnöstä tai omasta 
aloitteesta kieltää saatavan ulosotto tai mää-
rätä se keskeytettäväksi, jollei valitus tai oi-
kaisuvaatimus ole ilmeisen aiheeton. Säänte-
ly vastaisi veroulosottolain 9 §:n 1 momentin 
ensimmäistä virkettä kuitenkin niin, että ni-
menomaisesti todettaisiin muutoksenhakuvi-
ranomaisen mahdollisuus oma-aloitteiseen 
keskeyttämiseen. Vastaavalla tavalla kuin 
ehdotetussa ulosottokaaressa, ulosoton kiel-
tämisestä tai keskeyttämisestä käytettäisiin 
laissa yhteisnimitystä keskeytysmääräys. Se, 
merkitseekö keskeytysmääräys täytäntöön-
panon kieltämistä tai keskeyttämistä, riippuu 
siitä, onko ulosottoasia tullut vireille. Kes-
keytysmääräys sinällään ei johda täytäntöön-
panotoimien peruuntumiseen. Jos jo suorite-
tut täytäntöönpanotoimet halutaan peruuttaa, 
siitä tulee määrätä nimenomaisesti ehdotetun 
16 §:n nojalla. 

Muutoksenhakuviranomaisella tarkoitettai-
siin ensinnäkin säännönmukaista valitusta 
tutkivaa viranomaista. Verotusmenettelylain 
mukaan tällainen viranomainen on hallinto-
oikeus ja korkein hallinto-oikeus. Perusteva-
lituksen tutkii ehdotetun 10 §:n mukaan sama 
viranomainen, joka käsittelee säännönmukai-
sen valituksen. Muutoksenhakuviranomaisik-
si laissa nimitettäisiin myös verotusta tai en-
nakkoperintää koskevaa oikaisuvaatimusta 
käsittelevää viranomaista. Oikaisuvaatimuk-
sia käsittelevät verotuksen oikaisulautakun-
nat. Oikaisuasiat valmistellaan verovirastos-
sa. Verotusmenettelylain 61 §:n mukaan ve-
rovirasto voi ratkaista oikaisuvaatimuksen 
siltä osin kuin esitetty vaatimus hyväksytään. 
Jos verovirasto käsittelee oikaisuvaatimusta, 
se päättäisi myös keskeyttämisestä siitä riip-
pumatta, voiko se tehdä asiassa itse ratkai-
sun. 

Koska verovirastolla on ratkaisuoikeus 
vain verovelvollisen eduksi, tämä varsinaisen 
muutoksenhaun esivaihe ei saisi johtaa oi-
keudenmenetyksiin ulosoton jatkumisen 
vuoksi. Tästä syystä veroviraston tulisi suh-
tautua erityisen varovasti oikaisuvaatimuksen 
katsomiseen ilmeisen aiheettomaksi. 

13 §. Myynnin ja tilityksen keskeyttäminen 
eräissä tapauksissa. Nykyisessä veroulosot-
tolain 6 §:n 2—4 momentissa on säännöksiä, 
joissa rajoitetaan täytäntöönpanon etenemistä 
silloin, kun ulosmitattuna on kiinteistö tai ve-
lallisen asuntonaan käyttämän huoneiston 
hallintaan oikeuttavan asunto- ja kiinteistö-
osakeyhtiön osakkeita. Tällaisen omaisuuden 
myynti on sallittua vasta, kun saatava on 
lainvoimaisesti määrätty tai maksuunpantu. 
Sääntelyn taustalla on velallisen asumisen 
suojaaminen (HE 56/1960 vp s. 7). Sama ra-
joitus koskee tilannetta, jossa oikaisuvaati-
mus tai valitus on tehty 60 päivän kuluessa 
eräpäivästä. Nyt ehdotetaan, että mainitut 
säännökset korvattaisiin keskeytyssäännök-
sellä. 

Ehdotetun 3 §:n 1 momentin ja 4 §:n 
1 momentin kohdalla selostetuista syistä 
myynnin ja tilityksen keskeyttämistä koske-
via säännöksiä muutettaisiin niin, että kes-
keyttämisestä tulisi pääsääntö siltä osin kuin 
muutoksenhaku koskee veron tai julkisen 
maksun korotusta. 

Pykälän 1 momentin mukaan jollei täytän-
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töönpanon jatkamiselle ole painavia syitä, 
myynti ja tilitys tulee keskeyttää, jos ulosmi-
tattuna on kiinteistö taikka huoneiston tai ra-
kennuksen hallintaan oikeuttavat osakeyhtiön 
osakkeet taikka jos muutoksenhaku koskee 
veron tai julkisen maksun korotusta. Erilais-
ten todisteluvaikeuksien välttämiseksi ei enää 
edellytettäisi, että velallinen käyttää edellä 
mainittua omaisuutta asuntonaan. Voidaan 
lähteä siitä, että tarkoitettu omaisuus on 
yleensä arvokasta. Myös puheena oleva kes-
keytyssäännös koskisi kaikkia ehdotetussa 
12 §:ssä tarkoitettuja muutoksenhakuviran-
omaisia. Selvää on, ettei ulosottomiehen tar-
vitse keskeyttää myyntiä silloin, kun myynti 
on joka tapauksessa toimitettava muun saata-
van perimiseksi. 

Ehdotetussa 16 §:ssä ei edellytetä auto-
maattista täytäntöönpanon peruuttamista, 
vaikka keskeytysmääräys olisi annettu pu-
heena olevassa momentissa tarkoitetussa ta-
pauksessa. Tosin etenkin silloin, kun veron 
tai maksun korotuksen peruste on epäselvä, 
jo suoritetut täytäntöönpanotoimet tulisi suh-
teellisen helposti määrätä peruutettavaksi ko-
rotuksen määrältä. Erityisen aiheellisia pe-
ruuttamistoimet saattavat olla silloin, kun pe-
rinnässä on ainoastaan veron tai maksun ko-
rotus ilman muuta maksuvelvoitetta. 

Keskeyttämisestä ylimääräisen muutoksen-
haun yhteydessä säädetään hallintolainkäyt-
tölain 68 §:ssä. 

Pykälän 2 momentissa olisi ehdotettua 
12 §:ää ja puheena olevan pykälän 1 mo-
menttia täydentävä säännös, joka koskee 
eräitä kiiretilanteita ja jo pitkälle edennyttä 
myyntimenettelyä. Vaikkei valitus ole ilmei-
sen aiheeton, myynti saataisiin momentin 
mukaan määrätä keskeytettäväksi vain pai-
navasta syystä, jos ulosmitatun omaisuuden 
arvo alentuu nopeasti tai omaisuuden hoito-
kulut ovat korkeat taikka jos huutokaupasta 
on julkaistu myynti-ilmoitus. Tätä korotettua 
keskeytyskynnystä sovellettaisiin myös py-
kälän 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksis-
sa, jos käsillä ovat kiiremyynnin edellytykset 
tai huutokauppa on sanotulla tavalla edennyt 
myynti-ilmoitusvaiheeseen.  

Momentissa on pyritty löytämään tasapai-
noinen ratkaisu erisuuntaisten intressien vä-
lille. Momentti koskisi vain myynnin kes-
keyttämistä. Tilityksen keskeyttämisessä 

noudatettaisiin joko 12 §:n tai puheena ole-
van pykälän 1 momentin mukaista laajaa 
keskeytyssääntöä. 

14 §. Keskeyttäminen vakuutta vastaan. 
Pykälän 1 momentin mukaan ulosottomiehen 
tulee välittömästi keskeyttää täytäntöönpano, 
jos velallinen asettaa ulosottomiehelle va-
kuuden ulosotossa olevan julkisen saatavan 
maksamisesta. Ehdotettu momentti merkitsee 
ehdotonta oikeutta saada keskeytys aikaan 
antamalla vakuus ulosottomiehelle perittävä-
nä olevasta saatavasta. 

Momentti korvaisi veroulosottolain 9 §:n 
1 momentin viimeisen virkkeen. Nykyisen 
sääntelyn mukaan muutoksenhakuviranomai-
sen on annettava keskeytysmääräys, jos asi-
anomainen ilmoittaa haluavansa asettaa va-
kuuden saatavasta, jolloin vakuus asetetaan 
ulosottomiehelle. Menettelyn yksinkertais-
tamiseksi ehdotetaan, että vakuus asetettai-
siin suoraan ulosottomiehelle. Ulosottomie-
hen tulisi ottaa vakuus vastaan, vaikkei ulos-
ottoasia ole vireillä. Tällöin vakuudella olisi 
momentin mukaan sama vaikutus kuin muu-
toksenhakuviranomaisen antamalla täytän-
töönpanon kiellolla. 

Ulosottomiehen tulisi arvioida vakuuden 
riittävyys normaaliin tapaan niin kuin ehdo-
tetun ulosottokaaren 3 luvun 43 §:ssä sääde-
tään. Kun ulosottomies on vastaanottanut ja 
hyväksynyt vakuuden, hänen tulisi ilmoittaa 
asetetusta vakuudesta ja siitä, että hän on 
keskeyttänyt täytäntöönpanon, asianomaisel-
le muutoksenhakuviranomaiselle. Tästä olisi 
säännös pykälän 2 momentissa. 

15 §. Keskeytyspyynnön tekeminen. Velalli-
sella olisi aina mahdollisuus saada keskeytys 
asettamalla ulosottomiehelle vakuus edelli-
sen pykälän mukaisesti ilman erillistä kes-
keytyspyyntöä. Muussa tapauksessa velalli-
sen tulee esittää keskeytyspyyntö, joskin 
muutoksenhakuviranomainen voi myös 
omasta aloitteestaan antaa keskeytysmäärä-
yksen ehdotetun 12 §:n nojalla. 

Puheena olevan pykälän 1 momentissa 
mainittaisiin selvyyden vuoksi ensin se pää-
sääntö, että täytäntöönpanon kieltoa tai kes-
keyttämistä pyydetään 12 §:ssä tarkoitetulta 
muutoksenhakuviranomaiselta. Muutoksen-
hakuviranomaisella tarkoitetaan mainitun 
pykälän mukaan paitsi muutoksenhakutuo-
mioistuinta ja verotuksen oikaisulautakuntaa, 
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myös oikaisuvaatimusta käsittelevää verovi-
rastoa. 

Jos ulosmittaus on jo toimitettu, velallinen 
saisi nykyiseen tapaan vaihtoehtoisesti pyy-
tää täytäntöönpanon keskeytystä suoraan 
ulosottomieheltä. Nykyisessä veroulosotto-
lain 9 §:n 2—4 momentissa ovat säännökset 
siitä, miten keskeytyshakemus tehdään ulos-
ottomiehelle. Ehdotettu sääntely vastaa asial-
lisesti pääosin nykyistä, mutta menettelyä on 
pyritty yksinkertaistamaan. Valitusosoituk-
sessa olisi ehdotetun 11 §:n mukaan ilmoitet-
tava tässä pykälässä tarkoitetusta menettelys-
tä. 

Pykälän 2 momentin mukaan velallinen, 
jonka omaisuutta on ulosmitattu, voi pyytää 
täytäntöönpanon keskeyttämistä myös ulos-
ottomieheltä. Ulosottomiehen tulisi keskeyt-
tää täytäntöönpano, jos keskeytyspyyntö esi-
tetään viikon kuluessa ulosmittauksesta. Tä-
män jälkeen keskeytys jatkuisi kolme viikkoa 
keskeytyspyynnöstä. Jos velallinen sinä ai-
kana toimittaa ulosottomiehelle todistuksen 
muutoksenhaun vireilläolosta tai valituskir-
jelmän, keskeytys jatkuisi edelleen, kunnes 
muutoksenhakuviranomainen on ratkaissut 
keskeytyspyynnön. Sen sijaan jollei velalli-
nen toimita kumpaakaan mainituista asiakir-
joista, täytäntöönpanoa jatkettaisiin. Estettä 
keskeytyspyynnön esittämiselle suoraan 
muutoksenhakuviranomaiselle ei tällöinkään 
olisi. 

Ulosottomiehen tulisi momentin mukaan 
toimittaa muutoksenhakuviranomaiselle 
saamansa keskeytyspyyntö ja, jollei muutok-
senhakuasia ole vielä vireillä, velallisen vali-
tusta tai oikaisuvaatimusta koskeva kirjelmä. 
Valituskirjelmä ja keskeytyspyyntö tulee 
toimittaa muutoksenhakuviranomaiselle vä-
littömästi, jotta valitusasian vireilletulo ei 
viivästy. Lisäksi ulosottomiehen tulisi mah-
dollisimman pian toimittaa keskeytyspyyntöä 
koskeva lausuntonsa. Siinä ulosottomies il-
moittaisi täytäntöönpanon vaiheen. Ulosot-
tomiehen olisi myös aiheellista selvittää 
seikkoja, joilla voi olla merkitystä muutok-
senhakuviranomaisen harkitessa keskeytys-
määräyksen sisältövaihtoehtoja ulosottokaa-
ren 10 luvun 22 §:n mukaisesti. Kuten todet-
tiin, keskeytys olisi voimassa siihen saakka, 
kunnes muutoksenhakuviranomainen on rat-
kaissut keskeytyspyynnön 

Pykälän 3 momentissa olisi säännös 2 mo-
mentissa tarkoitetun viikon määräajan las-
kemisesta. Se laskettaisiin ulosmittauksesta 
noudattaen, mitä ulosottokaaren 11 luvun 
6 §:ssä säädetään. Tältä osin viitataan, mitä 
mainitun pykälän kohdalla todetaan 1. la-
kiehdotuksessa. 

Velallinen saisi tehdä ulosottomiehelle 
keskeytyspyynnön suullisestikin. Viikon 
määräaika ulosmittauksesta on niin lyhyt, 
ettei voida edellyttää kirjallista muotoa. Jos 
velallinen on esittänyt suullisen keskeytys-
pyynnön, hänen tulisi kuitenkin toimittaa 
kolmen viikon määräajassa suullisesta kes-
keytyspyynnöstä ulosottomiehelle kirjallinen 
keskeytyspyyntö. Merkitystä ei olisi sillä, 
onko keskeytyspyyntö osoitettu muutoksen-
hakuviranomaiselle vai ulosottomiehelle.  

16 §. Määräys täytäntöönpanon peruutta-
misesta. Pykälässä olisi uusi säännös keskey-
tysmääräyksen sisällöstä peruuttamisen osal-
ta. Muutoin keskeytysmääräyksen sisältö 
määräytyisi 19 §:n viittaussäännöksen nojalla 
ulosottokaaren 10 luvun, etenkin sen 22 §:n 
mukaisesti. 

Pykälän mukaan keskeytysmääräyksessä 
voidaan tarvittaessa määrätä, että jo suoritet-
tu täytäntöönpanotoimi on peruutettava. Sa-
namuoto vastaa ehdotetun ulosottokaaren 
2 luvun 13 §:n 1 momentissa olevaa säännös-
tä, joka koskee keskeytysmääräystä ulosotto-
perustetta koskevassa muutoksenhaussa. 
Etenkin epäselvän veronkorotuksen osalta 
saattaa olla aiheellista harkita, onko syytä pe-
ruuttaa jo suoritetut täytäntöönpanotoimet. 

Verojen ja maksujen perimisen turvaami-
sesta annetun lain (395/1973) 3 §:n 2 mo-
mentin mukaan jos asianomainen viranomai-
nen kieltää saamisen ulosottamisen, turvaa-
mistoimenpide jää voimaan, jollei mainittu 
viranomainen toisin määrää. 

17 §. Keskeytysmääräyksen voimassaolo ja 
muutoksenhaku. Nykyisen veroulosottolain 
10 §:n 2 momentin ensimmäisen virkkeen 
mukaan keskeytysmääräys on voimassa, 
kunnes valitus tai perustevalitus on lainvoi-
man saaneella päätöksellä ratkaistu. Muutok-
senhakuviranomainen voi kuitenkin määrätä 
toisin. 

Vastaavasti pykälän 1 momentissa säädet-
täisiin, että annettu keskeytysmääräys on 
voimassa, kunnes asia on lainvoimaisesti rat-



 HE 83/2006 vp 
  

 

93

kaistu, jollei muutoksenhakuviranomainen 
toisin määrää. Keskeytyksen jatkuminen 
pääasiassa annetun ratkaisun jälkeen edellyt-
täisi kuitenkin velalliselta suhteellisen ripeitä 
jatkotoimia. Keskeytys jatkuisi pääasiaratkai-
sun antamisen jälkeen sillä edellytyksellä, et-
tä velallinen osoittaa hakeneensa muutosta 
verotusta tai ennakkoperintää koskevassa oi-
kaisuasiassa 60 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista. 

Jos kysymys on muusta asiasta, täytän-
töönpano jatkuisi sen jälkeen, kun ratkaisun 
antamisesta on kulunut kolme kuukautta. Ve-
lallisen tulee sanotussa kolmen kuukauden 
ajassa osoittaa, että hän on hakenut muutosta 
määräajassa tai että muutoksenhakuaikaa on 
jäljellä. 

Mainittujen määräaikojen kuluminen um-
peen ei estäisi velallista pyytämästä uutta 
keskeytysmääräystä siltä muutoksenhakuvi-
ranomaiselta, jonka käsiteltävänä asia on. 

Ehdotetut säännökset keskeytyksen jatku-
misesta pääasiaratkaisun jälkeen vastaavat 
asiallisesti nykyisen veroulosottolain 10 §:n 
2 momentin säännöksiä. Muuttunut sana-
muoto tarkoittaa ilman nimenomaista sään-
nöstäkin sitä, ettei verottajan tai muun ulos-
oton hakijan jatkomuutoksenhaku estä täy-
täntöönpanon loppuunsaattamista. 

Muutoksenhakuviranomainen voisi määrä-
tä keskeytysmääräyksen voimassaolosta yllä 
todetusta poikkeavasti. Muuutoksenhakuvi-
ranomaisella tarkoitettaisiin sekä alkuperäi-
sen keskeytysmääräyksen antanutta viran-
omaista että ylempää muutoksenhakuviran-
omaista.  

Ehdotetussa 19 §:ssä olevan viittaussään-
nöksen perusteella sovellettavaksi tulee 
muun muassa ulosottokaaren 10 luvun 23 §:n 
2 momentti. Sen mukaan keskeytysmääräyk-
sen antanut tuomioistuin saa muuttaa keskey-
tysmääräystä, peruuttaa sen tai antaa uuden 
määräyksen. 

Pykälän 2 momentin mukaan keskeytysasi-
assa annettuun ratkaisuun ei saa hakea erik-
seen muutosta. Muotoilu vastaa ehdotetun 
ulosottokaaren 10 luvun 25 §:ssä olevaa 
muutoksenhakukieltoa. Myös nykyisen ve-
roulosottolain 10 §:n 3 momentissa on muu-
toksenhakukielto.  

18 §. Keskeytyspyynnön käsittely. Muutok-
senhakuviranomainen saa pykälän 1 momen-

tin mukaan määrätä puheenjohtajansa, jä-
senensä tai esittelijänsä käsittelemään ja rat-
kaisemaan keskeytyspyyntöjä. Säännös vas-
taa nykyisen veroulosottolain 10 §:n 4 mo-
mentin ensimmäistä virkettä. 

Pykälän 2 momenttiin otettaisiin uusi sään-
nös, jonka mukaan suoraan muutoksenhaku-
viranomaiselle tullut keskeytyspyyntö on rat-
kaistava heti. Tämä on tärkeää muutoksenha-
kijan oikeusturvan kannalta. Vastaava sään-
nös olisi myös ehdotetun ulosottokaaren 
10 luvun 20 §:ssä. 

Jos taas keskeytyspyyntö olisi tullut ehdo-
tetussa 15 §:n 2 momentissa tarkoitetulla ta-
valla ulosottomiehen kautta, keskeytyspyyntö 
tulisi ratkaista kolmen viikon kuluessa las-
kettuna siitä, kun keskeytyspyyntö on saapu-
nut kyseiselle muutoksenhakuviranomaiselle. 
Tässä tilanteessa voidaan antaa harkinta-
aikaa, koska täytäntöönpano on jo valmiiksi 
keskeytyneenä. 

Nykyisen veroulosottoasetuksen 9 §:n 
1 momentin mukaan ulosottomiehen lähet-
tämä keskeytyshakemus on ratkaistava ja 
päätös siitä on lähetettävä ulosottomiehelle 
30 päivässä. Asian merkittävyyden vuoksi 
säännökset määräajasta ja ilmoituksesta 
ulosottomiehelle otettaisiin lakiin. 

Ehdotetusta 19 §:stä seuraisi, että keskey-
tysmääräys saataisiin antaa väliaikaisesti 
kuulematta veroasiamiestä tai muuta velko-
jan edustajaa ja että keskeytysmääräyksestä, 
sen muuttamisesta ja asiassa annetusta rat-
kaisusta tulee heti ilmoittaa asianomaiselle 
ulosottomiehelle.  

19 §. Ulosottokaaren keskeytyssäännösten 
soveltaminen. Pykälän mukaan keskeytys-
määräyksen antamisesta on muutoin soveltu-
vin osin voimassa, mitä ulosottokaaren 
10 luvun 20 ja 22 §:ssä, 23 §:n 2 momentissa 
sekä 24 ja 26 §:ssä säädetään.  

Viitatut säännökset koskevat keskeyttämis-
tä ulosottotointa koskevan ulosottovalituksen 
johdosta. Säännös vastaa nykyisessä ve-
roulosottolain 9 §:n 1 momentissa olevaa 
viittaussäännöstä. Kun kuitenkaan ulosotto-
kaaren 10 luvun keskeytyssäännökset eivät 
kaikin kohdin vastaa ulosottolain 9 luvun 
säännöksiä, asiamuutoksiakin seuraa. Niiltä 
osin viitataan mainittujen ulosottokaaren py-
kälien perusteluihin 1. lakiehdotuksessa. 

Viittaus ulosottokaaren 10 luvun 20 §:ään 
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tarkoittaisi, kuten edellisen pykälän kohdalla 
on todettu, että verotusta koskevassa oikaisu- 
ja valitusasiassa tai muun julkisen maksun 
muutoksenhakuasiassa keskeytysmääräys 
saataisiin antaa vastapuolta kuulematta ja että 
keskeytysmääräyksestä, sen muuttamisesta ja 
annetusta pääasiaratkaisusta tulee heti ilmoit-
taa ulosottomiehelle. 

Viitatussa ulosottokaaren 10 luvun 22 §:ssä 
säädetään keskeytysmääräyksen sisällöstä. 
Myös julkista saatavaa koskevassa muutok-
senhakuasiassa voitaisiin rajata ja kohdentaa 
keskeytysmääräystä. Voidaan esimerkiksi 
sallia ulosmittaus, mutta kieltää myynti ja ti-
litys. Määräys voidaan antaa myös osittaise-
na koskemaan vain sitä osaa julkisesta saata-
vasta, jonka osalta muutoksenhaku ei ole il-
meisen aiheeton. 

Kuten nykyisinkin, keskeytysmääräyksen 
antanut muutoksenhakuviranomainen saisi 
muuttaa keskeytysmääräystä, peruuttaa sen 
tai antaa uuden määräyksen niin kuin viita-
tussa ulosottokaaren 10 luvun 23 §:n 2 mo-
mentissa säädetään. Jos esimerkiksi muutok-
senhakuasian käsittelyn yhteydessä osoittau-
tuu, että valitus tai oikaisuvaatimus on ilmei-
sen aiheeton tai että muutoksenhaun koskies-
sa veron tai julkisen maksun korotusta täy-
täntöönpanon jatkumiselle ilmaantuu paina-
via syitä, keskeytysmääräys voidaan peruut-
taa. Jos käy ilmi, että ulosmitatun omaisuu-
den arvo alentuu nopeasti tai omaisuuden 
hoitokulut ovat korkeat, keskeytysmääräystä 
olisi aiheellista muuttaa niin, että myynti sal-
litaan, mutta kielletään varojen tilitys. 

Ulosottomiehen tulisi toimia keskeytys-
määräyksen saatuaan kuten ulosottokaaren 
10 luvun 24 §:ssä säädetään. Peruuttamistoi-
met voitaisiin kieltää tai keskeyttää luvun 
26 §:ssä säädetyllä tavalla. 
 
Vanhentuminen 
 

Vero ja muu julkinen saatava on nykyisen 
veroulosottolain mukaan perittävä viiden 
vuoden kuluessa. Vaikka säännös on kirjoi-
tettu perimisoikeutta koskevaan muotoon, 
sen on vakiintuneesti katsottu ilmentävän lo-
pullista vanhentumisaikaa. Nykyistä säänte-
lyä edeltävä säädös, verojen ja maksujen 
vanhentumisesta annettu laki (226/1925), oli 
selkeästi aineellista vanhentumista koskeva 

säännöstö. Vanhentumislaki ei koske saata-
vaa, joka saadaan periä ulosottotoimin ilman 
tuomiota tai päätöstä. 

Ehdotetut julkisen saatavan vanhentumista 
koskevat säännökset eivät poikkea olennai-
sesti nykyisistä säännöksistä. 

20 §. Vanhentumisaika. Pykälässä säädet-
täisiin, että julkinen saatava vanhentuu lopul-
lisesti viiden vuoden kuluttua sitä seuranneen 
vuoden alusta, jona kyseinen saatava on mää-
rätty tai maksuunpantu. Säännös koskisi ve-
roa ja kaikkia muita laissa tarkoitettuja julki-
sia saatavia. Jos kyseistä veroa ei määrätä ei-
kä maksuunpanna, vanhentumisaika lasket-
taisiin sitä seuranneen vuoden alusta, jona se 
on erääntynyt maksettavaksi. 

Pykälä vastaisi pääosin nykyistä ve-
roulosottolain 11 §:n 1 momentin ensimmäis-
tä virkettä. Uutta olisi erääntymisen rinnas-
taminen saatavan määräämiseen ja maksuun-
panoon. Lisäys on tarpeen niitä tapauksia 
varten, joissa varsinaista määräämis- tai 
maksuunpanovaihetta ei ole, kuten oma-
aloitteisissa veroissa ja mahdollisesti myös 
tulevassa verotilijärjestelmässä.  

Lähtökohtana olisi, että kaikki lain sovel-
tamisalaan kuuluvat julkiset saatavat vanhen-
tuisivat viidessä vuodessa. Pykälään ei ehdo-
teta toissijaisuussäännöstä.  

Säännöstä siitä, että ennakkoperintälaissa 
tarkoitettu ennakko voidaan periä saman ajan 
kuluessa kuin ne verot ja maksut, joiden suo-
ritukseksi ennakko on käytettävä, ei enää 
otettaisi lakiin. Nykyisessä järjestelmässä 
ennakot luetaan lopullisessa verotuksessa 
hyväksi sen määräisinä kuin ne ovat kerty-
neet. Jos ne ovat ennen verotuksen valmis-
tumista yhä maksamatta, ne sisällytetään 
jäännösveroon. 

Nykyisen veroulosottolain vanhentumis-
säännös ei koske leimaveroa. Leimaveroa 
koskeva sääntely on kumottu. Ehdotettu van-
hentumissäännös koskisi myös varainsiirto-
veroa. 

21 §. Vanhentumisen vaikutukset. Nykyisen 
veroulosottolain 11 §:n mukaan saatava saa-
daan periä vanhentumisesta huolimatta sen 
panttina lain tai sopimuksen nojalla olevasta 
omaisuudesta.  

Pykälän 1 momentissa vastaavasti säädet-
täisiin, ettei vanhentunutta julkista saatavaa 
saa periä, lukuun ottamatta panttina olevaa 
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velallisen omaisuutta. Tämä tarkoittaa käy-
tännössä useimmissa tapauksissa sopimuk-
seen perustuvaa vakuutta. Veroulosottolain 
säätämisen aikoihin lainsäädännössä oli lu-
kuisia kiinteistöstä meneviä maksuja, joilla 
oli huutokaupassa kiinnityksiä parempi etu-
oikeus, jos ne olivat olleet maksamatta lyhy-
ehkön ajan. Verojen ja maksujen lakimääräi-
nen panttioikeus on nykyisin harvinaista.  

Mahdollisuus periä julkinen saatava van-
hentumisen jälkeen koskisi nimenomaan ve-
lalliselle kuuluvaa, pantiksi annettua omai-
suutta. Vanhentumisajan jälkeen saatavaa ei 
voitaisi periä mahdollisesta vierasvelkapan-
tista. Sääntely olisi tältä osin yhdenmukainen 
vanhentumislain 16 §:n 1 momentin kanssa. 

Veroulosottolaissa ei ole säännöstä siitä, 
voiko velkoja suorittaa kuittauksen vanhen-
tuneesta saatavasta. Asia jäisi myös tässä eh-
dotuksessa erityissääntelyn varaan. Esimer-
kiksi veronkantolain 6 luvussa ovat yksityis-
kohtaiset säännökset veronkuittauksesta. Ve-
ronkantoviranomainen kuittaa veronpalau-
tuksen verojäämän suoritukseksi laissa sää-
detyillä edellytyksillä. Mainitun lain 26 §:n 
mukaan veronkuittausta ei toimiteta vanhen-
tuneen veron suoritukseksi. Veronpalautuk-
sen saajan konkurssi tai veronpalautuksen 
ulosmittaus eivät estä kuittausta. 

Ulosottomiehen tulee ottaa viran puolesta 
huomioon myös julkisen saatavan vanhentu-
minen. Ehdotetusta 8 §:n viittaussäännökses-
tä ulosottokaareen seuraa, että ulosottomie-
hen tulee tarkastaa ulosottokaaren 2 luvun 
1 §:n 1 momentin mukaisesti, ettei saatava 
ole vanhentunut. 

Nykyisen veroulosottolain 11 §:n 3 mo-
mentissa säädetään erityistilanteista, joissa 
saatavan perintäkelpoisuus jatkuu vanhentu-
misajan jälkeen tietyn omaisuuden suhteen. 
Vastaavasti pykälän 2 momentin 1 kohdassa 
säädettäisiin, että jos ennen vanhentumisajan 
kulumista julkisen saatavan perimiseksi on 
toimitettu ulosmittaus, vanhentumisajan um-
peen kuluminen ei estä maksun saamista 
ulosmitatuista varoista. Kohta vastaa edellä 
mainitun nykyisen momentin alkuosaa. 

Käytännössä on ollut epäselvyyttä siitä, 
saako velallinen suorittaa vanhentuneen jul-
kisen saatavan muilla varoillaan silloin, kun 
tietty omaisuus, esimerkiksi kiinteistö on 
ulosmitattu. Ehdotetusta ulosottokaaren 1 lu-

vun 19 §:stä ilmenee periaate, jonka täytän-
töönpanossa ei saa aiheuttaa vastaajalle suu-
rempaa haittaa kuin täytäntöönpanon tarkoi-
tus vaatii. Kun lisäksi ehdotetun 4 luvun 
8 §:n 1 momentin mukaan ulosmittaus kos-
kee myös sijaan tullutta omaisuutta, voidaan 
katsoa, että ilman nimenomaista säännöstä-
kin velallinen saa suorittaa vanhentuneen 
julkisen saatavan muillakin varoillaan kuin 
ulosmitatulla omaisuudella. 

Momentin 2 kohdan mukaan jos saatava on 
ennen vanhentumisajan päättymistä valvottu 
konkurssissa tai ulosottokaaren 5 luvussa 
tarkoitetussa asianosaiskeskustelussa kiin-
teistön myynnissä, vanhentumisajan umpeen 
kuluminen ei estä maksun saamista kyseisistä 
varoista. Säännös vastaa asiallisesti nykyistä 
sääntelyä. 

Saatava katsottaisiin valvotuksi myös sil-
loin, kun se on otettu huomioon ilman varsi-
naista valvontaa konkurssilain 12 luvun 
8 §:ssä säädetyllä tavalla. Ehdotetussa sana-
muodossa otettaisiin huomioon se, että ulos-
ottokaaressa tarkoitettu kiinteistön myynti 
voi olla myös vapaa myynti.  

Momentin 3 kohdassa olisi nykyistä sään-
telyä vastaavasti säännös siitä, että jos julki-
nen saatava on ilmoitettu julkisen haasteen 
johdosta, vanhentumisajan umpeen kulumi-
nen ei estä maksun saamista niistä varoista, 
joista julkisessa haasteessa ilmoitetut saata-
vat on suoritettava. 

Momentissa olisi vielä viittaussäännös sii-
hen, että julkisen saatavan vanhentumisen 
vaikutuksesta yksityishenkilön velkajärjeste-
lyssä ja yrityssaneerauksessa säädetään erik-
seen. Tällä tarkoitettaisiin lähinnä velkajär-
jestelylain 79 §:n 2 momenttia ja yrityksen 
saneerauksesta annetun lain (47/1993) 99 §:n 
2 momenttia. Niiden mukaan julkisen saata-
van vanhentuminen perintäkiellon aikana ei 
estä maksun saamista maksuohjelman nojal-
la. Vastaava koskee vapaaehtoista velkajär-
jestelyä ensin mainitun lain 79 a §:n ja vii-
meksi mainitun lain 99 a §:n mukaan. Va-
paaehtoista velkajärjestelyä koskevan sopi-
muksen tulee periaatteiltaan vastata lain mu-
kaista velkajärjestelyä. 

Pykälän 3 momentin mukaan perustevalitus 
saadaan tehdä niin kauan kuin oikeus maksun 
saantiin on ehdotetun 1 tai 2 momentin mu-
kaan olemassa. Tämä tarkoittaisi sitä, että 
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niin kauan kuin julkinen saatava on perittä-
vissä pantista, ulosmitatuista varoista taikka 
valvonnan tai julkisen haasteen kohteena 
olevista varoista, myös perustevalitus olisi 
käytettävissä. 

Silloin, kun oikeus maksun saantiin perus-
tuu valvontaan konkurssissa tai kiinteistön 
ulosottomyynnissä, perustevalitus tulee mo-
mentin mukaan tehdä kolmen viikon kulues-
sa valvontapäivästä lukien. Nykyisen ve-
roulosottolain 12 §:n 1 momentin mukaan 
vastaava määräaika on 30 päivää. Kolmen 
viikon määräaika on yhdenmukainen ehdote-
tun 15 §:n 2 momentin kanssa. 

Niihin saataviin, joista perustevalitusta ei 
muussa laissa olevan säännöksen mukaan saa 
tehdä, puheena olevaa momenttia ei sovellet-
taisi. Tältä osin viitataan, mitä ehdotetun 
9 §:n 1 momentin kohdalla todetaan. 
 
Erinäiset säännökset 
 

22 §. Tarkemmat säännökset. Lain lopussa 
olisi vielä säännös siitä, että tarkemmat sään-
nökset verotäytäntöönpanolain täytäntöön-
panosta annetaan tarvittaessa valtioneuvoston 
asetuksella. Useista nykyisistä veroulosotto-
asetuksen säännöksistä voitaneen luopua, 
koska ulosottokaaren soveltaminen tekee ne 
tarpeettomaksi. 

23 §. Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset. 
Pykälän 1 momentissa olisi voimaantulopäi-
vä. Tarkoitus on, että laki tulisi voimaan sa-
manaikaisesti kuin ehdotettu ulosottokaari 
vuoden 2008 alussa. 

Pykälän 2 momentissa olisi säännös siitä, 
että ehdotetulla lailla kumotaan veroulosotto-
laki sekä siihen myöhemmin tehdyt muutok-
set. 

Lakia sovellettaisiin prosessisäännösten ta-
paan heti lain voimaan tulon jälkeen ja myös 
lain voimaan tullessa vireillä oleviin asioihin. 
Myös perustevalitusta ja keskeytysmääräystä 
koskevat säännökset tulisivat heti noudatet-
taviksi. Jo annettuja keskeytysmääräyksiä ei 
tarvitse ryhtyä tarkistamaan. Jos kuitenkin 
asiassa tehdään uusi keskeytyspyyntö tai 
muutoksenhakuviranomainen muuttaa omas-
ta aloitteestaan keskeytysmääräystä, uusi 
keskeytysmääräys annettaisiin uusien sään-
nösten mukaisesti. 

Myös vanhentumissäännöksiä noudatettai-

siin heti. Olennaisia muutoksia vanhentumis-
säännöksiin ei tosin ehdoteta. Vanhentumi-
seen vaikuttava seikka olisi lähinnä se, että 
ehdotetun 20 §:n mukaan vanhentuminen voi 
määräytyä myös erääntymisen mukaan. 

Pykälän 3 momentin mukaan jos muussa 
laissa tai asetuksessa viitataan veroulosotto-
lakiin, sen sijasta sovelletaan ehdotetun lain 
vastaavaa säännöstä. Tämä tarkoittaa muun 
muassa sitä, että ne muualla lainsäädännössä 
olevat lukuisat säännökset siitä, että tietty 
saatava saadaan periä ulosottotoimin ilman 
tuomiota tai päätöstä niin kuin veroulosotto-
laissa säädetään, muuntuisivat koskemaan 
suoraa ulosottokelpoisuutta verotäytäntöön-
panolain mukaisesti. Suoraa ulosottokelpoi-
suutta koskevia nykyisiä säännöksiä ei siten 
ole tarpeen ryhtyä muuttamaan.  

Pykälän 4 momentissa turvattaisiin nykyi-
sin ulosottokelpoisten saatavien asema. Mo-
mentin mukaan saatava, joka lain voimaan 
tullessa on suoraan ulosottokelpoinen, on 
suoraan ulosottokelpoinen myös lain voi-
maan tulon jälkeen. Ehdotettua 3 §:ää sovel-
lettaisiin siten vain säännöksiin, jotka anne-
taan lain voimaan tulon jälkeen.  

Pykälän 5 momentissa olisi siirtymäsään-
nös siitä, että lain 6 §:n 2 momentissa tarkoi-
tettuja tarkistuspyyntöjä ja 7 §:ssä tarkoitet-
tuja ilmoituksia holhousviranomaiselle teh-
täisiin vasta lain voimaantulon jälkeen vireil-
le tulevissa asioissa. Vastaava siirtymäsään-
nös on 1. lakiehdotuksessa. 

Vielä pykälän 6 momentissa olisi tavan-
omainen säännös siitä, että ennen lain voi-
maantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpa-
non edellyttämiin toimenpiteisiin. 
 
1.3. Oikeudenkäymiskaari 

7 luku. Turvaamistoimista 

Lukuun tehtäisiin lähinnä lakitekniset tar-
kistukset, jotka johtuvat ehdotetusta ulosot-
tokaaresta. Lisäksi luvun 3 §:ään lisättäisiin 
uusi säännös hakijan velvollisuudesta asettaa 
vakuus vastaajalle aiheutuvan vahingon va-
ralta.  

1 ja 2 §:ssä olevat viittaukset ulosottola-
kiin muutettaisiin viittauksiksi ulosottokaa-
ren vastaaviin säännöksiin.  

3 §. Pykälässä säädetään tuomioistuimen 
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määräämästä muusta turvaamistoimesta kuin 
takavarikosta. Pykälän 1 momentissa oleva 
viittaus ulosottolakiin muutettaisiin viittauk-
seksi ulosottokaaren vastaavaan säännök-
seen.  

Pykälässä tarkoitettu muu turvaamistoimi 
on usein senlaatuinen, että voi olla epäselvää, 
tarvitseeko hakijan lainkaan hakea turvaa-
mistoimipäätöksen täytäntöönpanoa ulosot-
tomieheltä. Jos esimerkiksi tuomioistuin sa-
kon uhalla kieltää vastapuolta tekemästä jo-
takin, voidaan ajatella, että kielto vaikuttaa 
heti päätöksen antamisesta lukien ilman, että 
siihen tarvittaisiin ulosottomiehen myötävai-
kutusta. Tällöin hakijan ei myöskään tarvitsi-
si asettaa vakuutta vastapuolelle mahdollises-
ti aiheutuvan vahingon varalta, koska vakuus 
asetetaan vasta täytäntöönpanoa haettaessa 
ulosottomiehelle. 

Pykälän 2 momentti vastaa nykyistä.  
Kuten edellä yleisperustelujen jaksoissa 2 

ja 4 on todettu, oikeustilaa on vastapuolen 
oikeusturvan vuoksi tarpeen selkeyttää. Oi-
keudenkäymiskaaren 7 luvun 11 §:ssä tarkoi-
tettu hakijan ankara vahingonkorvausvastuu 
tarpeettomasta turvaamistoimesta on vasta-
puolen kannalta keskeinen oikeusturvatae. 
Hakijan asettama vakuus puolestaan turvaa 
mahdollisen vahingonkorvausvastuun täyt-
tämistä. Näistä syistä ehdotetaan, että puhee-
na olevan pykälän 3 momentiksi otettaisiin 
uusi nimenomainen säännös hakijan velvolli-
suudesta asettaa vakuus vastapuolelle mah-
dollisesti aiheutuvan vahingon varalta sil-
loinkin, kun kyseessä on pykälässä tarkoitet-
tu muu turvaamistoimi.  

Momentin mukaan pykälän 1 momentissa 
tarkoitetun kiellon tai määräyksen voimaan-
tulo edellyttää, että hakija asettaa ulosotto-
miehelle ehdotetun ulosottokaaren 8 luvun 
2 §:ssä tarkoitetun vakuuden, jollei puheena 
olevan luvun 7 §:stä muuta johdu.  

Ehdotettu säännös merkitsee, että hakijan 
olisi haettava myös muuta turvaamistoimea 
koskevan päätöksen täytäntöönpanoa ja ase-
tettava ulosottomiehelle vakuus vahingosta, 
joka voi syntyä vastaajalle turvaamistoimes-
ta. Säännös koskisi kaikkia pykälässä tarkoi-
tettuja turvaamistoimia, esimerkiksi vasta-
puolelle annettua määräystä sakon uhalla 
tehdä jotakin.  

Tuomioistuimen turvaamistoimena mää-

räämä kielto tai määräys tulisi voimaan vasta 
sen jälkeen, kun hakija asettaa vakuuden, 
jonka ulosottomies ulosottokaaren 3 luvun 
43 §:n mukaisesti hyväksyy. Ennen vakuu-
den asettamista vastapuolen ei esimerkiksi 
tarvitsisi suorittaa päätöksessä määrättyä 
tointa. Vastapuolen velvollisuus noudattaa 
kieltoa tai määräystä edellyttää luonnollisesti 
lisäksi, että hän on saanut siitä tiedon.  

Momentissa lisäksi viitattaisiin puheena 
olevan luvun 7 §:ään, jonka mukaan tuomio-
istuin voi hakemuksesta tietyin edellytyksin 
vapauttaa hakijan asettamasta mainittua va-
kuutta. Tällöinkin hakijan olisi haettava täy-
täntöönpanoa ulosottomieheltä, jolloin vas-
taajalle tarjoutuu mahdollisuus ulosottokaa-
ren 8 luvun 3 §:ssä tarkoitetun vakuuden 
asettamiseen.  

Ehdotetun ulosottokaaren 8 luvun 12 §:stä 
seuraa, ettei mainitun lain 3 luvun 44 §:ssä 
tarkoitettujen vakuuden asettamisvelvolli-
suudesta vapautettujen hakijoiden tarvitse 
asettaa vakuutta myöskään turvaamistoimi-
päätöksen täytäntöönpanossa.  

Ehdotetun ulosottokaaren 8 luvun 9 §:ssä 
säädettäisiin puheena olevassa pykälässä tar-
koitetun muun turvaamistoimen täytäntöön-
panomenettelystä.  

4 §. Pykälässä säädetään siitä, mikä tuo-
mioistuin on toimivaltainen käsittelemään 
turvaamistointa koskevan asian. Pykälän 
1 momentin mukaan, jos hakijan vaatimusta 
tai oikeutta koskevan pääasian oikeuden-
käynti on vireillä, turvaamistointa koskevan 
asian käsittelee kyseinen tuomioistuin. Jos 
pääasian käsittely on päättynyt eikä muutok-
senhakua tai vastauksen antamista varten 
säädetty aika ole kulunut umpeen, turvaamis-
tointa koskevan asian käsittelee pääasiaa 
viimeksi käsitellyt tuomioistuin.  

Pykälä on säädetty vuonna 1991. Vuoden 
1998 hovioikeusuudistuksessa muutoksenha-
kumenettelyä on uudistettu siten, että vali-
tukseen vastataan hovioikeuden pyynnöstä 
sen asettamassa ajassa. Vuonna 2005 myös 
muutoksenhakua korkeimpaan oikeuteen on 
uudistettu siten, että valitukseen vastataan 
korkeimman oikeuden kehotuksesta ja sen 
asettamassa määräajassa myöskin silloin, kun 
muutosta haetaan hovioikeuden ensimmäise-
nä asteena antamaan ratkaisuun. Yleisissä 
tuomioistuimissa ei siten enää vastata vali-
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tukseen oma-aloitteisesti laissa säädetyssä 
ajassa. Tästä syystä momentista ehdotetaan 
poistettavaksi maininta vastauksen antamista 
varten säädetystä ajasta. 

6 §. Pykälän 1 momentissa olevat viittauk-
set ulosottolakiin muutettaisiin viittauksiksi 
ulosottokaaren vastaaviin säännöksiin.  

Ehdotetussa ulosottokaaressa luovuttaisiin 
nykyisin ulosottolain 7 luvun 11 §:ssä sääde-
tystä hakijan velvollisuudesta antaa ulosot-
tomiehelle selvitys pääasian käsiteltäväksi 
saattamisesta. Vastaavasti puheena olevan 
pykälän 3 momentista ehdotetaan poistetta-
vaksi viittaus mainittuun säännökseen.  

7, 8 ja 13 §:ssä olevat viittaukset ulosotto-
lakiin muutettaisiin viittauksiksi ulosottokaa-
ren vastaaviin säännöksiin.  

Voimaantulo- ja siirtymäsäännös. Pykälän 
1 momentissa olisi voimaantulopäivämäärä. 
Tarkoitus on, että laki tulisi voimaan vuoden 
2008 alussa yhtä aikaa ehdotetun ulosotto-
kaaren kanssa. Pykälän 2 momentissa olisi 
kuitenkin siirtymäsäännös, jonka mukaan 
ennen puheena olevan lain voimaantuloa vi-
reille tulleessa asiassa sovellettaisiin tämän 
lain sijasta lain voimaan tullessa voimassa ol-
leita säännöksiä.  
 
1.4. Laki velan vanhentumisesta 

8 §. Vanhentumisaika muissa tapauksissa. 
Yleisperustelujen jaksossa 4 selostetuista 
syistä ehdotetaan, että sellainen saatava, jota 
koskeva ulosottoperuste ei enää ole täytän-
töönpanokelpoinen, vanhentuisi lopullisesti. 
Tuomiossa vahvistetulla saatavalla olisi siten 
vanhentumisaika, jota ei voida katkaista ja 
joka määräytyisi ulosottoperusteen täytän-
töönpanokelpoisuuden mukaisesti. Ulosotto-
perusteen määräaikaisuus koskisi ulosotto-
kaaren 2 luvun 24 §:n mukaan nykyistä vas-
taavasti vain luonnollisen henkilön maksu-
velvoitetta. Näin ollen yhteisön maksuvelvoi-
te ei lakkaisi ehdotettujen säännösten perus-
teella. 

Pykälän 3 momentiksi otettaisiin viittaus-
säännös siihen, että saatavan lopullisesta 
vanhentumisesta säädetään ulosottokaaren 2 
luvun 27 §:ssä. Mainitun säännöksen mukaan 
velallisen maksuvelvollisuus lakkaa ja saata-
va vanhentuu lopullisesti silloin, kun ulosot-
toperusteen määräaika kuluu umpeen. Saata-

vasta on sen jälkeen voimassa, mitä vanhen-
tuneesta saatavasta säädetään puheena ole-
vassa laissa. Tällä viitattaisiin muun muassa 
lain 14—19 §:ssä säädettyihin vaikutuksiin. 

Ehdotus tarkoittaisi sitä, että saatava van-
hentuisi lopullisesti 15 vuoden kuluttua siitä, 
kun yksipuolinen tuomio taikka lainvoimai-
seksi tullut tuomio tai muu lopullinen ulosot-
toperuste on annettu. Jos ulosottoperusteessa 
tarkoitettu velkoja on luonnollinen henkilö 
tai jos korvaussaatava perustuu rikokseen, 
josta velallinen on tuomittu vankeuteen tai 
yhdyskuntapalveluun, saatava vanhentuisi 
lopullisesti 20 vuoden kuluttua tuomion an-
tamisesta. 

Kun vanhimpien, 1 päivänä maaliskuuta 
1993 tai sitä ennen annettujen ulosottoperus-
teiden ulosottokelpoisuuden määräaika päät-
tyy maaliskuun alussa 2008, lakkaisi niissä 
määrätty maksuvelvollisuus vastaavasti sil-
loin. Jos kyseistä ulosottoperustetta koskee 
20 vuoden määräaika, lakkaisi velallisen 
maksuvelvollisuus viisi vuotta myöhemmin. 

Saatavan vanhentumiseen ei vaikuttaisi se, 
että velkoja on nostanut ulosottoperusteen 
määräajan jatkamiskanteen. Jos kuitenkin 
kanne hyväksytään, velallisen maksuvelvolli-
suus tulee voimaan heti samansisältöisenä 
kuin se oli määräajan päättyessä. 

Kuluttajavelallisella on oikeus puheena 
olevan lain 14 §:n 2 momentin mukaisesti 
saada takaisin velkojalta suoritus, jonka on 
tehnyt tietämättä velan olevan vanhentunut. 
Saatavaa, joka on vanhentunut ulosottoperus-
teen täytäntöönpanokelpoisuuden päättymi-
sen vuoksi, voitaisiin lain 15 §:ssä säädetyillä 
edellytyksillä käyttää kuittaukseen ja 16 §:n 
mukaisesti periä velallisen vakuudeksi anta-
masta pantista tai pidätysoikeuden kohteena 
olevasta omaisuudesta. 

Ulosottomies tarkistaisi viran puolesta 
ulosottokaaren 2 luvun 1 §:n 1 momentin 
mukaisesti, ettei hakijan saatava ole vanhen-
tunut. 

Lakiin ei tässä yhteydessä ehdoteta lisättä-
väksi säännöstä saatavan vanhentumisesta 
silloin, kun ulosottoperustetta ei ole hankittu. 

17 §. Maksukyvyttömyysmenettely. Pykälän 
3 momentissa on viittaus siihen, että ulosot-
toperusteen täytäntöönpanokelpoisuudesta 
säädetään erikseen. Momentti ehdotetaan 
tarpeettomana kumottavaksi, koska viittaus 
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ulosottolaissa säädettyyn saatavan lopulli-
seen vanhentumiseen lisättäisiin lain 8 §:ään. 

Voimaantulosäännös. Tarkoitus on, että la-
ki tulisi voimaan vuoden 2008 alussa samaan 
aikaan ulosottokaaren kanssa. 
 
1.5. Konkurssilaki 

2 luku. Konkurssiin asettamisen edelly-
tykset 

2 §. Velkojan oikeus vaatia velallisen aset-
tamista konkurssiin. Pykälässä säädetään 
velkojan oikeudesta vaatia velallisen asetta-
mista konkurssiin. Pykälän nykyisen 3 mo-
mentin mukaan konkurssiin asettamista ei voi 
vaatia velkoja, jonka saatavaa koskevan 
ulosottoperusteen täytäntöönpanokelpoisuus 
on lakannut ulosottolain 2 luvun 24—26 §:n 
mukaisesti. Tällaisen saatavan perusteella 
voidaan kuitenkin vaatia kuolinpesän asetta-
mista konkurssiin.  

Ehdotetun ulosottokaaren 2 luvun 27 §:n 
mukaan saatava vanhentuisi lopullisesti sil-
loin, kun ulosottoperusteen määräaika kuluu 
umpeen. Tällaisen saatavan perusteella ei si-
ten myöskään voitaisi vaatia velallisen aset-
tamista konkurssiin. Puheena olevan pykälän 
3 momentti ehdotetaan siten tarpeettomana 
kumottavaksi.  
 
3 luku. Konkurssin alkamisen oikeus-

vaikutukset 

6 §. Erilllistäytäntöönpanon jatkaminen. 
Pykälän 2 momentissa oleva viittaus ulosot-
tolakiin muutettaisiin teknisesti viittaukseksi 
ehdotettuun ulosottokaareen.  
 
5 luku. Konkurssipesään kuuluva 

omaisuus 

3 §. Ulosmittaus- ja luovutusrajoitusten 
alainen omaisuus. Pykälän mukaan omai-
suus, jota ei voida ulosmitata, ei kuulu kon-
kurssipesään. Pykälän 2 momentin mukaan 
konkurssipesään kuuluu kuitenkin muun mu-
assa ulosottolain 4 luvun 5 §:n 1 momentin 5 
kohdassa tarkoitettu erottamisedun alainen 
omaisuus. Puheena olevaa momenttia muu-
tettaisiin teknisesti siten, että siinä viitattai-

siin vastaavaan ulosottokaaren 4 luvun 21 §:n 
1 momentin 5 kohtaan.  
 
 
12 luku. Konkurssisaatavat, valvonta ja 

saatavien selvittäminen 

1 §. Yleiset säännökset konkurssivelkojan 
asemasta. Pykälässä säädetään konkurssivel-
kojan asemasta. Pykälän nykyisen 3 momen-
tin mukaan se, mitä pykälän 1 ja 2 momen-
tissa säädetään, ei koske velkojaa, jonka saa-
tavaa koskevan ulosottoperusteen täytän-
töönpanokelpoisuus on ennen konkurssin al-
kamista lakannut ulosottolain 2 luvun 24—
26 §:n mukaisesti. Momenttia ei kuitenkaan 
sovelleta kuolinpesän konkurssissa.  

Ehdotetun ulosottokaaren 2 luvun 27 §:n 
mukaan velallisen maksuvelvollisuus lakkai-
si ja saatava vanhentuisi lopullisesti silloin, 
kun ulosottoperusteen määräaika kuluu um-
peen. Saatavasta olisi sen jälkeen voimassa, 
mitä vanhentuneesta velasta säädetään van-
hentumislaissa. Puheena olevan pykälän 
3 momentti ehdotetaan siten tarpeettomana 
kumottavaksi. 
 
 
17 luku. Konkurssipesään kuuluvan 

omaisuuden hoito ja myynti se-
kä panttivelkojaa koskevat 
säännökset 

3, 14, 16 ja 17 §. Pykälissä olevat viittaus-
säännökset ulosottolakiin muutettaisiin tekni-
sesti viittauksiksi ehdotettuun ulosottokaa-
reen.  

Voimaantulosäännös. Laki on tarkoitettu 
tulemaan voimaan vuoden 2008 alussa sa-
maan aikaan ulosottokaaren kanssa. 
 
 
1.6. Perintökaari 

17 luku. Perinnöstä luopumisesta ja pe-
rintöosuuden luovuttamisesta 

2 a §. Pykälässä olevat viittaukset konkurs-
sisääntöön ja ulosottolakiin muutettaisiin 
teknisesti viittauksiksi konkurssilakiin ja 
ulosottokaareen.  
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20 luku. Perunkirjoituksesta 

4 §. Pykälän 1 momentissa säädetään varo-
jen ja velkojen merkitsemisestä perukirjaan. 
Momentin nykyisen viimeisen virkkeen mu-
kaan vainajan velkoihin merkitään myös vel-
ka, jota koskevan ulosottoperusteen täytän-
töönpanokelpoisuus on ennen kuoleman ta-
pahtumista lakannut ulosottolain 2 luvun 
24—26 §:n mukaisesti.  

Ehdotetun ulosottokaaren 2 luvun 27 §:n 
mukaan saatava vanhentuisi lopullisesti sil-
loin, kun ulosottoperusteen määräaika kuluu 
umpeen. Puheena olevan pykälän 1 momen-
tin viimeisessä virkkeessä oleva erityissään-
nös ehdotetaan siten tarpeettomana poistetta-
vaksi momentista. Momentti vastaa muutoin 
nykyistä momenttia.  
 
21 luku. Kuolleen henkilön ja pesän ve-

lasta 

1 §. Pykälän 1 momentissa säädetään vel-
kojen maksamisesta kuolinpesän varoista. 
Momentin nykyisen viimeisen virkkeen mu-
kaan vainajan velkana maksetaan myös vel-
ka, jota koskevan ulosottoperusteen täytän-
töönpanokelpoisuus on lakannut ulosottolain 
2 luvun 24—26 §:n mukaisesti. 

Ehdotetun ulosottokaaren 2 luvun 27 §:n 
mukaan saatava vanhentuisi lopullisesti sil-
loin, kun ulosottoperusteen määräaika kuluu 
umpeen. Puheena olevan pykälän 1 momen-
tin viimeisessä virkkeessä oleva erityissään-
nös ehdotetaan siten poistettavaksi momen-
tista. Momentti vastaa muutoin nykyistä 
momenttia.  

9 §. Pykälän 1 momentissa oleva viittaus 
ulosottolain säännöksiin muutettaisiin tekni-
sesti viittaukseksi ulosottokaaren vastaaviin 
säännöksiin.  

Voimaantulosäännös. Laki on tarkoitettu 
tulemaan voimaan vuoden 2008 alussa sa-
maan aikaan ulosottokaaren kanssa. 
 
1.7. Avioliittolaki 

45 §. Pykälän 3 momentissa oleva viittaus 
ulosottolakiin muutettaisiin teknisesti viitta-
ukseksi ehdotettuun ulosottokaareen. 

99 §. Pykälän nykyisessä 4 momentissa 
säädetään sellaisen velan asemasta ositukses-

sa, jota koskevan ulosottoperusteen täytän-
töönpanokelpoisuus on ulosottolain 2 luvun 
24—26 §:n mukaisesti lakannut. Tällainen 
velka on vähennettävä vain, jos kysymykses-
sä on kuolleen puolison velka. Elossa olevan 
puolison tällainen velka on kuitenkin vähen-
nettävä, jos velkojalla on oikeus saada velas-
ta suoritus vakuutena olevasta puolison 
omaisuudesta tai käyttää saatavansa puolisol-
ta olevan velkansa kuittaamiseen.  

Ehdotetun ulosottokaaren 2 luvun 27 §:n 
mukaan saatava vanhentuisi lopullisesti sil-
loin, kun ulosottoperusteen määräaika kuluu 
umpeen. Puheena olevan pykälän 4 momentti 
ehdotetaan siten tarpeettomana kumottavaksi. 

Voimaantulosäännös. Laki on tarkoitettu 
tulemaan voimaan vuoden 2008 alussa sa-
maan aikaan ulosottokaaren kanssa. 
 
1.8. Laki velkojien maksunsaantijärjes-

tyksestä 

6 §. Viimeksi suoritettavat saatavat. Pykä-
lässä säädetään saatavista, jotka suoritetaan 
konkurssissa tai ulosotossa vasta muiden saa-
tavien jälkeen. Pykälän 1 momentin nykyisen 
6 kohdan mukaan kuolinpesän konkurssissa 
suoritetaan viimeksi saatava, jota koskevan 
ulosottoperusteen täytäntöönpanokelpoisuus 
on lakannut ulosottolain 2 luvun 24—26 §:n 
mukaisesti.  

Ehdotetun ulosottokaaren 2 luvun 27 §:n 
mukaan saatava vanhentuisi lopullisesti sil-
loin, kun ulosottoperusteen määräaika kuluu 
umpeen. Puheena olevan momentin 6 kohta 
kumottaisiin siten tarpeettomana.  

Voimaantulosäännös. Laki on tarkoitettu 
tulemaan voimaan vuoden 2008 alussa sa-
maan aikaan ulosottokaaren kanssa. 
 
1.9. Laki viranomaisten toiminnan julki-

suudesta 

11 §. Asianosaisen oikeus tiedonsaantiin. 
Pykälän 2 momentin 5 kohdan mukaan asi-
anosaisella ei ole ulosottoasiassa pykälän 
1 momentissa tarkoitettua oikeutta muihin 
kuin velallisen taloudellista asemaa koske-
viin tietoihin, ellei tietoja tarvita takaisin-
saantikanteen nostamista varten. Edellä 
yleisperusteluissa mainituista syistä kohtaa 
ehdotetaan muutettavaksi siten, että asian-
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osaisella olisi oikeus muihinkin kuin velalli-
sen taloudellista asemaa koskeviin tietoihin, 
jos tietoja tarvitaan ulosottoperusteen määrä-
ajan jatkamista koskevan kanteen nostamista 
varten.  

24 §. Salassa pidettävät viranomaisen 
asiakirjat. Pykälän 1 momentin 23 kohdassa 
oleva viittaus ulosottolakiin muutettaisiin 
teknisesti viittaukseksi ehdotettuun ulosotto-
kaareen.  

Voimaantulosäännös. Laki on tarkoitettu 
tulemaan voimaan vuoden 2008 alussa sa-
maan aikaan ulosottokaaren kanssa. 
 
1.10. Laki verojen ja maksujen perimisen 

turvaamisesta 

1 §. Pykälän 1 momentin mukaan veron, 
julkisen maksun ja muun sellaisen julkisoi-
keudellisen tai siihen rinnastettavan ra-
hasaamisen, joka saadaan ulosottaa ilman 
tuomiota tai päätöstä, perimisen turvaami-
seksi voidaan myöntää takavarikko siten kuin 
oikeudenkäymiskaaren 7 luvussa säädetään. 
Momenttia muutettaisiin teknisesti siten, että 
laki koskisi ehdotetun verotäytäntöön-
panolain 1 §:n 1 momentissa tarkoitetun jul-
kisen saatavan perimisen turvaamista. Muu-
tos ei merkitse asiallista muutosta nykytilaan.  

6 §. Pykälässä oleva viittaus ulosottolain 
7 lukuun muutettaisiin teknisesti viittauksek-
si ehdotetun ulosottokaaren 8 lukuun. 

Voimaantulosäännös. Laki on tarkoitettu 
tulemaan voimaan vuoden 2008 alussa sa-
maan aikaan ulosottokaaren kanssa. 
 
2.  Tarkemmat säännökset  ja  mää-

räykset  

Valtuussäännökset, jotka ovat ulosottokaa-
reen siirrettävissä ulosottolain pykälissä, 
otettaisiin sellaisinaan uuteen lakiin. Myös 
eräitä uusia valtuussäännöksiä ehdotetaan. 
Ulosottokaaren 1 luvun 11 §:n 3 momentin 
mukaan ulosottopiireistä säädetään oikeus-
ministeriön asetuksella. Ulosottokaaren 3 lu-
vun 5 §:n 2 momenttiin otettaisiin joustavuu-
den lisäämiseksi säännös, jonka mukaan 
myöskään oikeusministeriön asetuksella sää-
dettävää muuta ulosottoperustetta kuin tuo-
miota ei tarvitsisi liittää ulosottohakemuk-
seen, jos asia on ollut kyseisen ulosottoperus-

teen perusteella aiemmin vireillä. 
Ehdotetun verotäytäntöönpanolain 1 §:n 

2 momentin mukaan valtioneuvoston asetuk-
sella säädettäisiin tarkemmin siitä, mitä ve-
rolla ja julkisella maksulla sekä niille sääde-
tyllä viivästyskorolla ja korotuksella tarkoite-
taan. Mainitun lain 3 §:n 2 momentin mu-
kaan julkisoikeudellinen tai siihen rinnastet-
tava saatava, jonka rahamäärä tai sen mää-
räytymisen peruste perustuu lakiin tai valtio-
neuvoston asetukseen, olisi suoraan ulosotto-
kelpoinen, jos lailla tai valtioneuvoston ase-
tuksella niin säädetään. Valtioneuvoston ase-
tuksella voitaisiin myös säätää, että tietyn-
laisten laitosten julkisoikeudelliset tai niihin 
rinnastettavat saatavat ovat suoraan ulosotto-
kelpoisia. Lisäksi tällöin edellytettäisiin, että 
asianomainen ministeriö nimeää säädösko-
koelmassa julkaistavalla ministeriön asetuk-
sella tällaiset laitokset. Nykyisin on ollut riit-
tävää, että viimeksi mainitusta annetaan mi-
nisteriön päätös, joka julkaistaan säädösko-
koelmassa. Ehdotusta tarkastellaan säätämis-
järjestyksen kannalta jäljempänä jaksossa 4.  

Verotäytäntöönpanolain 6 §:ään otettaisiin 
säännös ulosottomiehen velvollisuudesta 
pyytää hakijaa tarkastamaan alle 15-vuotiaan 
velallisen maksuvelvollisuus. Tämä tarkas-
taminen koskisi muuta julkista saatavaa kuin 
veroa. Saatavista, joita mainittu tarkastusvel-
vollisuus koskee, säädettäisiin tarvittaessa 
tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.  

Jos ulosotossa peritään alle 18-vuotiaalta 
veroa tai muuta siihen rinnastettavaa julkista 
saatavaa, ulosottomiehen tulisi tehdä ilmoitus 
holhousviranomaiselle. Asioista, joissa il-
moitus tehtäisiin, säädettäisiin tarvittaessa 
tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. 

Verotäytäntöönpanolain 20 §:ssä olisi li-
säksi säännös, jonka mukaan tarkemmat 
määräykset lain täytäntöönpanosta annetaan 
valtioneuvoston asetuksella.  
 
3.  Voimaantulo 

Tarkoitus on, että lakiehdotukset tulisivat 
voimaan vuoden 2008 alusta. Esityksen 1., 2. 
ja 3. lakiehdotukseen sisältyy siirtymäsään-
nöksiä.  

Ulosottokaarta koskevaan 1. lakiehdotuk-
seen sisältyvät säännökset, jotka koskevat 
hallintovirastoa, tulisivat voimaan erikseen 
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säädettävällä lailla siinä yhteydessä, kun hal-
lintovirastoa koskeva erillislaki tulee voi-
maan. Siihen saakka sovellettaisiin nykyisen 
ulosottolain 1 luvussa olevia säännöksiä oi-
keusministeriön ja lääninhallitusten muodos-
tamasta hallintojärjestelmästä. Sen sijaan 
paikallista ulosottotointa koskevat säännök-
set tulisivat heti voimaan. Ennen lain voi-
maantuloa voitaisiin ryhtyä valmisteleviin 
toimiin esimerkiksi ulosoton piirikoon suu-
rentamiseksi. 
 
4.  Suhde perustuslaki in  ja  säätä-

misjärjestys  

Velkavastuun enimmäiskesto 
 

Hallituksen esityksessä ulosottolain muut-
tamiseksi (HE 216/2001 vp) on tarkasteltu 
ulosottoperusteen määräaikaisuutta perusoi-
keuksien kannalta menettelyluonteisena ky-
symyksenä ja aineellisen omaisuuden suojan 
näkökulmasta. Esityksen mukaan ilman 
ulosottoperusteen määräaikaisuutta vaikeiden 
ylivelkaongelmien korjaaminen kestäisi koh-
tuuttoman kauan. Sääntelyn katsottiin olevan 
painavan yhteiskunnallisen tarpeen vaatimaa. 
Esityksessä viitattiin määräaikojen pituuteen, 
velkojille aiheutuviin suhteellisen vähäisiin 
taloudellisiin menetyksiin sekä velkojan 
asemaa samanaikaisesti parantaviin uudis-
tuksiin. 

Yllä mainittua hallituksen esitystä koske-
vassa perustuslakivaliokunnan lausunnossa 
(PeVL 12/2002 vp) esitystä arvioitiin perus-
tuslain 15 §:n 1 momentissa säädetyn omai-
suudensuojan kannalta, koska sääntelyn kat-
sottiin rajoittavan velkojan oikeutta saada va-
rallisuusarvoisia oikeuksiaan toteutetuiksi 
ulosotossa ja konkurssissa.  

Perustuslakivaliokunta muun muassa kat-
soi, että ehdotetut määräajat olivat sääntelyn 
suhteellisuuden näkökulmasta riittävän pit-
kiä, eikä sääntely muodostu velkojan kannal-
ta kohtuuttomaksi. Sääntelyn tarkoituksena 
todettiin olevan estää elinikäinen tai kohtuut-
toman pitkäkestoinen ulosotto. Pysyvän yli-
velkaantumisen estämisen ja ylivelkaantumi-
seen liittyvien haittojen vähentämisen katsot-
tiin olevan perusoikeusjärjestelmän kannalta 
hyväksyttäviä perusteita rajoittaa omaisuu-
den suojaa. Perustuslakivaliokunta toi esiin 

myös sen, että elinikäinen tai kohtuuttoman 
pitkäkestoinen ulosotto voi oleellisesti hei-
kentää sen kohteena olevan henkilön mah-
dollisuuksia elää ihmisarvoista elämää.  

Perustuslakivaliokunnan lausunnossa tode-
taan, että täytäntöönpanon määräaikaisuus ei 
heikennä velkojan tosiasiallista asemaa olen-
naisesti. Merkitystä annettiin myös sille, että 
esitys sisälsi useita ehdotuksia ulosottome-
nettelyn tehostamiseksi. Perustuslakivalio-
kunta piti ehdotettua sääntelyä velkojan kan-
nalta kohtuullisena eikä sen nähty merkitse-
vän velkojan oikeusturvan kannalta kohtuut-
tomia täytäntöönpanorajoituksia. Perustusla-
kivaliokunnan aloitteesta ulosottolakiin lisät-
tiin kuitenkin säännös ulosottoperusteen 
määräajan jatkamisesta tapauksissa, joissa 
velallisen voidaan perustellusti epäillä salan-
neen omaisuuttaan tai toimineen muutoin 
lainvastaisella tavalla velkojien vahingoksi. 

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on asi-
assa Bäck v. Suomi 20 päivänä kesäkuuta 
2004 antamassaan tuomiossa arvioinut Suo-
men velkajärjestelylainsäädäntöä Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen ensimmäisen lisä-
pöytäkirjan 1 artiklassa turvatun omaisuu-
densuojan kannalta (tuomion kohdat 52—
71). Tuomion mukaan omaisuudensuojaan 
puuttuvalla lainsäädännöllä täytyy olla hy-
väksyttävä yhteiskunnallinen tavoite ja käy-
tetyn keinon täytyy olla kohtuullisessa suh-
teessa tavoitteeseen nähden. Kansallisella 
lainsäätäjällä on tässä laaja harkinta-alue. 
Myös ennen lainsäädännön voimaantuloa 
solmittuihin sopimuksiin voidaan puuttua 
(kohta 68). Lisäksi velkojalla täytyy tuomion 
mukaan olla kohtuullinen mahdollisuus saat-
taa asiansa viranomaisten tutkittavaksi, jotta 
hän voi tehokkaasti riitauttaa keinojen käytön 
asiassaan.  

Sillä, että saatava vanhentuu lopullisesti 
samassa ajassa kuin ulosottoperusteen täytän-
töönpanokelpoisuus päättyy, pyritään samoi-
hin päämääriin kuin ulosoton määräaikaisuu-
della. Elinikäistä velkavastuuta voidaan pitää 
kohtuuttomana nykyisessä luottoyhteiskun-
nassa, jossa luotonanto on laajamittaista lii-
ketoimintaa, luottojen markkinointi on voi-
mallista ja luotonsaanti on helppoa. Luo-
tonannon riskien ja haitallisten seurausten tu-
lisi jakaantua oikeudenmukaisella tavalla 
velkojan, velallisen ja yhteiskunnan kesken. 
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Päättymätön velkavastuu johtaa helposti ve-
lallisen syrjäytymiseen, josta puolestaan ai-
heutuu yhteiskunnalle mittavia kustannuksia 
mm. sosiaali- ja terveydenhuollon sekä työt-
tömyysturvan rahoituksena. 

Velkajärjestelylaki on ollut voimassa vuo-
desta 1993. Silti maassamme arvioidaan yhä 
olevan 20 000—40 000 lama-ajan velallista 
toivottomassa taloudellisessa tilanteessa. 
Velkajärjestely on siinä määrin vaativaa, ettei 
kaikilla ylivelkaantuneilla ole siihen voima-
varoja. Velkavastuun enimmäiskestoa voi-
daan pitää välttämättömänä viimesijaisena 
keinona ratkaista luottoyhteiskunnan toimin-
nasta ja suhdannevaihteluista kansalaisille 
aiheutuvat ylivelkaongelmat. Sääntely kos-
kee ainoastaan luonnollisia henkilöitä ja sillä 
on samansuuntainen sosiaalinen tarkoituspe-
rä kuin velkajärjestelylläkin. Kyseessä on 
velkajärjestelyä täydentävä keino, jolla pyri-
tään estämään elinikäinen velkavastuu ja sen 
aiheuttamat sosiaaliset ja yhteiskunnalliset 
ongelmat. 

Suuri osa ulosotossa perittävänä olevista 
saatavista on peräisin rahoitustoiminnasta. 
Rahoitus on liiketoimintaa, jossa on mahdol-
lisuus ennalta suojautua luottotappioita vas-
taan esimerkiksi tarkistamalla luottotiedot ja 
vaatimalla turvaava vakuus luotonsaajalta. 
Velkojalla on käytettävissään 15 vuoden 
ulosottoaika vakuuden ja saatavan erotuksen 
perimiseksi. Jos velkoja on luonnollinen 
henkilö, käytettävissä oleva perintäaika on 
huomattavan pitkä, 20 vuotta. 

Velkavastuun jatkuminen sen jälkeen, kun 
ulosoton määräaika on kulunut umpeen, joh-
taa monenlaisiin ongelmiin ja epäselvyyksiin 
velallisen kannalta. Velallisen taloudellista 
toimintavapautta ja varmuutta vähentää mer-
kittävästi muun muassa se, että velkoja voi 
jatkaa yksityisiä perimistoimia ja velallinen 
on vastuussa niistä aiheutuvista kuluista. Ve-
lallinen jää epäselvyyteen pahimmillaan 
myös siitä, minkälainen vahingonkorvausoi-
keudellinen ja rikosoikeudellinen vastuu hä-
nellä on ulosottokelvottoman velan suhteen. 
Käytännön epätietoisuutta ja ongelmia velal-
liselle saattaa aiheutua esimerkiksi silloin, 
kun hän joutuu ilmoittamaan viranomaiselle 
tai sopijaosapuolelle kaikki velkansa.  

Velallinen joutuu kohtaamaan myös epä-
varmuuden siitä, että hänen tekemänsä varal-

lisuuden siirrot saattavat peräytyä kuolinpe-
sän konkurssissa nostetun takaisinsaantikan-
teen johdosta. Tämä on omiaan houkuttele-
maan erilaisiin varallisuusjärjestelyihin, jois-
sa omaisuus ei muodollisesti tule velallisen 
nimiin. Kuolinpesästä saatettaisiin joutua 
maksamaan hyvinkin vanhoja saatavia, jotka 
ovat voineet kasvaa viivästyskorkoa vuosi-
kymmeniä. 

Saatavan lopullista vanhentumista koskeva 
ehdotettu sääntely on nykyisenkaltaisessa 
luottoyhteiskunnassa merkittävän yhteiskun-
nallisen tarpeen vaatimaa. Sen jälkeen, kun 
ulosottoperusteen pitkät määräajat ovat kulu-
neet umpeen, velallisen taloudellisen tilan-
teen tulisi olla mahdollisimman selkeä. Tällä 
on keskeinen merkitys velallisen ja hänen 
perheensä selviytymismahdollisuuksien kan-
nalta.  

Perustuslakivaliokunta on velkajärjestely-
lain muutosta koskevan hallituksen esityksen 
(HE 98/2002 vp) yhteydessä todennut, että 
velallisten selviytymismahdollisuuksien edis-
täminen samoin kuin pyrkimys turvata ih-
misarvoisen elämän edellytyksiä ylivelkaan-
tuneille ja heidän perheenjäsenilleen ovat pe-
rusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttäviä 
perusteita puuttua velkojan varallisuusarvoi-
siin oikeuksiin (PeVL 33/2002 vp ja PeVL 
27/2004 vp). 

Velkajärjestelylaki säädettiin vuonna 1992 
tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä (PeVL 
23/1992 vp). Valiokunta katsoi silloin, että 
omaisuudensuojan asianmukainen huomioon 
ottaminen merkitsee ennen muuta sitä, että 
velkojan aseman heikentyminen ei saa muo-
dostua velkojan kannalta kohtuuttomaksi. 

Ulosottoperusteen pitkä määräaika merkit-
see sitä, että velkoja on pääsääntöisesti saa-
nut ulosoton kautta saatavalleen velallisen 
maksukykyyn nähden kohtuullisen kertymän. 
Jos taas velallinen on pakoillut ulosottoa, 
voidaan ulosottoperusteen määräaikaa jatkaa, 
jolloin kokonaisperintäaika muodostuu huo-
mattavan pitkäksi (25 tai 30 vuotta). Ulos-
oton erilaisten tehostamisuudistusten vuoksi 
ulosoton pitkään kestävä kiertäminen on ai-
empaa vaikeampaa. Velkojan maksunsaannin 
vaikeuttaminen saattaa täyttää myös velalli-
sen rikoksen tunnusmerkistön. 

Lopullista vanhentumista koskevan säänte-
lyn voidaan odottaa vaikuttavan myös ennal-
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ta estävästi siten, että luotonantajat varmista-
vat luotonsaajan maksukyvyn ja tarvittaessa 
vaativat turvaavan vakuuden. Velkojat kyke-
nevät pääosin suojaamaan etunsa etukäteen 
menettelemällä huolellisesti ja vastuullisesti 
luotonannossa. Joka tapauksessa velkojat 
voivat etukäteen varautua siihen, että perin-
täaikaa on 15 tai 20 vuotta ja sen jälkeen ve-
lallisen maksuvelvollisuus lakkaa. 

Hyöty saatavan lakkaamisesta tulisi niille 
velallisille, jotka eivät ole kyenneet täyttä-
mään luottosuhteeseen perustuvia velvoittei-
taan, mutta eivät toisaalta ole myöskään 
olennaisesti vaikeuttaneet velkojan maksun-
saantia. Jos tällainen velallinen ei syystä tai 
toisesta ole voinut hyödyntää ensisijaisempia 
järjestelmiä, kuten vapaaehtoisuuteen tai la-
kisääteiseen menettelyyn perustuvaa velko-
jen järjestelyä, velkavastuu lopulta päättyisi 
ulosottoperusteen määräajan kulumisen joh-
dosta.  

Kuten taloudellisia vaikutuksia koskevasta 
jaksosta 5.1 käy ilmi, se lisämenetys, jonka 
voidaan vuosittain arvioida aiheutuvan saata-
van lopullisesta vanhentumisesta, olisi vä-
häinen koko luotonantojärjestelmän kannalta. 
Tosin, jos velkoja on yksityishenkilö, mene-
tys voi olla suhteessa kokonaisvarallisuuteen 
huomattava. Tällaisella velkojalla on kuiten-
kin käytettävissään 20 vuoden ulosottoperin-
täaika. 

Ehdotus tarkoittaisi sitä, että velallisten ta-
loudellinen asema selkiintyisi ja varmistuisi 
ulosottoperusteen määräajan umpeen kulu-
misen jälkeen. Saatavan lopullisella vanhen-
tumisella on keskeinen merkitys velallisen 
taloudellisen toimintakyvyn, varmuuden ja 
vapauden suhteen. Voidaan lähteä siitä, että 
nykyisessä luottoyhteiskunnassa myös yli-
velkaantuneille tulee turvata taloudellisen 
toimintamahdollisuuden perustaso. Saatavan 
lakkaaminen ulosoton jälkeen helpottaisi 
myös velallisten mahdollisuuksia ryhtyä uu-
teen yritystoimintaan ja siten välillisesti edis-
täisi myös elinkeinovapauden oikeutta. 

Saatava vanhentuisi lopullisesti silloin, kun 
ulosottoperusteen määräaika päättyy. Saata-
van lopullinen vanhentuminen on voimassa 
olevaa lainsäädäntöä täydentävä keino, ja 
voidaan katsoa, että ulosottoperustetta kos-
keva siirtymäjärjestely on ollut myös lopulli-
sen vanhentumisen kannalta riittävä. Ulosot-

toperusteen määräaikaisuutta koskeva laki 
vahvistettiin 27 päivänä kesäkuuta 2003, ja 
sitä koskeva esitys on annettu vuonna 2001 
(HE 216/2001). Tarkoitus on, että puheena 
olevat säännökset tulisivat voimaan vuoden 
2008 alussa. Ensimmäiset ulosottoperusteet 
menettävät merkityksensä 1. lakiehdotuksen 
siirtymäsäännöksen mukaan maaliskuun 
alussa 2008. Saatava voisi vanhentua lopulli-
sesti aikaisintaan tällöin. 

Perustuslakivaliokunnan käytännössä kielto 
puuttua taannehtivasti sopimussuhteiden 
koskemattomuuteen ei ole muodostunut eh-
dottomaksi. Vaikka velkojien asema muut-
tuisi taannehtivasti niin, että sovittu maksu-
velvollisuus on voimassa määräajan, on vel-
kojan asema monin tavoin vastaavasti paran-
tunut. 

Yksityinen perintätoimi laajentui Suomessa 
voimakkaasti 1990-luvulla. Perimistoimistot 
tarjoavat nykyisin laajamittaisesti palvelu-
jaan velkojille. Useat velkojat siirtävät luot-
tokantansa rahoituksen saamiseksi. Ehdotuk-
sen ei voida odottaa olennaisesti vaikeutta-
van tätä toimintaa tai laskevan tuntuvasti 
velkojan saamaa hintaa saatavien siirrossa.  

Suomen ulosottolaitos on kehittynyt velko-
jan kannalta myönteiseen suuntaan 1990- ja 
2000-luvulla. Ulosottomiehen tietojensaanti-
oikeus ja täytäntöönpanomenetelmien tulok-
sellisuus ovat olennaisesti parantuneet viime 
vuosina. Ulosotto toimii valtakunnallisesti 
niin, että velkoja voi kääntyä lähimmän ulos-
ottomiehen puoleen, jonka jälkeen ulosotto-
miehet huolehtivat täytäntöönpanosta viral-
lisperiaatteen mukaisesti. Myös tilastot osoit-
tavat, että ulosottolaitoksen toimintakyky on 
nykyisin hyvä. 

Olennainen etu velkojille on vuonna 2004 
voimaan tullut mahdollisuus jättää saatava 
passiiviperintään. Silloin ulosottolaitos ryh-
tyy tuloksettoman perinnän jälkeen viran 
puolesta toimiin, jos velalliselle kuuluvaa 
omaisuutta tavataan myöhemmin. Aiemmista 
lyhytkestoisista ulosottoyrityksistä on siten 
siirrytty yhtäjaksoisempaan ja tehokkaam-
paan ulosottoperintään.  

Velallisen taloudellista vähimmäissuojaa 
on parannettu ulosottolainsäädännön uudis-
tuksen kolmannessa vaiheessa (HE 13/2005 
vp). Tämä on kuitenkin toteutettu vapaakuu-
kausijärjestelmää kehittämällä ja muutoinkin 
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niin, ettei uudistus johda velkojille tulevan 
kertymän mainittavaan pienentymiseen. 

Kaiken kaikkiaan sitä, että velallinen va-
pautuu velkavastuustaan oltuaan tehokkaan 
ulosoton kohteena 15 vuotta, ei voida pitää 
velkojankaan kannalta kohtuuttomana. Ulos-
ottoperusteen määräaikaisuus on jo merkin-
nyt sitä, että määräajan jälkeen perintäkeino-
jen valikoima on supistunut yksityiseen pe-
rintään ja suorituksen vaatimiseen kuolin-
pesästä takasijalla. Velalliset tuskin olisivat 
laajamittaisesti maksaneet ulosottokelvotto-
mia saatavia. Olennaista tosiasiallista hei-
kennystä velkojan asemaan nykyiseen verrat-
tuna ehdotuksella ei siten ole. 

Perustuslakivaliokunta on pitänyt hyväk-
syttävänä esimerkiksi perintäkulujen taulu-
kointia, kunhan sääntely sisältää sellaisen 
harkinnan mahdollisuuden, ettei velkojan 
asema muodostu yksittäistapauksessakaan 
kohtuuttomaksi (PeVL 27/2004 vp). Puheena 
olevassa ehdotuksessa tällainen joustomah-
dollisuus on ulosottoperusteen määräajan jat-
kaminen tuomioistuimen päätöksellä. Velko-
ja voi viedä yksittäistapauksissa tuomiois-
tuimen harkittavaksi sen, onko velallinen 
toimillaan olennaisesti vaikeuttanut velkojan 
maksunsaantia. Näin ollen velkojalla on käy-
tettävissään riittävä keino saattaa velallisen 
maksuvelvollisuus viranomaisharkintaan. 
Kyseessä on eräänlainen velkoja-aloitteinen 
estetutkinta.  

Velkojalla on asianosaisena oikeus saada 
laajasti tietoa velallisen ulosottoasioista. Eh-
dotetun ulosottokaaren 3 luvun 91 §:n mu-
kaan ulosottomiehen tulee viran puolesta il-
moittaa hakijalle seikoista, jotka saattavat an-
taa aiheen takaisinsaantikanteen nostamiseen, 
hakemukseen konkurssin asettamiseksi tai 
muuhun vastaavaan erityiseen toimeen hänen 
saatavansa perimiseksi. Hakija saa muun 
muassa ulosottoselvitystä koskevan pöytäkir-
jan. Lisäksi 9. lakiehdotuksen mukaan ulos-
ottomies voisi antaa velkojalle myös muita 
kuin velallisen taloudellista asemaa koskevia 
tietoja, jos niitä tarvitaan ulosottoperusteen 
määräajan jatkamista koskevan kanteen nos-
tamiseksi. Näin velkojalla on oikeus saada 
laajasti tietoa mahdollista ulosottoperusteen 
määräajan jatkamiskannetta varten. 

Jos velallinen on olennaisesti vaikeuttanut 
velkojan maksunsaantia, ulosottoperinnän 

määräaikaa ja samalla saatavan voimassaoloa 
voitaisiin jatkaa kymmenellä vuodella, jol-
loin saatavaa voitaisiin periä yhteensä 25 tai 
30 vuotta. Tätä voidaan pitää huomattavan 
pitkänä perintäaikana.  

Velkoja voi myös nostaa normaalin vahin-
gonkorvauskanteen velallista vastaan. Jos ve-
lallinen esimerkiksi rikosasian yhteydessä 
tuomitaan korvaamaan velkojalle aiheutunut 
vahinko, tällainen korvaustuomio on panta-
vissa täytäntöön 15 tai 20 vuoden ajan. Näin 
ollen velkojalla on käytössään varsin tehok-
kaat keinot silloin, kun velallinen on olennai-
sesti vaikeuttanut velkojan maksunsaantia. 

Velkoja saa mahdollisen vaatimuksensa 
määräajan jatkamisesta tai vahingonkorvauk-
sesta aina käräjäoikeuden tutkittavaksi. Kärä-
jäoikeuden ratkaisusta voidaan valittaa hovi-
oikeuteen ja valitusluvan kautta edelleen 
korkeimpaan oikeuteen.  

Saatavan lopullista vanhentumista koskeva 
ehdotus on edellä esitetyillä perusteilla pe-
rustuslain 15 §:n 1 momentin kannalta paina-
van yhteiskunnallisen tarpeen vaatima. Sään-
tely ei ole velkojien kannalta kohtuuton, ja se 
täyttää muutoinkin oikeasuhtaisuuden vaati-
mukset. Sääntely täyttää myös Euroopan ih-
misoikeussopimuksen ensimmäisen lisäpöy-
täkirjan 1 artiklan vaatimukset. 
 
Lopullisen tilityksen vaikutus ulosottovalituk-
seen 
 

Ulosottomiehen täytäntöönpanotoimesta tai 
päätöksestä saa valittaa käräjäoikeuteen se, 
jonka oikeutta toimi tai päätös koskee. Sen 
jälkeen, kun kertyneiden rahavarojen lopulli-
nen tilitys on toimitettu, ulosottovalitusta ei 
yleensä voida tutkia. Tähän sääntöön ei eh-
doteta muutosta.  

Sääntelyä on syytä arvioida oikeusturvaa 
koskevan perustuslain 21 §:n kannalta. Sen 
mukaan jokaisella on oikeus saada oikeuk-
siaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös 
tuomioistuimen tai muun riippumattoman 
lainkäyttöelimen käsiteltäväksi. Oikeus ha-
kea muutosta turvataan lailla.  

Kysymys on ollut esillä myös oikeuskäy-
tännössä (KKO 2004:62). Siihen on kiinnitet-
ty huomiota myös ulosottolain 9 ja 10 luvun 
korjaustarpeita koskevassa selvityksessä (oi-
keusministeriö, Lausuntoja ja selvityksiä 
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2005:4).  
Jos ulosottovalitus voitaisiin tutkia vielä 

lopullisen tilityksen jälkeenkin, ulosottomie-
hen velkojille tilittämät varat jouduttaisiin 
valituksen menestyessä perimään heiltä ta-
kaisin. Tämä olisi ongelmallista velkojien oi-
keusturvan kannalta. Velkojalla on oikeus 
saada suoritus tuomiossa tai muussa ulosot-
toperusteessa maksettavaksi tuomitulle saa-
tavalleen. Kuten perustuslakivaliokunta edel-
lä mainitussa lausunnossaan PeVL 12/2002 
vp totesi, oikeusturvan käytännön toteutumi-
sen kannalta on tärkeää, että tuomioistuimen 
päätös voidaan panna julkisen vallan toimin 
täytäntöön.  

Velkojalla on perusteltu odotus siitä, että 
hän saa pitää valtion täytäntöönpanoviran-
omaisen hänen lailliselle saatavalleen tilittä-
män suorituksen. Olisi velkojan kannalta 
kohtuutonta, jos hän joutuisi olemaan tässä 
suhteessa epävarmuudessa ja mahdollisesti 
vielä pitkänkin ajan kuluttua maksamaan va-
rat takaisin. Erityisen ongelmallista tämä oli-
si silloin, jos velkoja on heikossa asemassa 
oleva yksityishenkilö, esimerkiksi ulosoton 
kautta elatusapua saanut lapsi, rikoksenteki-
jältä korvausta saanut asianomistaja tai vaik-
kapa takaaja, joka on itse taloudellisissa vai-
keuksissa. Takaisinperintä aiheuttaisi myös 
huomattavia käytännön vaikeuksia.  

Lisäksi voidaan todeta, ettei ulosottomie-
hen ratkaisulla ole sitovaa oikeusvoimavai-
kutusta kyseisen ulosottoasian ulkopuolella. 
Vaikka lopullinen tilitys estää ulosottovali-
tuksen, se ei estä kanteen nostamista tuomio-
istuimessa. Esimerkiksi sivullinen, jonka 
mielestä velallisen velasta on ulosmitattu hä-
nen omaisuuttaan, voi nostaa velallista vas-
taan perusteettoman edun palautusta koske-
van kanteen. Jos asianomainen katsoo ulosot-
tomiehen menetelleen huolimattomasti, hän 
voi vaatia valtiolta vahingonkorvausta.  

Perustellumpi ratkaisu kuin se, että sallit-
taisiin ulosottovalitus lopullisen tilityksen es-
tämättä, on tilityksen keskeytys silloin, kun 
tilitys vaarantaa muutoksenhaun. Yleistä tili-
tysaikaa ei ole järkevää säätää, koska varojen 
pitäminen valitusajan ulosottomiehen virka-
varojen tilillä olisi valtaosassa asioita tarpee-
tonta.  

Muutoksenhakijan oikeusturvan parantami-
seksi kokonaisuudistuksen kolmannessa vai-

heessa (HE 13/2005 vp) ulosottolain 6 luvun 
15 §:ään otettiin uudet säännökset ulosotto-
miehen väliaikaisesta tilityksen keskeytyk-
sestä. Ulosottomiehen on keskeytettävä tili-
tys muun muassa, jos asianomainen hakee tai 
ilmoittaa hakevansa muutosta, kun sivullinen 
esittää väitteen oikeuttaan loukkaavasta 
ulosmittauksesta tai kun ulosottomies havait-
see, että tilitys tekisi tyhjäksi sellaisen henki-
lön oikeuden muutoksenhakuun, joka ilmei-
sesti on tietämätön oikeuksiinsa vaikuttavasta 
täytäntöönpanotoimesta. Tilitystä saadaan 
jatkaa vain, jollei asianomaisella selvästikään 
ole oikeutta hakea muutosta taikka jos väite 
tai vaatimus on selvästi perusteeton. Tilitys 
on keskeytyneenä vähintään kolme viikkoa. 
Tätä voidaan pitää riittävänä keinona muu-
toksenhakijan oikeusturvan kannalta.  

Siltä osin kuin lopullinen tilitys rajoittaa 
asianomaisen perustuslain 21 §:ssä turvattua 
oikeutta päästä tuomioistuimeen, rajoituksel-
le on siten hyväksyttävä peruste. Rajoitus on 
myös suhteellisuusvaatimuksen mukainen, ja 
sääntely sisältää riittävät oikeusturvajärjeste-
lyt.  
 
Suora ulosottokelpoisuus 
 

Vero ja julkinen maksu sekä niille säädetty 
viivästyskorko ja korotus voitaisiin periä 
ulosotossa ehdotetun verotäytäntöönpanolain 
nojalla ilman ulosottoperustetta. Sama koski-
si muuta määrättyä julkisoikeudellista tai sii-
hen rinnastettavaa saatavaa, jos niin muussa 
laissa tai valtioneuvoston asetuksella sääde-
tään.  

Valtioneuvoston asetukseen perustuva saa-
tavan suora ulosottokelpoisuus rajoittuisi val-
tuussäännöksen mukaan sellaisiin julkisoi-
keudellisiin tai niihin rinnastettaviin saata-
viin, joiden rahamäärä tai sen määräytymisen 
peruste ilmenee laista tai valtioneuvoston 
asetuksesta. Tältä osin kriteerit, jotka koske-
vat saatavan säätämistä suoraan ulosottokel-
poiseksi valtioneuvoston asetuksella, tiuken-
tuisivat nykyiseen verrattuna.  

Kuten nykyisinkin, valtioneuvoston asetuk-
sella voitaisiin myös säätää, että tietynlaisten 
laitosten saatavat ovat suoraan ulosottokel-
poisia. Myös tässä tarkoitetun saatavan tulisi 
olla julkisoikeudellinen tai siihen rinnastetta-
va. Lisäksi edellytettäisiin, että asianomainen 
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ministeriö nimeää säädöskokoelmassa jul-
kaistavalla ministeriön asetuksella ne laitok-
set, joiden saatavat ovat suoraan ulosottokel-
poisia. Tarkoitus on, että ministeriö tarkastai-
si saatavien määräytymisperusteet, määrän ja 
laitoksen yleisen luotettavuuden. 

Ehdotuksessa ei ole mainituilta osin kysy-
mys aineellisen maksuvelvollisuuden asetta-
misesta, vaan siitä, missä järjestyksessä mak-
samatta jätetty saatava peritään ulosotossa. 
Ehdotetun verotäytäntöönpanolain järjestel-
mässä suoran ulosottokelpoisuuden vastapai-
nona velallisella on merkittäviä oikeustur-
vantakeita. Suora ulosottokelpoisuus ei pois-
ta velallisen oikeutta saada asiasta tuomiois-
tuimen ratkaisu, sillä velallisen käytettävissä 
on perustevalitus.  

Julkisoikeudellinen tai siihen rinnastettava 
saatava on usein virkavastuulla määrätty ja 
yleensä riidaton. Ei vastaisi tarkoitustaan 
viedä esimerkiksi kaikkia julkisia maksuja 
tuomioistuimeen ennen täytäntöönpanoa. Jos 
velallinen haluaa kiistää saatavan oikeelli-
suuden, hän voi saattaa asian perustevalituk-
sena tuomioistuimen tutkittavaksi. Perusteva-
litukseen liittyy velallista hyvin suojaava 
keskeytysjärjestelmä. Keskeytysmääräys an-

netaan huomattavasti kattavammin kuin yksi-
tyisoikeudellista ulosottoperustetta koskevas-
sa muutoksenhaussa. Verotäytäntöön-
panolaissa velallisen etuna on lisäksi viiden 
vuoden lopullinen vanhentumisaika.  

Suorassa ulosottokelpoisuudessa ei ole ky-
symys yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien 
perusteista, joista on perustuslain 80 §:n 
1 momentin mukaan säädettävä lailla. Ehdo-
tetut valtuussäännökset ovat riittävän täsmäl-
lisiä ja tarkkarajaisia. 

Järjestelmä ei ehdotuksen mukaan muuttui-
si olennaisesti nykyisestä. Lakiehdotuksen 
voimaantulo- ja siirtymäsäännöksen mukaan 
lain voimaan tullessa suoraan ulosottokelpoi-
set saatavat säilyttäisivät tämän kelpoisuu-
tensa. Aiempaa tiukemmat vaatimukset, jotka 
koskevat suoran ulosottokelpoisuuden sää-
tämistä valtioneuvoston asetuksella, koskisi-
vat uusia säädöksiä.  

Hallitus edellä esitetyllä perusteella katsoo, 
että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavalli-
sessa säätämisjärjestyksessä.  

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 
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Lakiehdotukset 

 
 
 
 
 
 

1. 

Ulosottokaari 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 

1 luku 

Yleiset säännökset 

Soveltamisala ja määritelmiä 

1 § 

Soveltamisala 

Tämän lain mukaisesti pannaan täytäntöön 
riita- tai rikosasiassa asetettu yksityisoikeu-
dellinen, tuomioon tai muuhun tässä laissa 
tarkoitettuun ulosottoperusteeseen sisältyvä: 

1) velvoite raha- tai tavarasuoritukseen 
(maksuvelvoite); 

2) velvoite luovuttaa toiselle kiinteää omai-
suutta tai määrätty irtain omaisuus; 

3) velvoite luovuttaa toisen hallintaan kiin-
teää omaisuutta, rakennus, huoneisto, muu ti-
la tai sen osa taikka velvoite muuttaa sieltä 
pois (häätö); 

4) velvoite tehdä jotakin; 
5) kielto tehdä jotakin ja velvoite sallia, et-

tä toinen tekee jotakin. 
Tämän lain 8 luvun mukaisesti pannaan 

täytäntöön oikeudenkäymiskaaren 7 luvussa 
tarkoitettu takavarikko tai muu turvaamis-
toimi. 

Hallintolainkäytössä ja hallintomenettelys-
sä asetettu 1 momentissa tarkoitettu velvoite 
pannaan täytäntöön tämän lain mukaisesti, 
jos siitä on tässä laissa tarkoitettu ulosottope-
ruste ja täytäntöönpano edellyttää tämän lain 
mukaisia toimia. 

 

2 § 

Suhde muuhun lainsäädäntöön 

Sen mukaan kuin siitä muussa laissa sääde-
tään, tämän lain mukaista menettelyä nouda-
tetaan myös täytäntöönpanossa, joka koskee: 

1) veroja, julkisia maksuja ja muita julkis-
oikeudellisia tai niihin rinnastettavia saata-
via; 

2) sakkoja sekä eräitä rikosoikeudellisia 
seuraamuksia ja valtiolle tuomittuja korvauk-
sia; 

3) lapsen huoltoa tai luovuttamista huolta-
jalleen ja tapaamisoikeutta; 

4) ulkomailla annettua tuomiota, välitys-
tuomiota tai muuta ulosottoperustetta; 

5) Euroopan unionin eräiden toimielinten 
tuomioita ja päätöksiä; 

6) osamaksukaupalla myytyä irtainta esi-
nettä; 

7) muuta kuin oikeudenkäymiskaaren 7 lu-
vussa tarkoitettua turvaamistointa. 
 

3 § 

Asianosaiset ja sivullinen 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) hakijalla sitä, joka on hakenut täytän-

töönpanoa; 
2) vastaajalla sitä, jota vastaan täytäntöön-

panoa on haettu; 
3) velkojalla maksuvelvoitteen täytäntöön-

panossa hakijaa ja muuta henkilöä, jolla on 
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oikeus saada maksu ulosmitatusta omaisuu-
desta; 

4) velallisella maksuvelvoitteen täytän-
töönpanossa vastaajaa; 

5) asianosaisella 1—4 kohdassa tarkoitet-
tua henkilöä; 

6) sivullisella muuta kuin 1—5 kohdassa 
tarkoitettua henkilöä. 

Henkilöllä tarkoitetaan myös yhteisöä, lai-
tosta ja säätiötä. Henkilöstä, joka vastaa haki-
jan saatavasta vain omistamansa esineen ar-
volla, on soveltuvin osin voimassa, mitä ve-
lallisesta säädetään. 
 

4 § 

Hakijan saatava 

Hakijan saatavalla tarkoitetaan ulosottope-
rusteessa vahvistettua pääomaa, pääomalle 
ulosottoperusteen mukaan laskettavaa korkoa 
sekä ulosottoperusteessa maksettavaksi mää-
rättyjä kuluja korkoineen taikka sitä osaa 
edellä mainituista, johon hakija on rajoittanut 
hakemuksensa. 
 

5 § 

Sähköinen viesti 

Jollei tässä laissa toisin säädetä, sähköises-
tä viestistä on voimassa, mitä sähköisestä 
asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa 
laissa (13/2003) säädetään. Jos sähköisen 
viestin lähettäjästä on epäselvyyttä, ulosot-
tomiehen tulee varmistaa viestin oikeellisuus. 
 

6 § 

Asiakirjan lähettäminen 

Asiakirja saadaan lähettää ulosottomiehelle 
postitse lähettäjän omalla vastuulla. 

Asiakirjan saapumispäiväksi katsotaan se 
päivä, jona lähetys on saapunut ulosottomie-
hen toimipaikkaan tai postilokeroon taikka 
kun ulosottomiehelle on toimitettu ilmoitus 
lähetyksen saapumisesta postiyritykseen. 

Lähettäjän on huolehdittava siitä, että asia-
kirja, jonka toimittamiselle on säädetty tai 
asetettu määräaika, saapuu ulosottomiehelle 
määräajassa. 

Ulosottoviranomaiset 

7 § 

Ulosottomiehet 

Ulosottomiehinä toimivat kihlakunnan-
voudit ja heidän alaisinaan kihlakun-
nanulosottomiehet. Kihlakunnanulosottomie-
helle kuuluvat ne tehtävät, jotka kihlakun-
nanvouti hänelle määrää. 

Kihlakunnanvoudin tulee valvoa, että kih-
lakunnanulosottomiehet ja 8 §:ssä tarkoitetut 
muut alaisensa virkamiehet hoitavat heille 
annetut tehtävät lainmukaisesti ja asianmu-
kaisesti sekä noudattavat heille annettuja 
määräyksiä. 

Kihlakunnanvouti voi siirtää antamansa 
tehtävän toiselle alaiselleen virkamiehelle tai 
ottaa tehtävän itse hoitaakseen. 
 

8 § 

Muut virkamiehet 

Kihlakunnanvouti saa tarvittaessa määrätä 
myös muulle alaiselleen virkamiehelle kihla-
kunnanulosottomiehelle kuuluvia täytän-
töönpanotehtäviä, jos virkamies täyttää kih-
lakunnanulosottomiehen kelpoisuusvaati-
mukset. Tällöin virkamiehestä on voimassa, 
mitä kihlakunnanulosottomiehestä säädetään. 
 

9 § 

Kihlakunnanvoudin yksinomainen toimivalta 

Kihlakunnanvoudin tulee itse:  
1) päättää 2 luvun 8 §:ssä tarkoitetun lain-

voimaa vailla olevan ulosottoperusteen täy-
täntöönpanosta, 15 §:ssä tarkoitetuista pe-
ruuttamistoimista sekä 22 ja 23 §:ssä tarkoi-
tetusta kuittauksesta, 3 luvun 6 §:n 1 momen-
tissa tarkoitetusta täytäntöönpanosta saamis-
todisteen puuttuessa, 43 §:ssä tarkoitetusta 
vakuuden hyväksymisestä, 92 §:ssä tarkoite-
tun suorituskiellon antamisesta, 109 §:ssä 
tarkoitetun asiantuntijan käyttämisestä ja 
110 §:ssä tarkoitetun toimitsijan asettamises-
ta, 4 luvun 14 §:ssä tarkoitetun keinotekoisen 
järjestelyn sivuuttamisesta, 38 §:ssä tarkoite-
tun määräämiskiellon soveltamisesta, 46 §:n 
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2 momentissa tarkoitetusta maksukiellosta 
sekä 73 ja 74 §:ssä tarkoitetusta yhteisomis-
tusesineen ulosmittauksesta sekä 7 luvun 
12—17 §:ssä tarkoitetusta täytäntöönpanosta; 

2) antaa asianosaiselle 3 luvun 9 §:ssä tar-
koitettu ohjaus;  

3) päättää 3 luvun 59 §:n 1 momentissa 
tarkoitetun noutouhan asettamisesta ja nou-
tamista koskevan pyynnön tekemisestä polii-
sille;  

4) päättää uhkasakon asettamisesta ja tehdä 
hakemus uhkasakon tuomitsemiseksi; 

5) myydä ulosmitattu kiinteä omaisuus, 
4 luvun 3 §:ssä tarkoitettu alus ja kiinnitys-
kelpoinen auto sekä huoneiston tai rakennuk-
sen hallintaan oikeuttava osakeyhtiön osake, 
5 luvun 82 §:ssä tarkoitettu yhteisomistusesi-
ne ja muu omaisuus, jos siihen kohdistuu 
kiinnityksiä, panttioikeuksia tai muita va-
kuusoikeuksia; 

6) jakaa 5 kohdassa mainitun omaisuuden 
kauppahinta ja muun omaisuuden kauppahin-
ta silloin, kun 5 luvun 32 tai 44 §:ssä tarkoi-
tettu asianosaisluettelo on laadittu; 

7) asettaa maksu- tai palautusvelvollisuus 
2 luvun 16 §:n, 3 luvun 46 §:n, 4 luvun 
47 §:n, 5 luvun 25 §:n taikka 9 luvun 2 §:n 
2 momentin tai 4 §:n nojalla; 

8) päättää 8 luvun 13 §:ssä tarkoitetun tur-
vaamistoimen myöntämisestä; 

9) päättää itseoikaisusta, täytäntöönpanorii-
taosoituksen antamisesta sekä täytäntöönpa-
non keskeyttämisestä; 

10) toimittaa tilitys osamaksukaupan myy-
jän ja ostajan välillä;  

11) päättää lapsen huoltoa ja tapaamisoi-
keutta koskevan päätöksen täytäntöönpanos-
ta; sekä 

12) hoitaa muussa laissa kihlakunnan-
voudin yksinomaiseen toimivaltaan säädetyt 
tehtävät.  
 
 
 

10 § 

Tuomioistuimet 

Yleiset tuomioistuimet toimivat ulosotto-
asioissa muutoksenhakuviranomaisina sekä 
käsittelevät niiden tehtäviksi erikseen sääde-
tyt ulosottoasiat. 

Ulosottotoimen hallinto 

11 § 

Ulosottolaitoksen organisaatio 

Ulosottolaitos muodostuu keskushallinnos-
ta ja sen alaisista paikallisista ulosottoviras-
toista. 

Keskushallinnosta huolehtii valtakunnalli-
nen ulosoton hallintovirasto (hallintovirasto). 
Hallintovirasto ja ulosottovirastot kuuluvat 
oikeusministeriön hallinnonalaan. 

Ulosottoviraston toimialue (ulosottopiiri) 
muodostuu yhdestä tai useammasta kihla-
kunnasta. Toimialueista säädetään oikeusmi-
nisteriön asetuksella. Oikeusministeriö päät-
tää ulosottoviraston toimipaikoista. 
 

12 § 

Hallintovirasto 

Hallintovirastolle kuuluu hallinnollinen 
ulosottotoimen yleinen johto, ohjaus ja val-
vonta. Hallintoviraston tulee erityisesti huo-
lehtia ulosottolaitoksen palvelujen alueelli-
sesta saatavuudesta. 

Hallintoviraston päällikön nimittää oi-
keusministeriö. Muutoin hallintoviraston ni-
mestä, tehtävistä, viroista ja muusta järjestä-
misestä säädetään erikseen lailla. 
 

13 § 

Ulosottovirastot 

Ulosottovirastoissa toimivat kihlakunnan-
voudit ja heidän alaisensa virkamiehet. Vi-
raston päällikkönä toimii johtava kihlakun-
nanvouti. 

Ulosottoviraston päällikkö vahvistaa viras-
ton työjärjestyksen. 

Paikallisesta ulosottoviranomaisesta Ahve-
nanmaan maakunnassa säädetään erikseen. 
 

14 § 

Nimittäminen ja kelpoisuusvaatimukset 

Johtavan kihlakunnanvoudin ja kihlakun-
nanvoudin nimittää hallintovirasto. 



 HE 83/2006 vp 
  

 

111

Kihlakunnanvoudiksi voidaan nimittää oi-
keustieteen kandidaatin tai oikeustieteen 
maisterin tutkinnon suorittanut Suomen kan-
salainen, joka on hyvin perehtynyt ulosotto-
toimeen tai joka on saavuttanut muissa tehtä-
vissä viran menestyksellisen hoitamisen edel-
lyttämän taidon ja jolla on tehtävään tarvitta-
vat henkilökohtaiset ominaisuudet. Johtavak-
si kihlakunnanvoudiksi nimitettävältä edelly-
tetään edellä mainitun lisäksi hyvää johta-
mistaitoa. 

Kihlakunnanulosottomiehen nimittämisestä 
ja kelpoisuusvaatimuksista säädetään valtio-
neuvoston asetuksella.  
 

Esteellisyys ja asianmukaisuuden vaatimus 

15 § 

Esteellisyysperusteet 

Ulosottomies on esteellinen, jos: 
1) ulosottomies tai hänen läheisensä on 

ulosottoasiassa asianosainen taikka asiassa 
väitteen tai vaatimuksen esittänyt sivullinen; 

2) ulosottomies toimii hallituksen, hallin-
toneuvoston tai niihin rinnastettavan toimi-
elimen jäsenenä taikka toimitusjohtajana tai 
sitä vastaavassa asemassa sellaisessa yhtei-
sössä, säätiössä tai julkisoikeudellisessa lai-
toksessa tai liikelaitoksessa, joka on asian-
osainen taikka asiassa väitteen tai vaatimuk-
sen esittänyt sivullinen; 

3) ulosottomiehellä tai hänen läheisellään 
on odotettavissa asiasta hyötyä tai vahinkoa; 

4) ulosottomies on oikeudenkäynnissä tai 
viranomaisen käsiteltävänä olevassa asiassa 
asianosaisen vastapuoli, paitsi jos kysymys 
on ulosottomiehelle kuuluvasta virka-asiasta 
tai jos asianosainen on pannut asian vireille 
aiheuttaakseen esteellisyyden tai muuten sel-
västi perusteetta; 

5) ulosottomies on toiminut asiassa asian-
osaisen asiamiehenä; 

6) ulosottomiehen ja asianosaisen välillä on 
ulosottomiehen virkasuhteen ulkopuolinen 
palvelus- tai toimeksiantosuhde taikka muu 
sellainen suhde, joka asian laatu ja olosuhteet 
kokonaisuutena huomioon ottaen antaa pe-
rustellun aiheen epäillä ulosottomiehen puo-
lueettomuutta asiassa. 

Ulosottomies on esteellinen myös, jos jokin 

muu 1 momentissa tarkoitettuun seikkaan 
rinnastettava seikka antaa perustellun aiheen 
epäillä hänen puolueettomuuttaan asiassa. 
 

16 § 

Läheiset 

Läheisellä tarkoitetaan 15 §:ssä ulosotto-
miehen: 

1) puolisoa ja entistä puolisoa; 
2) lasta, lapsenlasta, sisarusta, vanhempaa, 

isovanhempaa, ulosottomiehelle muuten eri-
tyisen läheistä henkilöä ja edellä mainitun 
henkilön puolisoa sekä ulosottomiehen sisa-
ruksen lasta ja vanhemman sisarusta; 

3) puolison lasta, lapsenlasta, sisarusta, 
vanhempaa ja isovanhempaa. 

Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita ja 
avioliitonomaisissa olosuhteissa eläviä. Lä-
heisiä ovat myös vastaavat puolisukulaiset. 
 

17 § 

Esteellisyyden vaikutus 

Ulosottomies ei saa ryhtyä täytäntöön-
panoon, jos hän on esteellinen, eikä jatkaa 
täytäntöönpanoa, jos hän myöhemmin tulee 
tai havaitsee itsensä esteelliseksi. Ulosotto-
mies ei ole velvollinen erikseen selvittämään 
15 §:n 2 momentissa tarkoitettua esteellisyyt-
tä yksinkertaisessa asiassa, jossa menettely 
on kaavamainen. 
 

18 § 

Esteellisyysväite 

Väite ulosottomiehen esteellisyydestä on 
esitettävä heti, kun esteellisyysperuste on tul-
lut väitteen esittäjän tietoon. Väitteen esittä-
jän on perusteltava väitteensä. 

Selvästi perusteettoman esteellisyysväit-
teen ulosottomies saa itse ratkaista. Muun 
väitteen ratkaisee se ulosottoviranomainen, 
joka määrää ulosottomiehelle sijaisen. Jos es-
teellisyysväite hyväksytään, esteettömän 
ulosottomiehen tulee jatkaa asian käsittelyä 
sekä tarkastaa siihen mennessä tehdyt toimet 
ja suorittaa mahdollinen itseoikaisu. 

Ulosottoviranomaisen päätökseen, jolla es-
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teellisyysväite on hylätty, voidaan hakea 
muutosta vain samalla, kun valitetaan suori-
tetusta täytäntöönpanotoimesta. Sen jälkeen 
kun ulosottomies on suorittanut täytäntöön-
panotoimen, sen toimen osalta ei voida ilman 
pätevää syytä vedota aiemmin tiedossa ollee-
seen 15 §:n 2 momentissa tarkoitettuun seik-
kaan. 
 

19 § 

Asianmukaisuuden vaatimus 

Ulosottomiehen tulee toimia virkatehtävis-
sään asianmukaisesti ja puolueettomasti. 
Täytäntöönpanotehtävät tulee suorittaa jou-
tuisasti, tehokkaasti ja tarkoituksenmukaises-
ti aiheuttamatta vastaajalle tai sivulliselle 
suurempaa haittaa kuin täytäntöönpanon tar-
koitus vaatii. Ulosottomiehen tulee edistää 
vastaajan omatoimisuutta ja asianosaisten vä-
listä sovinnollisuutta ulosottoasiassa sopival-
la tavalla. 
 
 

20 § 

Avoimuuden vaatimus 

Ulosottomiehen tulee tiedustelun johdosta 
ja havaitessaan tilanteen niin vaativan oma-
toimisesti ilmoittaa velalliselle tämän oikeu-
desta pyytää ulosoton määrän rajoittamista 
sekä antaa asianosaisille tarvittaessa muuta 
ohjausta ulosottoasiassa ja tietoja täytäntöön-
panon vaiheesta samoin kuin muista asian-
osaisille merkityksellisistä seikoista. 
 
 

21 § 

Hyödyn tavoittelun ja sopimattoman menette-
lyn kielto 

Ulosottoasioita käsittelevä virkamies ei saa 
asemaansa tai siinä saatuja tietoja hyväksi 
käyttäen toimia omaksi tai toisen hyödyksi 
eikä muutoinkaan sopimattomasti tavalla, jo-
ka on vastoin asianosaisen etua tai joka on 
omiaan horjuttamaan luottamusta ulosotto-
toimen asianmukaisuuteen tai puolueetto-
muuteen. 

22 § 

Elinkeinotoimintaa koskevat rajoitukset 

Ulosottoasioita käsittelevä virkamies ei saa 
itse tai välikäsien kautta: 

1) periä yksityisesti saatavia toisen lukuun, 
jollei kysymyksessä ole 16 §:ssä tarkoitetun 
läheisen saatava; 

2) hankkia perintätarkoituksessa itselleen 
tai läheiselleen saatavia; 

3) eri korvausta vastaan suorittaa sellaisia 
ulosottotoimituksiin liittyviä tehtäviä, jotka 
voidaan tarkoituksenmukaisesti antaa ulko-
puolisten hoidettaviksi; 

4) hankkia itselleen tai läheiselleen talou-
dellista etua toisen harjoittamasta 1—3 koh-
dassa tarkoitetusta toiminnasta. 
 

23 § 

Oikeus hankkia ulosmitattua omaisuutta 

Ulosottomies ei saa siinä asiassa, jossa hän 
on suorittanut täytäntöönpanotoimia, itse tai 
välikäsien kautta hankkia itselleen tai toiselle 
omaisuutta, joka on ulosmitattu tai muuten 
täytäntöönpanon kohteena. Ulosottoasioita 
käsittelevä virkamies ei saa hankkia täytän-
töönpanon kohteena olevaa omaisuutta 
muussakaan tapauksessa, jos sitä voidaan pi-
tää 21 §:ssä tarkoitetulla tavalla sopimatto-
mana. 
 

Ulosottorekisteri 

24 § 

Ulosoton tietojärjestelmä ja ulosottorekisteri 

Ulosoton tietojärjestelmä on ulosottoviran-
omaisille kuuluvien tehtävien hoitamista var-
ten perustettu ja ulosottoviranomaisten valta-
kunnalliseen käyttöön tarkoitettu automaatti-
sen tietojenkäsittelyn avulla ylläpidettävä tie-
tojärjestelmä. Hallintovirasto huolehtii tieto-
järjestelmän ylläpitämisestä ja kehittämises-
tä. 

Ulosoton tietojärjestelmään kuuluu ulosot-
torekisteri, jota pidetään ja käytetään ulosot-
toviranomaisille kuuluvien tehtävien suorit-
tamista varten. Rekisteri koostuu valtakun-
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nallisesta hakemisto-osasta ja paikallisesti yl-
läpidetyistä rekisterin osista. 

Tietojärjestelmän ja ulosottorekisterin tar-
koitus on edistää ulosottoasioiden tarkoituk-
senmukaista ja velalliskohtaista käsittelyä 
sekä sähköistä asiointia samoin kuin ulosoton 
hallinnon johto-, ohjaus-, tarkastus- ja val-
vontatehtävien sekä tilastoinnin suorittamis-
ta. 
 

25 § 

Rekisterinpitäjät 

Ulosottorekisteriä pitävät paikalliset ulos-
ottoviranomaiset yhdessä. Tiedot tallettanut 
viranomainen vastaa tallettamiensa tietojen 
virheettömyydestä sekä tallettamisen ja käy-
tön laillisuudesta omien tehtäviensä hoidos-
sa. Hallintovirasto huolehtii rekisterin ylei-
sestä ylläpidosta sekä antaa määräyksiä tieto-
jen teknisestä tallettamis- ja käsittelytavasta. 
 

26 § 

Rekisterin tietosisältö 

Ulosottorekisteriä varten saadaan paikalli-
siin rekisterin osiin kerätä ja niihin tallettaa: 

1) ulosottoasioiden hallintaa varten asian-
osaisten ja heidän edustajiensa tunniste- ja 
yhteystietoja sekä tietoja tilitysosoitteesta, 
täytäntöönpanon tai saatavan laadusta, haki-
jan saatavasta, ulosottomiehen suorittamista 
täytäntöönpanotoimista ja niiden ajasta, ker-
tyneistä ja hakijalle tilitetyistä rahamääristä, 
täytäntöönpanon esteistä, passiivisaatavaksi 
merkitsemisestä samoin kuin muita vastaavia 
ulosottoasiaa ja täytäntöönpanotoimituksia 
koskevia tietoja (asianhallintatiedot); 

2) viranomaisten yhteistoiminnan järjestä-
mistä varten tietoja tai pyyntöjä saada tietoja 
velallisen olinpaikasta tai omaisuudesta (yh-
teistoimintatiedot); 

3) asianosaiselta tai sivulliselta saatuja ja 
ulosottoviranomaisen muulla tavoin hankki-
mia ulosottoasiaan liittyviä tietoja, ei kuiten-
kaan henkilötietolain (523/1999) 11 §:ssä 
mainittuja arkaluonteisia henkilötietoja, lu-
kuun ottamatta ulosmittaukseen vaikuttavia 
tietoja velallisen saamista sosiaalihuollon 
etuuksista (erityistiedot). 

Rekisterin hakemisto-osaan saadaan tallet-
taa sellaisia asianhallintatietoja, jotka ovat 
tarpeen asian löytämiseksi paikallisista rekis-
terin osista. 
 

27 § 

Oikeus käsitellä tietoja 

Ulosottorekisteriä varten kerättyjen ja sii-
hen talletettujen henkilötietojen käsittelyyn 
sovelletaan henkilötietolakia, jollei jäljempä-
nä toisin säädetä. 

Kihlakunnanvoudit, heidän alaisensa vir-
kamiehet sekä oikeusministeriön ja hallinto-
viraston asianomaiset virkamiehet saavat 
ulosottoasiassa tai ulosoton hallintoasiassa 
käsitellä salassapitosäännösten estämättä 
26 §:ssä mainittuja tietoja, erityistietoja kui-
tenkin vain asiassa välttämättömin osin. 
 

28 § 

Rekisteröidyn tarkastusoikeus 

Jos henkilötietolain mukainen rekiste-
röidyn tarkastusoikeus tuntuvasti vaikeuttaisi 
täytäntöönpanoa, tarkastusoikeutta voidaan 
tarpeellisin osin lykätä, kunnes tarvittavat 
ulosmittaukset tai muut täytäntöönpanotoi-
met on suoritettu ja omaisuus on otettu ulos-
ottomiehen haltuun, enintään kuitenkin kuusi 
kuukautta tarkastusoikeutta koskevan pyyn-
nön esittämisestä. 

Jos tarkastusoikeutta on lykätty, tietosuoja-
valtuutettu voi sen lisäksi, mitä muualla sää-
detään, rekisteröidyn pyynnöstä tarkastaa re-
kisterissä olevien rekisteröityä koskevien tie-
tojen lainmukaisuuden. 
 
 

29 § 

Tietojen poistaminen 

Ulosottorekisteristä on poistettava: 
1) asianhallintatiedot 30 vuoden kuluttua 

asian vireilletulosta; 
2) yhteistoimintatiedot, kun niitä ei enää 

tarvita, kuitenkin viimeistään, kun asian vi-
reilläolo tai passiivirekisteröinnin aika päät-
tyy; 
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3) erityistiedot 10 vuoden kuluttua merkin-
nän tekemisestä tai tätä aikaisemmin, jollei 
tietoja ilmeisesti enää tarvita. 

Erityistiedot saadaan säilyttää kauemmin 
kuin 10 vuotta, jos siihen on perusteltua ai-
hetta, ei kuitenkaan yli 20 vuotta merkinnän 
tekemisestä. 
 
Rekisteritietojen julkisuus ja luovuttaminen 

30 § 

Rekisteritietojen julkisuus 

Ulosottorekisteriin talletetut tiedot, joista 
voidaan antaa 31 §:n 1 momentissa tarkoitet-
tu todistus, ovat julkisia, ja muut rekisterin 
tiedot salassa pidettäviä. 
 

31 § 

Todistus ulosottorekisteristä 

Jokaisella on oikeus saada paikalliselta 
ulosottoviranomaiselta nimeämäänsä henki-
löä ulosottoasian vastaajana koskeva todistus 
ulosottorekisteristä. Todistukseen merkitään 
pyynnön esittämispäivää edeltäneiden kah-
den vuoden aikana talletetut seuraavat tiedot: 

1) hakijan ja vastaajan nimi sekä vastaajan 
syntymäaika ja kotikunta; 

2) ulosottoasia, sen vireilläoloaika ja pas-
siivisaatavaksi rekisteröinti; 

3) hakijan saatavan määrä ja hakijalle tili-
tetty määrä; 

4) estetodistuksen laatu ja päivämäärä. 
Todistus annetaan tulosteena ulosoton tie-

tojärjestelmästä. Jollei 1 momentissa mainit-
tuja rekisterimerkintöjä ole, myös siitä anne-
taan todistus. 

Todistus voidaan antaa pyyntöä edeltävien 
neljän vuoden ajalta, jos pyytäjä osoittaa, että 
tieto on tarpeen hänen toimeentulonsa tai 
muutoin painavan yksityisen etunsa taikka 
tärkeän yleisen edun turvaamiseksi. 

Ennen todistuksen antamista todistuksen 
pyytäjän nimi, ammatti ja asuinpaikka sekä 
keskeinen 3 momentissa tarkoitettu perustelu 
tulee tallettaa ulosoton tietojärjestelmään. 
Rekisteröidyn pyynnöstä hänelle on annetta-
va tieto siitä, kenelle on viimeisten kuuden 
kuukauden aikana annettu häntä koskeva to-

distus ulosottorekisteristä 
Alaikäistä koskevista todistuksista sääde-

tään 3 luvun 113 §:n 2 momentissa. 
 

32 § 

Luottotietotoiminnan harjoittajan oikeus tie-
donsaantiin 

Luottotietotoiminnan harjoittajalla on oi-
keus salassapitovelvollisuuden estämättä 
saada asianhallintatiedot pyyntöä edeltävien 
kahden kuukauden ajalta sellaisista maksu-
velvoitteen täytäntöönpanoa koskevista ulos-
ottoasioista, joissa on annettu estetodistus. 

Tiedot suppeaa ulosottoa koskevasta este-
todistuksesta saadaan antaa vain sillä ehdolla, 
että luottotietotoiminnan harjoittaja poistaa 
ne kokonaan rekisteristä, jos velallinen mak-
saa sen velan, jota perittiin suppeassa ulos-
otossa. 

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-
moitettava siitä luottotietotoiminnan harjoit-
tajalle rekisterimerkintöjen poistamista var-
ten. 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. 
 

33 § 

Viranomaisten välinen tietojen luovuttami-
nen 

Sen lisäksi, mitä muussa laissa säädetään 
ulosottoviranomaisen oikeudesta tai velvolli-
suudesta luovuttaa tietoja, viranomaisella ja 
muulla julkista tehtävää hoitavalla on oikeus 
salassapitosäännösten estämättä saada ulosot-
torekisteristä tehtäviensä hoitamiseksi tarvit-
semansa asianhallintatiedot pyyntöä edeltä-
vien neljän vuoden ajalta sekä yhteistoimin-
tatietoja. Tiedot voidaan luovuttaa sähköises-
sä muodossa, jos tietojen vastaanottajalla on 
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henkilötietojen suojaa koskevien säännösten 
mukaan oikeus tallettaa ja käyttää sellaisia 
henkilötietoja. 

Mitä 1 momentissa säädetään, ei rajoita tie-
tojen antamista 3 luvun 70 ja 71 §:n nojalla. 
Mainituissa pykälissä tarkoitetuilla tietojen-
saajilla on oikeus niissä mainittujen tehtävi-
ensä hoitamiseksi saada salassapitosäännös-
ten estämättä teknisen käyttöyhteyden avulla 
tiedot myös ulosoton tietojärjestelmän valta-
kunnallisesta hakemisto-osasta. 

Ulosottomiehen oikeudesta oma-aloit-
teisesti luovuttaa tietoja ja kiellosta luovuttaa 
tietoja on ulosottorekisteriin talletettujen tie-
tojen osalta voimassa, mitä 3 luvun 72 ja 
73 §:ssä säädetään. 
 

34 § 

Asianosaiselle annettava tuloste 

Henkilölle, joka on tai on ollut vastaajana 
tai hakijana ulosottoasiassa, tulee pyynnöstä 
antaa muut kuin henkilötunnusta ja yhteystie-
toja sekä tilitysosoitetta koskevat asianhallin-
tatiedot sisältävä tietojärjestelmän tuloste 
edeltävien neljän vuoden ajalta ja tarvittaessa 
tätä pitemmältä ajalta. Takaajalla ja muulla, 
jonka maksuvelvollisuuteen tietyn saatavan 
vanhentumisella ja määrällä saattaa olla mer-
kitystä, on vastaava oikeus kyseisen saatavan 
osalta. Mitä tässä säädetään, ei vaikuta asian-
osaisen oikeuteen saada tietoja viranomaisten 
toiminnan julkisuudesta annetun lain 
(621/1999) nojalla. 

Jollei se ole ilmeisen tarpeetonta, asian-
osaisille tulee määräajoin antaa tietoja ulos-
oton tietojärjestelmästä ulosottoasiassa ker-
tyneistä ja perimättä olevista määristä sekä 
muista vastaavista seikoista niin kuin valtio-
neuvoston asetuksella säädetään. Tiedot voi-
daan antaa sähköisesti. Asianosaiselle voi-
daan antaa mahdollisuus seurata tietojärjes-
telmästä 31 §:n 1 momentissa mainittujen tie-
tojen avulla asiansa käsittelyä. 
 

35 § 

Tietojen luovuttaminen teknisen käyttöyhtey-
den avulla 

Hallintovirasto voi päättää teknisen käyt-

töyhteyden perustamisesta ja tietojen luovut-
tamisesta sen avulla ulosottorekisteristä, jos 
tietojen vastaanottajalla on lain mukaan oi-
keus saada tietoja ulosottoviranomaiselta 
sähköisessä muodossa. Ennen käyttöyhtey-
den avaamista tietojen vastaanottajan on esi-
tettävä selvitys siitä, että tietojen suojaukses-
ta huolehditaan asianmukaisesti. 
 
 

2 luku 

Ulosottoperusteet 

Ulosottoperuste täytäntöönpanon edellytyk-
senä 

1 § 

Yleinen säännös 

Ulosottoasian vireilletulo ja täytäntöönpa-
no edellyttävät, että hakijalla on 2 §:ssä tar-
koitettu ulosottoperuste, jossa vastaajalle on 
asetettu 1 luvun 1 §:ssä tarkoitettu velvoite 
tai määrätty turvaamistoimi, eikä siinä tarkoi-
tettu oikeus ole lakannut maksun, vanhentu-
misen tai muun syyn vuoksi. Ulosottomiehen 
on tarkistettava, ettei saatava ole vanhentu-
nut, sekä pyydettävä asianosaisilta selvitystä, 
jos oikeuden lakkaamisesta on epäselvyyttä. 

Vakuusoikeuden haltijan oikeudesta saada 
maksu ilman ulosottoperustetta säädetään 4 
ja 5 luvussa. Ulosottomies saa ilman eri 
ulosottoperustetta panna täytäntöön ulosot-
tomenettelystä johtuvia velvoitteita niin kuin 
tässä laissa säädetään. 
 

2 § 

Ulosottoperusteiden luettelo 

Ulosottoperusteita ovat seuraavat asiakirjat: 
1) tuomioistuimen riita- tai rikosasiassa an-

tama tuomio; 
2) tuomioistuimen antama turvaamistoimi-

päätös; 
3) välitystuomio, joka on annettu väli-

miesmenettelystä annetussa laissa (967/1992) 
tai muussa laissa säädetyssä välimiesmenet-
telyssä, ja sellaisella välitystuomiolla vahvis-
tettu sovinto; 
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4) osamaksukauppaa koskeva ulosottomie-
hen tilityspöytäkirja, vahvistettu elatusapu-
sopimus sekä sellainen sitoumus tai saamis-
todiste, jonka täytäntöönpanosta tämän lain 
mukaisessa järjestyksessä säädetään muussa 
laissa; 

5) hallintotuomioistuimen päätös ja muun 
viranomaisen päätös hallintolainkäyttöasias-
sa; 

6) valtioneuvoston, ministeriön, valtion 
keskushallintoon kuuluvan viraston ja lää-
ninhallituksen päätös sekä muu hallintopää-
tös, jos sen täytäntöönpanosta tämän lain 
mukaisessa järjestyksessä säädetään muussa 
laissa. 

Mitä tässä laissa säädetään tuomiosta, kos-
kee soveltuvin osin myös tuomioistuimen rii-
ta- tai rikosasiassa antamaa päätöstä, määrä-
ystä ja väliaikaista määräystä sekä tuomiois-
tuimen vahvistamaa sovintoa. 
 
 
 

Tuomion lainvoimaisuus 

3 § 

Lainvoimainen tuomio 

Lainvoimainen tuomio pannaan täytäntöön 
hakijalta vakuutta vaatimatta. Vastaaja ei voi 
vakuudella estää täytäntöönpanoa. 

Ylimääräinen muutoksenhaku ei estä lain-
voimaisen tuomion täytäntöönpanoa. Yli-
määräistä muutoksenhakemusta käsittelevä 
tuomioistuin voi kuitenkin kieltää tai kes-
keyttää täytäntöönpanon noudattaen soveltu-
vin osin, mitä 10 luvun 20—26 §:ssä sääde-
tään. 
 
 

4 § 

Lainvoimaa vailla oleva tuomio 

Jollei muualla toisin säädetä, lainvoimaa 
vailla oleva tuomio pannaan muutoksenhaun 
estämättä täytäntöön niin kuin 5—12 §:ssä 
säädetään. Jos tuomioistuin on lain nojalla 
määrännyt antamansa tuomion täytäntöön-
panosta ennen sen lainvoimaisuutta, on mää-
räystä noudatettava. 

5 § 

Käräjäoikeuden maksutuomio 

Lainvoimaa vailla oleva käräjäoikeuden 
tuomio, jossa on asetettu maksuvelvoite, saa-
daan panna täytäntöön, jollei velallinen aseta 
vakuutta hakijan saatavasta, ulosottomaksus-
ta ja mahdollisista täytäntöönpanokuluista. 
Vakuus voidaan asettaa myös osaksi siten, 
että se yhdessä ulosmitatun omaisuuden 
kanssa kattaa edellä mainitun määrän. 

Ulosmitattu omaisuus saadaan myydä il-
man velallisen suostumusta vain, jos omai-
suuden arvo alentuu nopeasti tai omaisuuden 
hoitokulut ovat korkeat ja hakija asettaa va-
kuuden myynnin mahdollisesti aiheuttamasta 
vahingosta ja täytäntöönpanokuluista. Jollei 
hakija aseta vakuutta, ulosmittaus voidaan 
peruuttaa. 

Kertyneet varat saadaan tilittää vakuutta 
vastaan. 
 

6 § 

Häätöä edellyttävä käräjäoikeuden tuomio 

Lainvoimaa vailla oleva käräjäoikeuden 
häätötuomio saadaan panna täytäntöön, jos 
hakija asettaa vakuuden tuomion kumoami-
sesta tai muuttamisesta aiheutuvan korvaus-
velvollisuuden, täytäntöönpanokulujen ja 
täytäntöönpanon peruuttamistointen varalta. 

Mitä 1 momentissa säädetään, koskee myös 
käräjäoikeuden lainvoimaa vailla olevaa 
tuomiota, jossa vastaaja velvoitetaan luovut-
tamaan hakijalle kiinteää omaisuutta taikka 
osakekirja tai muu asiakirja, joka oikeuttaa 
asuin- tai muiden tilojen hallintaan, jos täy-
täntöönpano edellyttää häätöä. 
 

7 § 

Irtaimen omaisuuden luovutusvelvoitetta 
koskeva käräjäoikeuden tuomio 

Lainvoimaa vailla oleva käräjäoikeuden 
tuomio, jossa vastaaja velvoitetaan luovutta-
maan hakijalle määrätty irtain omaisuus, saa-
daan panna täytäntöön, jos hakija asettaa va-
kuuden omaisuuden takaisin antamisesta ja 
täytäntöönpanokuluista. Muussa tapauksessa 
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ulosottomiehen on hakijan pyynnöstä varmis-
tettava omaisuuden säilyminen, kunnes tuo-
mio on lainvoimainen noudattaen soveltuvin 
osin, mitä takavarikosta säädetään 8 luvussa. 
 

8 § 

Muuta velvoitetta koskeva käräjäoikeuden 
tuomio 

Lainvoimaa vailla oleva käräjäoikeuden 
tuomio, joka koskee muuta kuin 5—7 §:ssä 
tarkoitettua velvoitetta, saadaan panna täy-
täntöön, jollei muutoksenhaku tule täytän-
töönpanon vuoksi hyödyttömäksi ja jos haki-
ja asettaa vakuuden tuomion kumoamisesta 
tai muuttamisesta aiheutuvan korvausvelvol-
lisuuden, täytäntöönpanokulujen ja täytän-
töönpanon peruuttamistointen varalta. 
 
 

9 § 

Yksipuolinen tuomio 

Lainvoimaa vailla oleva yksipuolinen tuo-
mio pannaan täytäntöön kuten lainvoimainen 
tuomio. 
 
 

10 § 

Hovioikeuden tuomio 

Lainvoimaa vailla oleva hovioikeuden 
tuomio, jonka osalta muutoksenhakuun tarvi-
taan valituslupa, pannaan täytäntöön kuten 
lainvoimainen tuomio. Kertyneet varat saa-
daan kuitenkin tilittää vain vakuutta vastaan. 

Hovioikeuden ensimmäisenä oikeusasteena 
antamasta lainvoimaa vailla olevasta tuomi-
osta on voimassa, mitä 5—8 §:ssä säädetään. 
 
 

11 § 

Tuomioistuimen antama väliaikaismääräys 

Oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 7 §:ssä 
tarkoitettu hallinnan tai rikkoutuneen olosuh-
teen palauttamista taikka muun toimenpiteen 
tekemistä koskeva väliaikaismääräys pan-

naan täytäntöön vaatimatta hakijalta vakuut-
ta. Vastaaja ei voi vakuudella estää täytän-
töönpanoa. 
 
 

12 § 

Tuomioistuimen vahvistama sovinto 

Sovinto, jonka tuomioistuin on vahvistanut, 
pannaan täytäntöön kuten lainvoimainen tuo-
mio. 
 

Keskeytysmääräys ja täytäntöönpanon pe-
ruuttaminen 

13 § 

Keskeytysmääräys 

Tuomioistuin voi käsittelemänsä valituksen 
tai takaisinsaantihakemuksen johdosta kieltää 
lainvoimaa vailla olevan tuomion tai yksi-
puolisen tuomion täytäntöönpanon tai määrä-
tä sen keskeytettäväksi (keskeytysmääräys). 
Tuomioistuin voi samalla tarvittaessa määrä-
tä, että jo suoritettu täytäntöönpanotoimi on 
peruutettava. Toimitettu häätö voidaan mää-
rätä peruutettavaksi vain painavasta syystä. 

Ulosottomiestä tulee tarvittaessa kuulla 
keskeytysmääräyksen johdosta. Keskeytys-
määräyksen antamisesta ja sen vaikutuksesta 
täytäntöönpanoon on muutoin soveltuvin 
osin voimassa, mitä 10 luvun 20—26 §:ssä 
säädetään. 
 

14 § 

Asian palauttaminen 

Muutoksenhakutuomioistuin voi palautta-
essaan tai siirtäessään asian alempaan tuo-
mioistuimeen määrätä, että jo toimitettu täy-
täntöönpano pysyy voimassa, kunnes alempi 
tuomioistuin on ratkaissut asian ja uuden 
ulosottoperusteen nojalla haetaan täytän-
töönpanoa. 

Tuomioistuin, johon asia on palautettu tai 
siirretty, voi erityisestä syystä ennen asian 
ratkaisemista määrätä täytäntöönpanon pe-
ruutettavaksi. Jos asia jää sillensä, täytän-
töönpano on määrättävä peruutettavaksi. 
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15 § 

Peruuttamistoimet ulosottoperusteen ku-
moamisen johdosta 

Jos ulosottoperusteena oleva tuomio kumo-
taan tai se raukeaa, ulosottoasian vireilläolo 
päättyy. Ulosottomiehen tulee tällöin suorit-
taa käytettävissään olevat peruuttamistoimet, 
vaikka myöhemmästä tuomiosta haetaan 
muutosta, jollei tuomioistuin ole kieltänyt pe-
ruuttamista tai määrännyt sitä keskeytettä-
väksi. Häätö peruuntuu kuitenkin vasta, kun 
myöhempi tuomio on lainvoimainen. 

Jos tuomiota muutetaan hakijan vahingok-
si, ulosottomiehen tulee ryhtyä asiassa tar-
peellisiin peruuttamistoimiin. 
 

16 § 

Velkojan palautusvelvollisuus 

Jos ulosottoperusteena oleva tuomio kumo-
taan tai sitä muutetaan, hakijan tai velkojan, 
joka on nostanut varoja tai saanut omaisuutta 
haltuunsa, on palautettava varat korkoineen 
ja omaisuus tuottoineen ulosottomiehelle. 
Jollei varoja tai omaisuutta palauteta, ulosot-
tomiehen tulee vastaajan pyynnöstä periä va-
rat ne nostaneelta tai hänen asettamastaan 
vakuudesta tämän lain mukaisesti taikka nou-
taa haltuun saatu omaisuus. 

Nostetulle rahamäärälle on maksettava 
korkoa korkolain (633/1982) 3 §:n 2 momen-
tin mukaisesti. Korko lasketaan siitä päiväs-
tä, jona varat tulivat ulosottomiehelle, siihen 
asti, kun kuukausi on kulunut myöhemmän 
tuomion antopäivästä tai varat on tätä ennen 
palautettu. Mainitun ajan jälkeen korkoa on 
maksettava korkolain 4 §:n 1 momentin mu-
kaisesti. 
 
 
 

17 § 

Hakijan korvausvelvollisuus ja korvausoi-
keudenkäynti 

Jos täytäntöönpano peruutetaan tuomion 
kumoamisen tai muuttamisen vuoksi, hakijan 
on korvattava vastaajalle kaikenlainen täy-

täntöönpanosta ja sen peruuttamisesta aiheu-
tunut vahinko. Korvaus määrätään noudatta-
malla soveltuvin osin, mitä vahingonkor-
vauslaissa (412/1974) säädetään. 

Korvausta koskeva kanne on nostettava 
siinä käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirin 
alueella täytäntöönpanotoimi on suoritettu. 
Kanne on nostettava vuoden kuluessa siitä, 
kun ulosottoperustetta koskevassa asiassa 
annettu tuomio on saanut lainvoiman ja täy-
täntöönpano on peruutettu. Kantajan on vii-
pymättä annettava ulosottomiehelle tieto kan-
teen vireillepanosta. 
 
 
 
Muun ulosottoperusteen täytäntöönpanokel-

poisuus 

18 § 

Turvaamistoimipäätös 

Lainvoimaa vailla olevan turvaamistoimi-
päätöksen täytäntöönpanosta säädetään oi-
keudenkäymiskaaren 7 luvun 14 §:ssä. Mitä 
tämän lain 8 luvussa säädetään vakuudesta, 
koskee turvaamistoimipäätöstä sen lainvoi-
maisuudesta riippumatta. 

Turvaamistoimipäätöksen täytäntöönpanon 
peruuttamisesta on voimassa, mitä 13—
15 §:ssä sekä 8 luvussa säädetään. 
 
 
 

19 § 

Välitystuomio 

Välitystuomio, jonka käräjäoikeus on mää-
rännyt pantavaksi täytäntöön, pannaan täy-
täntöön kuten tuomioistuimen lainvoimainen 
tuomio. Ylempi viranomainen tai tuomiois-
tuin, jossa on vireillä kanne välitystuomion 
kumoamisesta tai mitättömäksi julistamises-
ta, voi painavasta syystä kieltää täytäntöön-
panon tai määrätä sen keskeytettäväksi nou-
dattaen soveltuvin osin, mitä 10 luvun 20—
26 §:ssä säädetään. 

Jos välitystuomio kumotaan tai julistetaan 
mitättömäksi, noudatetaan, mitä tämän luvun 
15—17 §:ssä säädetään. 
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20 § 

Eräät muut asiakirjat 

Edellä 2 §:n 1 momentin 4 kohdassa maini-
tun tilityspöytäkirjan, elatusapusopimuksen, 
sitoumuksen ja saamistodisteen täytäntöön-
panokelpoisuudesta on voimassa, mitä muus-
sa laissa erikseen säädetään. 
 

21 § 

Hallintolainkäyttöpäätös ja hallintopäätös 

Lainvoimaa vailla oleva 2 §:n 1 momentin 
5 tai 6 kohdassa tarkoitettu hallintolainkäyt-
töpäätös tai hallintopäätös, jossa on asetettu 
maksuvelvoite, saadaan panna täytäntöön 
noudattaen, mitä 5 §:ssä säädetään. Jos pää-
töksessä on asetettu muu velvoite, päätös 
saadaan panna täytäntöön vasta, kun se on 
tullut lainvoimaiseksi. Jos kuitenkin päätök-
sessä on hallintolainkäyttölain (586/1996) 
31 §:n 2 momentin nojalla määrätty, että pää-
tös voidaan panna täytäntöön lainvoimaa 
vailla olevana, noudatetaan soveltuvin osin, 
mitä 6—8 §:ssä säädetään. Jos muussa laissa 
on lainvoimaisuutta koskeva eri säännös 
määrätynlaisessa asiassa annetun hallinto-
lainkäyttö- tai hallintopäätöksen täytäntöön-
panosta, on sitä noudatettava. 

Keskeytysmääräyksen ja muun vastaavan 
täytäntöönpanoa koskevan määräyksen an-
tamisesta on voimassa, mitä hallintolainkäyt-
tölain 32 ja 66 §:ssä säädetään. Jos hallinto-
päätös tai hallintolainkäyttöpäätös kumotaan 
tai sitä muutetaan, on voimassa, mitä tämän 
luvun 15—17 §:ssä säädetään. 
 

Kuittaus 

22 § 

Velallisen kuittausvaatimus 

Täytäntöönpanoa ei saa toimittaa siltä osin 
kuin velallinen vaatii hakijan saatavan kuit-
taamista sellaisen vastasaatavansa perusteel-
la, josta hänellä oli ennen ulosmittausta lain-
voimainen tuomio tai muu ulosottoperuste, 
joka voidaan panna täytäntöön kuten lain-
voimainen tuomio. Lisäksi kuittauksen edel-

lytysten on tullut myös muutoin täyttyä en-
nen ulosmittausta. 

Kuittaus tulee voimaan, kun velallinen il-
moittaa kuittausvaatimuksensa ulosottomie-
helle. Ilmoitus on tehtävä viimeistään silloin, 
kun velallinen on saanut tiedon toimitetusta 
ulosmittauksesta. Ulosottomiehen tulee antaa 
kuittausvaatimus hakijalle tiedoksi. 
 

23 § 

Sivullisen kuittausvaatimus 

Jollei muualla laissa toisin säädetä, sivulli-
sella, jolle on annettu tiedoksi saatavan 
ulosmittausta koskeva maksukielto, on oi-
keus kuitata velallisen saatava vastasaataval-
laan, josta hänellä tällöin oli lainvoimainen 
tuomio tai muu ulosottoperuste, joka voidaan 
panna täytäntöön kuten lainvoimainen tuo-
mio. Lisäksi kuittauksen edellytysten on tul-
lut myös muutoin täyttyä ennen maksukiel-
lon tiedoksisaantia. Kuittausta ei kuitenkaan 
saa suorittaa paremmassa etuoikeusasemassa 
olevan velkojan vahingoksi. 

Kuittaus tulee voimaan, kun sivullinen il-
moittaa kuittausvaatimuksensa ulosottomie-
helle. Ilmoitus on tehtävä viipymättä maksu-
kiellon tiedoksisaannin jälkeen. Ulosotto-
miehen tulee antaa kuittausvaatimus velalli-
selle tiedoksi. 

Jos saatava myydään ulosottotoimin, sivul-
lisella on kuittausoikeus ostajaan nähden 
vain, jos sivullinen on ilmoittanut kuittaus-
vaatimuksensa ulosottomiehelle ennen 
myyntiä. 
 

Täytäntöönpanokelpoisuuden määräaikai-
suus 

24 § 

Määräaika 

Tässä laissa tarkoitettu ulosottoperuste, 
jossa luonnolliselle henkilölle on asetettu 
maksuvelvoite, on täytäntöönpanokelpoinen 
15 vuoden ajan (ulosottoperusteen määräai-
ka). Määräaika on 20 vuotta, jos ulosottope-
rusteessa tarkoitettu velkoja on luonnollinen 
henkilö tai jos korvaussaatava perustuu ri-
kokseen, josta velallinen on tuomittu vankeu-
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teen tai yhdyskuntapalveluun. 
Jos velallinen osoittaa, että saatava on en-

nen ulosottoperusteen antamista siirretty 
luonnolliselle henkilölle muulta kuin toiselta 
luonnolliselta henkilöltä, 1 momentissa tar-
koitettu määräaika on 15 vuotta. 

Jos ulosottoperusteen määräajan kuluessa 
saatavan perimiseksi on toimitettu ulosmit-
taus tai saatava on ilmoitettu 5 luvussa tar-
koitetussa myynnissä, määräajan umpeen ku-
luminen ei estä maksun saamista ulosmita-
tuista varoista. 
 

25 § 

Määräajan laskeminen 

Ulosottoperusteen määräaika lasketaan sii-
tä, kun yksipuolinen tuomio taikka lainvoi-
maiseksi tullut tuomio tai muu lopullinen 
ulosottoperuste on annettu. 

Jos suoritusvelvollisuus alkaa vasta 1 mo-
mentissa tarkoitetun ajankohdan jälkeen, 
ulosottoperusteen määräaika lasketaan vel-
vollisuuden alkamisesta. Tuomioistuimen 
vahvistaman maksuohjelman osalta noudate-
taan kuitenkin, mitä 1 momentissa säädetään. 
 

26 § 

Määräajan jatkaminen 

Velkoja voi nostaa tuomioistuimessa kan-
teen velallista vastaan ja vaatia ulosottope-
rusteen määräajan jatkamista. Tuomioistuin 
voi määrätä määräajan jatkumaan 10 vuotta 
laskettuna alkuperäisen määräajan päättymi-
sestä. Edellytyksenä jatkamiselle on, että ve-
lallinen on alkuperäisen määräajan kuluessa 
olennaisesti vaikeuttanut velkojan maksun-
saantia siten, että hän on: 

1) kätkenyt tai lahjoittanut omaisuuttaan; 
2) lisännyt perusteettomasti velkojensa 

määrää; 
3) salannut tietoja tai antanut vääriä tai 

harhaanjohtavia tietoja taloudellisesta ase-
mastaan konkurssissa, ulosotossa, yksityis-
henkilön velkajärjestelymenettelyssä tai yri-
tyssaneerausmenettelyssä; taikka 

4) muilla vastaavilla, selvästi sopimatto-
milla toimilla järjestellyt taloudellista ase-
maansa velkojien vahingoksi. 

Ulosottoperusteen määräaikaa ei kuiten-
kaan saa jatkaa, jos sitä voidaan pitää velalli-
sen kannalta kohtuuttomana. 

Kanne ulosottoperusteen määräajan jatka-
misesta on nostettava viimeistään kahden 
vuoden kuluttua alkuperäisen määräajan 
päättymisestä.  
 
 
 
 

27 § 

Saatavan lopullinen vanhentuminen 

Velallisen maksuvelvollisuus lakkaa ja saa-
tava vanhentuu lopullisesti silloin, kun ulos-
ottoperusteen määräaika kuluu umpeen. Saa-
tavasta on sen jälkeen voimassa, mitä van-
hentuneesta velasta säädetään velan vanhen-
tumisesta annetussa laissa (728/2003). 

Tuomiossa, jolla ulosottoperusteen määrä-
aikaa jatketaan, velalliselle asetetaan maksu-
velvollisuus sellaisena kuin se oli määräajan 
päättyessä. Velallisen maksuvelvollisuus tu-
lee voimaan heti, ja sitä koskeva lainvoimaa 
vailla oleva tuomio on täytäntöönpanokel-
poinen niin kuin edellä tässä luvussa sääde-
tään. 
 
 
 
 

28 § 

Tuomioistuimen ilmoitus ja ulosottomiehen 
todistus 

Tuomioistuimen, jossa on nostettu 26 §:ssä 
tarkoitettu kanne, tulee välittömästi ilmoittaa 
siitä paikkakunnan ulosottomiehelle ulosoton 
tietojärjestelmään merkitsemistä varten. 

Ulosottomiehen tulee pyynnöstä antaa ve-
lalliselle ja velkojalle todistus siitä, että ulos-
ottoperusteen määräaika ja 26 §:ssä tarkoitet-
tu kanteen nostamisen määräaika on kulunut 
umpeen, eikä kannetta ole nostettu. Todistus 
annetaan, jos tarvittavat tiedot saadaan ulos-
oton tietojärjestelmästä tai muutoin ilman 
erityisiä selvitystoimia. Asianosaisten on an-
nettava ulosottomiehelle tarpeelliset tiedot ja 
asiakirjat. 
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3 luku 

Yleiset menettelysäännökset 

Ulosottoasian vireillepano 

1 § 

Ulosoton hakeminen 

Ulosottoa haetaan: 
1) kirjallisella hakemuksella, joka toimite-

taan vastaajan asuin- tai kotipaikan ulosot-
tomiehelle tai muulle paikalliselle ulosottovi-
ranomaiselle; 

2) sähköisellä viestillä, joka toimitetaan 
sellaiselle paikalliselle ulosottoviranomaisel-
le, jolla on käytössä sähköisen viestin vas-
taanottamiseen soveltuva järjestelmä; 

3) sähköisellä viestillä, joka toimitetaan 
teknisen käyttöyhteyden avulla ulosoton val-
takunnalliseen tietojärjestelmään, jos hallin-
tovirasto tai sen määräämä on myöntänyt ha-
kijalle siihen luvan (tietojärjestelmähakija). 

Kirjallinen hakemus on hakijan tai, jollei 
hän itse ole sitä laatinut, sen laatijan allekir-
joitettava. 
 
 

2 § 

Ulosottohakemuksen sisältö 

Ulosottohakemuksessa on ilmoitettava: 
1) hakijan nimi, henkilö- tai yritys- ja yh-

teisötunnus, 38 §:ssä tarkoitettu tiedoksianto-
osoite, puhelinnumero ja maksuvelvoitteen 
täytäntöönpanossa tilitysosoite; 

2) asiamiehen nimi, osoite ja puhelinnume-
ro, jos hakija käyttää asiamiestä, sekä asia-
miehen henkilö- tai yritys- ja yhteisötunnus, 
jos asiamiehellä on oikeus nostaa varoja tai 
ottaa omaisuutta haltuunsa; 

3) vastaajan nimi ja hakijan tiedossa oleva 
vastaajan henkilö- tai yritys- ja yhteisötun-
nus, osoite ja puhelinnumero; 

4) hakijan saatavan määrä sekä koron las-
kemista varten ulosottoperusteen antamisen 
tai edellisen ulosottokerran jälkeisten lyhen-
nysten määrät ja ajankohdat; 

5) ulosottoperusteen tunnistetiedot, jos se 
5 §:n 2 momentin nojalla jätetään liittämättä 

hakemukseen tai jos ulosottoperuste toimite-
taan 7 §:n mukaisesti jälkikäteen. 

Jos usea velallinen vastaa hakijan saatavas-
ta tai sen osasta ja saatavaa koskeva toinen 
ulosottoasia on jo vireillä tai pannaan samalla 
kertaa vireille, hakemuksessa on ilmoitettava, 
kuka on toisessa asiassa vastaavana kihla-
kunnanulosottomiehenä tai missä asiaa käsi-
tellään taikka kuka on siinä velallisena. 

Jos hakija haluaa tyytyä 105 §:ssä tarkoitet-
tuun suppeaan ulosottoon, sitä tulee pyytää 
nimenomaisesti hakemuksessa. Muu kuin 
suppeaa ulosottoa hakenut voi hakemukses-
saan tai myöhemmin asian vireillä ollessa 
pyytää saatavansa 102 §:ssä tarkoitettua pas-
siivirekisteröintiä. Jos täytäntöönpantavaksi 
pyydetään hallintopäätöstä, hakemuksessa on 
ilmoitettava säännös, johon täytäntöönpano 
perustuu. Hakija voi ilmoittaa, että hänen yh-
teystietonsa ovat salaisia. 

Ilman ulosottohakemusta annettavasta ve-
lallisen varattomuutta koskevasta todistuk-
sesta säädetään 99 §:ssä. 
 
 
 

3 § 

Hakijan velvollisuus ilmoittaa muuttuneista 
tiedoista 

Jos jokin hakemuksessa ilmoitettu tieto 
myöhemmin muuttuu, hakijan on viipymättä 
ilmoitettava siitä ulosottomiehelle. 

Hakija on velvollinen ilmoittamaan ulosot-
tomiehelle maksusuoritukset, jotka hän on 
saanut muutoin kuin ulosoton kautta. Muussa 
tapauksessa ulosotto voidaan keskeyttää tai 
peruuttaa. 
 
 
 

4 § 

Neuvonta ja hakemuksen täydentäminen 

Ulosottoviranomaisen tulee tarvittaessa 
neuvoa hakijaa asian vireillepanossa. Jos ha-
kemus on puutteellinen, hakijaa on kehotet-
tava määräajassa täydentämään hakemustaan, 
jos se on asian käsittelyn kannalta tarpeellis-
ta. 
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5 § 

Ulosottoperusteen liittäminen hakemukseen 

Hakemukseen on liitettävä 2 luvun 2 §:ssä 
tarkoitettu ulosottoperuste alkuperäisenä tai 
viranomaisen antamana jäljennöksenä, jos 
hakija on saanut jäljennöksen toimituskirja-
na. Täytäntöönpano voidaan toimittaa muun 
jäljennöksen tai telekopion perusteella, jos 
ulosottomies katsoo, ettei useampikertaisen 
perinnän vaaraa ole. Vastaajaa on tarvittaessa 
kuultava. Tietojärjestelmähakija saa toimittaa 
ulosottoperustetta koskevat tiedot sähköisenä 
viestinä, jos se sallitaan asianomaisessa lu-
vassa. 

Hakemukseen ei tarvitse liittää tuomiota, 
jossa on siitä merkintä. Ellei ulosottomies 
toisin määrää, myöskään tuomiota, turvaa-
mistoimipäätöstä tai, jos oikeusministeriön 
asetuksella niin säädetään, muuta ulosottope-
rustetta ei tarvitse liittää, jos ulosottoasia on 
ollut sen perusteella aiemmin vireillä. 

Sitä osaa tuomiosta, joka tuomioistuimen 
päätöksen mukaan on pidettävä salassa, ei 
tarvitse liittää hakemukseen, ellei ulosotto-
mies toisin määrää. 
 
 
 

6 § 

Saamistodisteen liittäminen hakemukseen 

Juokseva velkakirja, vekseli tai shekki, jo-
hon ulosottoperusteessa määrätty maksuvel-
vollisuus perustuu, on liitettävä hakemukseen 
alkuperäisenä. Jos täytäntöönpanon luotetta-
vuus sitä edellyttää tai jos velallinen sitä pyy-
tää, ulosottomiehen tulee ottaa haltuunsa 
myös tavallinen velkakirja. Ulosottomies voi 
toimittaa täytäntöönpanon, vaikka tavallinen 
velkakirja on kadonnut tai sitä ei ole muusta 
syystä mahdollista liittää hakemukseen. Ve-
lallista on tällöin kuultava ennen täytäntöön-
panoa. 

Kun maksuvelvollisuus on täytetty, ulosot-
tomiehen hallussa oleva saamistodiste jää 
ulosottomiehen haltuun, jollei velallinen 
pyydä sitä itselleen. Jos tavallinen velkakirja 
on jätetty hakijan haltuun, hakijan on toimi-
tettava se velalliselle, kun velkakirjan määrä 

on suoritettu. Ulosottomies saa tarvittaessa 
lykätä tilitystä, kunnes velkakirja on toimitet-
tu. 
 

7 § 

Ulosottoperusteen ja saamistodisteen toimit-
taminen jälkikäteen 

Jos hakemus on tehty sähköisessä muodos-
sa, mutta siihen tulee liittää kirjallinen ulos-
ottoperuste tai saamistodiste, puuttuva asia-
kirja voidaan toimittaa jälkikäteen. Asiakirja 
tulee toimittaa 13 §:ssä tarkoitetulle vastaa-
valle ulosottomiehelle tai muulle paikalliselle 
ulosottoviranomaiselle kolmen viikon kulu-
essa asian vireilletulosta. Samalla on ilmoi-
tettava, mihin hakemukseen asiakirja liittyy. 

Ennen kuin asiakirja on saapunut, asiassa 
ei saa suorittaa muita kuin 18 ja 19 §:ssä tar-
koitettuja väliaikaistoimia. 
 

8 § 

Vireilletulon ajankohta 

Ulosottoasia tulee vireille, kun ulosottoha-
kemus saapuu paikalliselle ulosottoviran-
omaiselle tai ulosoton tietojärjestelmään, 
jollei myöhemmin käy ilmi, ettei vireilletulon 
edellytyksiä ollut. 

Jos hakemukseen liitettävä asiakirja saapuu 
7 §:ssä mainitun määräajan jälkeen, mutta 
ennen kuin hakemusasiakirjat on palautettu 
hakijalle, ulosottoasia tulee vireille asiakirjan 
saapumispäivänä. 
 

9 § 

Ulosottoperusteen epäselvyys 

Jos ulosottomies havaitsee täytäntöönpan-
tavan tuomion niin epäselväksi tai epätäydel-
liseksi, ettei siitä käy selville, mihin vastaaja 
on velvoitettu, asianosainen ohjataan kante-
lemaan tuomiosta. Muun ulosottoperusteen 
osalta asianosainen ohjataan ulosottoperus-
teen antajan puoleen. 

Jos ulosottoperuste sisältää kirjoitus- tai 
laskuvirheen, asianosainen ohjataan pyytä-
mään virheen korjaamista ulosottoperusteen 
antajalta. 
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Ohjauksen antanut ulosottomies saa tarvit-
taessa määrätä hakijan pyynnöstä turvaamis-
toimen 8 luvun 13 §:n mukaisesti. 
 
 

Asiamies ja avustaja 

10 § 

Oikeus käyttää asiamiestä ja avustajaa 

Ulosottomenettelyssä saa käyttää asiamies-
tä ja avustajaa, jollei muualla toisin säädetä. 
Jos toimitus pidetään kutsua antamatta, vas-
taajan pyynnöstä hänelle on varattava tilai-
suus pyytää avustajansa paikalle, jos tämä 
voi saapua viivytyksettä. 

Asiamiehenä tai avustajana ei saa toimia 
1 luvun 16 §:ssä tarkoitettu ulosottomiehen 
läheinen. 
 
 

11 § 

Asiamiehen valtakirja 

Asianajaja, julkinen oikeusavustaja ja tieto-
järjestelmähakijan hakemuksessaan ilmoit-
tama asiamies saavat edustaa päämiestään 
ilman valtakirjaa, jollei ulosottomies toisin 
määrää. Muun asiamiehen on esitettävä pää-
miehensä allekirjoittama valtakirja, jollei oi-
keutta toimia asiamiehenä voida pitää epäi-
lyksettömänä. Varojen nostamiseen tai omai-
suuden haltuun ottamiseen kaikilla asiamie-
hillä on oltava siihen nimenomaisesti oikeut-
tava valtakirja tai tällaisesta oikeudesta on 
ilmoitettava tietojärjestelmähakemuksessa. 

Valtakirja voidaan antaa myös varmenne-
tulla sähköisellä viestillä ja muu kuin varojen 
nostamiseen tai omaisuuden haltuun ottami-
seen oikeuttava valtakirja myös telekopiona. 

Hallintovirasto tai sen määräämä voi velko-
jan pyynnöstä päättää, että valtakirja tallete-
taan ulosoton tietojärjestelmään asiamiehen 
edustusvallan osoittamiseksi, jos on ilmeistä, 
ettei täytäntöönpanon luotettavuus siitä kärsi. 
Asiamiehen ei tällöin tarvitse esittää muuta 
valtakirjaa, ellei ulosottomies toisin määrää. 
Tietojärjestelmään talletettu valtakirja on vä-
littömästi peruutettava, jos valtakirjan antaja 
sitä pyytää. 

12 § 

Muualla kuin Suomessa asuvan hakijan 
asiamies 

Jos hakija asuu ulkomailla eikä hän ole il-
moittanut tiedoksianto-osoitetta Suomessa tai 
ulkomailla, hakijalla tulee olla Suomessa 
asuva asiamies, jolla on oikeus hänen puoles-
taan ottaa vastaan täytäntöönpanoa koskevat 
tiedoksiannot. 
 
Velalliskohtainen ulosottoasioiden käsittely 

13 § 

Vastaava ulosottomies 

Sama kihlakunnanvouti ja kihlakun-
nanulosottomies käsittelee kaikki samaa vas-
taajaa koskevat ulosottoasiat (vastaava ulos-
ottomies). Vastaavalla ulosottomiehellä on 
toimivalta koko maassa. 

Saapunut ulosottohakemus on mahdolli-
simman pian tarpeellisten alkutointen jälkeen 
ohjattava vastaavalle ulosottomiehelle. 
 

14 § 

Vastaavan ulosottomiehen määräytyminen 

Perusteista, joiden mukaisesti vastaava 
ulosottomies määräytyy, säädetään valtio-
neuvoston asetuksella. Perusteissa tulee ottaa 
huomioon vastaajan asuin- tai kotipaikka tai 
vastaajan muu tosiasiallinen mahdollisuus 
valvoa etuaan. Jos on useita mainitut edelly-
tykset täyttäviä vaihtoehtoja, vastaava ulosot-
tomies määräytyy sen mukaan, missä täytän-
töönpano voidaan tarkoituksenmukaisimmin 
toimittaa. Erityistoimia edellyttävät ulosotto-
asiat voidaan keskittää tietyille ulosottomie-
hille, jotka toimivat silloin siltä osin vastaa-
vina ulosottomiehinä. 

Vastaavan ulosottomiehen määräytymiseen 
ei saa hakea muutosta. 
 

15 § 

Vastaavan ulosottomiehen vaihtuminen 

Vastaavan ulosottomiehen on siirrettävä 
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asia uudelle vastaavalle ulosottomiehelle, jos 
valtioneuvoston asetuksessa tarkoitettu olo-
suhde, jonka perusteella vastaava ulosotto-
mies määräytyy, muuttuu. Keskeneräinen 
toimitus tai muutoin pian päättyvä täytän-
töönpano voidaan kuitenkin saattaa virka-
apuna loppuun, jollei sitä ole tarkoituksen-
mukaisempaa siirtää uudelle vastaavalle 
ulosottomiehelle. 
 

Ulosottomiesten yhteistoiminta 

16 § 

Keskinäinen virka-apu 

Vastaavan ulosottomiehen pyynnöstä mui-
den ulosottomiesten tulee antaa hänelle vir-
ka-apua ja tarvittavia tietoja. Vastaava ulos-
ottomies voi pyytää virka-apua, jos se on tar-
koituksenmukaista ottaen huomioon ulosoton 
tuloksellisuus, paikkakuntien väliset etäisyy-
det ja muut vastaavat seikat. Kertyneitä varo-
ja ei kuitenkaan saa tilittää virka-aputoimin. 
Virka-avun pyytäjän tulee valvoa, ettei perit-
ty määrä ylitä velallisen maksuvelvoitetta, ja 
antaa sitä varten muita sitovat ohjeet. 
 

17 § 

Samanaikainen ulosotto 

Jos ulosottoperuste tai saamistodiste kos-
kee useaa velallista, sen ulosottomiehen, jolle 
yhteinen ulosottoperuste ensin saapuu täytän-
töönpantavaksi tai jolla on hallussaan saa-
mistodiste, tulee valvoa, ettei peritty määrä 
ylitä velallisten maksuvelvoitetta, ja antaa si-
tä varten muita sitovat ohjeet. Kunkin ulosot-
tomiehen tulee itse tilittää perimänsä varat. 
 

Väliaikaistoimi 

18 § 

Väliaikaistoimen edellytykset 

Jollei ulosmittausta voida heti toimittaa es-
teellisyyden, kuulemisen, asiakirjan puuttu-
misen, omistusta koskevan epäselvyyden tai 
muun seikan johdosta, ulosottomies saa suo-
rittaa väliaikaistoimen, jos se on tarpeen täy-

täntöönpanon jatkumisen turvaamiseksi. Vä-
liaikaistointa ei saa suorittaa, jos on todennä-
köistä, että velallisen maksuvelvollisuus on 
lakannut. Väliaikaistoimi voidaan suorittaa 
vireillä olevassa tai passiivirekisteriin merki-
tyssä asiassa. Väliaikaistoimi voidaan määrä-
tä myös ehdollisena etsittäessä velalliselle 
kuuluvaa omaisuutta, jos väliaikaistoimeen 
on perusteltua aihetta. 

Väliaikaistoimella ei saa tarpeettomasti 
vaikeuttaa velallisen tai sivullisen elinkeinoa 
tai toimeentuloa. Suoritetusta väliaikaistoi-
mesta ja sen peruuttamisesta on ilmoitettava 
sille, jota toimi koskee. 
 
 
 

19 § 

Väliaikaistoimen suorittaminen 

Väliaikaistoimena ulosottomies voi ottaa 
omaisuutta haltuunsa, antaa velalliselle tai 
sivulliselle kiellon luovuttaa omaisuutta, 
maksukiellon tai muun vastaavan kiellon, 
pyytää tarvittavan merkinnän tekemistä re-
kisteriin, järjestää omaisuuden vartioinnin 
taikka suorittaa muun vastaavan toimen. 

Väliaikaistoimen saa suorittaa muukin kuin 
vastaava ulosottomies ja myös kihlakun-
nanulosottomies kihlakunnanvoudin yksin-
omaiseen toimivaltaan kuuluvassa asiassa. 

Väliaikaistoimella on sama vaikutus kuin 
ulosmittauksella. Väliaikaistoimeen ei saa 
hakea muutosta. 
 
 
 

20 § 

Väliaikaistoimen peruuttaminen 

Väliaikaistoimi on peruutettava välittömäs-
ti, kun toimeen ei ole enää aihetta ja viimeis-
tään kolmen viikon kuluttua sen tekemisestä. 
Jos toimi on määrätty ehdollisena, toimi on 
peruutettava viimeistään viikon kuluttua sii-
tä, kun ulosottomies sai tiedon velalliselle 
kuuluvasta saatavasta tai muusta omaisuu-
desta. Jos väliaikaistoimen kohteena oleva 
omaisuus ulosmitataan, toimi katsotaan pe-
ruutetuksi ulosmittauspäätöksellä. 
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Täytäntöönpanotoimitus 

21 § 

Joutuisuusvaatimus 

Täytäntöönpanotoimitus on pidettävä ja 
muut täytäntöönpanotoimet suoritettava il-
man aiheetonta viivytystä. Täytäntöönpanoa 
saadaan kuitenkin lykätä, jos sitä voidaan pi-
tää vastaajan edun mukaisena eikä lykkäämi-
nen aiheuta hakijalle vähäistä suurempaa 
haittaa. Jos toimitukselle on säädetty määrä-
aika, sitä on noudatettava. 
 

22 § 

Toimituspaikka 

Jollei toisin säädetä, täytäntöönpanotoimi-
tus pidetään ulosottomiehen virkahuoneessa, 
omaisuuden sijaintipaikalla, toimituksen koh-
teena olevassa paikassa taikka ulosottomie-
hen sopivaksi katsomassa muussa tilassa tai 
paikassa. Ulosmittaustoimitus voidaan pitää 
ja väliaikaistoimi suorittaa vastaajan tai si-
vullisen suostumuksetta tämän asunnossa sen 
mukaan kuin 49 ja 51 §:ssä säädetään ja 
myös muu tässä laissa tarkoitettu toimitus, 
jos se on välttämätöntä täytäntöönpanon toi-
mittamiseksi. 

Toimituspaikkana pidetään 1 momentissa 
tarkoitettua tilaa tai paikkaa siihen välittö-
mästi liittyvine alueineen täytäntöönpanon 
asianmukaisen toimittamisen edellyttämässä 
laajuudessa. 
 

23 § 

Julkisuus, läsnäolo ja järjestyksenpito 

Täytäntöönpanotoimitus ei ole julkinen, 
ellei toisin säädetä. 

Vastaajalla, toimitukseen kutsutulla ja si-
vullisella, jonka oikeutta toimitus saattaa 
koskea, on oikeus olla läsnä toimituksessa. 
Toimitukseen kutsutun poisjäänti ei estä toi-
mitusta. 

Jos toimituksessa läsnä oleva estää täytän-
töönpanon asianmukaisen toimittamisen, 
ulosottomies saa kehottaa häntä poistumaan 
toimituspaikalta, ei kuitenkaan ketään häätöä 

lukuun ottamatta vakituisesta asunnostaan. 
Jollei kehotusta noudateta, ulosottomies voi 
pyytää poliisilta virka-apua tai ohjata itse 
henkilön pois paikalta. Voimakeinoista sää-
detään 83 §:ssä. 
 

24 § 

Henkilötietojen ilmoittamisvelvollisuus 

Jos se on täytäntöönpanon toimittamiseksi 
tarpeen, ulosottomies saa selvittää henkilön 
henkilöllisyyden. Jokainen, joka on toimitus-
paikalla, on ulosottomiehen sitä tiedustelles-
sa velvollinen ilmoittamaan nimensä ja osoit-
teensa. Jollei mainittuja tietoja ilmoiteta, 
ulosottomies voi pyytää poliisilta virka-apua 
henkilöllisyyden selvittämiseksi. 
 

25 § 

Pöytäkirja 

Toimituksesta tulee pitää pöytäkirjaa, jos 
toimituksessa esitetään väitteitä tai vaatimuk-
sia taikka jos siihen muutoin ilmenee aihetta. 
Muussa tapauksessa toimituksesta tulee tehdä 
tarpeellisia muistiinpanoja. 

Pöytäkirjaan merkitään väitteet, vaatimuk-
set, vastapuolen lausunto ja vastaanotettu 
selvitys siten, että keskeiset asianosaisten ja 
sivullisen oikeuksiin vaikuttavat seikat käy-
vät siitä ilmi. Muilta osin tehdään asian laatu 
huomioon ottaen tarpeellisina pidettävät 
merkinnät. Pöytäkirjan sijasta lausumat voi-
daan äänittää. Äänittämisestä on ilmoitettava 
asianomaiselle ennen sen aloittamista. Yk-
sinkertaisessa asiassa pöytäkirjamerkinnät 
voidaan tehdä ulosmittauspäätökseen tai 
muuhun asiakirjaan. 
 

26 § 

Toimitustodistaja 

Ulosottomies voi kutsua toimitukseen to-
distajan, jos katsoo sen tarpeelliseksi. Muus-
sa tapauksessa toimitus saadaan pitää ilman 
todistajaa, jollei läsnä oleva vastaaja pyydä, 
että todistaja kutsutaan paikalle. Vastaajan 
poissa ollessa ulosottomies ei saa mennä vas-
taajan asuntoon ilman todistajaa. Mitä tässä 
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säädetään vastaajasta, koskee myös sivullista, 
jonka oikeutta toimitus saattaa koskea. 

Todistajan tulee olla esteetön. Hänen ni-
mensä on merkittävä pöytäkirjaan tai muu-
hun asiakirjaan. 
 
 
 

27 § 

Asiakirjan allekirjoittaminen 

Ulosottomiehen tulee allekirjoittaa laati-
mansa pöytäkirja sekä antamansa päätökset, 
kehotukset ja ilmoitukset. Allekirjoitus voi 
olla koneellinen, jolloin automaattisen tieto-
jenkäsittelyn avulla valmistettuun asiakirjaan 
merkitään asianomaisen virkamiehen nimi, 
virka-asema ja yhteystiedot. 
 
 
 

Ulosottomiehen päätös 

28 § 

Velvollisuus tehdä kirjallinen ja perusteltu 
päätös 

Ulosottomiehen tulee tehdä asiassa kirjalli-
nen päätös, jos niin erikseen säädetään. Sen 
lisäksi ulosottomiehen tulee tehdä kirjallinen 
päätös, kun hän asettaa jollekin maksu- tai 
palautusvelvoitteen tai uhan, päättää vakuu-
den hyväksymisestä taikka jos asian luonne 
sitä muutoin edellyttää. Jos asia on epäselvä 
tai tulkinnanvarainen, päätöksen tulee olla 
29 §:n mukaisesti perusteltu. 

Perusteltu kirjallinen päätös on tehtävä 
myös silloin, kun esitetty väite tai vaatimus 
hylätään ja asia on epäselvä tai tulkinnanva-
rainen. Muussa tapauksessa päätöksestä on 
ilmoitettava suullisesti väitteen tai vaatimuk-
sen esittäjälle. Jos kuitenkin väite tai vaati-
mus esitetään kirjallisesti ja ulosottomieheltä 
pyydetään siihen päätöstä, ulosottomiehen 
tulee tehdä asiassa perusteltu kirjallinen pää-
tös. 

Kirjallinen päätös on merkittävä erilliseen 
päätösasiakirjaan taikka yksinkertaisessa asi-
assa pöytäkirjaan tai muuhun täytäntöön-
panossa laadittavaan asiakirjaan. 

29 § 

Perustellun päätöksen sisältö 

Perustellun päätöksen tulee sisältää asiassa 
hankitut ja saadut lausumat ja selvitykset, 
päätöksen perusteena olevat tosiseikat ja 
säännökset, riittävä perustelu ottaen huo-
mioon asian laatu ja merkitys asianosaisille 
sekä lopputulos. 
 

30 § 

Päätöksen tekemisen ajankohta ja muutok-
senhaku 

Väitteen tai vaatimuksen johdosta tehtävä 
päätös tulee tehdä viipymättä sen jälkeen, 
kun väite tai vaatimus on esitetty. Jos väite 
tai vaatimus koskee tiettyä täytäntöön-
panotointa tai toimitusta, ulosottomies voi 
lykätä päätöksen antamisen sen yhteyteen. 

Muutosta haetaan siitä toimesta tai toimi-
tuksesta, jota väite tai vaatimus koskee. 
 

31 § 

Selvityksen hankkiminen ja päätöksen voi-
massaolo 

Ulosottomiehen on hankittava viran puo-
lesta päätöksen tekemistä varten ulosottome-
nettelyssä kohtuudella saatavissa olevaa sel-
vitystä asian edellyttämässä laajuudessa. 
Väitteen tai vaatimuksen esittäjän tulee esit-
tää ne asiakirjat ja muut todisteet, joihin hän 
vetoaa perusteinaan. 

Ulosottomiehen päätös on voimassa siinä 
ulosottoasiassa, jossa se on annettu. It-
seoikaisusta säädetään 10 luvun 1—5 §:ssä ja 
11 luvun 12 §:ssä. 
 

Kuuleminen ja ilmoitukset 

32 § 

Kuuleminen 

Jos tässä laissa säädetään, että jotakuta on 
kuultava, ulosottomiehen tulee ennakolta va-
rata hänelle tilaisuus tulla sopivalla tavalla 
kuulluksi. Se, ettei asianomaisen yhteystieto-
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ja ole saatu selville tai kuuleminen ei onnistu 
muusta vastaavasta syystä, ei estä täytän-
töönpanon jatkamista. 

Ulosottomiehen tulee muissakin kuin erik-
seen säädetyissä tapauksissa kuulla asian-
osaista tai sivullista, jos asialla arvioidaan 
olevan hänelle huomattava merkitys eikä 
kuulemiselle ole estettä.  

Asianomaista on kuultava uudelleen, jos 
asiassa saadaan olennaista uutta selvitystä. 
 
 
 
 

33 § 

Vireilletuloilmoitus 

Kun hakemus on saapunut vastaavalle 
ulosottomiehelle, vastaajalle on viipymättä 
annettava vireilletuloilmoitus. Ilmoitusta ei 
tarvitse antaa, jos vastaajan olinpaikkaa ei 
ole saatu selville tai on aihetta olettaa, että 
ilmoitus tuntuvasti vaikeuttaa täytäntöönpa-
noa. Ilmoitukseen merkitään: 

1) vireilletulopäivä ja tarpeelliset asianhal-
lintatiedot; 

2) vastaava kihlakunnanulosottomies ja hä-
nen yhteystietonsa; 

3) velallisen lain mukainen oikeus estää 
vakuuden asettamisella täytäntöönpano; 

4) maksukehotus, muuttokehotus tai muu 
ulosottoperusteessa asetettua velvoitetta kos-
keva noudattamiskehotus; 

5) yhteydenottokehotus ja tilaisuus tulla 
kuulluksi; 

6) ilmoitus siitä, että muu kuin toistuvaistu-
lon ulosmittaus voidaan toimittaa ennak-
koilmoitusta antamatta, ja velallisen oikeus 
osoittaa omaisuuttaan ulosmitattavaksi taikka 
mahdollinen ulosmittauksen ennakkoilmoitus 
ja kutsu toimitukseen; 

7) muut tarpeelliseksi katsotut tiedot ja il-
moitukset. 

Edellä 1 momentin 1, 2 ja 7 kohdassa tar-
koitetut tiedot sisältävä vireilletuloilmoitus 
annetaan myös hakijalle, jos asia käsitellään 
muussa kuin siinä paikallisessa ulosottovi-
ranomaisessa, jonne hän on hakemuksensa 
toimittanut. Tietojärjestelmähakijalle anne-
taan vireilletuloilmoitus tai muu vastaava il-
moitus asianomaisen luvan mukaisesti. 

34 § 

Ulosmittauksen ennakkoilmoitus ja kutsu 
toimitukseen 

Ulosmittausta ei saa toimittaa antamatta ve-
lalliselle ennakkoilmoitusta. Ilmoitusta ei 
tarvitse antaa, jos vireilletuloilmoitus on an-
nettu eikä kysymys ole toistuvaistulon ulos-
mittauksesta tai jos velallinen on ulosmit-
taustoimituksessa läsnä. Ilmoitusta ei myös-
kään tarvitse antaa, jos velallisen olinpaikkaa 
ei ole saatu selville tai on aihetta olettaa, että 
ilmoitus tuntuvasti vaikeuttaa täytäntöönpa-
noa. Ennakkoilmoituksen sisällöstä säädetään 
valtioneuvoston asetuksella. Ennakkoilmoi-
tuksessa velallinen on samalla kutsuttava 
toimitukseen, paitsi jos ulosmittaustoimitus 
pidetään ulosottomiehen virkahuoneessa tai 
toimituksen aikaa tai paikkaa ei voida enna-
kolta määrätä. 

Hakija kutsutaan ulosmittaustoimitukseen, 
jos se on tietojen saamiseksi tai muusta syys-
tä tarpeen, vastaajan asuntoon kuitenkin vain, 
jos se on täytäntöönpanon toimittamiseksi 
välttämätöntä. Jollei estettä ole, toimitukseen 
tulee kutsua myös sivullinen, joka on esittä-
nyt väitteen tai vaatimuksen tai jonka oikeut-
ta toimituksen muutoin havaitaan koskevan. 

Kutsusta muuhun kuin ulosmittausta kos-
kevaan toimitukseen säädetään erikseen. 
 
 
 
 
 
 

35 § 

Pöytäkirjan toimittaminen 

Jäljennös pöytäkirjasta on annettava toimi-
tuksessa tai jälkikäteen, jos asianosainen tai 
sivullinen, jonka oikeutta toimitus saattaa 
koskea, sitä pyytää. Jos jäljennös annetaan 
jälkikäteen, se on toimitettava viipymättä ja 
hyvissä ajoin ennen valitusajan päättymistä. 
Jollei toimituksesta ole tarvinnut laatia pöy-
täkirjaa, ulosottomiehen tulee antaa sitä vas-
taavat tiedot. Pöytäkirja on toimitettava il-
man pyyntöäkin sivulliselle, jonka oikeutta 
toimituksen havaitaan koskevan. 
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36 § 

Jälki-ilmoitus 

Toimituksessa tehdystä päätöksestä on 
toimitettava päätösasiakirjan jäljennös tai sitä 
vastaavat tiedot sisältävä jälki-ilmoitus asi-
anosaisille ja sivulliselle, jonka oikeutta pää-
töksen havaitaan koskevan, jollei päätösasia-
kirjan jäljennöstä ole annettu toimituksessa. 
Ulosmittauspäätöksestä ilmoitetaan hakijalle, 
jos sitä voidaan pitää tarpeellisena. 

Muusta kuin toimituksessa tehdystä pää-
töksestä tai toimesta annetaan jälkikäteinen 
ilmoitus, jos niin erikseen säädetään tai kun 
kirjallinen perusteltu päätös on tehty väitteen 
tai vaatimuksen johdosta taikka jos ulosot-
tomies muutoin pitää sellaista ilmoitusta tar-
peellisena. 

Jollei velalliselle ole annettu vireilletuloil-
moitusta eikä ennakkoilmoitusta, hänelle on 
jälki-ilmoituksen yhteydessä tai muuten jäl-
kikäteen varattava tilaisuus osoittaa muuta 
omaisuutta ulosmitattavaksi tai asettaa mah-
dollinen vakuus. Jälki-ilmoitus tulee toimit-
taa viipymättä siten, että asianomainen saa ti-
laisuuden mahdollisimman varhaisessa täy-
täntöönpanon vaiheessa pyytää tuomiois-
tuimelta keskeytysmääräystä. 
 

Asiakirjan antaminen tiedoksi 

37 § 

Yleinen säännös 

Jollei tässä laissa toisin säädetä, tiedok-
siannon vastaanottajasta on soveltuvin osin 
voimassa, mitä hallintolain (434/2003) 56—
58 ja 68 §:ssä säädetään. Tiedoksiannossa tu-
lee pyrkiä huolehtimaan siitä, että salassa pi-
dettävä tieto pysyy salassa. 

Asiakirja tulee antaa tiedoksi suullisesti tai 
muulla sopivalla tavalla, jos tiedetään, että 
vastaanottaja ei näkövamman tai muun 
vamman vuoksi kykene vastaanottamaan 
muuta tiedoksiantoa. 

Tiedoksianto toimitetaan ulkomaille tämän 
lain tai asianomaisen vieraan valtion lainsää-
dännön mukaan, jollei Suomea sitovista kan-
sainvälisistä sopimuksista ja velvoitteista 
muuta johdu. 

38 § 

Tiedoksianto-osoite 

Hakija, vakuuden antaja sekä väitteen tai 
vaatimuksen esittänyt sivullinen ovat velvol-
lisia ilmoittamaan ulosottomiehelle sen koti-
maassa tai ulkomailla olevan postiosoitteen 
sekä halutessaan mahdollisen sähköposti- tai 
muun osoitteen, johon kaikki ulosottoasiaa ja 
ulosottovalitusasiaa koskevat asiakirjat saa 
hänelle lähettää (tiedoksianto-osoite). Jos 
tämä osoite muuttuu, on siitäkin ilmoitettava. 
Vastaajan ilmoittamaa osoitetta voidaan 
käyttää tiedoksianto-osoitteena hänen suos-
tumuksellaan. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun henkilön 
ulosottomiehelle toimittamassa kirjoituksessa 
olevaa merkintää postiosoitteesta ja tietojär-
jestelmähakijaa koskevassa luvassa tarkoitet-
tua teknistä käyttöyhteyttä pidetään tiedok-
sianto-osoitteena. 
 
 
 

39 § 

Tavallinen tiedoksianto 

Asiakirja annetaan tiedoksi antamalla se 
vastaanottajalle tai lähettämällä tiedoksianto-
osoitteeseen. Jollei tiedoksianto-osoitetta ole, 
asiakirja lähetetään väestötietojärjestelmään 
merkittyyn osoitteeseen, paitsi jos on tiedos-
sa, ettei tiedoksiannon vastaanottaja asu siinä 
osoitteessa. Viimeksi mainitussa tapauksessa 
tai, jollei väestötietojärjestelmässä ole vas-
taanottajan osoitetta, asiakirja lähetetään 
mahdolliseen muuhun 48 §:n 2 momentissa 
tarkoitetulla tavalla selvitettyyn tai tiedossa 
olevaan osoitteeseen kotimaassa tai ulko-
mailla. Lähettämisen sijasta asiakirja voidaan 
jättää postilähetyksille varattuun paikkaan. 
Jollei tiedoksianto muulla tavoin onnistu, 
asiakirja voidaan antaa tiedoksi suullisesti. 

Jollei muuta näytetä, tiedoksisaannin katso-
taan tapahtuneen silloin, kun sähköinen viesti 
on lähetetty tai seitsemäntenä päivänä sen 
jälkeen, kun asiakirja on annettu postin kulje-
tettavaksi tai jätetty postilähetyksille varat-
tuun paikkaan. Lähettämis- tai jättämispäivä 
on merkittävä asiakirjaan. 
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40 § 

Todisteellinen tiedoksianto 

Tiedoksiannossa on käytettävä 41 §:n mu-
kaista tiedoksiantotapaa, jos muualla tässä 
laissa niin säädetään ja tiedoksiannon vas-
taanottaja tiettävästi asuu Suomessa. Todis-
teellinen tiedoksianto voidaan harkinnan mu-
kaan toimittaa muissakin tilanteissa, jos täy-
täntöönpanon myöhempien vaiheiden tai asi-
anosaisen kannalta on merkityksellistä, että 
päätöksen tai toimituksen lainvoimaisuus on 
riidaton tai ratkeaa nopeasti. 

Jollei 41 §:ssä tarkoitettu tiedoksianto on-
nistu asia huomioon ottaen kohtuullisena pi-
dettävässä ajassa, asiakirja annetaan tiedoksi 
sijaistiedoksiantona noudattaen soveltuvin 
osin, mitä hallintolain 61 §:ssä säädetään. 

Jollei tiedoksianto onnistu myöskään 
2 momentissa tarkoitetulla tavalla, jäljennös 
tiedoksi annettavasta asiakirjasta lähetetään 
vastaanottajan osoitteeseen, jos sellainen 
tunnetaan. Muuhun tiedoksiantoon ei tarvitse 
ryhtyä. Asiakirjat säilytetään tämän jälkeen 
kyseisessä ulosottovirastossa vastaanottajan 
saatavilla. 
 

41 § 

Todisteelliset tiedoksiantotavat 

Todisteellisesti tiedoksi annettava asiakirja: 
1) toimitetaan postitse saantitodistusta vas-

taan; 
2) lähetetään kirjeenä, jos voidaan olettaa, 

että vastaanottaja saa tiedon asiakirjasta ja 
määräpäivään mennessä palauttaa todistuk-
sen tiedoksiannon vastaanottamisesta; 

3) annetaan vastaanottajalle tai hänen lähe-
tilleen henkilökohtaisesti vastaanottamista 
koskevaa allekirjoitusta vastaan; 

4) annetaan vastaanottajalle henkilökohtai-
sesti tiedoksi haastetiedoksiantona; taikka 

5) toimitetaan vastaanottajan suostumuk-
sella varmennetulla sähköisellä viestillä. 

Postille on ilmoitettava, milloin tiedoksi 
antamisen saantitodistusta vastaan on vii-
meistään tapahduttava. Tiedoksianto vas-
taanottotodistusta vastaan voidaan vastaanot-
tajan suostumuksella toimittaa myös teleko-
piona. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtu-

neen silloin, kun vastaanottotodistus on pa-
lautettu telekopiona tai muulla tavoin. 

Toimituksesta, jossa asianosainen tai sivul-
linen on ollut läsnä, hänen katsotaan tuolloin 
saaneen todisteellisesti tiedon. 
 

42 § 

Yksipuolisen tuomion tiedoksianto 

Jos se täytäntöönpanon yhteydessä sopivas-
ti käy päinsä, ulosottomiehen tulee hakijan 
pyynnöstä antaa vastaajalle tiedoksi ulosot-
toperusteena oleva lainvoimaa vailla oleva 
yksipuolinen tuomio. Hakijan tulee tarvitta-
essa toimittaa tuomion jäljennös ulosotto-
miehelle. 
 
 

Vakuus 

43 § 

Vakuuden hyväksyminen 

Jos jonkun on tämän lain mukaan asetetta-
va vakuus eikä vastapuoli ole vakuutta hy-
väksynyt, ulosottomiehen on tehtävä päätös 
vakuuden hyväksymisestä. 

Vakuus voi olla pantti tai takaus. Takauk-
sen on oltava omavelkainen ja, jos takaajia 
on useita, yhteisvastuullinen. Ulosottomie-
helle asetettu pantti on samassa asemassa 
kuin vastapuolelle annettu pantti. 
 
 

44 § 

Poikkeukset vakuuden asettamisvelvollisuu-
desta 

Vakuutta ei vaadita hakijalta tai velkojalta, 
joka on julkisyhteisö tai julkisoikeudellinen 
laitos, valtion vakuusrahastosta annetussa 
laissa (379/1992) tarkoitettu omaisuudenhoi-
toyhtiö taikka sellainen luotto- tai vakuutus-
laitos, jonka vakavaraisuus on Suomessa tai 
muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvas-
sa valtiossa julkisen valvonnan alainen, eikä 
myöskään Eläketurvakeskukselta. Ulosotto-
miehellä on kuitenkin oikeus tarvittaessa 
vaatia vakuus luotto- tai vakuutuslaitokselta. 
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45 § 

Vakuuden säilyttäminen ja palauttaminen 

Pantti on luovutettava ulosottomiehelle tai 
talletettava hänen määräyksestään luottolai-
tokseen tai luotettavan henkilön säilytettä-
väksi ja hoidettavaksi. Talletuksesta annettu 
todistus ja takaussitoumus on luovutettava 
ulosottomiehen säilytettäväksi. Pantti tai ta-
kaussitoumus on palautettava sen antajalle, 
kun se oikeus tai vaatimus, jonka turvaami-
seksi vakuus on annettu, on toteutettu taikka 
tuomiolla hylätty tai muuten lakannut. 
 

46 § 

Suorituksen ottaminen vakuudesta 

Jos 
1) velkoja, joka on asettanut vakuuden nos-

tamiensa varojen tai haltuunsa saaman omai-
suuden palauttamisesta, 

2) velallinen, joka on asettanut vakuuden 
lainvoimaa vailla olevan maksuvelvoitteen 
täyttämisestä, 

3) ostaja, joka on asettanut vakuuden 
kauppahinnasta taikka 

4) muu, joka on asettanut tässä laissa sää-
detyn vakuuden, 

tulee tämän lain tai lainvoimaisen tuomion 
mukaan palautus- tai maksuvelvolliseksi, 
ulosottomiehen on tehtävä palautus- tai mak-
suvelvoitteesta päätös. Päätös on annettava 
tiedoksi velvoitetulle sekä hänen puolestaan 
vakuuden antaneelle. Ennen päätöksen teke-
mistä heitä on tarvittaessa kuultava. 

Ulosottomiehen on kehotettava 1 momen-
tissa tarkoitettua henkilöä täyttämään palau-
tus- tai maksuvelvollisuutensa. Jollei velvoi-
tetta täytetä, ulosottomies saa myydä pantin 
5 luvun mukaisesti ja maksuun oikeutetun 
pyynnöstä periä saatavan takaajalta tämän 
lain mukaisesti. 
 

47 § 

Tuomitun vahingonkorvauksen ottaminen 
pantista 

Jos joku on asettanut pantin täytäntöön-
panosta vastapuolelle aiheutuneesta vahin-

gosta ja hänet on tuomiolla velvoitettu mak-
samaan korvausta, korvaus voidaan korvauk-
sensaajan pyynnöstä ottaa asetetusta pantista 
noudattaen, mitä 46 §:ssä säädetään. 
 

Omaisuuden ja selvitysaineiston etsiminen 

48 § 

Omaisuuden etsimisvelvollisuus ja velallisen 
olinpaikan selvittäminen 

Ulosottomiehen tulee olosuhteiden edellyt-
tämässä laajuudessa etsiä velalliselle kuulu-
vaa omaisuutta suorituksen saamiseksi haki-
jalle. 

Omaisuuden etsimistä ja vastaajan olinpai-
kan selvittämistä koskevista vähimmäistoi-
mista säädetään valtioneuvoston asetuksella. 
Ulosottomiehen velvollisuudesta toimittaa 
ulosottoselvitys säädetään 57 §:ssä. 

Muun kuin maksuvelvoitteen täytäntöön-
panossa täytäntöönpanon kohdetta tulee etsiä 
siinä laajuudessa kuin sitä asia kokonaisuu-
tena arvioiden voidaan pitää kohtuullisena ja 
noudattaen soveltuvin osin, mitä maksuvel-
voitteen täytäntöönpanosta jäljempänä sääde-
tään. 
 

49 § 

Paikkaan kohdistuva etsiminen 

Omaisuutta saadaan ulosmittauksen toimit-
tamiseksi etsiä velalliselle kuuluvassa tai hä-
nen käytössään olevassa rakennuksessa, säi-
lytyspaikassa, kulkuneuvossa taikka muussa 
sisä- tai ulkotilassa. Mitä tässä säädetään ve-
lallisesta, koskee myös sivullista, jos on ai-
hetta olettaa, että hänelle kuuluvissa tai hä-
nen käytössään olevissa tiloissa on velallisel-
le kuuluvaa omaisuutta. Voimakeinoista sää-
detään 82 §:ssä. 

Etsimistoimia saadaan suorittaa myös ve-
lallisen asunnossa tämän suostumuksetta, jos 
on perusteltua aihetta olettaa, että siellä on 
ulosmittauskelpoista omaisuutta eikä ulosot-
tomies ole saanut selville riittävästi velalli-
selle riidattomasti kuuluvaa muuta omaisuut-
ta. Mitä tässä säädetään velallisesta, koskee 
myös sivullista, jos on erittäin painava perus-
te olettaa, että sivullisen asunnossa on velal-



 HE 83/2006 vp 
  

 

131

liselle kuuluvaa omaisuutta. Sivulliselle on 
ensin varattava tilaisuus luovuttaa tällainen 
omaisuus, jollei välittömiä etsimistoimia 
voida pitää välttämättöminä. 
 
 
 
 
 

50 § 

Henkilöön kohdistuva etsiminen 

Ulosottomies saa kehottaa velallista luovut-
tamaan yllään tai vaatteissaan olevan vähäis-
tä arvokkaamman omaisuuden. Jollei keho-
tusta noudateta, ulosottomies saa ottaa omai-
suuden haltuunsa, jos hän tietää tai on perus-
teltua aihetta olettaa, että velallisella on sel-
laista omaisuutta yllään tai vaatteissaan, ja 
haltuun ottaminen voi tapahtua puuttumatta 
loukkaavalla tavalla velallisen henkilökohtai-
seen koskemattomuuteen, eikä ulosottomie-
hen tiedossa ole riittävästi velalliselle riidat-
tomasti kuuluvaa muuta omaisuutta. Ulosot-
tomies saa velvoittaa velallisen luovuttamaan 
tässä tarkoitetun omaisuuden myös sakon 
uhalla. Voimakeinoista säädetään 83 §:ssä. 

Mitä 1 momentissa säädetään, koskee myös 
velalliselle kuuluvaa omaisuutta, jonka ulos-
ottomies tietää olevan sivullisen yllä tai vaat-
teissa. 
 
 
 
 
 

51 § 

Selvitysaineiston etsiminen ja haltuun otta-
minen 

Mitä 49 §:ssä säädetään, koskee soveltuvin 
osin myös ulosottoasiassa välttämättömän 
selvitysaineiston etsimistä. 

Ulosottomies saa ottaa löytämänsä aineis-
ton haltuunsa noudattaen soveltuvin osin, mi-
tä ulosmittauksesta säädetään. Aineisto on 
palautettava heti, kun sitä ei enää tarvita 
ulosottoasiassa. Aineiston haltuun ottamisella 
ei saa tarpeettomasti vaikeuttaa velallisen tai 
sivullisen elinkeinoa tai toimeentuloa. 

Velallisen tietojenantovelvollisuus 

52 § 

Ulosottomiehelle annettavat tiedot 

Velallinen on velvollinen ulosottoasiassa 
totuudenmukaisesti ilmoittamaan ulosotto-
miehelle, kun tämä sitä täytäntöönpanossa 
tarpeellisten tietojen saamiseksi kysyy: 

1) henkilö- ja yhteystietonsa sekä ulosotto-
asiassa tarpeelliset tiedot perhesuhteistaan 
sekä elatuksensa varassa olevista henkilöistä; 

2) tiedot omaisuudestaan ja muusta varalli-
suudestaan, tuloistaan ja veloistaan sekä 
osakkuudestaan yhtiössä tai jäsenyydestään 
muussa hänen varallisuusasemaansa vaikut-
tavassa yhteisössä; 

3) tiedot muutoksista, joita seuraavan vuo-
den aikana on todennäköisesti odotettavissa 
2 kohdassa tarkoitetuissa seikoissa; 

4) tiedon siitä, miten palkka- tai muu tois-
tuvaistulo määräytyy, sekä tiedon työpaikas-
taan ja työnantajan tai muun tulon maksajan 
yhteystiedot; 

5) tiedon siitä, missä luovutusvelvoitteen 
kohteena oleva tai ulosottomiehelle lain mu-
kaan annettava esine tai asiakirja on; 

6) tiedot varallisuusasemaansa vaikuttavis-
ta sopimuksista ja sitoumuksista sekä omai-
suudesta, joka on hänen määräysvallassaan 
tai käytössään valtuutuksen tai muun vastaa-
van perusteen, järjestelyn tai sopimuksen no-
jalla; 

7) tiedot vastikkeellisesti tai vastikkeetta 
luovuttamastaan omaisuudesta, suorittamis-
taan maksuista ja tekemistään oikeustoimista, 
jos tiedot ovat tarpeen sen selvittämiseksi, 
voidaanko omaisuutta peräyttää ulosottoon 
takaisinsaantikantein, samoin kuin menette-
lystä, järjestelystä tai muusta toimenpiteestä, 
joka on vaikutukseltaan tällaiseen oikeustoi-
meen rinnastettava; 

8) muut vastaavat tiedot, jotka koskevat 
hänen taloudellista asemaansa ja toimintaan-
sa. 
 

53 § 

Tietojenantovelvollinen luonnollinen henkilö 

Velallisena oleva luonnollinen henkilö on 
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itse tietojenantovelvollinen. Jos velallisella 
on holhoustoimesta annetussa laissa 
(442/1999) tarkoitettu edunvalvoja, tämä on 
velvollinen antamaan tiedot siltä osin kuin 
velallisen omaisuutta on hänen hoidossaan. 
Tietojenantovelvollinen on myös se, joka to-
siasiassa johtaa tai on johtanut velallisen 
elinkeinotoimintaa taikka hoitaa tai on hoita-
nut velallisen omaisuutta. 

Kuolinpesän osalta tietojenantovelvollinen 
on se, jolla on pesä hallussaan. Jos pesä on 
osakkaiden yhteishallinnossa, jokainen pe-
sänosakas on tietojenantovelvollinen. 
 

54 § 

Tietojenantovelvollinen yhteisön puolesta 

Velallisena olevan yhteisön tai säätiön puo-
lesta tiedot on velvollinen antamaan: 

1) henkilö, joka toimii hallituksen tai sitä 
vastaavan toimielimen jäsenenä taikka on 
toimitusjohtaja tai sitä vastaavassa asemassa; 

2) henkilö, joka on henkilökohtaisesti vas-
tuussa yhteisön velvoitteista; 

3) henkilö, jolla on oikeus kirjoittaa yksin 
tai yhdessä toisen kanssa yhteisön tai säätiön 
toiminimi; 

4) henkilö, joka olosuhteista päätellen tosi-
asiallisesti johtaa yhteisön tai säätiön toimin-
taa taikka hoitaa sen hallintoa tai omaisuutta. 

Tietojenantovelvollinen on myös se, joka 
on ollut 1 momentissa tarkoitetussa asemassa 
tietojen pyytämistä edeltäneen vuoden aika-
na. 

Jollei 1 tai 2 momentissa tarkoitettuja hen-
kilöitä ole, tietojenantovelvollinen on henki-
lö, joka on viimeksi ollut vastaavassa ase-
massa. 
 

55 § 

Velallisen palveluksessa oleva ja tilintarkas-
taja 

Velallisen palveluksessa oleva sekä yhtei-
sön tai säätiön tilintarkastaja ovat velvollisia 
kysyttäessä antamaan tehtävänsä alaan kuu-
luvia 52 §:ssä tarkoitettuja tietoja, jos ulosot-
tomies katsoo, että tiedot ovat välttämättömiä 
täytäntöönpanoa varten eikä tietoja ole muul-
la tavoin saatavissa. 

56 § 

Tietojen hankkimistapa 

Ulosottomies saa hankkia edellä mainitulta 
tietojenantovelvolliselta tietoja vapaamuotoi-
sesti tai toimittamalla ulosottoselvityksen. 
Ulosottoselvitys saadaan toimittaa 55 §:ssä 
tarkoitetun henkilön osalta vain erityisestä 
syystä. Jos viimeksi mainittu kieltäytyy an-
tamasta tietoja, ulosottomies saa velvoittaa 
hänet siihen heti tai määräajassa sakon uhal-
la. 

Tietojenantovelvollista on ulosottoselvityk-
sessä ja tarvittaessa myös vapaamuotoisesti 
tietoja hankittaessa muistutettava totuusvel-
vollisuudesta ja ilmoitettava, että väärän tie-
don antamisesta tai tiedon salaamisesta saat-
taa seurata rangaistus. 
 
 
 
 
 

Ulosottoselvitys 

57 § 

Velvollisuus toimittaa ulosottoselvitys 

Ulosottomiehen tulee toimittaa ulosottosel-
vitys, jollei velkojan saatava kerry täyteen 
määrään eikä velallisen taloudellista tilannet-
ta ole muulla tavoin luotettavasti selvitetty. 
Jos edellisestä ulosottoselvityksestä on ennen 
asian vireilletuloa kulunut: 

1) enintään kuusi kuukautta, ulosottoselvi-
tystä ei tarvitse toimittaa, ellei tiedossa ole, 
että olosuhteet ovat muuttuneet; 

2) yli kuusi kuukautta, mutta enintään vuo-
si, ulosottoselvitys tulee toimittaa, jos sitä 
olosuhteet huomioon ottaen voidaan pitää ai-
heellisena; 

3) yli vuosi, ulosottoselvitys tulee toimit-
taa, jollei se ole ilmeisen aiheetonta. 

Jos velallisen palkka tai muu toistuvaistulo 
on ulosmitattu, ulosottoselvitys tulee toimit-
taa, jos siihen on uusien hakemusten tai 
muun syyn vuoksi aihetta. Ulosottomiehen 
tulee vähintään kerran vuodessa tarkistaa ve-
lalliselle maksettavan toistuvaistulon määrä, 
jollei se ole ilmeisen tarpeetonta. 
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58 § 

Kutsu ulosottoselvitykseen 

Ulosottomiehen on annettava tietojenanto-
velvolliselle kutsu ulosottoselvitykseen vii-
meistään kaksi päivää ennen selvitystä. Tie-
tojenantovelvollisen on saavuttava henkilö-
kohtaisesti. 

Selvitys voidaan toimittaa kutsua antamatta 
tietojenantovelvollisen suostumuksella tai jos 
siihen on perusteltu syy. Tietojenantovelvol-
liselle on tällöinkin varattava tilaisuus 
asianmukaisesti varmistautua annettavien tie-
tojen oikeellisuudesta. 
 

59 § 

Pakkokeinot saapumisen varmistamiseksi 

Jos on perusteltua aihetta epäillä, ettei tie-
tojenantovelvollinen muuten noudata kutsua 
ja ulosottoselvityksen toimittaminen on täy-
täntöönpanon tarkoituksen kannalta välttä-
mätöntä, ulosottomies saa velvoittaa tieto-
jenantovelvollisen saapumaan selvitykseen 
noutamisen uhalla. Tätä koskeva päätös on 
annettava tietojenantovelvolliselle tiedoksi 
niin kuin 40 ja 41 §:ssä säädetään. Jollei se 
onnistu, tiedoksianto saadaan toimittaa asia-
miehelle, jos tämä on käyttänyt siinä asiassa 
puhevaltaa. 

Jollei tietojenantovelvollinen saavu ulosot-
toselvitykseen, poliisin on ulosottomiehen 
kirjallisesta pyynnöstä noudettava hänet pai-
kalle. 

Ulosottomies saa noutamisen sijasta vel-
voittaa tietojenantovelvollisen saapumaan 
ulosottoselvitykseen sakon uhalla. 
 

60 § 

Ulosottoselvityksen toimittamistapa 

Ulosottoselvitys toimitetaan laatimalla 
pöytäkirja vastauksista, jotka tietojenanto-
velvollinen antaa ulosottomiehen kysymyk-
siin. Lisäksi tietojenantovelvollinen voidaan 
velvoittaa laatimaan luettelo velallisen omai-
suudesta ja varallisuudesta, tuloista ja velois-
ta tai antamaan sellaista luetteloa varten tar-
peelliset tiedot. Avustajan läsnäolo voidaan 

kieltää tai asettaa sille ehtoja, jos hänen läs-
näolonsa tuntuvasti vaikeuttaisi täytäntöön-
panoa. 

Pöytäkirja tai luettelo on annettava tieto-
jenantovelvollisen tarkastettavaksi, ja siihen 
on merkittävä hänen pyytämänsä korjaukset 
ja lisäykset. Tietojenantovelvollisen tulee al-
lekirjoittaa pöytäkirjaan ja luetteloon otettava 
lausuma antamiensa tietojen oikeellisuudesta. 

Yksinkertaisessa asiassa ulosottoselvitys 
voidaan toimittaa esittämällä tietojenantovel-
vollisen vastattavaksi kysymyksiä puhelimit-
se tai muulla sopivalla tavalla. Ulosottoselvi-
tyksestä tulee tällöin tehdä tarpeelliset mer-
kinnät asiakirjaan. 
 

61 § 

Ulosottoselvityksen kesto ja lykkääminen 

Ulosottoselvitys ei saa kestää pitempään 
kuin on välttämätöntä tarpeellisten tietojen 
saamiseksi eikä ilman tietojenantovelvollisen 
suostumusta yhtäjaksoisesti yli kuutta tuntia. 

Ulosottoselvitykseen noudetun tai noudon 
uhalla saapuneen poistuminen ulosottoselvi-
tyksestä saadaan estää, jos ulosottoselvityk-
sen toimittaminen on täytäntöönpanon kan-
nalta välttämätöntä. Myös muun tietojenan-
tovelvollisen poistuminen saadaan estää, jos 
siihen on täytäntöönpanon toimittamiseen 
liittyvä erittäin painava syy eikä poistumisen 
estämistä voida pitää olosuhteet huomioon 
ottaen kohtuuttomana. 

Jos ulosottomies arvioi, ettei tietojenanto-
velvollinen sairauden tai muun vastaavan 
syyn vuoksi kykene kohtuudella täyttämään 
tietojenantovelvollisuuttaan, toimitus on siir-
rettävä osittain tai kokonaan myöhempään 
ajankohtaan. 
 

62 § 

Velvollisuus luovuttaa kirjanpitoaineistoa 

Kirjanpitovelvolliselle velalliselle kuuluvaa 
aineistoa hallussaan pitävä tai siitä määrää-
mään oikeutettu on velvollinen ulosottoselvi-
tyksen toimittamista varten ulosottomiehen 
kehotuksesta luovuttamaan: 

1) kirjanpitokirjat, tositteet ja muun kirjan-
pitoaineiston; 
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2) yhteisön tai säätiön hallintoa ja sopi-
muksia koskevat asiakirjat ja muut tallenteet;  

3) muut velallisen liike- tai ammattitoimin-
taan liittyvät asiakirjat ja tallenteet. 
 
 
 

63 § 

Uhkasakko ulosottoselvityksessä 

Jos tietojenantovelvollinen kieltäytyy ulos-
ottoselvityksessä antamasta tietoja tai 
62 §:ssä tarkoitettu henkilö kieltäytyy luovut-
tamasta siinä tarkoitettua aineistoa, ulosot-
tomies saa velvoittaa hänet siihen heti tai 
määräajassa sakon uhalla. 
 
 
 
 

Sivullisen ja viranomaisen tietojenantovel-
vollisuus 

64 § 

Yleinen säännös 

Sen lisäksi, mitä muussa laissa säädetään, 
ulosottomiehellä on oikeus salassapitosään-
nösten estämättä maksutta saada jäljempänä 
säädetyt tiedot, asiakirjat ja aineistot, jos ne 
ovat yksittäisessä ulosottoasiassa välttämät-
tömiä täytäntöönpanoa varten. Välttämättö-
myyden arvioi ulosottomies. Tiedot voidaan 
antaa teknisen käyttöyhteyden avulla. Valti-
on varoista voidaan maksaa korvausta käyt-
töyhteyden perustamisesta ja ylläpidosta ai-
heutuvista kustannuksista. 
 
 
 
 

65 § 

Arkaluonteiset henkilötiedot ja ulkopuolista 
koskevat tiedot 

Sivulliselta tietoja hankittaessa on vältettä-
vä sitä, että ulosottomiehen haltuun joutuu 
ulosottoasiaan kuulumattomia henkilötieto-
lain 11 §:ssä tarkoitettuja arkaluonteisia hen-

kilötietoja, lukuun ottamatta tietoja velallisen 
saamista sosiaalihuollon etuuksista. 

Ulosottomiehellä on oikeus saada säädetyt 
tiedot, vaikka samalla paljastuu tietoja myös 
ulkopuolisen taloudellisesta asemasta, jollei 
tietoja ole muulla tavoin saatavissa. 
 
 

66 § 

Sivullisen tietojenantovelvollisuus 

Sivullisen on kysyttäessä ilmoitettava ulos-
ottomiehelle: 

1) onko hänellä velalliselle kuuluvaa omai-
suutta hallussaan tai muutoin määräysvallas-
saan ja omaisuuden laatu; 

2) onko velallisella häneltä tai hänellä ve-
lalliselta saatavia ja saatavien peruste ja mää-
rä sekä saatavia koskevien tilien maksuliike 
ja velallisella olevat tilin käyttöoikeudet; 

3) onko hän tehnyt velallisen kanssa tai 
tämän hyväksi sellaisen oikeustoimen, jolla 
saattaa olla merkitystä etsittäessä velallisen 
omaisuutta, ja oikeustoimen sisältö; 

4) velallisen saamaa tuloa ja luontoisetuja 
koskevat tiedot, työaikaa koskevat tiedot, tu-
lon maksamisen perusteet sekä velallisen yh-
teystiedot, jotka hänellä on tiedossaan työn-
antajana tai tulon maksajana; 

5) velallisen osoite- ja puhelintiedot sa-
moin kuin muut yhteystiedot, jotka hänellä 
on tele- tai postitoiminnan harjoittajana. 

Mitä 1 momentin 2 kohdassa säädetään, 
koskee myös vastaisuudessa erääntyvää saa-
tavaa, jos sitä koskeva sitoumus on annettu 
tai muu oikeusperuste syntynyt, samoin kuin 
saatavaa, jonka peruste tai määrä on epäselvä 
tai ehdollinen. Mitä 1 momentin 3 kohdassa 
säädetään, koskee myös menettelyä, järjeste-
lyä tai muuta toimenpidettä, joka on vaiku-
tukseltaan oikeustoimeen rinnastettava. 

Sivullinen on velvollinen ulosottomiehen 
kehotuksesta esittämään 1 momentissa tar-
koitettua seikkaa koskevan sopimus- tai 
muun asiakirjan sekä siihen välittömästi liit-
tyvän muun aineiston. Ulosottomiehellä on 
oikeus ottaa asiakirjasta ja aineistosta jäljen-
nös. Luotto-, rahoitus- tai vakuutuslaitos ei 
saa muulle kuin viranomaiselle ilmaista, on-
ko ulosottomies tehnyt tässä pykälässä tar-
koitetun tiedustelun. 
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67 § 

Viranomaisen ja julkista tehtävää hoitavan 
tietojenantovelvollisuus 

Viranomaisen ja sen, joka hoitaa julkista 
tehtävää, on pyydettäessä ilmoitettava ulosot-
tomiehelle kaikki tiedossaan olevat: 

1) velallisen omaisuutta ja varallisuutta, tu-
loja, velkoja ja muuta taloudellista asemaa 
sekä maksuyhteyksiä koskevat tiedot; 

2) velallisen työ- ja palvelussuhteita, eläk-
keitä ja taloudellista toimintaa koskevat tie-
dot; 

3) velallisen osoite- ja puhelintiedot sa-
moin kuin muut yhteydenottoon tarvittavat 
tiedot. 

Jos tietojenantovelvollinen on velalliseen 
66 §:ssä tarkoitetussa suhteessa, hän on vel-
vollinen antamaan tietoja myös mainitun py-
kälän mukaisesti. 
 

68 § 

Sivulliselle asetettava uhkasakko 

Jos 66 §:ssä tarkoitettu sivullinen kieltäy-
tyy antamasta tietoja, ulosottomies saa vel-
voittaa hänet antamaan tiedot heti tai määrä-
ajassa sakon uhalla. Jollei tietoja saada sivul-
liselta muulla tavalla, ulosottomies saa vel-
voittaa hänet sakon uhalla saapumaan ulosot-
tomiehen virkahuoneeseen tai muuhun sopi-
vaan paikkaan antamaan tiedot. 
 
Ulosottoviranomaisen oikeus luovuttaa tieto-

ja 

69 § 

Yleinen säännös 

Ulosottoviranomaisen asiakirjan julkisuu-
desta on voimassa, mitä viranomaisten toi-
minnan julkisuudesta annetussa laissa sääde-
tään. Sen lisäksi, mitä mainitussa tai muussa 
laissa säädetään ulosottoviranomaisen oikeu-
desta tai velvollisuudesta luovuttaa tietoja, 
ulosottoviranomaisella on oikeus salassapito-
säännösten estämättä luovuttaa salassa pidet-
täviä tietoja niin kuin 70—73 §:ssä sääde-
tään. Tietoja voidaan luovuttaa myös toiselle 

ulosottoviranomaiselle ulosottoasian hoita-
mista varten sekä oikeusministeriölle ja hal-
lintovirastolle hallintotehtävien hoitamista 
varten. Ulosottorekisteriin talletettujen tieto-
jen julkisuudesta ja luovuttamisesta sääde-
tään 1 luvussa. 
 
 

70 § 

Esitutkinta- ja eräät muut viranomaiset sekä 
tuomioistuimet 

Ulosottoviranomainen saa yksittäistapauk-
sessa antaa pyydettäessä ulosottoviranomai-
sen asiakirjasta vastaajan tunniste- ja yhteys-
tietoja sekä vastaajan taloudellista asemaa ja 
toimintaa koskevia tietoja: 

1) syyttäjä- ja esitutkintaviranomaiselle ri-
kosten selvittämistä, esitutkintaa, syytehar-
kintaa ja tuomioistuinkäsittelyä varten sekä 
törkeiden rikosten ennalta estämistä varten; 

2) rahanpesun selvittelykeskukselle laissa 
säädettyjen tehtävien hoitamista varten; 

3) syyttäjäviranomaiselle sakon muunto-
rangaistuksen harkintaa varten; 

4) suojelupoliisille ja pääesikunnalle tur-
vallisuusselvityksistä annetussa laissa 
(177/2002) säädetyn laajan turvallisuusselvi-
tyksen tekemistä varten; 

5) syyttäjä- ja esitutkintaviranomaiselle lii-
ketoimintakiellon määräämistä tai pidentä-
mistä koskevaa tutkintaa varten ja poliisille 
liiketoimintakiellon noudattamisen valvontaa 
varten; 

6) tulliviranomaiselle tullilaissa 
(1466/1994) säädetyn tehtävän hoitamista 
varten; 

7) konkurssiasiamiehelle laissa säädettyjen 
tehtävien hoitamista varten. 

Ulosottomies saa ilmaista tuomioistuimelle 
1 momentissa tarkoitetun asian, ulosottovali-
tuksen, täytäntöönpanoriidan ja takaisinsaan-
tiasian käsittelyä varten tarpeelliset ulosotto-
asiaan liittyvät tiedot. Mitä 73 §:ssä sääde-
tään, ei estä ulosottomiestä ilmaisemasta tar-
peellisia tietoja tuomioistuimelle ulosottova-
lituksen ja täytäntöönpanoriidan käsittelyä 
varten, vaikka tietojen antaja käyttää oikeut-
taan kieltäytyä todistamasta. 

Törkeällä rikoksella tarkoitetaan tässä py-
kälässä rikosta, josta ei ole säädetty lievem-
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pää rangaistusta kuin neljä kuukautta vanke-
utta. 

Tässä pykälässä tarkoitetut tiedot voidaan 
luovuttaa sähköisessä muodossa. 
 

71 § 

Veroviranomaiset ja julkisia tukia myöntävät 

Ulosottoviranomainen saa yksittäistapauk-
sessa antaa pyydettäessä ulosottoviranomai-
sen asiakirjasta vastaajan tunniste- ja yhteys-
tietoja sekä vastaajan taloudellista asemaa ja 
toimintaa koskevia tietoja, jos tiedot ovat 
tarpeen: 

1) veroviranomaiselle verotusta koskevan 
asian käsittelyä varten; taikka 

2) työttömyyspäivärahaa tai muita julkisia 
avustuksia, tukia tai muita etuuksia myöntä-
välle tai valvovalle viranomaiselle taikka jul-
kisyhteisölle tai muulle yhteisölle tai säätiöl-
le sellaisen asian käsittelyä varten. 

Tietoa ei ilman erityistä syytä saa luovut-
taa, jos asiakirjan laatimisesta on tietoa pyy-
dettäessä kulunut yli neljä vuotta. Tiedot tu-
lee luovuttaa ensisijaisesti 1 luvussa sääde-
tyllä tavalla ulosottorekisteristä. Tiedot voi-
daan luovuttaa sähköisessä muodossa. 
 

72 § 

Oma-aloitteinen tietojen antaminen 

Jos on syytä epäillä, että vastaaja tai sivul-
linen on saattanut syyllistyä virallisen syyt-
teen alaiseen ulosottomenettelyssä tehtyyn tai 
täytäntöönpanon tuloksen muutoin olennai-
sesti vaarantavaan rikokseen, kirjanpitori-
kokseen taikka sellaiseen muuhun rikokseen, 
josta ei ole säädetty lievempää rangaistusta 
kuin neljä kuukautta vankeutta, ulosottomies 
saa omasta aloitteestaan luovuttaa tietoja 
70 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetulle 
viranomaiselle siinä mainittua tarkoitusta 
varten. 

Ulosottomies saa omasta aloitteestaan an-
taa tietoja myös 70 §:n 1 momentin 5—7 
kohdassa tarkoitetulle viranomaiselle siinä 
mainittua tarkoitusta varten, jos on syytä 
epäillä, että vastaaja tai sivullinen on saatta-
nut syyllistyä virallisen syytteen alaiseen ri-
kokseen. Epäilyttävistä liiketoimista ulosot-

tomies saa ilmoittaa rahanpesun selvittely-
keskukselle. 

Tietoja voidaan omasta aloitteesta antaa 
71 §:ssä tarkoitetulle viranomaiselle, yhtei-
sölle tai säätiölle, jos on syytä epäillä, että 
vastaaja tai sivullinen on saattanut syyllistyä 
rikoslain (39/1889) 29 luvun 1—4 §:ssä tar-
koitettuun tekoon tai julkisen etuuden vää-
rinkäyttöön. 

Tietojen saajan tulee hävittää 2 ja 3 mo-
mentissa tarkoitetut tiedot heti, kun niitä ei 
tarvita, jollei niiden säilyttämiseen ole perus-
teltua aihetta. 
 

73 § 

Kielto luovuttaa eräitä tietoja 

Ulosottomies ei saa luovuttaa tietoa, joka 
on olennaisin osin saatu: 

1) henkilöltä, joka on siinä menettelyssä 
todistajana velvollinen tai oikeutettu kieltäy-
tymään todistamasta siitä seikasta, jollei kiel-
täytymään oikeutettu anna luovuttamiseen 
suostumustaan; 

2) velalliselta kysyttäessä 52 §:n 6—8 koh-
dassa tarkoitetusta seikasta, jos vastauksesta 
käy ilmi, että velallinen on saattanut syyllis-
tyä muuhun kuin ulosottomenettelyssä teh-
tyyn rikokseen, ja tiedon luovuttaminen saat-
taa hänet siinä menettelyssä syytteen vaa-
raan; tai 

3) sivulliselta, jos tieto koskee sivullisen 
väärinkäytöksiä. 

Ulosottomiehen oikeudesta luovuttaa tieto-
ja hakijalle säädetään 91 §:ssä. Mitä edellä 
säädetään, koskee tietoja siitä riippumatta, 
ovatko ne muutoin salassa pidettäviä. 
 

Uhkasakko 

74 § 

Uhkasakon asettaminen 

Uhkasakko, jonka ulosottomies tämän lain 
nojalla asettaa, asetetaan rahamäärältään 
kiinteänä tai siten, että uhkasakon suuruus 
määräytyy ajan kulumisen mukaan (juokseva 
uhkasakko). Juokseva uhkasakko asetetaan 
määräämällä uhkasakolle kiinteä peruserä 
sekä lisäerä jokaista sellaista päätöksessä il-
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moitettavaa ajanjaksoa (uhkasakkojakso) var-
ten, jonka kuluessa ulosottoperustetta tai 
ulosottomiehen päätöstä ei ole noudatettu. 
Jos juokseva uhkasakko asetetaan kiellon 
rikkomisen varalta, lisäerä voidaan määrätä 
ajan kulumisen sijasta jokaisesta rikkomis-
kerrasta. 

Jollei tästä laista tai täytäntöönpantavana 
olevasta ulosottoperusteesta muuta ilmene, 
uhkasakkoa asetettaessa noudatetaan lisäksi 
soveltuvin osin, mitä uhkasakkolain 
(1113/1990) 6 §:n 3 momentissa sekä 7 ja 
8 §:ssä säädetään. 
 

75 § 

Kuuleminen ja tiedoksianto 

Ennen uhkasakon asettamista ulosottomie-
hen on kuultava velvoitettua, jollei se tuntu-
vasti vaikeuta täytäntöönpanoa. 

Asiakirja, jossa jollekin asetetaan uhkasak-
ko, on annettava hänelle tiedoksi niin kuin 
38 §:ssä tai 40 ja 41 §:ssä säädetään. Jollei se 
onnistu, asiakirja saadaan lähettää muuhun 
selville saatuun osoitteeseen tai antaa tiedok-
si asiamiehelle, jos tämä on käyttänyt siinä 
asiassa puhevaltaa. Uhkasakkoa ei kuiten-
kaan saa tuomita maksettavaksi siltä osin 
kuin henkilökohtaisesta tiedoksisaannista on 
epäselvyyttä. 
 

76 § 

Uuden uhkasakon asettaminen 

Ulosottomies saa asettaa uuden uhkasakon, 
vaikka aikaisemmin asetettua uhkasakkoa ei 
ole tuomittu maksettavaksi. Aikaisemmin 
asetettu uhkasakko kuitenkin raukeaa, jollei 
ulosottomies uutta uhkasakkoa koskevassa 
tiedoksiannossa samalla ilmoita päätökses-
tään hakea käräjäoikeudelta aikaisemman 
uhkasakon tuomitsemista. 
 

77 § 

Muutoksenhaku 

Ulosottomiehen päätökseen, joka koskee 
uhkasakon asettamista, saa hakea muutosta 
valittamalla. Muutoksenhaku ei kuitenkaan 

lykkää asianomaisen velvollisuutta noudattaa 
ulosottomiehen asettamaa velvoitetta. Ulos-
ottomies voi oikaista päätöstään noudattaen, 
mitä 10 luvun 1—5 §:ssä ja 11 luvun 
12 §:ssä säädetään. 
 
 
 

78 § 

Hakemus uhkasakon tuomitsemisesta 

Tämän lain 11 luvun 2 §:ssä tarkoitettu kä-
räjäoikeus tuomitsee ulosottomiehen hake-
muksesta maksettavaksi ulosottomiehen aset-
taman uhkasakon. Jos uhkasakko on asetettu 
täytäntöönpantavana olevassa ulosottoperus-
teessa, ulosottomies voi hakea tuomitsemista 
myös uhkasakon asettaneelta tuomioistuimel-
ta. 

Ennen 1 momentissa tarkoitetun hakemuk-
sen tekemistä ulosottomiehen on kuultava 
velvoitettua, jos se on tarpeellista. Ulosotto-
miehen on ilmoitettava hakemuksen tekemis-
tä koskevasta päätöksestään velvoitetulle. 
 
 
 

79 § 

Maksettavaksi tuomitsemisen edellytykset 

Tuomioistuimen, jolta ulosottomies hakee 
uhkasakon maksettavaksi tuomitsemista, tu-
lee omasta aloitteestaan tutkia ulosottomie-
hen tekemän uhkasakon asettamispäätöksen 
oikeellisuus. Uhkasakko tuomitaan makset-
tavaksi, jos velvoitetta ei ole täytetty tai sitä 
on rikottu ilman pätevää syytä. Uhkasakon 
tuomitsemisessa noudatetaan lisäksi soveltu-
vin osin, mitä uhkasakkolain 10 §:n 2 mo-
mentissa ja 11 §:ssä säädetään. Jos juokseva 
uhkasakko on asetettu määräämällä lisäerä 
jokaisesta rikkomiskerrasta, lisäerät raukea-
vat uhkasakon peruserän kolme kertaa ylittä-
viltä osin niiltä rikkomiskerroilta, jotka on 
tehty ennen kuin päätös uhkasakon tuomit-
semisesta tehdään. 

Uhkasakko voidaan tuomita maksettavaksi, 
vaikka uhkasakon asettamista koskeva ulos-
ottoperuste tai ulosottomiehen päätös ei ole 
lainvoimainen. 
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80 § 

Uhkasakkoasian käsittely tuomioistuimessa 

Uhkasakon tuomitsemista koskevan asian 
käsittelyssä tuomioistuimessa noudatetaan 
soveltuvin osin, mitä 11 luvun 15 §:n 1 ja 
2 momentissa sekä 19 §:ssä säädetään. Tuo-
mioistuin voi määrätä ulosottomiehen anta-
man uhkasakkopäätöksen täytäntöönpanon 
keskeytettäväksi noudattaen soveltuvin osin, 
mitä 10 luvun 20—26 §:ssä säädetään. Jos 
ulosottomiehen hakemus hylätään, valtio 
voidaan velvoitetun vaatimuksesta määrätä 
korvaamaan tämän kohtuulliset oikeuden-
käyntikulut. 

Ennen kuin uhkasakko tuomitaan makset-
tavaksi, velvoitettua on kuultava. 
 

81 § 

Tuomitsemispäätöksen täytäntöönpano 

Lainvoimaa vailla oleva käräjäoikeuden 
päätös, jolla uhkasakko on tuomittu makset-
tavaksi, voidaan panna heti täytäntöön, jollei 
muutoksenhakutuomioistuin noudattaen so-
veltuvin osin, mitä 10 luvun 20—26 §:ssä 
säädetään, toisin määrää. Ulosmitattu omai-
suus saadaan ennen päätöksen lainvoimai-
suutta kuitenkin myydä ainoastaan 2 luvun 
5 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksis-
sa. Hovioikeuden päätöksestä, jolla uhkasak-
ko on tuomittu maksettavaksi, on voimassa, 
mitä 2 luvun 10 §:ssä säädetään. 
 

Voimakeinot 

82 § 

Voimakeinot täytäntöönpanon toimittamisek-
si 

Ulosottomiehellä on oikeus etsiessään 
ulosmittauskelpoista omaisuutta, muuta täy-
täntöönpanon kohdetta tai asiassa selvitystä 
taikka päästäkseen täytäntöönpanon edellyt-
tämiin tiloihin tarvittaessa avata tai avauttaa 
lukkoja ja ovia sekä täytäntöönpanon toimit-
tamiseksi käyttää muita vastaavia voimakei-
noja siinä määrin kuin niitä voidaan olosuh-
teet huomioon ottaen pitää perusteltuina sekä 

saada poliisilta virka-apua. Asianomaiselle 
on kuitenkin varattava tilaisuus toimia itse, 
jollei täytäntöönpano sen johdosta vaarannu. 
 

83 § 

Henkilöön kohdistuvat voimakeinot 

Jos ulosottomies kohtaa vastarintaa, jolla 
pyritään estämään täytäntöönpano tai sitä 
tuntuvasti vaikeuttamaan, ulosottomiehellä 
on oikeus saada poliisilta virka-apua. Ulosot-
tomies saa vastarintaa kohdatessaan itsekin 
käyttää sellaisia vastarinnan murtamiseksi 
tarpeellisia voimakeinoja, joita täytäntöön-
panotehtävän laatu, vastarinnan vaarallisuus 
sekä tilanne muutoinkin huomioon ottaen 
voidaan pitää puolustettavina. 

Voimakeinojen käytön liioittelusta sääde-
tään rikoslain 4 luvun 6 §:n 3 momentissa ja 
7 §:ssä. 
 

Takaisinsaanti 

84 § 

Takaisinsaantiperusteet ja takaisinsaanti-
kanne 

Ulosottoa hakeneen velkojan oikeutta 
loukkaava oikeustoimi tai siihen vaikutuksel-
taan rinnastettava menettely, järjestely tai 
muu toimenpide voidaan hakijan kanteen 
johdosta tuomioistuimen päätöksellä peräyt-
tää takaisinsaannista konkurssipesään anne-
tussa laissa (758/1991) säädetyillä perusteil-
la. Mainitussa laissa tarkoitettuna määräpäi-
vänä on tällöin ulosottoasian vireilletulopäi-
vä. Ulosoton hakija ja sivullinen voivat lisäk-
si vaatia mainitussa laissa tarkoitettua korva-
usta, tuottoa ja korkoa sekä vastikkeen pa-
lauttamista tai sitä koskevan velvollisuuden 
poistamista. Jollei jäljempänä toisin säädetä, 
takaisinsaannista on muutoin soveltuvin osin 
voimassa, mitä mainitussa laissa säädetään. 
 

85 § 

Takaisinsaantiväite 

Ulosoton hakija voi vaatia oikeustoimen 
peräyttämistä ja vastikkeen palauttamisvel-
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vollisuuden poistamista myös takaisinsaanti-
perustetta koskevalla väitteellä täytäntöön-
panoriidassa tai muussa oikeudenkäynnissä, 
jossa sivullinen vaatii oikeutta ulosmittauk-
sen kohteeseen. Hakija voi esittää sellaisen 
takaisinsaantiväitteen myös ulosottovali-
tusasiassa, jossa vaaditaan täytäntöönpano-
toimen kumoamista sivullisen oikeuden pe-
rusteella. 

Mitä tässä laissa säädetään takaisinsaanti-
kanteesta, koskee soveltuvin osin myös ta-
kaisinsaantiväitettä. 
 

86 § 

Takaisinsaantikanne ulosottoasian vireillä 
ollessa 

Takaisinsaantikanne voidaan nostaa sen 
jälkeen, kun ulosottoasia on tullut vireille. 

Jos ulosottoasia on kannetta nostettaessa 
vireillä, kannetta ajavan ulosoton hakijan on 
toimitettava tuomioistuimelle ulosottomiehen 
ilmoitus vireilletulopäivästä ja lausunto siitä, 
tuleeko kantajan saatava todennäköisesti ker-
tymään sellaisesta velalliselle riidattomasti 
kuuluvasta omaisuudesta tai tulosta, joka 
voidaan ulosmitata seuraavan kuuden kuu-
kauden aikana. Jos täysi kertymä on maini-
tussa ajassa odotettavissa, kannetta ei voida 
tutkia. 
 

87 § 

Takaisinsaantikanne ulosottoasian vireillä-
olon jälkeen 

Takaisinsaantikanne on nostettava kuuden 
kuukauden kuluessa 95 §:n 1 momentissa 
tarkoitetun estetodistuksen päivämäärästä. 
Palkan tai muun toistuvaistulon ulosmittauk-
sessa mainittu määräaika lasketaan siitä, kun 
kaksi vuotta on kulunut asian vireilletulosta, 
jollei estetodistusta ole annettu sitä ennen. 
Jos ulosmittauksesta on valitettu, takaisin-
saantikanne on nostettava kuuden kuukauden 
kuluessa siitä, kun ulosmittauksen kumoa-
mista koskeva ratkaisu on tullut lainvoimai-
seksi. 

Jos kysymys on osituksesta eikä siitä ole 
annettu maistraattiin osituskirjaa, takaisin-
saantikanteen saa nostaa kuuden kuukauden 

kuluessa siitä, kun osituskirja annetaan 
maistraattiin. 
 

88 § 

Takaisinsaanti ja rauennut maksukyvyttö-
myysmenettely 

Jos velkoja hakee ulosottoa kolmen kuu-
kauden kuluessa siitä, kun konkurssi-, yritys-
saneeraus- tai yksityishenkilön velkajärjeste-
lymenettely on ennen konkurssituomion an-
tamista taikka saneeraus- tai maksuohjelman 
vahvistamista rauennut tai velkojasta johtu-
mattomasta syystä päättynyt, takaisinsaannin 
määräpäivä määräytyy mainitun menettelyn 
mukaisesti. 
 
 

89 § 

Peräytyneen omaisuuden ulosmittaus 

Sivullinen on velvollinen luovuttamaan pe-
räytyneeksi määrätyn oikeustoimen kohteena 
olevan omaisuuden sekä tuomitun korvauk-
sen, tuoton ja koron ulosottomiehelle. Edellä 
tarkoitetuista varoista on ensin vähennettävä 
määrä, joka tuomioistuimen päätöksen mu-
kaan on maksettava sivulliselle. Jäljelle jää-
vistä varoista ulosmitataan määrä, joka vas-
taa hakijan niitä saatavia, joista hänellä oli 
ulosottoperuste takaisinsaantikannetta nostet-
taessa, sekä hakijalle takaisinsaantioikeuden-
käynnissä tuomittuja oikeudenkäyntikuluja. 
Rahaksi muuttamista edellyttävä omaisuus 
myydään niin kuin 5 luvussa säädetään. 
Mahdollinen ylijäämä tulee palauttaa sivulli-
selle. 
 
 
 

90 § 

Täytäntöönpanon keskeyttäminen 

Tuomioistuin, joka käsittelee takaisinsaan-
tikannetta, voi kieltää kanteessa tarkoitettuun 
omaisuuteen kohdistuvan täytäntöönpanon 
tai määrätä sen keskeytettäväksi. Määräyk-
sestä on soveltuvin osin voimassa, mitä 
10 luvun 20—26 §:ssä säädetään. 
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91 § 

Tietojen antaminen hakijalle 

Ulosottomiehen tulee viipymättä ilmoittaa 
hakijalle, jonka saatavan suuruus huomioon 
ottaen sillä ilmeisesti on merkitystä, havait-
semistaan seikoista, jotka saattavat antaa ai-
heen takaisinsaantikanteen nostamiseen, ha-
kemukseen konkurssiin asettamiseksi tai 
muuhun niitä vastaavaan erityiseen toimeen 
hänen saatavansa perimiseksi. Hakijalle tulee 
antaa myös mahdollinen ulosottoselvityspöy-
täkirja ja muut tarpeelliset asiakirjat. Ulosot-
tomies saa antaa hakijalle myös 73 §:n 
1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja tie-
toja. Hakija ei saa käyttää näitä tietoja oikeu-
denkäymiskaaren todistamista koskevien ra-
joitusten kiertämiseksi eikä velallisen syyt-
teeseen saattamiseksi. Ulosottomiehen tulee 
muistuttaa hakijaa mainituista rajoituksista. 
 
 
 
 
 
 

Suorituskielto luotonannossa 

92 § 

Kiellon edellytykset 

Jos havaitaan, että velallinen ilmeisesti 
ulosoton välttämiseksi luotollista tiliä tai 
muuta vastaavaa luotonottoa hyväksikäyttäen 
nostaa luottoa tai lisäluottoa ja ohjaa saatavi-
aan tai tuloaan tällaiselle tilille, ulosottomies 
saa kieltää velallista ulosottovelkojan vahin-
goksi maksamasta takaisin tai muutoin suo-
rittamasta kiellon antamisen jälkeen nosta-
maansa luottoa. Kielto on annettava välittö-
mästi tiedoksi myös luotonantajalle. Velalli-
selle annettu suorituskielto koskee sellaista 
luottoa tai lisäluottoa, jonka luotonantaja on 
kiellon tiedoksi saatuaan luotollisen tilin tai 
vastaavan luoton puitteissa tai muodossa ve-
lalliselle myöntänyt. 

Velallista ja luotonantajaa on kuultava en-
nen 1 momentissa tarkoitetun kiellon anta-
mista, jollei se tuntuvasti vaikeuta täytän-
töönpanoa. 

93 § 

Kiellon oikeusvaikutukset 

Edellä 92 §:ssä tarkoitetun kiellon vastai-
nen suoritus on tehoton. Luotonantaja ei saa 
käyttää kiellossa tarkoitetun luoton takaisin-
maksuksi tehtyjä suorituksia myöskään kuit-
taukseen siltä osin kuin suoritukset vastaavat 
kiellon tiedoksisaannin jälkeen myönnettyä 
luottoa tai lisäluottoa. 

Luotonantaja on velvollinen tilittämään 
ulosottomiehelle tehottomalla toimella suori-
tetut varat. Tilittämättä jätetty määrä voidaan 
ulosmitata luotonantajalta ulosottomiehen 
kieltopäätöksen nojalla. 
 
 
 

Vireilläolon päättyminen 

94 § 

Vireilläolon päättyminen lopputilitykseen 

Maksuvelvoitetta koskevan ulosottoasian 
vireilläolo päättyy, kun ulosottomies tilittää 
kertyneet varat (lopputilitys). Välitilitykset 
lakkauttavat vireilläolon tilitetyn määrän 
osalta. Jos varat on tilitetty vakuutta vastaan, 
asian vireilläolo päättyy vasta, kun oikeus 
niihin on lopullisesti ratkaistu. Sama koskee 
asiaa, jossa velkoja on vapautettu vakuuden 
asettamisesta. 
 
 
 

95 § 

Vireilläolon päättyminen estetodistukseen 

Jollei saatavalle ole kertynyt täyttä suori-
tusta (varattomuuseste) tai jollei myöskään 
velallisen olinpaikasta ole tietoa (varatto-
muus- ja tuntemattomuuseste), hakijalle on 
annettava sitä koskeva todistus. 

Myös silloin, kun maksuvelvoitteen täytän-
töönpano päättyy muuhun kuin 1 momentissa 
tarkoitettuun esteeseen, hakijalle on annetta-
va sitä koskeva todistus. 

Ulosottoasian vireilläolo päättyy estetodis-
tuksen antamispäivänä. 
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96 § 

Muu kuin maksuvelvoite 

Muuta kuin maksuvelvoitetta koskevan 
ulosottoasian vireilläolo päättyy silloin, kun 
ulosottomies on suorittanut täytäntöönpano-
toimet loppuun tai antanut todistuksen täy-
täntöönpanoa kohdanneesta esteestä. 
 
 
 

97 § 

Konkurssin vaikutus ulosottoasian vireillä-
oloon 

Konkurssin alkaessa vireillä oleva maksu-
velvoitetta koskeva ulosottoasia, jonka täy-
täntöönpanoa ei voida konkurssin vuoksi jat-
kaa, pysyy vireillä enintään konkurssin al-
kamista seuraavan kuuden kuukauden ajan. 
Ulosottoasian täytäntöönpanoa jatketaan, jos 
konkurssi tätä ennen peruuntuu, raukeaa tai 
muuten lakkaa. 
 
 

98 § 

Estetodistuksen sisältö 

Estetodistuksesta tulee käydä ilmi asiassa 
suoritetut keskeiset toimenpiteet. Ulosotto-
miehen on allekirjoitettava estetodistus. To-
distus voidaan antaa sähköisesti. 
 
 

99 § 

Varattomuustodistus ilman vireillepanoa 

Velkojalla, joka saattaa todennäköiseksi, 
että hänellä on saatava velalliselta, on oikeus 
ilman ulosottohakemusta saada todistus siitä, 
että kyseistä velallista koskeva 95 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitettu estetodistus on annettu 
pyyntöä edeltävän kuuden kuukauden aikana 
eikä ulosmittausta ole tämän jälkeen toimitet-
tu. Todistus voidaan antaa sähköisesti. Todis-
tuksen pyytäjän nimi sekä saatava ja sen pe-
ruste tulee tallettaa ulosoton tietojärjestel-
mään. 

100 § 

Vireilläolon päättymistä koskeva todistus 

Vastaajalle on pyynnöstä annettava ulosot-
tomiehen allekirjoittama todistus siitä, että 
ulosottoasian vireilläolo on päättynyt. Mak-
suvelvoitetta koskevaan todistukseen on 
merkittävä peritty ja perimättä jäänyt määrä 
sekä se, onko saatava rekisteröity passiiviasi-
aksi. Muuta ulosottoasiaa koskevaan todis-
tukseen tulee merkitä vireilläolon päättymi-
sen syy. 

Ulosottoperusteen täytäntöönpanokelpoi-
suuden päättymisen johdosta annettavasta to-
distuksesta säädetään 2 luvun 28 §:n 2 mo-
mentissa. 
 

101 § 

Pieni jäännössaatava 

Jos hakijan saatavasta on tilityksen jälkeen 
jäljellä enintään valtioneuvoston asetuksella 
säädetty vähäinen rahamäärä, ulosottomies 
saa jättää sen perimättä ja tehdä lopputilityk-
sen. Mitä tässä säädetään, ei koske lapselle 
tulevaa elatusapua tai sille kertyvää viiväs-
tyskorkoa. 
 

Passiivisaatava 

102 § 

Passiivisaatavaksi rekisteröinti 

Jos maksuvelvoitetta koskevan ulosottoasi-
an vireilläolo päättyy 95 §:n 1 momentissa 
tarkoitettuun esteeseen, asia merkitään haki-
jan pyynnöstä ulosottorekisteriin passiivisaa-
tavaksi. Tätä koskeva pyyntö tulee esittää 
ulosottohakemuksessa tai myöhemmin asian 
vireilläolon aikana. Passiivisaatavaksi mer-
kitseminen ei jatka ulosottoasian vireilläoloa. 

Passiivisaatavan rekisteröinti on voimassa 
kaksi vuotta estetodistuksen päivämäärästä. 
Voimassaolon päättymisestä ilmoitetaan ha-
kijalle, jollei tämä ole muuta pyytänyt. 

Rekisteröintipyynnön katsotaan koskevan 
kaikkia samanaikaisessa ulosotossa olevia 
saatavia, jollei hakija peruuta pyyntöä jonkin 
saatavan osalta. Rekisteröinnin voimassaolo-
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aika lasketaan samanaikaisessa ulosotossa 
viimeisestä estetodistuksesta. 
 

103 § 

Ulosmittaus passiivisaatavan perimiseksi 

Ulosottomies ei ole velvollinen etsimään 
velalliselle kuuluvaa omaisuutta tai selvittä-
mään velallisen olinpaikkaa passiivisaatavan 
perimiseksi. Jos kuitenkin ulosmittauskel-
poista omaisuutta löytyy, se tulee ulosmitata 
passiivisaatavan suorittamiseksi, jollei siihen 
ole estettä. Passiivisaatavaa koskeva ulosot-
toasia tulee vireille ulosmittauspäätöksellä tai 
väliaikaistoimella. Vireilläolon päättymisen 
jälkeen saatava merkitään tarvittaessa uudel-
leen passiivirekisteriin, jos rekisteröintiaikaa 
on jäljellä. 

Omaisuutta, joka on ulosmitattu yksin pas-
siivisaatavan suorittamiseksi, ei saa myydä 
eikä varoja muussakaan tapauksessa tilittää 
passiivisaatavan suorittamiseksi ennen kuin 
sen määrä on tarkistettu. 
 

104 § 

Velkojan ilmoitusvelvollisuus 

Velkojan tulee passiivisaatavan suorittami-
seksi toimitetun ulosmittauksen jälkeen il-
moittaa ulosottomiehen asettamassa määrä-
ajassa ja 1 §:ssä tarkoitetulla tavalla saata-
vansa määrä. Muussa tapauksessa ulosmitta-
us voidaan peruuttaa. Velkojan tulee muul-
loinkin ulosottomiehen pyynnöstä ilmoittaa 
saatavansa määrä. Muussa tapauksessa saa-
tava voidaan poistaa passiivirekisteristä. 
Velkoja on velvollinen omasta aloitteestaan 
ilmoittamaan ulosottomiehelle, jos passii-
visaatava tulee kokonaan suoritetuksi. 
 

Suppea ulosotto 

105 § 

Hakeminen ja kohde 

Jos hakija haluaa tyytyä suppeaan ulosot-
toon, sitä tulee pyytää nimenomaisesti ulos-
ottohakemuksessa. Jos usea velallinen vastaa 
samasta velasta, suppeaan ulosottoon ei voi-

da ryhtyä. 
Suppeassa ulosotossa voidaan ulosmitata 

toistuvaistulo tai veroennakon palautus sekä 
muu valtioneuvoston asetuksella säädettävä 
omaisuus, jota ei tarvitse muuttaa rahaksi. 
Ulosottomiehen tulee etsiä tällaista omaisuut-
ta tarkastamalla velallisen varallisuustietoja 
rekistereistä ja suorittamalla muita vastaavia 
toimia niin kuin valtioneuvoston asetuksella 
säädetään. 

Velallisen olinpaikkaa tulee selvittää ja 
muulta kuin 2 momentissa tarkoitetulta osin 
menetellä kuten tavallisessa ulosottoasiassa. 
 
 
 

106 § 

Pyynnön peruuttaminen 

Hakija voi peruuttaa suppeaa ulosottoa 
koskevan rajoituksen hakemuksestaan, jol-
loin velalliselle kuuluvaa omaisuutta tulee et-
siä kuten tavallisessa ulosottoasiassa. 

Jos muussa asiassa on ulosmitattu omai-
suutta, joka on myytävä, ja ulosottomies ar-
vioi, että suppeassa ulosotossa perittävänä 
oleva saatava kertyisi kokonaan tai sille etu-
oikeussäännökset huomioon ottaen kertyisi 
valtioneuvoston asetuksella säädettyä suu-
rempi määrä, hakijalta tulee tiedustella, pe-
ruuttako hän suppeaa ulosottoa koskevan ra-
joituksen. 
 
 
 

107 § 

Oikeusvaikutukset 

Suppeaa ulosottoa koskevan asian vireille-
tulolla on sama oikeusvaikutus kuin tavalli-
sella ulosottoasialla. Varattomuusestetodis-
tuksen sijasta annetaan estetodistus, jonka 
mukaan velalliselta ei ole löydetty riittävästi 
omaisuutta, joka voi olla suppean ulosoton 
kohteena. Jollei myöskään velallisen olinpai-
kasta ole tietoa, annetaan lisäksi todistus tun-
temattomuusesteestä. Suppean ulosoton jäl-
keen saatavaa ei voida merkitä passiivisaata-
vaksi eikä takaisinsaantikannetta voida nos-
taa. 
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Täydentäviä säännöksiä 

108 § 

Virka-apu muulta viranomaiselta 

Poliisi ja muu viranomainen ovat velvolli-
sia antamaan ulosottomiehelle täytäntöön-
panossa tarpeellista virka-apua. 

Kihlakunnanulosottomies saa pyytää virka-
apua muulta viranomaiselta, jos asia on kii-
reellinen. 
 
 
 

109 § 

Asiantuntija 

Ulosottomies saa käyttää asiantuntijaa, jos 
tässä laissa niin säädetään tai jos siihen on 
erityistä tarvetta kirjanpitoaineiston selvittä-
miseksi tai muun vastaavan tehtävän suorit-
tamiseksi. 

Asiantuntijana ei saa toimia henkilö, joka 
on asiaan tai ulosottoasian asianosaiseen sel-
laisessa suhteessa, että hänen puolueettomuu-
tensa tai luotettavuutensa voidaan katsoa 
vaarantuvan. Ulosottomiehen on tarvittaessa 
muistutettava asiantuntijaa lain mukaisesta 
vaitiolovelvollisuudesta. 

Asiantuntijan käyttämisestä aiheutuneista 
kuluista on voimassa, mitä 9 luvussa sääde-
tään. Kulut voidaan kuitenkin erityisestä 
syystä osaksi tai kokonaan jättää valtion vas-
tattaviksi. 
 
 
 
 

110 § 

Toimitsija 

Erikseen säädetyissä tapauksissa ulosotto-
mies saa asettaa toimitsijan. Toimitsijan on 
hoidettava haltuunsa annettua omaisuutta 
huolellisesti, noudatettava ulosottomiehen 
hänelle antamia määräyksiä sekä esitettävä 
selvitys toimenpiteistään.  

Toimitsijasta on muutoin voimassa, mitä 
asiantuntijasta säädetään 109 §:ssä. 

111 § 

Vahingonkorvaus valtion varoista 

Valtion varoista voidaan harkinnan mukaan 
ilman oikeudenkäyntiä maksaa vahingonkor-
vausta asianosaiselle tai sivulliselle, jos val-
tion korvausvastuuta voidaan pitää selvänä 
tai korvauksen maksamista kohtuullisena. Jos 
valtiolta korvausta saanut olisi voinut hakea 
korvausta toiselta, valtiolla on oikeus vaatia 
maksamansa määrä viimeksi mainitulta. 
 
 
 

112 § 

Tulkkaus 

Sen lisäksi, mitä oikeudesta tulkkaukseen 
muualla säädetään, ulosottoviranomaisen tu-
lee käytettävissä olevien mahdollisuuksien 
mukaan huolehtia tulkkauksesta, jos asian-
osainen tai muu henkilö, jota tulee tämän lain 
mukaan kuulla, käyttämänsä kielen taikka 
aisti- tai puhevian takia ei voi tulla ymmärre-
tyksi ja tulkkaus on tarpeen asian selvittämi-
seksi tai asianomaisen oikeuksien turvaami-
seksi. Tulkkauksesta aiheutuneet kulut jäävät 
valtion vastattaviksi. 
 
 
 
 

113 § 

Alaikäistä koskeva ilmoitus 

Jos ulosottoperusteena on riita-asiassa an-
nettu tuomio ja velallisena on alle 18-vuotias 
henkilö, ulosottomiehen tulee salassapito-
säännösten estämättä tehdä asian vireilletu-
losta ilmoitus velallisen kotikunnan holhous-
viranomaiselle mahdollisia holhoustoimesta 
annetun lain 91 §:ssä tarkoitettuja toimia var-
ten. Ilmoitusta ei tehdä vahingonkorvaussaa-
tavista. Täytäntöönpano on keskeytyneenä 
tarpeellisen ajan. 

Alle 15-vuotiaasta velallisesta ei anneta 
1 luvun 31 §:ssä tarkoitettua todistusta eikä 
luottotietoiminnan harjoittajalle 32 §:ssä tar-
koitettuja tietoja.  



 HE 83/2006 vp 
  

 

144

4 luku 

Ulosmittaus 

Yleinen säännös ja määritelmiä 

1 § 

Maksuvelvoitteen täytäntöönpano 

Ulosottoperuste, jossa on asetettu rahamää-
räinen maksuvelvoite, pannaan täytäntöön si-
ten, että hakijan saatavan suorittamiseksi tar-
vittava määrä velalliselle kuuluvaa omaisuut-
ta ulosmitataan tässä luvussa säädetyllä ta-
valla. Ulosmitattu omaisuus muutetaan ra-
haksi ja saadut varat tilitetään niin kuin 5 ja 6 
luvussa säädetään. 

Täytäntöönpanon jatkumisen turvaamiseksi 
ulosottomies saa erikseen säädetyissä tapauk-
sissa toimittaa ulosmittauksen ilman 5 ja 6 
luvussa tarkoitettuja jatkotoimia (turvaava 
ulosmittaus). 

Jos maksuvelvoite on tavaramääräinen eikä 
sellaista tavaraa löydetä, hakijalle annetaan 
estetodistus, jollei ulosottoperusteessa ole 
asetettu toissijaista rahamääräistä maksuvel-
voitetta. 

Mitä tässä laissa säädetään panttioikeudes-
ta, koskee myös sellaista pidätysoikeutta, 
jonka haltijalla on oikeus pitää vakuus hal-
lussaan. 
 

2 § 

Palkka 

Palkalla tarkoitetaan kaikenlaista palkkaa, 
palkkiota, luontoisetua sekä muuta etuutta ja 
korvausta, joka saadaan työ- tai virkasuhtees-
sa, samoin kuin ennakkoperintälain 
(1118/1996) 13 §:n 1 momentin 2 kohdassa 
tarkoitettua muuta etuutta. Ulosmittaamatta 
jätetään kohtuullinen korvaus matkakuluista, 
omien työvälineiden käyttämisestä ja muista 
työn suorittamisen edellyttämistä kustannuk-
sista. Työnantajan myöntämä etuus, jonka 
saaminen tai arvo perustuu pörssinoteerauk-
seen tai sattumanvaraiseen seikkaan, saadaan 
ulosmitata kokonaan. 

Palkkaa koskevia säännöksiä sovelletaan 
myös: 

1) eläkkeeseen sekä sairauspäivärahaan ja 
muihin sellaisiin palkan sijasta maksettaviin 
toimeentuloetuuksiin ja korvauksiin, joiden 
ulosmittaamista ei ole laissa kielletty; 

2) korvaukseen, joka maksetaan luonnolli-
selle henkilölle patenttia koskevan oikeuden, 
tekijänoikeuden ja muun vastaavan oikeuden 
luovutuksesta tai käyttämisestä; 

3) apurahaan ja muihin vastaaviin varoihin, 
jotka julkisyhteisö taikka yleishyödyllinen 
yhteisö tai säätiö on myöntänyt luonnolliselle 
henkilölle, jollei saaja osoita, että varat on 
myönnetty 19 §:n 1 momentin 6 kohdan mu-
kaiseen tarkoitukseen. 
 

3 § 

Alus ja kiinnityskelpoinen auto 

Aluksella tarkoitetaan aluskiinnityslaissa 
(211/1927) tarkoitettua alusta ja muuta alus-
kiinnityksen ja sen tuottaman panttioikeuden 
kohdetta. Mitä aluksesta säädetään, koskee 
myös kiinnityksestä ilma-aluksiin annetussa 
laissa (211/1928) tarkoitettua ilma-alusta ja 
muuta ilma-aluskiinnityksen ja sen tuottaman 
panttioikeuden kohdetta. 

Kiinnityskelpoisella autolla tarkoitetaan au-
tokiinnityslaissa (810/1972) tarkoitettua au-
toa ja muuta autokiinnityksen ja sen tuotta-
man panttioikeuden kohdetta. 
 

4 § 

Kiinteistöä koskevien säännösten sovelta-
misala 

Mitä kiinteistöstä säädetään, koskee myös 
kiinteistön määräalaa ja määräosaa sekä so-
veltuvin osin sellaista maanvuokraoikeutta 
tai muuta käyttöoikeutta, joka voidaan maa-
kaaren (540/1995) 19 luvun 1 §:n mukaan 
kiinnittää. 
 

Maksukehotus ja maksuaika 

5 § 

Maksukehotus 

Maksukehotuksen antamisesta säädetään 
3 luvun 33 §:ssä. Maksukehotuksessa asete-
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taan määräpäivä, jolloin velallisen on vii-
meistään suoritettava hakijan saatava ulosot-
tomiehelle. Väliaikaistoimi ja tarvittaessa ve-
ronpalautuksen ulosmittaus saadaan toimittaa 
ennen määräpäivää. 

Jos maksukehotusta antamatta on ulosmi-
tattu omaisuutta, joka on muutettava rahaksi, 
velalliselle tulee jälkikäteen varata tilaisuus 
suorittaa hakijan saatava. 

Jos velallinen maksaa saatavan viimeistään 
maksukehotuksessa asetettuna määräpäivänä, 
asian vireilletuloa ei merkitä 1 luvun 31 §:ssä 
tarkoitettuun todistukseen. 
 

6 § 

Maksuaika 

Jollei velallinen maksa hakijan saatavaa 
viimeistään maksukehotuksessa asetettuna 
määräpäivänä, toimitetaan ulosmittaus. 
Ulosottomies saa kuitenkin erityisestä syystä 
antaa velalliselle pyynnöstä maksuaikaa, jos 
velallinen todennäköisesti maksaa saatavan 
maksuaikaa saatuaan. Maksuaikaa voidaan 
antaa enintään kolme kuukautta maksukeho-
tuksen määräpäivästä laskettuna. Jos velalli-
nen osoittaa hakijan siihen suostuneen, mak-
suaikaa voidaan antaa tätä pitempi aika, ha-
kemuksen raukeamatta ei kuitenkaan yli 
kuutta kuukautta. Tarvittaessa ulosottomies 
saa toimittaa maksuaikana turvaavan ulos-
mittauksen. 

Ilman hakijan suostumusta ulosottomies ei 
saa antaa maksuaikaa, jos perittävänä on lap-
sen elatusapu. 

Maksuaikaa koskevaan päätökseen ei saa 
hakea muutosta. 
 

7 § 

Varojen kohdentaminen velallisen pyynnön 
mukaisesti 

Jos velallinen on suorittamansa maksun yh-
teydessä pyytänyt varojen käyttämistä tietyn 
velan suoritukseksi, varat kohdennetaan sen 
mukaisesti. Paremmassa etuoikeusasemassa 
olevan hakijan oikeutta ei kuitenkaan saa 
loukata ilman painavaa syytä tai olennaisesti 
vaarantaa samassa etuoikeusasemassa olevan 
hakijan maksunsaantia. Sen jälkeen kun ve-

lallinen on maksanut varat ulosottomiehelle 
83 §:n mukaisesti, ne ovat muutoin samassa 
asemassa kuin ulosmitatut varat. 
 

Ulosmittauksen kohde ja sivullisen asema 

8 § 

Ulosmittauksen kohde 

Ulosmittauksen kohteena voi olla velalli-
selle kuuluva esine tai oikeus, joka voidaan 
yksilöidä ja jolla on varallisuusarvoa, jollei 
sellaisen omaisuuden ulosmittaamista laissa 
erikseen kielletä. Ulosmittaus kattaa myös 
esineen ainesosat ja tarpeiston, ulosmittauk-
sen jälkeen erääntyvän tuoton sekä ulosmita-
tun omaisuuden sijaan tulevan omaisuuden. 

Saatava voidaan ulosmitata, vaikkei velalli-
sella vielä ole lopullista saamisoikeutta, jos 
saatava on riittävästi yksilöity sopimuksessa 
tai kun velallinen on vaatinut toiselta suori-
tusta sopimuksen tai lain perusteella.  
 

9 § 

Sivulliselle kuuluva omaisuus 

Sivulliselle kuuluvaa omaisuutta ei saa 
ulosmitata, paitsi jos se ulosottoperusteen 
mukaan vastaa hakijan saatavasta tai kuuluu 
velalliselta ulosmitattuun esineeseen sen ai-
nesosana tai tarpeistona.  

Yhteisomistusesineen ulosmittauksesta sää-
detään 73 §:ssä. 
 

10 § 

Velallisen hallinnassa oleva irtain omaisuus 

Velallisen hallinnassa oleva irtain omai-
suus saadaan ulosmitata, jollei sivullinen 
osoita tai muutoin käy ilmi, että omaisuus 
kuuluu sivulliselle. Sama koskee sellaista ir-
tainta omaisuutta, joka on merkitty julkiseen 
rekisteriin velallisen omaisuudeksi. 
 

11 § 

Yhteisessä hallinnassa oleva irtain omaisuus 

Velallisen ja sivullisen yhteisessä hallin-
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nassa olevan irtaimen omaisuuden katsotaan 
kuuluvan heille yhtä suurin osuuksin, jollei 
sivullinen osoita tai muutoin käy ilmi, että 
omaisuus kuuluu yksin tai mainittua suu-
remmalla osuudella hänelle. 
 

12 § 

Sivullisen hallinnassa oleva irtain omaisuus 

Sivullisen hallinnassa oleva velalliselle 
kuuluva irtain omaisuus saadaan ulosmitata. 

Jollei velallisen omistusoikeutta ole selvi-
tetty, mutta sille on todennäköisiä perusteita, 
omaisuus saadaan ulosmitata. Tällöin on an-
nettava osoitus täytäntöönpanoriitaan. 
 
 

13 § 

Lainhuudon merkitys 

Kiinteistö, johon velallisella on lainhuuto, 
saadaan ulosmitata ainesosineen ja tarpeis-
toineen, jollei sivullinen osoita tai muutoin 
käy ilmi, että kiinteistö kuuluu hänelle tai 
ettei tietty esine hänen omistamanaan kuulu 
kiinteistöön.  

Mitä 1 momentissa säädetään lainhuudosta, 
koskee myös maanvuokraoikeuden tai muun 
käyttöoikeuden kirjausta. 
 
 

14 § 

Keinotekoinen järjestely 

Väite siitä, että omaisuus kuuluu sivullisel-
le, ei estä omaisuuden ulosmittaamista, jos  

1) havaitaan, että sivullisen asema perustuu 
sellaiseen varallisuus- tai muuhun järjeste-
lyyn, jolle annettu oikeudellinen muoto ei 
vastaa asian varsinaista luonnetta tai tarkoi-
tusta, kun otetaan huomioon velallisen käy-
tettävissä oleva omistajan määräysvaltaan 
verrattava valta, omistajan toimiin verrattavat 
toimet sekä velallisen järjestelystä saamat 
edut ja muut vastaavat seikat, ja  

2) sellaista oikeudellista muotoa ilmeisesti 
käytetään ulosoton välttämiseksi tai omai-
suuden pitämiseksi velkojien ulottumatto-
missa eikä 

3) hakijan saatavaa todennäköisesti muuten 
saada velalliselta kohtuullisessa ajassa peri-
tyksi. 

Ulosmittausta ei kuitenkaan saa toimittaa, 
jos järjestelyssä mukana oleva sivullinen 
saattaa todennäköiseksi, että ulosmittaus 
loukkaa hänen todellista oikeuttaan. Ulosot-
tomiehen on sopivalla tavalla kuultava velal-
lista ja sivullista sekä tarvittaessa hakijaa, 
jollei se tuntuvasti vaikeuta täytäntöönpanoa.  

Mitä 1 momentissa säädetään omaisuudes-
ta, koskee myös velallisen järjestelyyn oh-
jaamaa tuloa. Mitä 3 luvun 64—68 §:ssä sää-
detään velallista koskevista tiedoista, sovelle-
taan myös tässä pykälässä tarkoitettua sivul-
lista koskeviin tietoihin. Ulosottomies saa 
tiedustella sivullista koskevia tietoja, jos on 
perusteltu syy epäillä, että kyseessä on tässä 
pykälässä tarkoitettu järjestely. 
 

15 § 

Ehdollisesti saatu ja luovutettu omaisuus 

Omaisuus, jonka velallinen on sopimuksen 
mukaan saanut ehdollisesti, saadaan ulosmi-
tata. Luovuttajan oikeus otetaan huomioon 
myynnissä niin kuin 5 luvun 26 §:ssä sääde-
tään. Jos saanto puretaan, ulosmittauksen 
katsotaan koskevan velallisen oikeuksia luo-
vuttajaa kohtaan. 

Jos velallinen on luovuttanut sivulliselle 
kiinteistön ehdollisesti eikä hakijalla ole kiin-
teistöön panttioikeutta, ulosmitata saadaan 
vain velallisen kauppahintasaatava ja muu 
oikeus luovutuksensaajaa kohtaan.  
 
 

Ulosmittauskiellot ja ulosmittausjärjestys 

16 § 

Turhan ulosmittauksen kielto 

Sellaista omaisuutta ei saa ulosmitata, josta 
hakijalle tai hakijoille kertyisi omaisuuden 
arvo ja muut olosuhteet huomioon ottaen vä-
häisenä pidettävä määrä sen jälkeen, kun täy-
täntöönpanokulut, ulosottomaksut sekä saa-
tavat, joista omaisuus vastaa, on suoritettu.  

Jos ulosmittaus havaitaan turhaksi vasta 
omaisuutta myytäessä, ulosottomiehen tulee 
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peruuttaa ulosmittaus itseoikaisuna, jos se on 
mahdollista. 
 

17 § 

Kertymän vähimmäismäärä 

Jos omaisuutta on ulosmitattuna muun saa-
tavan perimiseksi ja ulosottomies arvioi, ettei 
hakijan saatavalle kertyisi siitä omaisuudesta 
valtioneuvoston asetuksella säädettyä vähäis-
tä määrää, omaisuutta ei ulosmitata hakijan 
saatavasta. Omaisuus kuitenkin ulosmitataan, 
jos saatavan perimättä jäämistä voidaan pitää 
kohtuuttomana. Toistuvaistulon ulosmittauk-
sessa mainittu vähimmäismäärä lasketaan 
seuraavan kuuden kuukauden ajalta. 
 

18 § 

Pirstomiskielto 

Irtaimesta tai kiinteästä omaisuudesta ei saa 
ulosmitata erikseen ainesosia, tarpeistoa tai 
tuottoa. Irtaimesta esineestä saadaan kuiten-
kin ulosmitata erikseen ainesosia tai tarpeis-
toa, jos velallinen ja ne velkojat, joiden oi-
keutta se koskee, siihen suostuvat. Koko esi-
ne on pidettävä ulosmitattuna, kunnes erot-
taminen on toimitettu. Määräalan, ainesosien 
ja tarpeiston myynnistä erikseen kiinteistöstä 
säädetään 5 luvun 65 §:ssä. 

Jos velallisen irtain tai kiinteä omaisuus 
muodostaa kokonaisuuden, siitä ei saa ilman 
velallisen suostumusta ulosmitata osia siten, 
että jäljelle jäävä omaisuus tulee velalliselle 
hyödyttömäksi tai sen arvo laskee olennai-
sesti. 
 

19 § 

Muita ulosmittauskieltoja 

Sen lisäksi, mitä muualla laissa säädetään, 
ulosmitata ei saa: 

1) avustusta tai kustannusten korvausta, jo-
ka on myönnetty eläke- tai sosiaalilainsää-
dännön nojalla määrättyyn tarkoitukseen; 

2) korvausta, joka suoritetaan kivusta, sä-
rystä tai muusta tilapäisestä haitasta, pysy-
västä haitasta tai kärsimyksestä taikka sai-
raanhoitokustannuksista, hautauskustannuk-

sista tai muista henkilövahingosta aiheutu-
neista kuluista; 

3) valtiolta saatua korvausta, joka suorite-
taan vapauden menetyksen johdosta kärsi-
myksestä tai kuluista; 

4) lapselle tulevaa elatusapua tai korvausta, 
joka suoritetaan elatusvelvollisen kuoleman 
johdosta; 

5) omaisuutta, jota lain mukaan ei saa luo-
vuttaa;  

6) sellaisia varoja, jotka julkisyhteisö tai 
yleishyödyllinen yhteisö tai säätiö on myön-
tänyt luonnolliselle henkilölle käytettäväksi 
21 §:ssä tarkoitetun omaisuuden hankkimi-
seen taikka opiskelun, tutkimuksen tai muun 
niihin verrattavan toiminnan aiheuttamiin 
kustannuksiin; 

7) varoja, jotka on lain mukaisesti kerätty 
yleisöltä 6 kohdan mukaiseen tarkoitukseen. 

Edellä 1 momentin 6 ja 7 kohta eivät koske 
varoja, jotka on tarkoitettu elinkustannuksiin. 
Lisäksi 6 kohdan soveltaminen edellyttää, et-
tä velallinen on varojen käytöstä tilinteko-
velvollinen varojen myöntäjälle.  
 

20 § 

Ulosmittauskieltojen voimassaolo 

Edellä 19 §:n 1 momentin 1—3, 6 ja 
7 kohdassa tarkoitetut ulosmittauskiellot ovat 
voimassa kaksi vuotta varojen haltuun saa-
misesta, lukuun ottamatta pysyvästä haitasta 
saatua korvausta, jota koskeva ulosmittaus-
kielto on voimassa pysyvästi. Edellytyksenä 
kieltojen voimassaololle on, että velallinen 
on pitänyt varat erillään tai voi esittää niitä 
koskevan kirjanpidon tai vastaavan selvityk-
sen. Toistuvaissuorituksissa ulosmittauskiel-
to koskee jäljellä olevaa maksukautta. Lap-
selle tulevan elatusavun ja korvauksen ulos-
mittauskielto on voimassa niin kauan kuin 
elatuksen tarve on olemassa.  
 

21 § 

Erottamisetu 

Jos velallinen on luonnollinen henkilö, 
ulosmittauksesta tulee erottaa: 

1) velallisen ja hänen perheensä käytössä 
oleva tavanomainen koti-irtaimisto sekä koh-
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tuullisen tarpeen mukaiset henkilökohtaiset 
esineet; 

2) esine, jolla on erityisen suuri tunnearvo 
velalliselle tai hänen perheelleen, jos erotta-
mista voidaan pitää esineen arvo huomioon 
ottaen kohtuullisena; 

3) velalliselle tarpeelliset työvälineet sekä 
velallisen tai hänen perheenjäsenensä tarvit-
semat koulu- ja opiskelutarvikkeet; 

4) työvälineisiin rinnastettavat esineet val-
tioneuvoston asetuksella säädettyyn kohtuul-
liseen rahamäärään ja elinkeinon harjoittami-
sessa tarvittavat eläimet kohtuulliseen ar-
voon, jos ne ovat välttämättömiä velallisen ja 
hänen elatuksensa varassa olevien perheen-
jäsenten toimeentulon turvaamiseksi; 

5) 4 kohdassa tarkoitettu omaisuus arvosta 
riippumatta, jos velallinen hankkii sen avulla 
riittävästi ulosmittauskelpoista tuloa hakijan 
saatavan suorittamiseksi eikä erottamista 
muutoinkaan voida pitää hakijan edun vastai-
sena taikka jos hakija suostuu erottamiseen; 

6) velallisen rahavaroista tai muusta vas-
taavasta omaisuudesta 48 §:ssä tarkoitetun 
suojaosuuden määrä puolitoistakertaisena 
kuukauden ajaksi, jollei velallisella ole muu-
ta vastaavaa tuloa; 

7) sellainen lupa, etuus tai oikeus, jota 1—
5 kohdassa tarkoitetun omaisuuden käyttä-
minen tai hyödyntäminen edellyttää, sekä 
mainituissa kohdissa tarkoitetun omaisuuden 
sijaan tullut korvaus, jos se käytetään vastaa-
van omaisuuden hankkimiseen. 

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, 
ulosmittauksesta tulee erottaa myös muita 
esineitä, jos erottamista voidaan pitää hyväk-
syttävänä velallisen tai hänen perheen-
jäsenensä sairauden tai vamman perusteella. 
Perheenjäsenen erottamisetu on voimassa 
myös kuolinpesässä.  

Ulosmittauksesta ei saa erottaa omaisuutta, 
johon hakijalla on panttioikeus, kun peritään 
sitä saatavaa, jonka vakuutena omaisuus on. 
 

22 § 

Korvaavan esineen hankkiminen 

Jos 21 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoite-
tun työvälineisiin rinnastettavan esineen arvo 
selvästi ylittää valtioneuvoston asetuksella 
säädetyn rahamäärän, esine saadaan ulosmi-

tata ja myydä. Kauppahinnasta on palautetta-
va velalliselle kyseisessä asetuksessa tarkoi-
tettu rahamäärä korvaavan esineen hankkimi-
seksi. 

Velallista on ennen myyntiä kuultava. Pa-
lautettavaa määrää koskeva päätös on annet-
tava velalliselle tiedoksi. 
 

23 § 

Erotetun esineen turvaava ulosmittaus 

Edellä 21 §:n 1 momentin 5 kohdassa tar-
koitettu omaisuus, jonka velallinen on saanut 
erottaa, voidaan turvaavasti ulosmitata, jos se 
on esineen arvon, hukkaamisvaaran tai muun 
syyn vuoksi tarpeen. Ulosmitattua omaisuut-
ta ei saa myydä niin kauan kuin tuloa voi-
daan ulosmitata mainitussa kohdassa edelly-
tetyllä tavalla. 
 

24 § 

Ulosmittausjärjestys 

Omaisuus ulosmitataan seuraavassa järjes-
tyksessä: 

1) raha tai rahasaatava taikka palkka, eläke 
tai muu toistuvaistulo; 

2) muu irtain omaisuus; 
3) kiinteä omaisuus; 
4) omaisuus, jota velallinen tarvitsee vaki-

tuiseksi asunnokseen tai välttämätöntä toi-
meentuloaan varten, sekä velallisen liike- tai 
elinkeinotoiminnan jatkamiseksi välttämät-
tömät tuotantovälineet. 

Jos omaisuutta on samalla sijalla ulosmit-
tausjärjestyksessä, omaisuutta valitaan ulos-
mitattavaksi noudattaen, mitä 25 §:ssä sääde-
tään. 
 
 

25 § 

Ulosmittausjärjestyksestä poikkeaminen 

Ulosmittausjärjestyksestä saadaan poiketa, 
jos: 

1) asianosaiset niin sopivat; 
2) siten voidaan välttää riitaisen omaisuu-

den ulosmittaaminen tai ulosmittaus sivulli-
sen haitaksi; 
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3) omaisuus on jo aiemmin ulosmitattu tai 
hakijan saatava voidaan siten suorittaa hei-
kentämättä toisen velkojan maksunsaantia; 

4) tietyn omaisuuden rahaksi muuttaminen 
on vaikeaa tai kertymä on todennäköisesti 
huono taikka jos ulosmittausjärjestyksen 
noudattaminen muutoin aiheuttaa suorituksen 
olennaista vaarantumista tai viivästystä, eri-
tyisiä kustannuksia tai muuta tuntuvaa haittaa 
hakijalle; tai 

5) velallinen osoittaa ulosmitattavaksi 
omaisuutta, eikä sen ulosmittaus ole vastoin 
2—4 kohdassa säädettyä. 

Jos hakijalla on vakuusoikeus velallisen 
omaisuuteen, vakuusesine tulee ulosmitata, 
jos muun omaisuuden ulosmittaaminen olen-
naisesti vaikeuttaisi toisen velkojan maksun-
saantia. 

Ilman velallisen suostumusta hänen vaki-
tuinen asuntonsa saadaan ulosmitata ennen 
muuta omaisuutta vain painavasta syystä.  
 

Menettely ulosmittauksessa 

26 § 

Ulosmittauspäätös ja kohteen yksilöinti 

Omaisuus ulosmitataan ulosottomiehen te-
kemällä ulosmittauspäätöksellä. Päätös on 
viipymättä merkittävä asiakirjaan. 

Ulosmitattu omaisuus on yksilöitävä ulos-
mittauspäätöksessä. Irtain omaisuus voidaan 
ulosmitata, vaikka sen sijaintipaikkaa ei tun-
neta, jos omaisuus voidaan sitä näkemättä 
riittävästi yksilöidä. 
 

27 § 

Ulosmittauksen voimaantulo ja maksukielto 

Omaisuuden ulosmittaus tulee voimaan ve-
lalliseen nähden ulosmittauspäätöksellä. 

Saatavan ja muun oikeuden ulosmittaus tu-
lee voimaan suoritusvelvolliseen nähden sil-
loin, kun hän on saanut tiedoksi kirjallisen 
kiellon suorittaa saatavaa tai täyttää velvoi-
tetta muulle kuin ulosottomiehelle (maksu-
kielto). Maksukiellon saaja on velvollinen 
noudattamaan sitä heti. Jos oikeus perustuu 
juoksevaan velkakirjaan tai siihen rinnastet-
tavaan asiakirjaan, ulosmittaus tulee suori-

tusvelvolliseen nähden voimaan, kun maksu-
kielto on annettu ja ulosottomies on saanut 
asiakirjan haltuunsa. 

Maksukiellon sisällöstä säädetään tarkem-
min valtioneuvoston asetuksella. 
 

28 § 

Jatkuva maksukielto ja maksukielto ulkomail-
le 

Maksukielto voidaan antaa jatkuvana sil-
loin, kun ulosmittaus koskee velallisen palk-
kaa taikka toistuvaa elinkeinotuloa tai muuta 
vastaisuudessa erääntyvää tuloa. Ulosmittaus 
tulee kunkin erän osalta voimaan silloin, kun 
kyseinen erä on 83 §:n mukaisesti suoritettu 
ulosottomiehelle.  

Ulosottomies voi lähettää maksukieltoa 
vastaavan pyynnön myös ulkomailla olevalle 
suoritusvelvolliselle.  
 

29 § 

Arviointi ja luettelointi 

Ulosmitattu omaisuus on arvioitava ja luet-
teloitava ulosmittauspäätöksessä, paitsi jos se 
on jo tehty aiemman ulosmittauksen tai tur-
vaamistoimen yhteydessä. Runsaslukuiset 
vähäarvoiset esineet saadaan arvioida koko-
naisuutena ja luetteloida pääpiirteisesti. Luet-
teloinnissa saadaan käyttää teknisiä tallen-
nusmenetelmiä ja arvioinnissa tarvittaessa 
asiantuntijaa. 
 

30 § 

Kiinteistön ulosmittaus tuomiolla 

Jos tuomiossa määrätään saatava maksetta-
vaksi sen vakuutena olevasta kiinteistöstä, 
katsotaan kyseinen kiinteistö välittömästi 
ulosmitatuksi. Tuomioistuimen tulee heti il-
moittaa tuomiosta kiinteistön sijaintipaikan 
ulosottomiehelle tai tallettaa tuomiosta tieto 
ulosoton tietojärjestelmään sekä tehdä ilmoi-
tus kirjaamisviranomaiselle. 

Kannetta ajaneen velkojan tulee hakea kiin-
teistön myyntiä kuten ulosottohakemuksesta 
säädetään 3 luvussa. Jollei velkoja ole hake-
nut myyntiä, ulosottomiehen on peruutettava 
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ulosmittaus velallisen pyynnöstä, jos tämä 
osoittaa, että on kulunut vähintään kuusi 
kuukautta siitä, kun tuomio on tullut häneen 
nähden lainvoimaiseksi. Ulosottomiehen tu-
lee ilmoittaa peruuttamispyynnöstä velkojalle 
ja ulosmittauksen peruuttamisesta kirjaamis-
viranomaiselle.  
 
 

Ulosmittauksen varmistaminen 

31 § 

Haltuun ottaminen 

Ulosottomies ottaa ulosmitatut irtaimet esi-
neet haltuunsa. Jollei siitä aiheudu velallisel-
le tuntuvaa haittaa, esineet voidaan jättää lu-
kittuun tilaan velallisen luokse. Jollei ilmeis-
tä hukkaamisvaaraa ole, esineet voidaan 
ulosmitatuiksi merkittyinä tai merkitsemättä 
jättää velallisen haltuun. Jos ulosmitattu 
omaisuus on sivullisen hallussa, ulosotto-
miehen tulee ottaa omaisuus haltuunsa taikka 
kieltää sivullista luovuttamasta omaisuutta 
muulle kuin ulosottomiehelle.  

Ulosottomiehen tulee ottaa haltuunsa myös 
velalliselle kuuluvat asiakirjat, joista käy ilmi 
omistusoikeus ulosmitattuun omaisuuteen tai 
ulosmitattu saatava, sekä panttikirjat ja muut 
vastaavat ulosmitattua omaisuutta koskevat 
asiakirjat.  

Jollei velallinen tai sivullinen luovuta 
ulosmitattua omaisuutta tai 2 momentissa 
tarkoitettua asiakirjaa, ulosottomies saa aset-
taa uhkasakon luovuttamisen tehosteeksi. 
 

32 § 

Asiakirjan kuolettaminen 

Ulosottomies saa hakea asiakirjan kuolet-
tamista, jos se on välttämätöntä ulosmittauk-
sen toteuttamiseksi tai varmistamiseksi. 
 

33 § 

Rekisteri-ilmoitukset 

Ulosottomiehen tulee heti ilmoittaa: 
1) kiinteistön ja kirjatun erityisen oikeuden 

sekä muun kiinnityskelpoisen omaisuuden 

ulosmittauksesta asianomaiselle rekisterivi-
ranomaiselle;  

2) patentin ja muun rekisteröidyn aineet-
toman oikeuden ulosmittauksesta asianomai-
selle rekisteriviranomaiselle; 

3) ulosmittauksesta sellaisen saatavan pe-
rimiseksi, jonka vakuudeksi on vahvistettu 
yrityskiinnitys, yrityskiinnitysrekisterin pitä-
jälle; 

4) arvo-osuuden ja arvo-osuuteen kohdis-
tuvan oikeuden ulosmittauksesta asianomai-
selle arvo-osuusrekisterin pitäjälle; 

5) vakioidun option ja termiinin ulosmit-
tauksesta kyseistä johdannaistiliä hoitavalle 
välittäjälle ja muussa tapauksessa asianomai-
selle optioyhteisölle; 

6) muun omaisuuden ulosmittauksesta 
muulle rekisterinpitäjälle niin kuin erikseen 
säädetään. 

Jos muuhunkin kuin 1 momentissa tarkoi-
tettuun julkiseen rekisteriin voidaan tallettaa 
tieto ulosmittauksesta, ulosottomiehen tulee 
tarvittaessa ilmoittaa ulosmittauksesta asian-
omaiselle rekisterinpitäjälle.  

Rekisterinpitäjille tehtävistä ilmoituksista 
säädetään tarkemmin valtioneuvoston ase-
tuksella. 
 
 
 
 

34 § 

Tuotto ja korvaus 

Ulosottomiehen tulee tarvittaessa kantaa 
ulosmitatusta omaisuudesta kertyvä vuokra- 
tai muu tulo sekä sellainen korvaus- tai muu 
saatava, jonka ulosmittaus kattaa, antamalla 
suoritusvelvolliselle maksukielto. Tällaisen 
tulon tai saatavan perimisestä maksukiellon 
saajalta on soveltuvin osin voimassa, mitä 
67 §:n 1 momentissa ja 68 §:n 2 ja 3 momen-
tissa säädetään.  

Ulosottomiehen tulee huolehtia kypsyneen 
sadon korjaamisesta, jollei 41 §:n 2 momen-
tista muuta johdu. Sadon myynnistä sääde-
tään 5 luvun 14 §:n 2 momentissa.  

Omaisuuden myyntiä voidaan lykätä, jos 
hakijan saatava todennäköisesti kertyy koh-
tuullisessa ajassa ulosmitatun omaisuuden 
tuotosta. 
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35 § 

Toimitsijan asettaminen 

Jos olosuhteet sitä edellyttävät, ulosotto-
mies saa asettaa toimitsijan hoitamaan ulos-
mitattua omaisuutta, kantamaan tuloa tai kor-
jaamaan sadon. 
 

36 § 

Muut varmistustoimet 

Ulosottomiehen tulee järjestää ulosmitatun 
omaisuuden vartiointi ja suorittaa muitakin 
kuin 31—35 §:ssä tarkoitettuja varmistus-
toimia, jos se on tarpeen ulosmitatun omai-
suuden arvon säilyttämiseksi, myynnin tur-
vaamiseksi tai muutoin täytäntöönpanon tar-
koituksen toteuttamiseksi. Ulosottomies ei 
kuitenkaan saa olla tuomioistuimessa asian-
osaisena, ellei toisin säädetä.  
 

Ulosmittauksen oikeusvaikutukset 

37 § 

Määräämiskielto 

Velallinen ei saa ulosmittauspäätöksen jäl-
keen hävittää taikka ilman ulosottomiehen 
lupaa luovuttaa tai pantata ulosmitattua 
omaisuutta tai muutoin määrätä siitä. Kiellon 
vastainen toimi on tehoton velkojiin nähden. 
Luovutuksensaaja tai muu sivullinen voi kui-
tenkin saada vilpittömän mielen suojaa niin 
kuin erikseen säädetään.  
 

38 § 

Määräämiskielto yhteisössä 

Yhtiön tai muun yhteisön osuuden tai 
osakkeiden ulosmittauksen jälkeen velallinen 
ei saa päättää yhteisössä sellaisista tavan-
omaiseen liiketoimintaan kuulumattomista 
toimista, jotka tuntuvasti alentavat osuuden 
tai osakkeiden arvoa. Mitä tässä säädetään, 
koskee yhteisöä, jossa velallisella on omis-
tukseen perustuva huomattava määräysvalta. 
Kiellon vastaisesta toimesta on voimassa, mi-
tä 37 §:ssä säädetään. 

Velallisen pyynnöstä ulosottomiehen on 
tehtävä päätös siitä, onko jokin toimi vastoin 
1 momentissa säädettyä.  

Määräämiskiellosta kuolinpesässä sääde-
tään 78 §:ssä. 
 

39 § 

Ulosottomiehen lupa 

Ulosottomies voi antaa velalliselle luvan 
vaihtaa ulosmitattu omaisuus muuhun omai-
suuteen tai tehdä muu vastaava 37 §:ssä tar-
koitettu toimi. Lupa edellyttää, että toimi on 
tarkoituksenmukainen eikä ilmeisesti vaa-
ranna velkojien maksunsaantia. Jos omaisuus 
vaihdetaan, ulosmittaus kohdistuu sijaan tul-
leeseen omaisuuteen ja mahdolliseen hinto-
jen erotukseen.  
 

40 § 

Tavaravaraston myynti 

Jos tavaravarasto on ulosmitattu, ulosotto-
mies voi antaa velalliselle luvan myydä siitä 
esineitä tavanomaisen liiketoiminnan edellyt-
tämässä laajuudessa, jollei velkojien mak-
sunsaanti ilmeisesti vaarannu. Ulosmittaus 
kohdistuu tällöin varaston myynnistä saatuun 
tuloon niin kuin 65 §:ssä säädetään sekä kul-
loinkin jäljellä olevaan varastoon.  

Velallisen oikeudesta myydä ulosmitattu 
omaisuus säädetään muutoin 5 luvun 
77 §:ssä. 
 
 

41 § 

Käyttörajoitus ja sadon korjaaminen 

Jos ulosmitattu irtain esine on jätetty velal-
lisen haltuun, hän saa käyttää esinettä sen ta-
vanomaiseen tarkoitukseen, jollei ulosotto-
mies ulosmittauspäätöksessä tai myöhemmin 
toisin määrää. 

Velallinen saa käyttää ulosmitatulta kiin-
teistöltä metsää ja muita ainesosia kotitar-
peiksi sekä korjata sadon, jos se kypsyy en-
nen myyntipäivää. Ulosmittaus kohdistuu täl-
löin sadon myynnistä kertyviin varoihin niin 
kuin 65 §:ssä säädetään. 
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Velkojien keskinäinen asema 

42 § 

Peräkkäiset ulosmittaukset 

Ulosmitattu omaisuus voidaan ulosmitata 
myös toisen hakijan saatavasta, kunnes 5 lu-
vun mukainen asianosaiskeskustelu tai, jollei 
asianosaiskeskustelua pidetä, myynti on toi-
mitettu. Muutoin kuin myynnistä kertyneet 
varat tilitetään niille hakijoille, joiden saata-
vista varat oli ulosmitattu silloin, kun ne suo-
ritettiin 83 §:n mukaisesti ulosottomiehelle. 
 

43 § 

Ulosmittaus ja turvaamistoimi 

Täytäntöönpantu takavarikko tai muu tur-
vaamistoimi ei estä ulosmittausta. Jos tur-
vaamistoimi on määrätty sivullisen omistus-
oikeuden turvaamiseksi, omaisuus saadaan 
kuitenkin myydä vasta, kun turvaamistoimi-
päätöksen täytäntöönpano on peruutettu tai 
rauennut. 
 

44 § 

Vakuusoikeus ja erityinen oikeus 

Panttioikeus tai muu vakuusoikeus velalli-
sen omaisuuteen ei estä kyseisen omaisuuden 
ulosmittaamista muusta saatavasta. Velkoja, 
jolla on ulosmitattu omaisuus hallussaan 
panttioikeuden perusteella, on velvollinen 
antamaan omaisuuden välittömästi ulosotto-
miehelle. Vakuusoikeus otetaan myynnissä ja 
varojen jaossa huomioon niin kuin 5 ja 6 lu-
vussa säädetään. 

Omaisuuteen kohdistuva käyttöoikeus tai 
muu erityinen oikeus ei estä ulosmittausta. 
Erityisen oikeuden huomioon ottamisesta 
myynnissä säädetään 5 luvussa. 
 

Tulopohja palkan ulosmittauksessa 

45 § 

Tulopohjan laskeminen 

Ulosmitattava määrä lasketaan palkan 

ulosmittauksessa velallisen tulojen ja toi-
meentuloetuuksien yhteismäärästä (tulopoh-
ja). Tulopohjaan kuuluvat kaikki velallisen 
saamat palkat ja luontoisedut sekä ulosmit-
tauskelpoiset ja ulosmittauskelvottomat eläk-
keet ja muut palkan sijasta maksettavat toi-
meentuloetuudet. Yksittäisestä ulosmittaus-
kelpoisesta tulosta tai etuudesta saadaan täl-
löin ulosmitata säännönmukaista suurempi 
määrä. Tulopohjaan eivät kuulu 19 §:ssä tar-
koitetut avustukset, korvaukset tai muut va-
rat.  

Tulopohjasta vähennetään veron ennakon-
pidätys sekä velallisen maksettava työeläke-
maksu ja työttömyysvakuutusmaksu. Muu 
kuin ennakonpidätyksellä tulosta kannettava 
vero, jonka velallinen on maksanut tai joka 
on maksuunpantu, on otettava huomioon vas-
taavasti. 
 

46 § 

Luontoisedut 

Luontoisetujen arvo määräytyy paikkakun-
nalla yleisesti käyvän hinnan mukaan.  

Jos luontoisetujen määrä palkasta on ilmei-
sesti ulosoton välttämiseksi niin korkea, ettei 
rahapalkasta voida ulosmitata säännönmu-
kaista määrää, ulosottomies saa antaa työnan-
tajalle maksukiellon niin kuin riittävä määrä 
palkasta maksettaisiin rahana, jollei velalli-
nen voi osoittaa, että luontoisedut ovat tar-
peen hänen ja hänen perheensä toimeentulon 
turvaamiseksi tai että ne muutoin ovat ilmei-
sen perusteltuja. Luontoisetuna pidetään 
myös työnantajan velalliselle myöntämää to-
siasiallisesti vastikkeetonta käyttöoikeutta 
omaisuuteen, joka on tarkoitettu pääasialli-
sesti velallisen yksityiseen käyttöön.  

Ennen 2 momentissa tarkoitetun päätöksen 
tekemistä ulosottomiehen tulee kuulla velal-
lista ja työnantajaa sekä tarvittaessa hakijaa. 
 

47 § 

Palkan arviointi 

Jos velallinen työskentelee sivulliselle kuu-
luvassa yrityksessä ilmeisesti ulosmittausta 
välttääkseen palkatta tai selvästi pienempää 
korvausta vastaan kuin mitä paikkakunnalla 
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yleisesti sellaisesta työstä maksetaan, ulosot-
tomies saa päättää, mikä on velallisen koh-
tuullisen työpalkan rahamäärä. Ulosmittaus 
toimitetaan tästä määrästä kuten palkasta. 
Palkka saadaan arvioida, jollei hakijan saata-
vaa todennäköisesti muuten saada velalliselta 
kohtuullisessa ajassa perityksi. 

Mitä 1 momentissa säädetään, koskee myös 
yksin velalliselle kuuluvaa yritystä, jos me-
nettelyn tarkoituksena selvästi on ulosmit-
tauksen välttäminen. Palkkaa ei kuitenkaan 
saa arvioida, jos osinkoa tai muuta vastaavaa 
etuutta voidaan ulosmitata kohtuullista palk-
kaa vastaava määrä. 

Ennen palkan arviointia ulosottomiehen on 
kuultava velallista ja työnantajaa sekä tarvit-
taessa hakijaa. 
 
 
 
 
 
 
 

Palkasta ulosmitattava määrä 

48 § 

Suojaosuus 

Määräajoin maksettavan palkan ulosmit-
tauksessa velallisen suojaosuus on velallisen 
itsensä osalta 19,50 euroa ja hänen elatuk-
sensa varassa olevan puolison, oman lapsen 
ja puolison lapsen osalta seitsemän euroa 
päivässä seuraavaan palkan maksupäivään 
asti. Suojaosuus lasketaan kuukaudessa 30 
päivältä. 

Puolisolla tarkoitetaan 1 momentissa avio-
puolisoa ja avioliitonomaisissa olosuhteissa 
elävää. Velallisen elatuksen varassa olevana 
pidetään henkilöä, jonka saama tulo ei ylitä 
velallisen itsensä osalta laskettavaa suoja-
osuutta, ja tällaista lasta siitä riippumatta, 
osallistuuko myös toinen puoliso hänen ela-
tukseensa. Velallisen maksama elatusapu 
voidaan ottaa huomioon siten kuin 51—
53 §:ssä säädetään.  

Suojaosuuden määrä tarkistetaan oikeus-
ministeriön asetuksella vuosittain siten kuin 
kansaneläkeindeksistä annetussa laissa 
(456/2001) säädetään.  

49 § 

Määräajoin maksettava palkka 

Edellä 45—47 §:ssä tarkoitetusta tulopoh-
jasta jätetään ulosmittaamatta: 

1) velallisen suojaosuus ja sen lisäksi kol-
masosa suojaosuuden ylittävästä palkan osas-
ta (tulorajaulosmittaus); 

2) kaksi kolmasosaa palkasta, jos palkka on 
suurempi kuin kaksi kertaa velallisen suoja-
osuuden määrä;  

3) vähemmän kuin 2 kohdassa tarkoitettu 
määrä, kuitenkin vähintään puolet palkasta, 
jos palkka on suurempi kuin neljä kertaa ve-
lallisen suojaosuuden määrä. 

Valtioneuvoston asetuksella annetaan tar-
kemmat säännökset palkan määrään perustu-
vasta progressiivisesta asteikosta, jonka mu-
kaan ulosmittaus toimitetaan 1 momentin 
3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa. 

Ulosmitattava määrä lasketaan 1 ja 2 mo-
mentin mukaisesti (säännönmukainen mää-
rä). 

Mitä 1 momentissa säädetään, koskee myös 
velalliselle jo maksettua palkan määrää siltä 
osin kuin maksukautta on jäljellä. 
 

50 § 

Muu kuin määräajoin maksettava palkka 

Muusta kuin määräajoin maksettavasta 
palkasta jätetään ulosmittaamatta kaksi kol-
masosaa kustakin palkkaerästä. Jos velallisen 
palkka vuoden aikana todennäköisesti muo-
dostuu keskimäärin 49 §:n 1 momentin 
3 kohdassa tarkoitetun suuruiseksi, ulosmit-
taus toimitetaan mainitun kohdan mukaisesti. 
Velallista on tällöin kuultava. 
 

51 § 

Olennaisesti heikentynyt maksukyky 

Jos velallisen maksukyky on sairauden, 
työttömyyden, velallisen maksaman ela-
tusavun tai muun erityisen syyn vuoksi olen-
naisesti heikentynyt, palkasta ulosmitataan 
toistaiseksi tai määrättynä aikana säännön-
mukaista pienempi määrä.  

Jos velallinen on ennen ulosmittausta ollut 
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pitkään työttömänä, palkan ulosmittausta 
voidaan lykätä, jollei hakijan maksunsaanti 
olennaisesti vaarannu. Lykkäystä voidaan an-
taa enintään neljä kuukautta laskettuna työ-
suhteen alkamisesta. 
 

52 § 

Vapaakuukausien perusteet 

Sen jälkeen, kun palkan ulosmittaus on jat-
kunut yhtäjaksoisesti tai lähes yhtäjaksoisesti 
vuoden, ulosmittaus on keskeytettävä määrä-
ajaksi (vapaakuukaudet), jos: 

1) ulosmittaus on toimitettu 49 §:n 1 mo-
mentin 1 kohdassa tarkoitettuna tulora-
jaulosmittauksena; 

2) velallisen välttämättömät asumiskustan-
nukset tai muut elinkustannukset ovat hänelle 
ulosmittauksen jälkeen jäävään määrään 
nähden korkeat; tai 

3) keskeyttämiseen on erityinen syy. 
 

53 § 

Vapaakuukausien määrä 

Velalliselle on annettava tulorajaulosmit-
tauksessa vuosittain kaksi vapaakuukautta. 
Muilla perusteilla vapaakuukausia annetaan 
velallisen pyynnöstä enintään yhteensä kol-
me vuosittain. Hakijan suostumuksella va-
paakuukausia voidaan hakemuksen raukea-
matta antaa enintään kuusi vuosittain. 

Velallisella on oikeus saada vapaakuukau-
sia siitä huolimatta, että ulosmittauksen mää-
rää on rajoitettu 51 §:n 1 momentin mukai-
sesti. Samalla perusteella ei kuitenkaan voida 
antaa sekä vapaakuukausia että rajoittaa 
ulosmittauksen määrää.  

Muun kuin määräajoin maksettavan palkan 
ulosmittaus keskeytetään vastaavasti noudat-
taen soveltuvin osin, mitä tässä pykälässä 
säädetään.  
 

54 § 

Elatusapu 

Jos perittävänä on sellainen lapselle mak-
settava elatusapu tai siihen rinnastettava va-
hingonkorvaus, joka erääntyy jatkuvasti 

(juokseva elatusapu), säännönmukaista suu-
rempi määrä saadaan ulosmitata, jos se on 
tarpeen palkan maksukautta vastaavan ela-
tusapumäärän suorittamiseksi. Jos juoksevan 
elatusavun lisäksi perinnässä on aiemmin 
erääntynyttä elatusapua tai muita saatavia, 
säännönmukainen ulosmittauksen määrä saa-
daan ylittää enintään palkan maksukautta 
vastaavan elatusavun määrällä. Velalliselle 
on kuitenkin aina jätettävä vähintään kol-
masosa palkasta eikä suojaosuutta saa ulos-
mitata. Muusta kuin määräajoin maksettavas-
ta palkasta tulee jättää ulosmittaamatta vä-
hintään kolmasosa kustakin palkkaerästä. 

Jos palkan ulosmittaus toimitetaan juokse-
van tai erääntyneen elatusavun taikka ela-
tusavun ja muun saatavan perimiseksi, velal-
liselle voidaan antaa vapaakuukausia tai 
51 §:n 2 momentissa tarkoitettu lykkäys vain 
painavasta syystä. 
 

55 § 

Patentti ja tekijänoikeus 

Korvauksesta, joka maksetaan luonnollisel-
le henkilölle patenttia koskevan oikeuden, 
tekijänoikeuden tai muun vastaavan oikeuden 
luovutuksesta tai käyttämisestä, jätetään 
ulosmittaamatta kaksi kolmasosaa kustakin 
erästä, jollei toisin säädetä. 
 
 

Menettely palkan ulosmittauksessa 

56 § 

Maksukielto 

Palkan ulosmittauksessa annettavassa mak-
sukiellossa määrätään, miten ulosottoon me-
nevä määrä lasketaan, ja maksukiellon saaja 
velvoitetaan maksamaan määrä ulosottomie-
helle. Maksukiellossa ilmoitetaan muiden tu-
lopohjaan vaikuttavien tulojen ja etuuksien 
määrä, velallisen suojaosuus sekä muut tar-
peelliset tiedot. 

Eri aikoina toimitettujen palkan ulosmitta-
usten perusteella annetaan yksi maksukielto. 

Maksukiellon saajan on ulosottomiehen 
pyynnöstä ilmoitettava 3 luvun 38 §:ssä tar-
koitettu tiedoksianto-osoitteensa. 
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57 § 

Maksukiellon voimassaolo ja muuttaminen 

Maksukielto on voimassa määräajan tai 
toistaiseksi, kunnes ulosottomies kirjallisesti 
ilmoittaa palkan maksajalle maksukiellon 
päättymisestä. Jos maksukiellon perusteena 
olevat olosuhteet muuttuvat, ulosottomiehen 
tulee muuttaa maksukieltoa uudella maksu-
kiellolla. 

Maksukielto on voimassa 47 §:ssä tarkoite-
tuissa tapauksissa, kunnes ulosottomiehelle 
osoitetaan, ettei siinä tarkoitetun perinnän 
jatkamiseen ole enää edellytyksiä olosuhtei-
den muuttumisen vuoksi. 

Ulosmittaus ja maksukielto ovat juoksevan 
elatusavun perimiseksi voimassa, kunnes ve-
lallinen on suorittanut erääntyneet erät sekä 
niiden lisäksi etukäteen seuraavan kuukauden 
elatusapumäärän ja tekee uskottavaksi, että 
hän vastaisuudessa täyttää elatusvelvollisuu-
tensa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

58 § 

Palkan maksajan velvollisuudet 

Palkan maksajan tulee kunakin maksukau-
tena heti ja ilman eri korvausta toimittaa pal-
kan pidätys maksukiellon mukaisesti ja suo-
rittaa määrä ulosottomiehelle. Määrästä saa-
daan vähentää tilillepanomaksu. Maksamatta 
jätetyn määrän perimisestä palkan maksajalta 
säädetään 68 §:n 1 momentissa. Valtioneu-
voston asetuksella voidaan tarvittaessa säätää 
ajasta, jonka kuluessa palkan pidätys on toi-
mitettava ja määrä suoritettava ulosottomie-
helle.  

Mitä 1 momentissa säädetään, koskee myös 
46 §:n 2 momentin ja 47 §:n nojalla määrät-
tyä palkkaa.  

Ulosottomiehen tulee pyynnöstä tai havai-
tessaan tilanteen niin vaativan neuvoa palkan 
maksajaa maksukiellon noudattamisessa. 

Maksusuunnitelma ja maksusopimus 

59 § 

Maksusuunnitelma 

Ulosottomies voi palkan ulosmittauksen si-
jasta vahvistaa velalliselle kirjallisen maksu-
suunnitelman, jos velallinen tekee uskotta-
vaksi, että hän suorittaa suunnitelman mukai-
sesti ulosottomiehelle säännönmukaisen tai 
51—54 §:ssä tarkoitetun määrän. Ulosotto-
miehen tulee vaatia velalliselta vähintään 
kerran vuodessa selvitys tulopohjaan kuulu-
vista tuloista ja etuuksista. 

Jos velallinen ilman hyväksyttävää syytä 
laiminlyö maksusuunnitelman noudattamisen 
tai selvityksen antamisen eikä laiminlyöntiä 
voida pitää merkitykseltään vähäisenä, ulos-
ottomies voi päättää maksusuunnitelman 
raukeamisesta ja välittömästi ulosmitata pal-
kan. 
 

60 § 

Asianosaisten maksusopimus 

Ulosottomies voi toimittaa palkan ulosmit-
tauksen velallisen ja hakijan tekemän kirjalli-
sen sopimuksen (maksusopimus) perusteella, 
jos sopimus voidaan toteuttaa ulosottomenet-
telyssä eikä sopimusta voida pitää kohtuut-
tomana. Ulosottomies voi palkan ulosmitta-
uksen sijasta antaa velalliselle luvan tehdä 
sopimuksen mukaiset suoritukset ulosotto-
miehelle.  

Maksusopimuksessa asianosaiset voivat 
sopia ulosmittauksen määrästä, rajoittaa ha-
kijan saatavan määrää tai ulosmittauksen 
kestoa taikka sopia siitä, miten varat kohden-
netaan hakijan saataville tai saatavan osille. 
Velalliselle on kuitenkin jäätävä 48 §:ssä tar-
koitettu suojaosuus.  
 

61 § 

Maksusopimuksen noudattaminen 

Jos maksusopimuksen tekemisen jälkeen 
palkka ulosmitataan muusta saatavasta, mak-
susopimusta ei noudateta tämän saatavan pe-
rimisen aikana.  
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Ulosottomies voi sopijapuolen pyynnöstä 
päättää, ettei maksusopimusta enää noudate-
ta, jos: 

1) toinen sopijapuoli on olennaisesti lai-
minlyönyt sopimuksen noudattamisen ilman 
hyväksyttävää syytä; 

2) palkka on 1 momentin mukaisesti ulos-
mitattu muusta saatavasta eikä sopimusta tä-
män vuoksi ole perusteltua enää noudattaa; 
tai 

3) siihen on muu perusteltu syy. 
 

62 § 

Maksusuunnitelman tai maksusopimuksen 
varmistaminen 

Ulosottomies voi tarvittaessa toimittaa tur-
vaavan ulosmittauksen maksusuunnitelman 
varmistamiseksi ja hakijan pyynnöstä myös 
maksusopimuksen varmistamiseksi silloin, 
kun palkkaa ei ulosmitata.  

Varat, jotka velallinen on suorittanut mak-
susuunnitelman tai maksusopimuksen perus-
teella, katsotaan heti ulosmitatuiksi, kun ne 
on maksettu ulosottomiehelle 83 §:n mukai-
sesti. 
 

63 § 

Myynnin lykkääminen 

Ulosmitatun kiinteistön tai irtaimen omai-
suuden myyntiä voidaan lykätä, jos velalli-
nen tekee uskottavaksi, että hän suorittaa ha-
kijan saatavan ulosottomiehelle kohtuullises-
sa ajassa maksusuunnitelman tai maksusopi-
muksen mukaisesti. Ulosmittaus on tällöin 
voimassa turvaavana ulosmittauksena. 
 
 

Elinkeinotulon ulosmittaus 

64 § 

Luonnollisen henkilön toistuva elinkeinotulo 

Jos velallinen on elinkeinoa harjoittava 
luonnollinen henkilö, hänen saamastaan tois-
tuvasta elinkeinotulosta jätetään ulosmittaa-
matta viisi kuudesosaa. Velalliselle voidaan 
jättää: 

1) tätä enemmän, jos velallinen voi siten 
jatkaa elinkeinotoimintaa tai jos velallisen 
maksukyky on erityisen syyn vuoksi olennai-
sesti heikentynyt; tai  

2) tätä vähemmän, jos sitä voidaan pitää 
velallisen varallisuusasemaan nähden koh-
tuullisena tai jos velallinen on olennaisesti 
laiminlyönyt elinkeinoonsa liittyviä maksu-
velvoitteita. 

Lisäksi noudatetaan soveltuvin osin, mitä 
suojaosuudesta, menettelystä sekä maksu-
suunnitelmasta ja maksusopimuksesta palkan 
ulosmittauksessa säädetään. 

Tuki, jonka luonnollinen henkilö saa jul-
kisyhteisöltä elinkeinoansa varten, ulosmita-
taan 1 momentin mukaisesti. Eräiden määrä-
tarkoitukseen myönnettyjen varojen ulosmit-
tauskiellosta säädetään 19 §:n 1 momentin 
6 kohdassa. 
 

65 § 

Muu elinkeinotulo 

Kun luonnolliselta henkilöltä ulosmitataan 
muuta kuin toistuvaa elinkeinotuloa tai kun 
yhteisöltä ulosmitataan elinkeinotuloa, saa-
daan ulosmittauksen määrää rajoittaa, jos ve-
lallinen voi siten jatkaa elinkeino- tai liike-
toimintaa eikä menettelyä voida pitää olen-
naisesti hakijan edun vastaisena. Lisäksi 
noudatetaan soveltuvin osin, mitä 59—
63 §:ssä säädetään, ja jos tulo on toistuvaa, 
mitä menettelystä palkan ulosmittauksessa 
säädetään. Mitä tässä pykälässä säädetään 
ulosmittauksen määrän rajoittamisesta, sovel-
letaan myös yhteisön julkisyhteisöltä liike-
toimintaansa saaman tuen ulosmittaukseen. 
 

66 § 

Elinkeinotulon ja palkkatulon yhteensovitta-
minen 

Jos luonnollinen henkilö saa elinkeinotulon 
lisäksi palkkatuloa, palkan tai elinkeinotulon 
ulosmittausta koskevia säännöksiä noudate-
taan sen mukaan, kumpi tulo on keskimäärin 
suurempi. Palkan osuus otetaan elinkeinotu-
lon ulosmittauksessa huomioon noudattaen 
soveltuvin osin, mitä 64 ja 65 §:ssä sääde-
tään. Elinkeinotulon osuus otetaan palkan 
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ulosmittauksessa huomioon noudattaen so-
veltuvin osin, mitä 45 §:n 1 momentissa sää-
detään. 
 

Saatava ja eräät muut oikeudet 

67 § 

Maksukehotus ja saatavan myynti 

Ulosottomies saa antaa maksukiellon saa-
jalle kehotuksen maksaa erääntynyt ulosmi-
tattu saatava, paitsi jos saatava on riitainen 
tai epäselvä. 

Ulosmitattu saatava saadaan myydä, jos se 
saatavan myöhäisen erääntymisen tai muun 
syyn vuoksi on perusteltua. 

Jos saatava, jota ei myydä, on pantattu tai 
yrityskiinnityksen kohteena, vaateiden selvit-
tämisen ja etuoikeuden osalta noudatetaan 
soveltuvin osin, mitä irtaimen omaisuuden 
huutokaupasta 5 luvussa säädetään. 
 

68 § 

Periminen maksukiellon saajalta 

Jollei maksukiellon saaja noudata todistet-
tavasti tiedoksi saamaansa maksukieltoa, jo-
ka koskee palkkaa tai toistuvaa elinkeinotu-
loa, ulosottomies saa ulosmitata maksukiel-
lon saajalta määrän, joka on maksamatta 
ulosottomiehelle. Ulosmittaus edellyttää, että 
maksukiellon saajan maksuvelvollisuus on 
selvä. 

Mitä 1 momentissa säädetään, koskee myös 
muuta saatavaa, josta velallisella on ulosot-
toperuste tai jonka oikeellisuutta maksukiel-
lon saaja ei kiistä. Hakijalla on oikeus ajaa 
kannetta maksukiellon saajaa vastaan saata-
van oikeellisuuden vahvistamiseksi. 

Maksukiellon saajaa on kuultava ennen 
kuin päätös hänen maksuvelvollisuudestaan 
tehdään. Päätös on annettava maksukiellon 
saajalle tiedoksi 3 luvun 40 ja 41 §:ssä sääde-
tyllä tavalla.  
 

69 § 

Oikeus tuloon tai etuun 

Ulosmitattua oikeutta saada sopimuksen 

perusteella toiselta määräämättömän ajan tu-
loa tai etua ei saa myydä, vaan ulosottomies 
kantaa tulon tai edun. Jos tulo tai etu on tar-
peen velallisen ja hänen elatuksensa varassa 
olevien perheenjäsenten toimeentulon tur-
vaamiseksi, velalliselle tulee jättää siitä käyt-
töön kohtuullisena pidettävä määrä. 
 

70 § 

Henki- ja eläkevakuutus 

Henki- tai eläkevakuutussopimukseen pe-
rustuvan oikeuden ulosmittaus koskee mah-
dollista vakuutuskorvausta ja vakuutuksen 
takaisinostoarvoa. Ulosmittauksesta annettu 
maksukielto on voimassa kerrallaan kolme 
vuotta. Ulosmittaus ei estä velallista ottamas-
ta vakuutussopimuslain (543/1994) 13 §:ssä 
tarkoitettua vapaakirjaa. 

Vakuutusmaksujen peräyttämisestä ulosot-
toon on soveltuvin osin voimassa, mitä va-
kuutussopimuslain 56 §:ssä säädetään. 
 

Yhteisomistus 

71 § 

Osuuden ulosmittaus 

Velalliselle kuuluva osuus määräosin omis-
tetusta kiinteistöstä tai irtaimesta omaisuu-
desta voidaan ulosmitata. Ulosmittauksesta 
tulee ilmoittaa muille yhteisomistajille. 

Ulosmittauksesta silloin, kun yhteisomistus 
ei ole määräosaista, säädetään erikseen. 
 

72 § 

Osuuden erottaminen 

Ulosottomies erottaa omaisuudesta velalli-
selle kuuluvan ulosmitatun osuuden. Jollei 
osuutta voida erottaa ulosottomenettelyssä, 
ulosottomies saa hakea tilan halkomista tai 
käynnistää omaisuuden muun jakomenette-
lyn niin kuin erikseen säädetään. Jakamisesta 
aiheutuneet kulut otetaan velallisen osuudes-
ta. 

Jollei osuuden erottaminen tai omaisuuden 
jakaminen ole mahdollista taikka se aiheut-
taisi omaisuuden arvoon nähden korkeat kus-
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tannukset tai alentaisi huomattavasti omai-
suuden arvoa, ulosottomies saa myydä velal-
lisen osuuden. 
 

73 § 

Yhteisomistusesineen ulosmittaus 

Määräosin omistettu kiinteistö tai irtain 
esine saadaan ulosmitata, vaikkei se vastaa 
hakijan saatavasta, jos: 

1) sen myynti todennäköisesti tuottaa velal-
lisen osalle huomattavasti korkeamman ker-
tymän kuin velallisen osuuden myynti; 

2) hakijan saatava ei todennäköisesti kerry 
velallisen osuuden myynnistä; ja 

3) ulosmittauksen merkitys ei ole selvässä 
epäsuhteessa siitä aiheutuvaan haittaan näh-
den.  

Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde-
tään, yhteisesti omistettu kiinteistö tai irtain 
esine saadaan ulosmitata, jos kaikki yhteis-
omistajat siihen suostuvat. Yhteisesti omis-
tettua kiinteistöä ei saa ulosmitata, jos sopi-
mus hallinnan jakamisesta on kirjattu. 

Yhteisomistusesineen myynnistä säädetään 
5 luvun 81—83 §:ssä. 
 
 

74 § 

Arvopaperiin perustuva oikeus 

Mitä 73 §:ssä säädetään, koskee soveltuvin 
osin myös eräistä yhteisomistussuhteista an-
netun lain (180/1958) 1 §:n 2 momentissa 
tarkoitettua arvopaperiin perustuvaa yhteistä 
oikeutta. 
 
 
 

75 § 

Kuuleminen ja yhteisomistajan asema 

Ennen 72 tai 73 §:ssä tarkoitettuja toimia 
ulosottomiehen tulee kuulla velallista ja yh-
teisomistajia. 

Kun määräosin omistettu omaisuus ulosmi-
tataan, toista yhteisomistajaa koskee soveltu-
vin osin, mitä velallisesta tässä ja 5 luvussa 
säädetään. 

Kuolinpesä 

76 § 

Vainajan velka 

Jos vainajan velasta on toimitettu ulosmit-
taus, omaisuutta ei saa myydä, ennen kuin 
kuukausi on kulunut perunkirjoituksesta tai 
sen määräajan päättymisestä taikka, jos 
omaisuus on luovutettu pesänselvittäjän hal-
lintoon, ennen kuin velkojen maksamisesta 
on tehty perintökaaren (40/1965) 19 luvun 
12 a §:ssä tarkoitettu sopimus tai pesänselvit-
täjän päätös. Omaisuus saadaan kuitenkin 
myydä, jos: 

1) hakijalla on panttioikeus ulosmitattuun 
omaisuuteen; 

2) kuolinpesän hallinto suostuu myyntiin; 
tai 

3) omaisuuden arvo alentuu nopeasti tai 
omaisuuden hoitokulut ovat korkeat. 

Kertyneiden varojen tilittämisestä sääde-
tään 6 luvun 16 §:n 1 momentissa. 
 

77 § 

Pesäosuuden ulosmittaus 

Kuolinpesän osakkaan velasta saadaan 
ulosmitata hänen osuutensa kuolinpesästä. 
Kuolinpesälle annetaan tällöin kirjallinen 
maksukielto, jossa pesän osakkaita ja hallin-
toa kielletään luovuttamasta velalliselle pe-
rinnönjaossa tulevaa omaisuutta muulle kuin 
ulosottomiehelle.  
 

78 § 

Määräämiskielto kuolinpesässä 

Maksukiellon tiedoksisaannin jälkeen pe-
sän omaisuutta ei saa luovuttaa eikä suorittaa 
pesässä muita määräämistoimia ilman ulosot-
tomiehen lupaa. Kiellon vastaisesta toimesta 
on voimassa, mitä 37 §:ssä säädetään. Ulos-
ottomiehen tulee antaa edellä tarkoitettu lupa, 
jollei toimi vaaranna hakijan maksunsaantia. 
Ulosottomiehen lupaa ei tarvita pesän selvi-
tystoimiin. Ulosottomiehen luvasta sopimuk-
seen perustuvaan perinnönjakoon säädetään 
perintökaaren 23 luvun 3 §:n 2 momentissa. 
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79 § 

Toimet ulosmittauksen jälkeen 

Ulosmitattua kuolinpesän osuutta ei saa 
myydä. Suoritus otetaan siitä omaisuudesta, 
joka tulee velalliselle perinnönjaossa. Jos ve-
lallinen on ainoa perillinen, suoritus otetaan 
kuolinpesään kuuluvasta omaisuudesta pesän 
selvityksen päätyttyä. Edellä tarkoitettu 
omaisuus katsotaan välittömästi ulosmitatuk-
si. Velalliselle tullut omaisuus saadaan myy-
dä vasta, kun jako on lainvoimainen tai muu-
ten lopullinen.  

Ulosottomies saa tarvittaessa hakea pesän-
selvittäjän ja pesänjakajan määräämistä. Ker-
tyneiden varojen tilittämisestä säädetään 
6 luvun 16 §:n 2 momentissa. Hakijan oikeu-
desta moittia perinnönjakoa säädetään perin-
tökaaren 23 luvun 10 §:n 3 momentissa. 
 

80 § 

Erityisjälkisäädös 

Erityisjälkisäädökseen perustuva velallisen 
oikeus voidaan ulosmitata. Maksukielto an-
netaan sille, jonka on täytettävä jälkisäädös. 
Muutoin noudatetaan soveltuvin osin, mitä 
kuolinpesän osuuden ulosmittauksesta sääde-
tään. 
 

81 § 

Perinnöstä luopuminen 

Velallisen oikeutta perintöön tai testament-
tiin ei saa ulosmitata, jos velallinen osoittaa, 
että hän on: 

1) perittävän eläessä luopunut oikeudestaan 
perintöön perintökaaren mukaisesti; tai  

2) perittävän kuoleman jälkeen antanut kir-
jallisen luopumisilmoituksen tiedoksi kuo-
linpesälle niin kuin hallintolain 57 §:n 
2 momentissa säädetään; taikka 

3) perittävän kuoleman jälkeen jättänyt 
luopumisilmoituksen kotipaikkansa maist-
raattiin tallettamista varten. 

Sen jälkeen kun ulosmittauspäätös on teh-
ty, velallinen ei voi hakijaa sitovasti luopua 
oikeudestaan perintöön. 

Velallisen tulee viipymättä ilmoittaa luo-

pumisilmoituksen tallettamisesta pesän osak-
kaille ja hallinnolle. 
 

82 § 

Tietojensaanti ja läsnäolo-oikeus 

Jos vainajan velasta on toimitettu ulosmit-
taus tai velallisen osuus kuolinpesästä on 
ulosmitattu, pesän osakkaat ja hallinto ovat 
velvollisia kysyttäessä antamaan ulosotto-
miehelle tiedot ja esittämään asiakirjat pe-
runkirjoituksesta, pesänselvityksestä ja pesän 
taloudellisesta tilasta. 

Ulosottomiehellä ja hakijalla on oikeus olla 
läsnä perinnönjaossa. Ulosottomiehen tulee 
ilmoittaa jaosta hakijalle. 
 

Täydentävät säännökset 

83 § 

Maksun ajankohta 

Maksu ulosottomiehelle katsotaan suorite-
tuksi sinä päivänä, jona se on maksettu valti-
on maksuliikettä hoitavan yhteisön tilille tai 
tilisiirto on veloitettu maksajan tililtä. Pos-
tiosoituksena maksettu suoritus katsotaan 
maksetuksi sinä päivänä, jona postiosoitus on 
annettu postin kuljetettavaksi. 

Käteismaksu katsotaan suoritetuksi, kun se 
on maksettu vastaavalle ulosottomiehelle tai 
jollekin muulle paikalliselle ulosottoviran-
omaiselle. 
 

5 luku 

Myynti 

Yleiset säännökset 

1 § 

Myyntitavat 

Ulosmitattu omaisuus myydään tässä lu-
vussa säädetyssä järjestyksessä ulosottomie-
hen toimittamalla julkisella huutokaupalla 
(huutokauppa) taikka muulla tavalla, kuten 
toimeksiannolla tai vähittäin (vapaa myynti). 

Mitä muussa laissa säädetään pakkohuuto-
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kaupasta, koskee soveltuvin osin myös va-
paata myyntiä. 
 

2 § 

Myyntitavan valinta 

Ulosottomiehen tulee pyrkiä myynnissä 
hyvään tulokseen. Myyntitavan valinnassa 
tulee ottaa huomioon saatavissa oleva kaup-
pahinta, myyntikustannukset ja myynnin vaa-
tima aika. Vapaan myynnin edellytyksistä 
säädetään 75—79 §:ssä. 

Jos käytetty myyntitapa on sallittu tämän 
lain mukaan, myynti voidaan kumota myyn-
titavan valinnan perusteella vain, jos on myy-
ty kiinteistö tai arvokasta irtainta omaisuutta 
ja saatetaan todennäköiseksi, että muulla 
myyntitavalla olisi saatu huomattavasti kor-
keampi kauppahinta. 
 

Yleiset huutokauppaehdot 

3 § 

Omistusoikeus 

Ostaja saa huutokaupalla myytyyn omai-
suuteen omistusoikeuden ja oikeuden määrä-
tä omaisuudesta, kun kauppahinta on makset-
tu tai, jos myynnistä on tehtävä 84 §:n 
1 momentin mukaan kauppakirja, kun hän on 
saanut kauppakirjan. 
 
 

4 § 

Hallinta ja käyttö 

Ostaja saa ottaa omaisuuden haltuunsa, kun 
kauppahinta on maksettu. Jos myynnistä on 
tehtävä 84 §:n 1 momentin mukaan kauppa-
kirja, ennen kauppakirjan saamista ostaja ei 
saa käyttää omaisuutta sen arvoa alentavalla 
tavalla. 

Ulosottomies säilyttää omaisuutta, kunnes 
ostaja saa ottaa sen haltuunsa. Jollei ostaja 
sen jälkeen nouda omaisuutta kohtuullisessa 
ajassa ja maksa säilytyskuluja, ulosottomies 
saa myydä omaisuuden ostajan lukuun. 

Ostajalla on oikeus tarkastaa omaisuuden 
kunto ennen haltuun ottamista. 

5 § 

Virka-apu ostajalle 

Ulosottomiehen tulee pyynnöstä antaa osta-
jalle tarpeellista virka-apua omaisuuden hal-
tuun saamiseksi. 

Jos velallinen käyttää myytyjä tiloja sen 
jälkeen, kun ostaja on maksanut kauppahin-
nan, ulosottomiehen tulee ostajan pyynnöstä 
toimittaa häätö. Häädössä noudatetaan sovel-
tuvin osin, mitä 7 luvun 1—8 §:ssä sääde-
tään. Muuttopäivä saadaan lykätä painavasta 
syystä, jos velallinen on sitä pyytänyt ennen 
huutokauppaa. Ostajaehdokkaille tulee il-
moittaa, miten muuttopäivä määräytyy.  

Virka-apua voidaan antaa ostajalle muu-
toksenhaun tai täytäntöönpanoriidan estämät-
tä, jollei sitä erikseen kielletä tuomioistuimen 
antamassa keskeytysmääräyksessä. 
 

6 § 

Ostajan vastattavat saatavat ja oikeudet 

Ostaja tai myyty omaisuus eivät vastaa 
muista kuin niistä saatavista ja oikeuksista, 
joiden siirtymisestä vastattavakseen ostaja on 
sopinut taikka joiden on ilmoitettu pysyvän 
voimassa tai siirtyvän ostajan vastattavaksi 
myynnissä. 

Huoneen- tai maanvuokrasopimus, jota ei 
ole pysytetty myynnissä, tulee irtisanoa tai 
purkaa erikseen säädetyllä tavalla, jos ostaja 
haluaa vapautua sopimuksesta. Ostajalla on 
oikeus saada 5 §:n 2 momentissa tarkoitettua 
virka-apua, jos tällainen irtisanominen tai 
purkaminen on toimitettu todistettavasti. 
 
 

7 § 

Eräistä saatavista ilmoittaminen 

Ulosottomiehen tulee ennen myyntiä il-
moittaa ostajaehdokkaille mahdolliset asun-
to-osakeyhtiölain (809/1991) 6 ja 86 §:ssä 
tarkoitetut maksamattomat yhtiövastikkeet ja 
kustannukset. 

Ostajaehdokkaille tulee ilmoittaa myös sel-
laisten selville saatujen saatavien ja maksu-
jen määrä, joiden suorittamista sähkön tai 
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muun vastaavan palvelun saaminen myynti-
kohteeseen edellyttää. 
 

8 § 

Väite paremmasta oikeudesta 

Ostajaa vastaan ei voida esittää väitettä pa-
remmasta oikeudesta myytyyn omaisuuteen 
sen jälkeen, kun omistusoikeus on 3 §:n mu-
kaan siirtynyt, paitsi jos ostaja tiesi sivullisen 
omistusoikeudesta. Omaisuus on kuitenkin 
palautettava omistajalle rikoslain voimaan-
panemisesta annetun asetuksen (39/1889) 
11 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa. 

Tilityksen keskeytyksestä säädetään 6 lu-
vun 15 §:ssä. 
 

9 § 

Valtion korvausvastuu 

Jos velkoja, muu oikeuden haltija, oikea 
omistaja tai ostaja on menettänyt oikeutensa 
tai kärsinyt vahinkoa 6 §:n, 7 §:n 1 momentin 
tai 8 §:n perusteella, hänellä on oikeus saada 
vahingonkorvausta valtion varoista. 

Oikeutta korvaukseen ei kuitenkaan ole, jos 
asianomainen on laiminlyönyt: 

1) esittää ulosottomiehelle väitteen parem-
masta oikeudesta viipymättä sen jälkeen, kun 
hän sai tiedon oikeuttaan loukkaavasta ulos-
mittauksesta; tai  

2) valvoa oikeutensa asianosaiskeskuste-
lussa. 

Korvaus määrätään ulosottomiehen tuotta-
muksesta riippumatta noudattaen, mitä va-
hingonkorvauslaissa (412/1974) säädetään. 
Valtiolla on oikeus saada suorittamansa mää-
rä vahingon aiheuttajalta sen mukaan kuin 
vahingonkorvauslaissa säädetään. 
 

10 § 

Velallisen velvollisuus antaa tietoja 

Velallinen on kysyttäessä velvollinen il-
moittamaan ulosottomiehelle myytävään 
omaisuuteen kohdistuvat käyttöoikeudet ja 
muut oikeudet, saatavat sekä esitetyt väitteet 
paremmasta oikeudesta samoin kuin anta-
maan tiedot sellaisista omaisuuden ominai-

suuksista ja sen käyttöön vaikuttavista sei-
koista, joita omaisuuden laatu huomioon ot-
taen voidaan pitää olennaisina. 
 
 
 

11 § 

Virhe myyntikohteessa 

Ulosmitattu omaisuus myydään sellaisena 
kuin se on. Myydyssä kiinteistössä tai arvok-
kaassa irtaimessa omaisuudessa katsotaan 
kuitenkin olevan virhe, jos: 

1) omaisuus olennaisesti poikkeaa niistä 
tiedoista, jotka ulosottomies on myynti-
ilmoituksessa tai muutoin ennen myyntiä an-
tanut olennaisista omaisuuden ominaisuuk-
sista tai käyttöön vaikuttavista seikoista, ja 
virheellisen tiedon voidaan olettaa vaikutta-
neen kauppaan;  

2) ulosottomies on laiminlyönyt antaa tie-
don olennaisista omaisuuden ominaisuuksista 
tai käyttöön vaikuttavista seikoista, ja sen 
voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan; taik-
ka 

3) omaisuus on huomattavasti huonommas-
sa kunnossa kuin ostajalla on olosuhteet 
huomioon ottaen ollut perusteltua aihetta 
edellyttää. 

Virheellisen tiedon korjaamisesta säädetään 
19 §:ssä. 
 
 
 
 

12 § 

Hinnanalennus ja kaupan kumoaminen 

Ostaja saa 11 §:ssä tarkoitetun virheen pe-
rusteella vaatia hinnanalennusta tai myynnin 
kumoamista valittamalla myynnistä 11 lu-
vussa säädetyssä järjestyksessä. Myynti voi-
daan kumota virheen perusteella, jos myyn-
nin jääminen voimaan olisi ostajan kannalta 
kohtuutonta. Virhettä koskeva kysymys voi-
daan saattaa täytäntöönpanoriitana tuomiois-
tuimen ratkaistavaksi niin kuin 10 luvussa 
säädetään. 

Tilityksen keskeytyksestä säädetään 6 lu-
vun 15 §:ssä. 



 HE 83/2006 vp 
  

 

162

13 § 

Ainesosat ja tarpeisto 

Irtaimesta esineestä 4 luvun 18 §:n nojalla 
erikseen ulosmitatut osat myydään erikseen. 
Kiinteistöstä saadaan myydä ainesosia ja tar-
peistoa erikseen niin kuin tämän luvun 
65 §:ssä säädetään. 

Jos ulosottovalitus tai täytäntöönpanoriita 
koskee esinettä, joka saattaa kuulua myynti-
kohteeseen ainesosana tai tarpeistona, ulosot-
tomies saa myydä kohteen muulta osin, jos 
riidanalaisella osalla on vain vähäinen merki-
tys. 
 
 

14 § 

Tuotto 

Myydystä omaisuudesta kertyvä vuokra ja 
muu tuotto, joka erääntyy myyntipäivän jäl-
keen, kuuluu ostajalle. Ostaja voi kantaa tuo-
ton vakuutta vastaan, kunnes saa ottaa omai-
suuden haltuunsa, tai pyytää ulosottomiestä 
kantamaan tuoton lukuunsa. 

Ennen myyntiä korjattu sato myydään kiin-
teistön kanssa tai erikseen. Ennen ulosmit-
tausta korjattu sato saadaan myydä kiinteis-
tön kanssa, jollei menettely tuntuvasti louk-
kaa muun velkojan maksunsaantia. 
 
 
 

Yhteiset säännökset huutokaupasta 

15 § 

Arvon selvittäminen ja esineen kunnostus 

Jos myytävänä on kiinteistö tai arvokasta 
irtainta omaisuutta, ulosottomiehen tulee en-
nen myyntiä tarkastaa omaisuuden kunto. Li-
säksi tulee selvittää tällaisen omaisuuden 
käypä arvo, jos se on mahdollista. Tarvittaes-
sa saadaan käyttää asiantuntijaa. Se, joka pi-
tää omaisuutta hallussaan, on velvollinen sal-
limaan tarkastuksen ja arvioinnin. 

Ulosottomies saa asianosaisten suostumuk-
setta kunnostuttaa myytävää omaisuutta, jos 
siitä aiheutuu vain vähän kuluja ja viivytystä. 

16 § 

Myynti-ilmoituksen julkaisutapa 

Huutokauppaa koskeva myynti-ilmoitus 
julkaistaan yhdessä tai useammassa paikka-
kunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä. 
Lisäksi ilmoitus voidaan julkaista valtakun-
nallisessa sanomalehdessä, muussa julkaisus-
sa tai tietoverkossa, jos se on tarpeen. Jos sii-
hen on pakottava syy, ilmoituksen julkaise-
misen sijasta myynnistä saadaan ilmoittaa 
muulla riittävän tehokkaalla tavalla. 

Huutokaupasta on lisäksi erikseen ilmoitet-
tava velalliselle ja yhteisomistajalle. 

Huutokaupan peruuntumisesta tulee ilmoit-
taa viipymättä samalla tavalla kuin myynti-
ilmoituskin on julkaistu, jos se on mahdollis-
ta. 
 

17 § 

Julkaisuaika 

Myynti-ilmoitus julkaistaan viikko ennen 
huutokauppaa, jollei pitempi tai lyhyempi 
ilmoitusaika ole aiheellinen. Lisäilmoitus 
voidaan julkaista tarvittaessa. Jos asiassa jär-
jestetään asianosaiskeskustelu, myynti-
ilmoitus julkaistaan sen jälkeen. 
 

18 § 

Myynti-ilmoituksen sisältö 

Myynti-ilmoituksessa tulee kuvata myynti-
kohde riittävän tarkasti ja mainita, että omai-
suus on ulosmitattu. Asianosaistietoja ei jul-
kaista. Myynti-ilmoituksen sisällöstä sääde-
tään tarvittaessa tarkemmin valtioneuvoston 
asetuksella. 
 

19 § 

Virhe ilmoittamisessa 

Jollei myynti-ilmoitusta ole julkaistu niin 
kuin 16 ja 17 §:ssä säädetään ja virheen voi-
daan olettaa vaikuttavan myyntitulokseen tai 
olevan muutoin merkityksellinen, ulosotto-
miehen tulee huolehtia uudesta ilmoittami-
sesta. Sama koskee 11 §:ssä tarkoitetulla ta-
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valla virheellisiä tietoja sisältävää tai puut-
teellista ilmoitusta. 

Virheen katsotaan korjaantuneen, jos vir-
heelliset tiedot on oikaistu tai puuttuvat tie-
dot on annettu uudella ilmoituksella tai huu-
tokaupan alussa. 

Huutokauppa voidaan kumota, jos virhe 
ilmoituksen julkaisemisessa on saattanut 
olennaisesti vaikuttaa myynnin tulokseen. 
Ilmoituksen sisältöä koskevan virheen vaiku-
tuksesta säädetään 12 §:ssä. 
 
 
 
 

20 § 

Myyntiesite ja omaisuuden esittely 

Kiinteistöstä ja arvokkaasta irtaimesta 
omaisuudesta tulee laatia myyntiesite, josta 
käyvät ilmi omaisuuden myyntiarvoon vai-
kuttavat olennaiset tiedot ja myyntiehdot. 
Yleiset huutokauppaehdot tulee liittää myyn-
tiesitteeseen. 

Myytävän omaisuuden esittely tulee järjes-
tää ennen myyntiä, jollei se ole tarpeetonta. 
Se, joka pitää myytävää omaisuutta hallus-
saan, on velvollinen sallimaan esittelyn. 
 
 
 

21 § 

Ostajaehdokkaille annettavat tiedot 

Huutokaupan alussa ulosottomiehen tulee 
kuvata myyntikohde. Arvokkaat ainesosat ja 
tarpeistoesineet tulee mainita erikseen. Li-
säksi tulee ilmoittaa: 

1) tarpeelliset asianhallintatiedot; 
2) tarjousten esittämistapa; 
3) myyntijärjestys; 
4) mahdollinen alin hyväksyttävä tarjous; 
5) mahdolliset ostajan vastattavaksi siirty-

vät velvoitteet ja häntä sitovat oikeudet; 
6) 7 §:ssä tarkoitetut saatavat; 
7) maksuaika ja muut maksuehdot; 
8) muut tarpeelliset tiedot. 
Yleisten huutokauppaehtojen ja laaditun 

myyntiesitteen tulee olla ostajaehdokkaiden 
nähtävillä ja saatavilla. 

22 § 

Tarjousten esittäminen 

Tarjoukset esitetään huutokaupassa nosto-
tarjouksina. Ulosottomies voi sallia, että nos-
totarjouksia esitetään puhelimitse tai sähköi-
sesti, taikka järjestää tarjoamisen usealla 
paikkakunnalla samanaikaisesti. 

Ulosottomies saa pyytää ennen huutokaup-
paa kirjallisia tarjouksia. Ne otetaan huomi-
oon huutokaupassa nostotarjouksina, ja ne si-
tovat esittäjäänsä, kunnes ensimmäinen huu-
tokauppa on toimitettu. Käsirahasta on voi-
massa, mitä 24 §:ssä säädetään. 
 

23 § 

Vähimmäishinta 

Ulosottomies ei saa hyväksyä korkeinta 
tarjousta kiinteistön tai arvokkaan irtaimen 
omaisuuden huutokaupassa, jos hän arvioi, 
että tarjous alittaa selvästi omaisuuden käy-
vän hinnan paikkakunnalla. 

Korkeinta tarjousta ei saa hyväksyä, jos se 
alittaa jalometallin arvon tai muun omaisuu-
den vastaavan päivän hinnan. Arvopapereita 
tai arvo-osuuksia ei saa myydä huutokaupalla 
alle myyntipäivää lähinnä edeltäneen julkis-
tetun ostonoteerauksen. 

Jollei korkeinta tarjousta hyväksytä, järjes-
tetään uusi huutokauppa tai vapaa myynti, 
paitsi jos hakija sen kieltää tai ulosottomies 
arvioi, ettei uudessa myynnissä saada lisäku-
lut huomioon ottaen korkeampaa kertymää. 
Jollei uutta myyntiä järjestetä tai jollei omai-
suus tule myydyksi toisellakaan kerralla, 
ulosmittaus peruutetaan. 
 

24 § 

Maksuehdot 

Ulosottomies saa antaa tarvittaessa ostajal-
le maksuaikaa enintään kuusi viikkoa. Osta-
jan on heti suoritettava ulosottomiehen mää-
räämä, enintään 20 prosentin osuus kauppa-
hinnasta (käsiraha). Ulosottomiehen ei tar-
vitse vaatia käsirahaa selvästi maksukykyi-
seksi arvioimaltaan ostajalta. Käsirahaksi 
kelpaa käteinen raha, siihen rinnastuva mak-
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suväline ja vakuus. 
Ostajan tulee suorittaa kauppahinnalle kor-

koa maksuajalta korkolain 3 §:n 2 momentin 
mukaisesti huutokauppapäivästä lukien. 
Maksuajan päätyttyä korkoa on suoritettava 
korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisesti, kun-
nes kauppahinta on maksettu tai uusi huuto-
kauppa on toimitettu.  
 

25 § 

Ostajan korvausvelvollisuus 

Jollei ostaja maksa kauppahintaa maksuai-
kana, toimitetaan uusi huutokauppa. Jos osta-
ja maksuajan kuluessa näyttää saaneensa 
velkojalta lisämaksuaikaa tai ottaneensa saa-
tavia vastattavakseen 36 tai 57 §:n mukaises-
ti, kauppahinta katsotaan ulosotossa siltä osin 
suoritetuksi. 

Ostajan on korvattava erotus, jos korkein 
tarjous jää uudessa huutokaupassa alemmaksi 
kuin edellisessä huutokaupassa tehty korkein 
tarjous siihen lisättynä 24 §:n 2 momentissa 
tarkoitettu korko. Jos tarjous nousee tätä kor-
keammaksi, ostajalla ei ole oikeutta ylijää-
mään. Ostajan on korvattava myös kulut jäl-
kimmäisestä huutokaupasta, jollei niitä saada 
ylijäämästä. 

Ulosottomiehen tulee periä mainittu korva-
us käsirahasta tai ostajan muusta varallisuu-
desta, jos se kohtuullisessa ajassa käy päinsä. 
Muussa tapauksessa korvaus peritään myö-
hemmin ulosottomiehen päätöksen nojalla 
velkojan hakemuksesta. 
 

26 § 

Ehdollinen saanto 

Jos velallinen on sopimuksen mukaan saa-
nut omaisuuden ehdollisesti ja ehtona on 
kauppahinnan maksaminen, omaisuus myy-
dään ehtoa säilyttämättä. Kiinteistön myynti 
ehtoa säilyttämättä edellyttää, että myyjä on 
vaatinut maksua asianosaiskeskustelussa. 
Myyjän oikeudesta saada suoritus kauppa-
hinnasta säädetään 34 ja 47 §:ssä. 

Muussa kuin 1 momentissa tarkoitetussa 
tapauksessa velallisen ehdollisesti saama 
omaisuus myydään ehto säilyttäen, ja ostaja 
vastaa luovutukseen perustuvista velvoitteis-

ta velallisen sijasta. 
Omaisuus myydään ehtoa säilyttämättä, jos 

hakijalla on omaisuuteen panttioikeus. 
Myynnin sijasta myyjä, velallinen ja ne vel-
kojat, joiden oikeutta se koskee, voivat sopia 
omaisuuden palauttamisesta myyjälle. 
 

27 § 

Sopimus huutokaupan ehdoista ja etuoikeu-
desta 

Niiden suostumuksella, joiden oikeutta se 
koskee, ulosottomies saa menetellä toisin 
kuin yleisistä huutokauppaehdoista, myynti-
järjestyksestä, etuoikeudesta tai huutokaupan 
ehdoista säädetään. Yleisistä huutokauppa-
ehdoista ei kuitenkaan saa poiketa ostajan 
vahingoksi. 

Kertyneiden varojen jakosopimuksesta 
säädetään 6 luvun 11 §:ssä. 
 

Irtaimen omaisuuden huutokauppa 

28 § 

Soveltamisala 

Tämän luvun 29—38 §:ää sovelletaan 
muun irtaimen omaisuuden kuin aluksen 
huutokaupassa. Aluksen huutokaupasta sää-
detään 72—74 §:ssä. 
 

29 § 

Vaateiden selvittäminen 

Ennen irtaimen omaisuuden huutokauppaa 
ulosottomiehen tulee selvittää: 

1) asianomaiseen rekisteriin kirjatut pantti-
oikeudet, kiinnitykset ja yrityskiinnitykset, 
jos myytävänä on irtainta omaisuutta, johon 
saattaa kohdistua kirjattu oikeus, sekä tällai-
sen saatavan määrä; 

2) saatavan määrä, jos omaisuus on vakuu-
tena jonkun hallussa tai omaisuuteen kohdis-
tuu kirjaamaton panttioikeus; 

3) ehdolliseen luovutukseen perustuva 
myyjän kauppahintasaatava; 

4) myynnissä pysytettävä ehto, jos omai-
suus myydään ehto säilyttäen. 

Jos ulosottomies arvioi, ettei jäljelle jäävä 
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kiinnitetty omaisuus riitä yrityskiinnityksen 
täydeksi vakuudeksi, ulosottomiehen tulee 
tiedustella yrityskiinnityksen haltijalta, vaa-
tiiko tämä suoritusta kauppahinnasta. 
 
 

30 § 

Vaateiden ilmoittaminen 

Asianosaisen tulee ilmoittaa saatavansa tai 
muu 29 §:ssä tarkoitettu vaateensa ulosotto-
miehelle tämän asettamassa kohtuullisessa 
määräajassa. 
 

31 § 

Asianosaiskeskustelu 

Jos esitetyt vaatimukset ovat ristiriidassa 
keskenään, vaade on jätetty ilmoittamatta, 
joku kiinnitysvelkojista on jäänyt tuntemat-
tomaksi tai jos se on muusta syystä tarpeen, 
ulosottomiehen tulee järjestää asianosaiskes-
kustelu. Siinä noudatetaan soveltuvin osin, 
mitä asianosaiskeskustelusta kiinteistön huu-
tokaupassa säädetään. Kuulutus asianosais-
keskustelusta on julkaistava vain, jos joku 
asianosaisista on jäänyt tuntemattomaksi. 
 

32 § 

Asianosaisluettelo 

Jos myynnissä tulee otettavaksi huomioon 
29 §:ssä tarkoitettuja saatavia tai oikeuksia 
taikka jos se on muusta syystä tarpeen, ulos-
ottomiehen tulee laatia asianosaisluettelo. 
Siihen merkitään saatavat etuoikeusjärjestyk-
sessä ja mahdollinen alin hyväksyttävä tar-
jous. Muutoin noudatetaan soveltuvin osin, 
mitä asianosaisluettelosta kiinteistön huuto-
kaupassa säädetään. 
 

33 § 

Etuoikeusjärjestys 

Irtaimen omaisuuden kauppahinnasta suo-
ritetaan ensin täytäntöönpanokulut sekä 
mahdollinen myyntimaksu ja konkurssilain 
(120/2004) 17 luvun 7 §:ssä tarkoitettu kor-

vaus. Tämän jälkeen saatavat suoritetaan 
erikseen säädetyssä etuoikeusjärjestyksessä. 
 

34 § 

Alin hyväksyttävä tarjous 

Alimman hyväksyttävän tarjouksen tulee 
irtaimen omaisuuden huutokaupassa peittää 
täytäntöönpanokulut ja mahdollinen myyn-
timaksu sekä pantin tai pidätysoikeuden hal-
tijan saatava etuoikeutetulta määrältä, jos täl-
lä on oikeus pitää omaisuus hallussaan tai 
panttauksesta on tehty omaisuuden hallintaa 
vastaava kirjaus. Sama koskee velalliselle 
kuuluvan määräosan myyntiä. 

Jos myydään 26 §:n 1 momentissa tarkoi-
tettu omaisuus, myyjän kauppahintasaatavan 
tulee peittyä. 

Mitä 1 tai 2 momentissa säädetään, ei kos-
ke hakijan saatavaa. 
 

35 § 

Uusi myynti 

Jollei alinta hyväksyttävää tarjousta saada, 
järjestetään uusi huutokauppa tai vapaa 
myynti, paitsi jos hakija sen kieltää. Viimeksi 
mainitussa tapauksessa tai, jollei omaisuus 
tule myydyksi toisellakaan kerralla, ulosmit-
taus peruutetaan. 
 

36 § 

Vastattavaksi ottaminen 

Ostaja voi sopia velkojan kanssa siitä, että 
panttisaatavan pääoma siirtyy myyntipäivästä 
ostajan vastattavaksi kauppahinnan vähen-
nyksenä. Saatava siirtyy ostajan henkilökoh-
taisesti vastattavaksi, jolleivät asianomaiset 
muuta sovi. Velallinen ei enää vastaa siirty-
neestä saatavasta. 
 
 

37 § 

Huutokaupan vaikutukset 

Panttioikeus ja muu oikeus myytyyn ir-
taimeen omaisuuteen raukeaa huutokaupassa, 
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jollei omaisuutta ole myyty oikeus säilyttäen 
tai saatavaa oteta vastattavaksi.  
 

38 § 

Tarkoituksenmukainen kokonaisuus 

Irtain omaisuus myydään esineittäin. Tar-
koituksenmukainen kokonaisuus saadaan 
kuitenkin myydä yhdessä tai erissä, jollei 
omaisuuteen kohdistu keskenään erilaisia va-
kuusoikeuksia. 

Jos myytävä omaisuus on arvokasta, ulos-
ottomiehen tulee kuulla asianosaisia myynti-
järjestyksestä. 
 
 
Asianosaisselvittely kiinteistön huutokaupas-

sa 

39 § 

Vaateiden selvittäminen 

Ennen kiinteistön huutokauppaa ulosotto-
miehen tulee selvittää: 

1) lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä pantti-
oikeudet ja erityiset oikeudet; 

2) hallinnan perusteella huomioon otettavat 
kirjaamattomat erityiset oikeudet; 

3) ehdolliseen luovutukseen perustuva 
myyjän kauppahintasaatava;  

4) myynnissä pysytettävä ehto, jos omai-
suus myydään ehto säilyttäen. 
 
 

40 § 

Asianosaiskeskustelun ajankohta ja kutsu 

Asianosaiskeskustelu tulee järjestää vii-
meistään kaksi viikkoa ennen kiinteistön 
huutokauppaa. 

Asianosaiskeskusteluun kutsutaan velalli-
nen, hakija ja yhteisomistajat sekä kaikki 
tunnetut velkojat ja erityisen oikeuden halti-
jat, joilla on panttioikeus tai muu asianosais-
luetteloon merkittävä oikeus (asianosaiskes-
kustelun asianosaiset). 

Kutsu asianosaiskeskusteluun on lähetettä-
vä viimeistään neljä viikkoa ennen keskuste-
lua. 

41 § 

Kutsun sisältö 

Kutsussa tulee olla: 
1) tarpeelliset asianhallintatiedot; 
2) keskeiset tiedot asianosaiskeskustelusta 

ja kuulutuksesta; 
3) kehotus oikeuden haltijoille ilmoittaa 

asianosaiskeskustelussa tai kirjallisesti sitä 
ennen saatavansa tai muu oikeutensa (val-
vonta); 

4) kehotus esittää velkakirja tai muu saa-
mistodiste sekä panttikirja tai muu mahdolli-
sesti oikeuden perusteena oleva asiakirja. 

Kutsussa tulee ilmoittaa 53 §:ssä säädetyis-
tä myöhästymisen seurauksista ja siitä, ettei 
huomautuksia tai vaatimuksia valvonnoista, 
myyntiehdoista tai myyntijärjestyksestä oteta 
huomioon asianosaiskeskustelun jälkeen. 
 

42 § 

Kuulutus 

Asianosaiskeskustelusta tulee julkaista 
kuulutus paikkakunnalla yleisesti leviävässä 
sanomalehdessä viimeistään neljä viikkoa 
ennen keskustelua. 

Kuulutus on lisäksi julkaistava 1 momen-
tissa mainitussa ajassa virallisessa lehdessä, 
jollei kaikkia asianosaisluetteloon merkittä-
viä oikeuksia ole selvitetty tai kutsua ei ole 
voitu toimittaa kaikille asianosaiskeskustelun 
asianosaisille. Kuulutuksen julkaisemisesta 
kuulutusrekisterissä säädetään valtioneuvos-
ton asetuksella. 

Kuulutuksessa tulee ilmoittaa keskeiset 
41 §:ssä tarkoitetut tiedot. Velallisen tai 
muun omistajan nimi ja syntymävuosi saa-
daan julkaista 2 momentissa tarkoitetussa 
kuulutuksessa. 
 

43 § 

Asianosaiskeskustelun toimittaminen 

Asianosaiskeskustelussa ulosottomiehen 
tulee: 

1) selostaa tarpeelliset asianhallintatiedot, 
39 §:ssä tarkoitetut selvitykset ja olennaiset 
myyntiehdot; 
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2) ilmoittaa, mikä on 55 §:ssä tarkoitettu 
hakijan saatava; 

3) tehdä selkoa etukäteen toimitetuista kir-
jallisista valvonnoista ja pitää niitä nähtävil-
lä; 

4) kehottaa asianosaisia valvomaan saata-
vansa tai oikeutensa ja luovuttamaan valvon-
ta-asiakirjat; 

5) kehottaa asianosaisia esittämään mah-
dolliset riitautukset; 

6) kehottaa asianosaisia tekemään mahdol-
liset huomautukset ja vaatimukset myyntieh-
doista, myyntikohteesta ja myyntijärjestyk-
sestä. 

Jos siihen on aihetta, jatkettu asianosais-
keskustelu voidaan järjestää sopivalla tavalla.  
 

44 § 

Asianosaisluettelo 

Asianosaiskeskustelussa tai viipymättä sen 
jälkeen ulosottomies laatii asianosaisluette-
lon, johon merkitään: 

1) saatavat ja muut oikeudet 47—52 §:ssä 
säädetyllä tavalla; 

2) alin hyväksyttävä tarjous; 
3) 55 §:ssä tarkoitettu hakijan saatava; 
4) yhteisomistajien määräosat, jos myy-

dään yhteisesti omistettu kiinteistö. 
Asianosaisluettelo on toimitettava asian-

osaiskeskustelun asianosaisille hyvissä ajoin 
ennen huutokauppaa. 
 

45 § 

Kirjallinen valvontamenettely 

Ulosottomies saa laatia asianosaisluettelon 
ilman asianosaiskeskustelua, jollei keskuste-
luun ilmene tarvetta. Siinä tapauksessa ulos-
ottomies asettaa määräpäivän ja kehottaa asi-
anosaisia viimeistään määräpäivänä valvo-
maan oikeutensa, antaa esitetyt valvonnat 
muille asianosaisille tiedoksi ja samalla il-
moittaa määräpäivän, jolloin mahdolliset rii-
tautukset ja myyntiä koskevat huomautukset 
tulee viimeistään esittää. Yksinkertaisessa 
asiassa, jossa kaikki asianosaiset tunnetaan, 
kuulutusta ei tarvitse julkaista. 

Valvonnoille tulee varata vähintään neljän 
viikon määräaika laskettuna valvontakeho-

tuksen lähettämisestä ja riitautuksille vähin-
tään kahden viikon määräaika laskettuna val-
vontojen lähettämisestä tiedoksi. 

Muutoin kirjallisesta valvontamenettelystä 
on soveltuvin osin voimassa, mitä asian-
osaiskeskustelusta säädetään. 
 

46 § 

Asianosaisselvittely uudessa huutokaupassa 

Jos toimitettavaksi tulee uusi huutokauppa, 
saatavat merkitään asianosaisluetteloon ai-
emman luettelon mukaisesti. Jos kuitenkin 
joku oikeuden haltijoista ilmoittaa viimeis-
tään kaksi viikkoa ennen uutta huutokauppaa 
haluavansa valvoa oikeutensa uudelleen tai 
huomioon otettavaksi tulee uusia vaateita, 
uusi asianosaiskeskustelu tulee siltä osin jär-
jestää. 
 

47 § 

Etuoikeusjärjestys 

Kiinteistön huutokaupassa saatavilla ja eri-
tyisillä oikeuksilla on etuoikeus (etuoikeus-
saatava) seuraavassa järjestyksessä: 

1) täytäntöönpanokulut, myyntimaksu ja 
konkurssilain 17 luvun 7 §:ssä tarkoitettu 
korvaus; 

2) saatavat, joiden vakuutena on kirjattu la-
kisääteinen panttioikeus kiinteistöön, keske-
nään samalla etuoikeudella; 

3) saatavat, joiden vakuutena on kiinnityk-
seen perustuva panttioikeus kiinteistöön, ja 
kiinteistöön kirjatut erityiset oikeudet lain-
huuto- ja kiinnitysrekisterin osoittamalla 
keskinäisellä etuoikeudella; 

4) kiinteistöön kohdistuvat kirjaamattomat 
eläke-, vuokra- tai muut käyttöoikeudet, jos 
oikeuden haltija on ottanut kiinteistön tai sen 
osan hallintaansa ennen ulosmittausta, niin 
että aikaisemmin perustetulla oikeudella on 
etuoikeus; 

5) ehdolliseen luovutukseen perustuva 
26 §:n 1 momentissa tarkoitettu kauppahin-
tasaatava. 

Etuoikeussaatavien jälkeen suoritetaan sel-
laiset muut saatavat, joiden suorittamiseksi 
kiinteistö on ulosmitattu (etuoikeudeton saa-
tava). Etuoikeudettomilla saatavilla on kes-
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kenään sama etuoikeus, jollei velkojien mak-
sunsaantijärjestyksestä annetussa laissa 
(1578/1992) toisin säädetä.  
 

48 § 

Panttisaatava 

Asianosaisluetteloon merkitään panttisaa-
tavan valvottu pääoma sekä sille huutokaup-
papäivään asti laskettu korko ja muut liitän-
näiskustannukset. Ne merkitään panttisaata-
viksi enintään panttikirjan rahamäärään. 
Ylimenevä osa merkitään etuoikeudettomak-
si saatavaksi, jos kiinteistö on siitä ulosmitat-
tu. 

Jos panttikirjan rahamäärä on suurempi 
kuin panttisaatava, erotusta ei oteta huomi-
oon. 
 
 

49 § 

Valvomaton ja ehdollinen saatava sekä kes-
keneräinen kirjaus 

Valvomatta jäänyt kiinnitykseen perustuva 
panttisaatava merkitään asianosaisluetteloon 
lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä ilmenevään 
määrään. Velallisen hallussa olevaa panttikir-
jaa ei oteta huomioon. 

Ehdollinen saatava merkitään valvonnan 
mukaisesti. 

Panttisaatava merkitään luetteloon, vaikka 
kiinnitystä koskevaa hakemusta ei ole lain-
voimaisesti ratkaistu. Merkintää ei tehdä, jos 
hakemus on jätetty lepäämään ulosmittauk-
sen tai turvaamistoimen vuoksi. 
 
 

50 § 

Riitainen saatava 

Ulosottomiehen tulee hylätä saatavaa kos-
keva valvonta viran puolesta, jos valvonta on 
selvästi perusteeton. Jos muussa tapauksessa 
valvonta on riitautettu, ulosottomies tekee 
päätöksen saatavan määrästä ja merkitsee sen 
asianosaisluetteloon. Jos päätös poikkeaa 
valvonnasta, saatava merkitään lisäksi ehdol-
lisesti valvonnan mukaisesti. 

51 § 

Erityinen oikeus 

Kiinteistöön kirjattu erityinen oikeus mer-
kitään asianosaisluetteloon kirjauksen mu-
kaisesti ja muu erityinen oikeus valvonnan 
perusteella. 

Erityinen oikeus merkitään asianosaisluet-
teloon arvoa määräämättä. Kiinteistöön kir-
jattu oikeus saada kiinteistöstä määrätty raha- 
tai tavaramääräinen etu merkitään asianosais-
luetteloon pääomaksi arvioituna, jollei oikeus 
kuulu alimpaan hyväksyttävään tarjoukseen. 

Mitä 49 §:n 3 momentissa ja 50 §:ssä sää-
detään, koskee soveltuvin osin erityistä oi-
keutta. Riitaista oikeutta ei kuitenkaan merki-
tä ehdollisesti asianosaisluetteloon.  
 
 
 

52 § 

Pantattu käyttöoikeus 

Pantattu vuokraoikeus tai muu käyttöoike-
us kiinteistöön myydään kirjatun sopimuksen 
mukaisena siihen kuuluvine rakennuksineen 
ja laitteineen, vaikka käyttöoikeus on maa-
kaaren 19 luvun 4 tai 5 §:n mukaan muuttu-
nut tai lakannut kesken sopimuskauden. 
 
 
 
 

53 § 

Myöhästynyt valvonta 

Jollei velkoja valvo kiinnitykseen perustu-
vaa panttisaatavaansa asianosaiskeskustelus-
sa, häneltä peritään erikseen säädetty ulosot-
tomaksu. Jos muu saatava tai muu kuin kir-
jattu oikeus valvotaan asianosaiskeskustelun 
jälkeen, mutta viimeistään viikko ennen 
myyntiä, valvonta otetaan huomioon, jos 
myöhästymiseen on hyväksyttävä syy. Tä-
män jälkeen valvonta tuottaa oikeuden vain 
ylijäämään.  

Ulosottomiehen tulee varata muille asian-
osaiskeskustelun asianosaisille asianmukai-
nen tilaisuus riitauttaa myöhästynyt valvonta. 
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Menettely kiinteistön huutokaupassa 

54 § 

Alin hyväksyttävä tarjous 

Alimman hyväksyttävän tarjouksen tulee 
kiinteistön huutokaupassa peittää täytäntöön-
panokulut ja myyntimaksu sekä sellaiset etu-
oikeussaatavat, joilla on parempi etuoikeus 
kuin 55 §:ssä tarkoitetulla hakijan saatavalla. 
Määrästä vähennetään mahdollinen kiinteis-
töstä kannettu tulo.  

Panttisaatava, joka kohdistuu myös toiseen 
kiinteistöön, otetaan huomioon täysimääräi-
sesti alimmassa hyväksyttävässä tarjoukses-
sa. 
 

55 § 

Hakijan kielto-oikeus 

Hakijalla on oikeus kieltää kiinteistön 
myynti, jollei hänen etuoikeussaatavansa pei-
ty. Määräävä on se hakijan tai hakijoiden 
etuoikeussaatavista, jolla on paras etuoikeus 
ja josta on kiinteistön myyntiin oikeuttava 
ulosottoperuste. 
 

56 § 

Uusi myynti 

Jollei tarjousta hyväksytä 54 tai 55 §:n no-
jalla, järjestetään uusi huutokauppa tai vapaa 
myynti, paitsi jos hakija sen kieltää. Viimeksi 
mainitussa tapauksessa tai, jollei omaisuus 
tule myydyksi toisellakaan kerralla, ulosmit-
taus peruutetaan. 
 

57 § 

Vastattavaksi ottaminen 

Ostaja voi sopia velkojan kanssa, että kiin-
nitykseen perustuvan panttisaatavan pääoma 
siirtyy myyntipäivästä ostajan vastattavaksi 
kauppahinnan vähennyksenä. Saatava siirtyy 
ostajan henkilökohtaisesti vastattavaksi, joll-
eivät asianomaiset muuta sovi. Velallinen ei 
enää vastaa siirtyneestä saatavasta. 

Ostajan vastattavaksi ei voida siirtää 49 tai 

50 §:ssä tarkoitettuja saatavia. Yhteiskiinni-
tykseen perustuva panttisaatava voi siirtyä 
vain, jos kaikki yhteisesti kiinnitetyt kiinteis-
töt on myyty yhdessä. 
 

58 § 

Erityisen oikeuden pysyttäminen 

Kiinteistö tarjotaan ensin ehdolla, että eri-
tyiset oikeudet pysyvät voimassa. Jollei kor-
kein tarjous peitä saatavaa, jolla on parempi 
etuoikeus kuin erityisellä oikeudella, eikä eri-
tyinen oikeus kuulu alimpaan hyväksyttävään 
tarjoukseen, kiinteistö tarjotaan kyseistä eri-
tyistä oikeutta pysyttämättä. Vaikka tarjous 
nousisi tällöin korkeammaksi, aiempi tarjous 
hyväksytään, jos oikeuden haltija maksaa 
erotuksesta sen osan, joka kuuluu paremmal-
la etuoikeudella olevalle saatavalle. 
 

59 § 

Huutokaupan vaikutukset 

Panttioikeus ja muu oikeus myytyyn kiin-
teistöön raukeaa huutokaupassa, jollei omai-
suutta ole myyty oikeus säilyttäen tai saata-
vaa oteta vastattavaksi. 
 
Usean velalliselle kuuluvan kiinteistön myyn-

ti ja muita erityistilanteita 

60 § 

Velallisen osoittama myyntijärjestys 

Jos myydään useita velalliselle kuuluvia 
kiinteistöjä, velallinen saa osoittaa, missä jär-
jestyksessä ne myydään, jollei 61 ja 62 §:stä 
muuta johdu. Velallisen on ilmoitettava 
myyntijärjestys viimeistään asianosaiskes-
kustelussa. 
 

61 § 

Yhteisesti kiinnitetyt kiinteistöt 

Velalliselle kuuluvat yhteisesti kiinnitetyt 
kiinteistöt tarjotaan ensin yhdessä ja sen jäl-
keen erikseen. Erillistarjoukset hyväksytään, 
jos ne ylittävät yhteistarjouksen tai jos velal-
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linen sitä vaatii ja kaikki etuoikeussaatavat ja 
hakijan saatava peittyvät. Kiinteistöille mää-
rätään yhteinen alin hyväksyttävä tarjous. 

Jollei jostakin kiinteistöstä esitetä erillistar-
jousta, mutta erillistarjoukset silti ylittävät 
yhteistarjouksen, kyseinen kiinteistö jää 
myymättä. 
 

62 § 

Tarkoituksenmukainen kokonaisuus 

Jos velalliselle kuuluvat kiinteistöt muo-
dostavat tarkoituksenmukaisen kokonaisuu-
den, ne tarjotaan ensin yhdessä ja sitten erik-
seen. Yhteistarjous hyväksytään, jos se on 
suurempi kuin erillistarjousten summa ja esi-
tettyjen erillistarjousten suhteessa kiinteis-
töille jaettuna peittää kunkin kiinteistön 
alimman hyväksyttävän tarjouksen. Erillistar-
joukset kuitenkin hyväksytään, jos velallinen 
sitä vaatii ja kaikki etuoikeussaatavat ja haki-
jan saatava peittyvät. 
 

63 § 

Kiinteistön myynti määräaloina 

Velalliselle kuuluva kiinteistö saadaan tar-
jota määräaloina noudattaen soveltuvin osin, 
mitä 61 §:ssä säädetään. 
 

64 § 

Määräosan myynti 

Jos myydään velalliselle kuuluva määräosa 
kiinteistöstä, alimpaan hyväksyttävään tar-
joukseen lasketaan täysimääräisesti pant-
tisaatava, joka kohdistuu koko kiinteistöön. 
 

65 § 

Määräalan, ainesosan ja tarpeiston erikseen 
myynti 

Ulosmitatusta kiinteistöstä saadaan tarjota 
määräala, ainesosia tai tarpeistoa erikseen, 
jos se on tarkoituksenmukaista tai turvaa ve-
lallisen asumisen. Erikseen myynti edellyttää 
velallisen ja niiden oikeuden haltijoiden 
suostumusta, joiden oikeutta se koskee. 

Erikseen myytävä kohde tarjotaan vapaana 
rasituksista, eikä alinta hyväksyttävää tar-
jousta määrätä. Kauppahinnan jakamisesta 
säädetään 6 luvun 8 §:ssä. 

Kiinteistö on myynnin jälkeen tarvittaessa 
pidettävä kohtuullisen ajan ulosmitattuna os-
tajan aseman turvaamiseksi. Ennen puuston 
myyntiä on tehtävä metsälain (1093/1996) 
14 §:ssä tarkoitettu metsänkäyttöilmoitus. 
Puustoa saadaan myydä myös metsänhak-
kuuoikeuden luovutuksena. 
 
 
 

66 § 

Oikeuden myynti kiinteistön kanssa 

Oikeus, johon kiinteistön sähkönsaanti pe-
rustuu tai joka muutoin välittömästi palvelee 
myytävää kiinteistöä, saadaan myyntitulok-
sen parantamiseksi myydä kiinteistön kanssa, 
jollei menettely tuntuvasti loukkaa muun 
velkojan maksunsaantia. 
 
 

Usean eri omistajille kuuluvan kiinteistön 
myynti 

67 § 

Myynti vastuujärjestyksessä 

Jos panttioikeus kohdistuu kiinteistönmuo-
dostuksen vuoksi eri omistajille kuuluviin 
kiinteistöihin, jotka on ulosmitattu yhteisen 
panttisaatavan suorittamiseksi, kiinteistöt 
myydään seuraavassa järjestyksessä: 

1) velallisen kiinteistö; 
2) kantakiinteistö; 
3) lohkokiinteistö; 
4) hakijan osoittama kiinteistö, jollei 1—3 

kohdassa tarkoitettua järjestystä voida määrä-
tä. 

Myöhemmin lainhuudatettu lohkokiinteistö 
myydään ennen aikaisemmin lainhuudatet-
tua. Jollei lainhuutoa ole haettu mihinkään 
niistä tai lainhuutoa on haettu samana päivä-
nä, ensin myydään myöhemmin luovutettu 
lohkokiinteistö. 

Mitä tässä pykälässä säädetään lohkokiin-
teistöstä, koskee myös määräalaa. 
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68 § 

Tarjousten hyväksyminen 

Edellä 67 §:ssä tarkoitetussa myynnissä 
kiinteistökohtaiset korkeimmat tarjoukset 
hyväksytään ehdollisesti. Tarjoukset hyväk-
sytään lopullisesti, jos tarjousten yhteismäärä 
peittää sellaiset yhteiset kiinnitykset ja erityi-
set oikeudet, joilla on parempi etuoikeus kuin 
hakijan saatavalla. 
 
 

69 § 

Takautumisvaatimuksen panttioikeus 

Jollei yhteistä panttisaatavaa ole voitu suo-
rittaa 67 §:ssä säädetyssä järjestyksessä, kos-
ka jokin kiinteistöistä on myyty muun saata-
van suorittamiseksi, myydyn kiinteistön 
omistanut saa ilman eri sitoumusta panttioi-
keuden edellä vastuujärjestyksessä oleviin 
kiinteistöihin. Panttioikeus on takautumis-
vaatimuksen vakuutena siitä määrästä, joka 
on maksettu kauppahinnasta yhteisen pant-
tisaatavan suorittamiseksi. 
 

70 § 

Hakemuksesta yhteisesti kiinnitetyt kiinteistöt 

Jos hakemuksesta yhteisesti kiinnitetyt 
kiinteistöt kuuluvat eri omistajille, ensin on 
myytävä velallisen kiinteistö ja sen jälkeen 
hakijan osoittamat kiinteistöt. 
 

71 § 

Määräosin omistettu kiinteistö 

Määräosin omistettu kiinteistö myydään 
kokonaisena, jos hakijan saatavan vakuutena 
on panttioikeus koko kiinteistöön. Alimmasta 
hyväksyttävästä tarjouksesta on voimassa, 
mitä 54 §:ssä säädetään. 

Määräosat tarjotaan erikseen, jos joku yh-
teisomistajista sitä pyytää tai siihen on erityi-
nen syy. Erillistarjoukset hyväksytään, jos ne 
ylittävät koko kiinteistöstä tarjotun hinnan 
taikka jos yhteisomistaja sitä vaatii ja erillis-
tarjoukset peittävät etuoikeussaatavat. 

Muun määräosin omistetun kiinteistön 
myynnistä säädetään 82 §:ssä. 
 

Aluksen huutokauppa 

72 § 

Kiinteistöä koskevien säännösten soveltami-
nen 

Mitä tässä luvussa säädetään kiinteistön 
huutokaupasta ja kiinteistöstä, koskee sovel-
tuvin osin aluksen huutokauppaa ja alusta. 
Alinta hyväksyttävää tarjousta ei kuitenkaan 
määrätä. Etuoikeusjärjestyksestä säädetään 
erikseen. 

Mitä aluksella tarkoitetaan, säädetään 4 lu-
vun 3 §:n 1 momentissa. 
 

73 § 

Asianosaisluettelo 

Meripanttioikeuden merkitsemisestä asian-
osaisluetteloon säädetään merilain 
(674/1994) 3 luvussa. Saatavista, joiden osal-
ta laivanisännän vastuu on merilain 9 luvun 
mukaan rajoitettu, asianosaisluetteloon mer-
kitään sekä saatavan täysi määrä että se mää-
rä, josta laivanisäntä on vastuussa. 
 

74 § 

Aluksen osuus 

Osuus alukseen myydään ehdolla, että ko-
ko alukseen kohdistuvat panttioikeudet pysy-
vät voimassa. 
 

Vapaa myynti 

75 § 

Yksityisen toimittama julkinen huutokauppa 

Ulosottomies saa antaa irtaimen omaisuu-
den luotettavan huutokaupantoimittajan myy-
täväksi julkisella huutokaupalla. Ulosotto-
miehen tulee ilmoittaa mahdollinen 23 §:ssä 
tarkoitettu vähimmäishinta ja 34 §:n mukai-
nen alin hyväksyttävä tarjous sekä antaa tar-
vittavat muut huutokauppaa koskevat ohjeet. 



 HE 83/2006 vp 
  

 

172

Myynnin toimittajasta on voimassa, mitä 3 
luvun 110 §:ssä säädetään toimitsijasta. 
 

76 § 

Ulosottomiehen toimittama vapaa myynti 

Ulosottomies saa myydä irtaimen tai kiin-
teän omaisuuden vapaasti velallisen sekä nii-
den velkojien ja muiden oikeuksien haltijoi-
den suostumuksella, joiden oikeutta myynti 
koskee. Vapaata myyntiä ei saa järjestää, jos 
joku oikeuden haltijoista on jäänyt tuntemat-
tomaksi. 

Ulosottomies saa myydä omaisuuden va-
paasti ilman 1 momentissa tarkoitettua suos-
tumusta, jos: 

1) kauppahinta peittää kaikki etuoikeussaa-
tavat ja vastaa selvitysten mukaan käypää 
hintaa; tai  

2) korkein tarjous on huutokaupassa hylät-
ty ja kauppahinta nousee vapaassa myynnissä 
sitä korkeammaksi eikä alita selvästi käypää 
hintaa ja peittää alimman hyväksyttävän tar-
jouksen. 
 

77 § 

Muu vapaa myynti 

Muu kuin 75 tai 76 §:ssä tarkoitettu irtai-
men tai kiinteän omaisuuden vapaa myynti 
voidaan antaa ulkopuolisen, pantin haltijan 
tai velallisen tehtäväksi, jos velallinen sekä 
kaikki ne velkojat ja muut oikeuksien halti-
jat, joiden oikeutta myynti koskee, siitä sopi-
vat, eikä kukaan oikeuden haltijoista ole jää-
nyt tuntemattomaksi. Jos omaisuudella on 
päivän hinta, omaisuus saadaan myydä siihen 
hintaan sellaisen omaisuuden myynnissä käy-
tettävällä tavanomaisella ja luotettavalla ta-
valla. 

Kertynyt kauppahinta tulee tilittää ulosot-
tomiehelle. 
 

78 § 

Vaateiden selvittäminen 

Ulosottomiehen tulee ennen vapaata myyn-
tiä selvittää saatavat ja oikeudet sekä järjes-
tää asianosaiskeskustelu ja laatia asianosais-

luettelo noudattaen soveltuvin osin, mitä sel-
laisen omaisuuden huutokaupasta säädetään.  
 

79 § 

Myyntiehdot 

Edellä 75 ja 76 §:ssä tarkoitetussa myyn-
nissä noudatetaan soveltuvin osin, mitä 3—
15, 20, 21 ja 24—26 §:ssä säädetään, jollei-
vät asianosaiset ole toisin sopineet. Ostajan 
asemaa ei kuitenkaan saa heikentää. 

Mitä 6—9 §:ssä säädetään, koskee myös 
77 §:ssä tarkoitettua vapaata myyntiä. Muu-
toin siinä noudatetaan asianosaisten sopimia 
myyntiehtoja ja mitä muussa laissa säädetään 
vastaavasta kaupasta. 
 
 
 

80 § 

Vapaan myynnin vaikutukset 

Panttioikeus ja muu oikeus myytyyn omai-
suuteen raukeaa 75 ja 76 §:ssä tarkoitetussa 
myynnissä, jollei saatavaa oteta vastattavaksi 
tai omaisuutta ole myyty oikeus säilyttäen. 
Omaisuuteen kohdistuvat oikeudet pysyvät 
voimassa 77 §:ssä tarkoitetussa myynnissä, 
jolleivät asianosaiset ja ostaja muuta sovi. 

Kauppahinta jaetaan kuten vastaava kaup-
pahinta huutokaupassa.  
 
 
 

Yhteisomistus 

81 § 

Osuuden myynti yhteisomistajalle 

Kun yhteisomistusesine on ulosmitattu 
4 luvun 73 §:n nojalla, ulosottomiehen tulee 
varata yhteisomistajille tilaisuus esittää tar-
jouksia velallisen määräosasta. Korkein tar-
jous saadaan hyväksyä, jos se peittää tämän 
luvun 34 §:ssä tai 54 ja 64 §:ssä säädetyn 
alimman hyväksyttävän tarjouksen, eikä sel-
västi alita kertymää, joka ulosottomiehen ar-
vion mukaan tulisi velallisen osuudelle yh-
teisomistusesineen myynnissä. 
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82 § 

Yhteisomistusesineen myynti 

Jollei velallisen määräosaa myydä 81 §:ssä 
säädetyllä tavalla, ulosmitattu yhteisomis-
tusesine myydään niin kuin edellä tässä lu-
vussa säädetään. 

Myynti edellyttää, että kauppahinta vastaa 
selvitysten mukaan käypää hintaa. Kiinteis-
tön myynnissä kauppahinnan tulee peittää 
määräosien mukaisesti jaettuna kiinteistöön 
ja muiden yhteisomistajien osuuksiin kohdis-
tuvat etuoikeussaatavat sekä velallisen osuu-
desta 54 §:ssä tarkoitetut saatavat. 

Velallisen osasta maksetaan täytäntöön-
panokulut ja mahdollinen myyntimaksu.  
 

83 § 

Vakituinen asunto 

Jos toinen yhteisomistaja käyttää yhteisesti 
omistettuja tiloja vakituisena asuntonaan, 
ulosottomies ei saa myydä omaisuutta ilman 
kyseisen yhteisomistajan suostumusta. Tar-
vittaessa ulosottomies saa käynnistää eräistä 
yhteisomistussuhteista annetun lain 9 §:ssä 
tarkoitetun menettelyn yhteisomistussuhteen 
purkamiseksi. 
 

Lopputoimet 

84 § 

Kauppakirja 

Kun kiinteistö taikka huoneiston tai raken-
nuksen hallintaan oikeuttavia osakeyhtiön 
osakkeita on myyty huutokaupalla tai va-
paasti, ulosottomiehen tulee antaa ostajalle 
kauppakirja, kun kauppahinta on maksettu ja 
myynti on tullut lainvoimaiseksi. Osakekirjat 
luovutetaan ostajalle kauppakirjan yhteydes-
sä. Kauppahinnan jakoa tai tilitystä koskeva 
valitus ei estä kauppakirjan antamista. Kaup-
pakirjaan merkitään kauppahinta, vastatta-
vaksi otetut saatavat ja pysytetyt erityiset oi-
keudet sekä muut tarpeelliset tiedot. 

Kun ulosottomies myy muuta kuin 1 mo-
mentissa tarkoitettua irtainta omaisuutta, os-
tajalle tulee pyynnöstä tai tarvittaessa antaa 

todistus saannosta, kun kauppahinta on mak-
settu. 
 

85 § 

Alus- ja autokiinnityksen kuolettaminen 

Myytyyn alukseen tai autoon kohdistuvat 
rauenneita panttioikeuksia koskevat kiinni-
tykset kuoletetaan.  
 

86 § 

Kiinteistöön kohdistuvan kiinnityksen kuolet-
taminen 

Myytyyn kiinteistöön kohdistuvat kiinni-
tykset tulee kuolettaa 49 ja 50 §:ssä tarkoitet-
tujen saatavien osalta. 

Yhteiskiinnitys on poistettava myydyn 
kiinteistön osalta ja kuoletettava muiden 
kiinteistöjen osalta siltä osin kuin panttisaa-
tava on tullut suoritetuksi. Yhteiskiinnitys jää 
voimaan 69 §:ssä tarkoitetun takautumisvaa-
timuksen vakuudeksi. Jos kaikki yhteisesti 
kiinnitetyt kiinteistöt on myyty yhdessä sa-
malle ostajalle, yhteiskiinnitys pysyy voi-
massa. Jos kiinteistö on myyty määräaloina, 
kiinteistöön kohdistuva kiinnitys on kuoletet-
tava. Kiinteistöön vahvistetut kiinnitykset on 
poistettava myydyn määräalan osalta ja kan-
takiinteistöön kohdistuva kiinnitys on kuole-
tettava siltä osin kuin panttisaatava on tullut 
suoritetuksi. 

Muilta kuin 1 ja 2 momentissa tarkoitetuil-
ta osin kiinnitykset jäävät voimaan, ja pantti-
kirjat luovutetaan ostajalle.  
 
 

87 § 

Ilmoitukset kirjaamisviranomaisille 

Ulosottomiehen tulee ilmoittaa ulosmit-
tausmerkinnän poistamista varten lainvoi-
maisesta myynnistä sille rekisteriviranomai-
selle, jolle ulosmittauksesta on ilmoitettu. 
Ilmoitukseen on liitettävä tieto rauenneista ja 
voimaan jääneistä panttioikeuksista ja kirja-
tuista oikeuksista sekä kauppahinnan jaosta. 

Ulosottomiehen on ilmoitettava kirjaamis-
viranomaiselle kuoletettavat kiinnitykset se-
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kä toimitettava tälle niitä koskevat panttikir-
jat ja muut sitä vastaavat asiakirjat. 
 

88 § 

Kiinnitysasiakirjan kuolettaminen 

Kiinnitys on kuoletettava 85 ja 86 §:ssä 
säädetyllä tavalla, vaikka panttikirjaa tai vas-
taavaa kiinnitysasiakirjaa ei ole jätetty ulos-
ottomiehelle. Ulosottomiehen tulee tällöin 
tarvittaessa huolehtia kiinnitysasiakirjan kuo-
lettamisesta. 
 

6 luku 

Jako ja tilitys 

Määritelmiä 

1 § 

Jako ja tilitys 

Varojen jaolla tarkoitetaan kertyneiden va-
rojen kohdentamista saataville ja tilityksellä 
varojen maksamista velkojille. 
 

Jako 

2 § 

Varojen jako saataville 

Ulosmittauksesta kertyneet varat jaetaan 
säädetyn etuoikeusjärjestyksen mukaisesti. 
Jos velkojalla on useita saatavia samalla etu-
oikeudella, kertymä kohdennetaan ensin 
vanhimmalle ulosottoperusteelle tai van-
himmalle ilman ulosottoperustetta olevista 
saatavista, jollei velkoja ole muuta pyytänyt. 

Muutoin kuin ulosmittauksesta kertyneet 
varat kohdennetaan velallisen pyytämällä ta-
valla niin kuin 4 luvun 7 §:ssä säädetään ja 
muussa tapauksessa 1 momentin mukaisesti. 
 

3 § 

Suhteellisesta jaosta poikkeaminen 

Palkan ja muun toistuvaistulon ulosmitta-
uksessa saatavalle saadaan jakaa muita saa-

tavia suurempi suhteellinen osuus, enintään 
kuitenkin kertymä kuudelta kuukaudelta. 
Edellytyksenä on, että suhteellisesta jaosta 
poikkeaminen on perintämenettelyn kannalta 
tarkoituksenmukaista, eikä toisen velkojan 
maksunsaanti ilmeisesti vaarannu. 

Suhteellisesta jaosta poikkeaminen ei saa 
vähentää kertymää saatavalle, jolla on etuoi-
keus. 
 

4 § 

Varojen kohdentaminen saatavan osille 

Ulosottomiehen on kohdennettava kerty-
neet varat ensin kunkin saatavan korolle, sen 
jälkeen pääomalle ja viimeksi kuluille, jollei-
vät asianosaiset ole 4 luvun 60 §:n mukaises-
ti muuta sopineet. 
 

5 § 

Jakopäätös ja sen sitovuus 

Jos myyntiä varten on laadittu asianosais-
luettelo, ulosottomies laatii varojen kohden-
tamisesta jakoluettelon, joka perustuu asian-
osaisluetteloon ja joka annetaan tiedoksi asi-
anosaisille. Muussa tapauksessa ulosottomies 
tekee jakopäätöksen merkitsemällä kohden-
nustiedot ulosoton tietojärjestelmään. 

Ulosottomiehen tekemä kohdennus sitoo 
asianosaisia eikä velkoja saa kohdentaa saa-
miaan varoja siitä poikkeavasti. Kohdennus 
sitoo myös yksityisessä perinnässä. 
 
 

6 § 

Jakokeskustelu 

Jos jaon perusteissa ilmenee epäselvyyksiä 
tai jos se on muusta syystä tarpeen, ulosot-
tomiehen tulee ennen varojen kohdentamista 
järjestää jakokeskustelu. Kutsu siihen on lä-
hetettävä viimeistään kaksi viikkoa ennen 
keskustelua. 

Jakokeskustelusta ei julkaista kuulutusta, 
jos kaikki asianosaiset tunnetaan. Muutoin 
noudatetaan soveltuvin osin, mitä 5 luvussa 
säädetään asianosaiskeskustelusta kiinteistön 
huutokaupassa. 
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7 § 

Yhteisomistus 

Jos määräosin omistettu esine on ulosmitat-
tu ja myyty, kertynyt kauppahinta jaetaan en-
sin määräosien mukaisessa suhteessa. 
 

8 § 

Erilliskertymä 

Jos omaisuudesta on ulosmitattu tai myyty 
erikseen ainesosia, tarpeistoa tai määräala 
taikka jos ulosmitatusta omaisuudesta on saa-
tu tuloa, kertymä jaetaan kuten kauppahinta 
erottamattomasta tai tuloa tuottaneesta omai-
suudesta. 
 

9 § 

Ylijäämä ja korvaus hintojen erotuksesta 

Jos kertymä on suurempi kuin saatavien 
määrä myyntipäivänä tai päivänä, jolloin 
muutoin kuin myynnistä kertyneet varat on 
maksettu ulosottomiehelle, pääomille jaetaan 
etuoikeusjärjestyksessä korkoa myynti- tai 
maksupäivän ja jakopäivän väliseltä ajalta.  

Ostajalta peritty 5 luvun 25 §:ssä tarkoitet-
tu korvaus hintojen erotuksesta jaetaan kuten 
kauppahinta. 
 

10 § 

Vähäinen jako-osa 

Jollei jollekin saatavalle kerry jaossa 4 lu-
vun 17 §:ssä tarkoitettua jako-osaa, saatava 
jätetään ottamatta huomioon jaossa. Mitä täs-
sä säädetään, ei koske saatavaa, jolla on etu-
oikeus. 
 

11 § 

Jakosopimus 

Jos velallinen ja kaikki jako-osan saavat 
velkojat sopivat varojen jaosta, ulosottomie-
hen tulee tilittää varat sopimuksen mukaises-
ti. Muut eivät saa sopia valvomatta jääneelle 
panttisaatavalle tulevasta jako-osasta. Riitais-

ta tai ehdollista saatavaa koskeva jakosopi-
mus edellyttää myös niiden velkojien suos-
tumusta, joille varat menevät toissijaisesti. 

Sopimuksella ei saa poiketa siitä, mitä 
13—17 §:ssä säädetään. 
 

12 § 

Jakoilmoitus 

Jos varojen kohdentamisesta ei ole tehty 
jakoluetteloa, ulosottomiehen tulee pyynnös-
tä antaa kertymän jakamisesta ilmoitus vel-
kojalle.  

Velalliselle on ilmoitettava: 
1) ulosmittauksesta tai myynnistä kertynyt 

määrä; 
2) täytäntöönpanokulujen ja ulosottomak-

sujen määrä; 
3) kullekin saatavalle kohdennettu ja jäljel-

lä oleva määrä eriteltynä saatavan osien mu-
kaisesti; 

4) muut tarpeelliset tiedot. 
 
 

Tilityksen edellytykset ja tilitysmenettely 

13 § 

Ulosottoperusteen lainvoimaisuus 

Jos ulosottoperuste on lainvoimaa vailla, 
kertyneet varat saadaan tilittää vain vakuutta 
vastaan. Vakuutta ei kuitenkaan vaadita, jos 
laissa säädetään, että määrätynlainen ulosot-
toperuste tai ulosottoperuste tietyssä asiassa 
voidaan panna täytäntöön kuten lainvoimai-
nen tuomio tai muutoksenhausta huolimatta. 
 
 

14 § 

Ulosottovalitus ja täytäntöönpanoriita 

Jos asiassa on myyntiä varten laadittu asi-
anosaisluettelo tai ostajalle annetaan 5 luvun 
84 §:n 1 momentin mukaan kauppakirja, 
kauppahintaa ei saa tilittää ilman vakuutta 
ennen kuin myynti ja jako ovat tulleet lain-
voimaisiksi. Tilitys saadaan toimittaa vali-
tuksen estämättä siltä osin kuin valituksella 
ei ole vaikutusta jakoon. 
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Täytäntöönpanoriidan vaikutuksesta tili-
tykseen säädetään 10 luvun 16 §:n 2 momen-
tissa. 
 

15 § 

Tilityksen keskeytys 

Ulosottomiehen on keskeytettävä tilitys, 
jos: 

1) asianomainen muussa kuin 14 §:ssä tar-
koitetussa asiassa hakee tai ilmoittaa hake-
vansa muutosta toimeen, joka vaikuttaa ja-
koon tai tilitykseen; 

2) sivullinen väittää, että ulosmittaus louk-
kaa hänen oikeuttaan;  

3) ostaja vaatii hinnanalennusta tai kaupan 
kumoamista; tai 

4) ulosottomies havaitsee, että tilitys tekisi 
tyhjäksi sellaisen henkilön oikeuden muutok-
senhakuun, joka ilmeisesti on tietämätön oi-
keuksiinsa vaikuttavasta täytäntöönpanotoi-
mesta. 

Tilitystä saadaan jatkaa, jollei asianomai-
sella selvästikään ole oikeutta hakea muutos-
ta taikka jos väite tai vaatimus on selvästi pe-
rusteeton. Ulosottomies saa edellyttää kirjal-
lista keskeytysvaatimusta, jos se on olosuh-
teet huomioon ottaen aiheellista. 

Tilitys on keskeytyneenä kolme viikkoa 
keskeytysvaatimuksen esittämisestä tai ulos-
ottomiehen 1 momentin 4 kohdan nojalla te-
kemästä päätöksestä taikka erityisestä syystä 
ulosottomiehen määräämän tätä pitemmän 
ajan. Kertyneet varat saadaan kuitenkin tilit-
tää vakuutta vastaan. Asianomaiselle on il-
moitettava keskeytyksen viimeinen voimas-
saolopäivä. 
 

16 § 

Kuolinpesä 

Jos vainajan velasta on toimitettu ulosmit-
taus, varoja ei saa tilittää ennen kuin kuukau-
si on kulunut perunkirjoituksesta taikka, jos 
omaisuus on luovutettu pesänselvittäjän hal-
lintoon, ennen kuin velkojen maksamisesta 
on tehty perintökaaren 19 luvun 12 a §:ssä 
tarkoitettu sopimus tai pesänselvittäjän pää-
tös, joka on lainvoimainen. Tilitys saadaan 
kuitenkin toimittaa, jos velkojalla oli pantti-

oikeus ulosmitattuun omaisuuteen tai kuolin-
pesän hallinto suostuu tilitykseen. 

Jos pesäosuus on ulosmitattu eikä perin-
nönjako ole tullut lainvoimaiseksi tai muuten 
lopulliseksi, kertyneet varat saadaan tilittää 
vain vakuutta vastaan. 
 

17 § 

Yrityskiinnitys 

Jos yrityskiinnityksen kohteesta on kerty-
nyt huomattava määrä varoja, toimitetusta 
myynnistä on julkaistava kuulutus virallises-
sa lehdessä. Tilitystä ei saa toimittaa ennen 
kuin kuukausi on kulunut kuulutuksen julkai-
semisesta. Kuulutusta edellyttävästä varojen 
määrästä ja kuuluttamisesta säädetään valtio-
neuvoston asetuksella. 
 

18 § 

Tilitysmenettely 

Tilitysmenettelystä säädetään valtioneuvos-
ton asetuksella. 
 
 

19 § 

Velkojan palautusvelvollisuus 

Jollei varat nostanut velkoja palauta saami-
aan varoja sen jälkeen, kun varojen jako tai 
tilitys on lainvoimaisella ratkaisulla muutettu 
tai kumottu, varat saadaan periä velkojalta tai 
vakuudesta. Perimisessä noudatetaan, mitä 
3 luvun 46 §:ssä säädetään. Palautettaville 
varoille maksettavasta korosta on soveltuvin 
osin voimassa, mitä 2 luvun 16 §:n 2 mo-
mentissa säädetään. 
 
 

20 § 

Liikasuorituksen palautus 

Suoritus, joka ei ole tarpeen hakijan saata-
van suoritukseksi, on palautettava. Vähäinen, 
enintään valtioneuvoston asetuksella sääde-
tyn suuruinen liikasuoritus tilitetään kuiten-
kin valtiolle. 
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Varojen säilytys 

21 § 

Ehdollinen jako-osa 

Jos saatava on merkitty asianosaisluette-
loon 5 luvun 49 tai 50 §:n mukaan ehdolli-
sesti, saatavalle kohdennetaan asianosaisluet-
teloon merkitty enimmäismäärä. Tämän jäl-
keen ulosottomies säilyttää kyseisen jako-
osan ja tekee päätöksen siitä, miten varat jae-
taan toissijaisesti. 

Jos velkojan vaatimus on hyväksytty lain-
voimaa vailla olevalla ratkaisulla, varat saa-
daan tilittää vakuutta vastaan. 
 

22 § 

Muut varat 

Jollei muuta kuin 21 §:ssä tarkoitettua ja-
ko-osaa voida muutoksenhaun tai muun syyn 
vuoksi tilittää, ulosottomies säilyttää kyseiset 
varat. Sama koskee varoja, joita ei voida pa-
lauttaa vastaanottajan tuntemattomuuden tai 
muun syyn vuoksi. Vähäinen, enintään val-
tioneuvoston asetuksella säädetyn suuruinen 
määrä tilitetään kuitenkin valtiolle. 
 

23 § 

Erikseen talletus 

Varat, joita ulosottomies säilyttää 21 tai 
22 §:n mukaan, on talletettava erikseen luot-
tolaitokseen korkoa kasvamaan, jos varat 
ylittävät valtioneuvoston asetuksella säädet-
tävän huomattavan määrän. Koron tallete-
tuista varoista saa se, jolle varat tilitetään. 
Varat on talletettava erikseen kuuden viikon 
kuluessa siitä, kun ne on suoritettu ulosotto-
miehelle. 

Mitä 1 momentissa säädetään, koskee myös 
ulosottomiehelle annettua rahavakuutta. 
 

24 § 

Varojen säilytysaika 

Ulosottomiehen on säilytettävä varat, jotka 
on kohdennettu: 

1) valvomatta jääneelle saatavalle, kaksi 
vuotta huutokaupan lainvoimaiseksi tulemi-
sesta; 

2) ehdolliselle saatavalle, kunnes ehto on 
täytetty tai rauennut; 

3) riitaiselle saatavalle, kunnes riita on lo-
pullisesti ratkaistu tai rauennut; 

4) saatavalle, jota koskeva kiinnitys tai 
muu kirjaus on keskeneräinen, kunnes kir-
jaushakemus on lainvoimaisesti ratkaistu; 

5) edellä 22 §:ssä tarkoitetulle saatavalle, 
kunnes tilitys voidaan toimittaa, enintään 
kuitenkin kymmenen vuotta varojen suorit-
tamisesta. 
 

25 § 

Oikeus varoihin 

Jos velkoja näyttää ulosottomiehelle oikeu-
tensa 24 §:n 1 kohdassa tarkoitettuihin varoi-
hin siinä säädetyssä ajassa, jako-osa tilitetään 
hänelle. Tilityksestä on julkaistava kuulutus 
virallisessa lehdessä vähintään kuusi viikkoa 
ennen tilitystä. Ulosottomiehen tulee sitä en-
nen kuulla velallista ja varojen toissijaista 
saajaa. Jollei oikeutta varoihin näytetä mää-
räajassa, varat tilitetään toissijaiselle saajalle. 

Jollei 24 §:n 5 kohdassa tarkoitettuja varoja 
ole tilitetty siinä säädetyssä ajassa, varat me-
nevät valtiolle. Jos kuitenkin sitä ennen osoi-
tetaan, ettei oikeutta varoihin ole lopullisesti 
ratkaistu, siitä lasketaan uusi kymmenen 
vuoden määräaika. 
 

7 luku 

Muun kuin maksuvelvoitteen täytäntöönpa-
no 

Häätö 

1 § 

Häädettävät 

Häätöä koskevan ulosottoperusteen nojalla 
täytäntöönpanoon voidaan ryhtyä vastaajan 
lisäksi myös sellaista henkilöä vastaan, jonka 
oikeus asua ulosottoperusteessa tarkoitetuissa 
tiloissa tai muutoin käyttää niitä perustuu 
vastaajan oikeuteen (häädettävät). 
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2 § 

Muuttokehotus 

Muuttokehotuksessa on ilmoitettava muut-
topäivä, jolloin häädettävien on viimeistään 
muutettava tiloista, sekä se, miten paikalle 
jääneen omaisuuden suhteen on lain mukaan 
meneteltävä. Muuttokehotus lähetetään hää-
dettävälle ulosottoperusteessa tarkoitettuihin 
tiloihin ja lisäksi mahdollisesti tiedossa ole-
vaan muuhun osoitteeseen taikka jätetään 
suljettuna tai avonaisena ilmoituksena ulosot-
toperusteessa tarkoitettuihin tiloihin. 
 

3 § 

Ilmoitus asunto- ja sosiaaliviranomaisille 

Jos ulosottomiehen tiedossa on, että ulosot-
toperusteessa tarkoitetuissa tiloissa asuu lap-
sia, joiden asumisen järjestyminen on epäsel-
vää, tai välittömän huolenpidon tarpeessa 
olevia henkilöitä, häätöasian vireilletulosta ja 
siinä ilmenneistä olosuhteista on salassapito-
säännösten estämättä mahdollisimman pian 
ilmoitettava paikkakunnan asunto- ja sosiaa-
liviranomaisille. 
 

4 § 

Muuttopäivä 

Ulosottomies ei saa ilman painavaa syytä 
määrätä muuttopäivää aikaisemmaksi kuin 
viikko eikä myöhemmäksi kuin kaksi viikkoa 
muuttokehotuksen tiedoksisaantipäivästä. 
Määrättyä muuttopäivää voidaan lykätä, jol-
lei siitä aiheudu hakijalle tuntuvaa haittaa. 
Häätö on kuitenkin toimitettava kahden kuu-
kauden kuluessa asian vireilletulosta, jollei 
pitempään lykkäämiseen ole erityisen paina-
vaa syytä. Hakijan suostumuksella häätöä 
voidaan lykätä hakemuksen peruuntumatta 
enintään kuusi kuukautta asian vireilletulos-
ta. Lykkäystä koskevaan ulosottomiehen pää-
tökseen ei saa hakea muutosta. 

Hakijan vaatimuksesta häädettävän on 
maksettava hakijalle vuokra lykkäyksen ajal-
ta muuttopäivästä lukien entisten ehtojen 
mukaisesti. Lykkäyksen ehdoksi voidaan 
asettaa lykkäysajan vuokran maksaminen 

etukäteen, jos sitä voidaan pitää häädettävän 
kannalta kohtuullisena. 

Jos kysymyksessä on avioliittolain 
(234/1929) mukainen yhteiselämän lopetta-
minen tai muu siihen rinnastettava häätö, 
häätö on toimeenpantava muuttopäivää mää-
räämättä niin pian kuin se kohtuudella käy 
päinsä. 
 

5 § 

Häädön toimittaminen 

Häätö toimitetaan poistamalla ulosottope-
rusteessa tarkoitetuista tiloista häädettävät ja 
siellä oleva omaisuus. 

Jos häätöä toimitettaessa asunnossa on 
3 §:ssä tarkoitettuja henkilöitä, häätöä ei saa 
panna täytäntöön ennen kuin asunto- ja sosi-
aaliviranomaisille on varattu tilaisuus järjes-
tää asuminen tai selvittää sosiaalihuollon 
palvelujen tarve. 

6 § 

Häädettävän omaisuus 

Jollei häädettävä ole häädön alkaessa kul-
jettanut pois omaisuuttaan, ulosottomiehen 
on huolehdittava siitä, että ulosottoperustees-
sa tarkoitetuissa asuin- tai muissa tiloissa se-
kä niihin välittömästi liittyvällä alueella ole-
va omaisuus kuljetetaan pois. Muu kuin vä-
häarvoinen omaisuus otetaan talteen. Arvo-
ton tai vähäarvoiseksi katsottu omaisuus hä-
vitetään. Ulosottomies voi antaa hävittämisen 
ulkopuolisen tehtäväksi tai antaa hakijalle 
tämän pyynnöstä luvan menetellä arvottoman 
tai vähäarvoisen omaisuuden suhteen halua-
mallaan tavalla. 

Häätö voidaan panna täytäntöön myös jät-
tämällä omaisuus paikoilleen ja estämällä 
häädettävän pääsy tiloihin. Omaisuuden suh-
teen on kuukauden kuluessa meneteltävä 
1 momentissa säädetyllä tavalla tai myytävä 
se paikanpäällä, jollei häädettävä itse sitä en-
nen halua kuljettaa omaisuuttaan pois. Omai-
suutta ei saa jättää asuintiloihin, jos siitä ai-
heutuu hakijalle vähäistä suurempaa haittaa. 

Eläinten, säilytyskelvottoman ja vaarallisen 
omaisuuden sekä havaittujen ja muusta 
omaisuudesta erotettavissa olevien valokuvi-
en, asiakirjojen ja muiden vastaavien esinei-
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den suhteen ulosottomiehen on meneteltävä 
tavalla, jota olosuhteet huomioon ottaen voi-
daan pitää kohtuullisena. 
 

7 § 

Omaisuuden ulosmittaus ja myyminen 

Häädön kohteena oleva omaisuus saadaan 
ulosmitata, vaikka velallisella olisi oikeus 
erottaa se ulosmittauksesta. Ulosmitattu ja 
muu talteen otettu omaisuus myydään 5 lu-
vussa säädetyllä tavalla. Häädetyllä on kui-
tenkin oikeus noutaa erottamisoikeuteensa 
kuuluva omaisuus sekä omaisuus, jota ei ole 
ulosmitattu, viimeistään myyntiä edeltävänä 
päivänä, jos hän suorittaa häädöstä aiheutu-
neet täytäntöönpanokulut ja ulosottomaksun. 

Mahdollinen ylijäämä kauppahinnasta tili-
tetään häädetylle, jos hänen tilitysosoitteensa 
tiedetään, ja muussa tapauksessa talletetaan 
hänen varalleen. 

Jos häädetyn yhteystiedot tunnetaan, hänel-
le on välittömästi häädön jälkeen ilmoitetta-
va, miten hänelle kuuluvan omaisuuden suh-
teen on menetelty. 
 

8 § 

Häätö uhkasakolla 

Ulosottomies saa velvoittaa maksukykyi-
seksi arvioimansa vastaajan sakon uhalla 
muuttamaan ja siirtämään omaisuutensa pois, 
jos tätä voidaan pitää tarkoituksenmukaisem-
pana kuin edellä säädettyä menettelyä ja vas-
taajan voidaan katsoa kykenevän huolehti-
maan omaisuuden poiskuljetuksesta. 
 

Luovutusvelvoite 

9 § 

Luovutusvelvoitteen täytäntöönpano 

Ulosottoperuste, jossa vastaaja velvoitetaan 
luovuttamaan hakijalle määrätty irtain omai-
suus, pannaan täytäntöön siten, että ulosot-
tomies noutaa omaisuuden ja luovuttaa sen 
hakijalle. 

Luovutusvelvoitetta koskevassa noudatta-
miskehotuksessa vastaajaa on heti tai ulosot-

tomiehen asettamassa määräajassa kehotetta-
va luovuttamaan omaisuus hakijalle. 
 

10 § 

Häätöä edellyttävä luovutusvelvoite 

Jos luovutusvelvoitetta koskevan ulosotto-
perusteen täytäntöönpano edellyttää häätöä, 
on soveltuvin osin noudatettava, mitä 1—
8 §:ssä säädetään. 
 
 

11 § 

Luovutusvelvoitteen täytäntöönpano uh-
kasakolla 

Luovutusvelvoite voidaan erityisestä syystä 
panna täytäntöön asettamalla vastaajalle sa-
kon uhka. 
 

Tekemisvelvoite 

12 § 

Tekemisvelvoitteen täytäntöönpano 

Ulosottoperuste, jossa vastaaja velvoitetaan 
tekemään jotakin uhalla, että hakija voi sen 
vastaajan kustannuksella tehdä tai teettää 
(teettämisuhka), pannaan täytäntöön siten, et-
tä ulosottomies antaa hakijalle luvan työn te-
kemiseen tai teettämiseen. Ulosottomiehen 
on tarvittaessa annettava hakijalle virka-
apua. 

Tekemisvelvoitetta koskevassa noudatta-
miskehotuksessa vastaajaa on kehotettava te-
kemään heti tai ulosottomiehen asettamassa 
määräajassa ulosottoperusteessa tarkoitettu 
toimi. 

Vastaajalle on ilmoitettava 1 momentissa 
tarkoitetun luvan myöntämisestä. 
 

13 § 

Teettämisuhan asettaminen 

Jollei ulosottoperusteessa ole teettämisuh-
kaa, ulosottomiehen on se ensin asetettava. 
Tätä ennen vastaajaa on kuultava, jollei se 
tuntuvasti vaikeuta täytäntöönpanoa. Teettä-
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misuhkaa koskeva päätös on annettava vas-
taajalle tiedoksi niin kuin 3 luvun 40 ja 
41 §:ssä säädetään. 

Vastaajalle, jolle on ennen teettämisuhan 
asettamista varattu tilaisuus tulla kuulluksi, 
tulee antaa 12 §:n 2 momentissa tarkoitettu 
kehotus, jos sitä voidaan pitää tarpeellisena. 
 

14 § 

Tekemisvelvoitteen täytäntöönpano uh-
kasakolla 

Tekemisvelvoite voidaan erityisestä syystä 
panna täytäntöön asettamalla vastaajalle sa-
kon uhka. 
 
 

15 § 

Henkilökohtainen tekemisvelvoite 

Jos ainoastaan vastaaja voi täyttää velvoit-
teen, ulosottomiehen on asetettava laimin-
lyönnin varalle uhkasakko, jollei sitä ole ase-
tettu jo ulosottoperusteessa. 

Ulosottoperusteella, jossa velvoitetaan al-
lekirjoittamaan kauppakirja tai muu asiakirja 
taikka antamaan suostumus, hyväksyminen 
tai muu vastaava lausuma, on ulosottoperus-
teen tultua lainvoimaiseksi sama vaikutus 
kuin velvoitteen täyttämisellä. 
 
 

Kieltovelvoite 

16 § 

Kieltovelvoitteen täytäntöönpano 

Ulosottoperuste, jossa sakon uhalla kielle-
tään tekemästä jotakin tai velvoitetaan salli-
maan, että toinen tekee jotakin, pannaan täy-
täntöön siten, että ulosottomies hakee uhka-
sakon tuomitsemista, jos kieltoa on rikottu, ja 
asettaa tarvittaessa uuden uhkasakon. Jollei 
ulosottoperusteessa ole sakon uhkaa, ulosot-
tomiehen on se ensin asetettava. 

Kieltovelvoitetta koskevassa noudattamis-
kehotuksessa vastaajaa on kehotettava välit-
tömästi noudattamaan ulosottoperusteessa 
asetettua velvoitetta. 

17 § 

Kiellon rikkomisen estäminen 

Jos ulosottomies voi sopivalla tavalla estää 
kiellon uudelleen rikkomisen, on sellaiseen 
toimeen ryhdyttävä, jos kieltoa on rikottu. 
Vastaajaa on sitä ennen kuultava, jollei se 
tuntuvasti vaikeuta täytäntöönpanoa. 

Vastaajalle on ilmoitettava 1 momentissa 
tarkoitetun toimen suorittamisesta. 
 

8 luku 

Turvaamistoimipäätöksen täytäntöönpano 

Soveltamisala ja edellytykset 

1 § 

Soveltamisala 

Tämän luvun mukaisesti pannaan täytän-
töön takavarikko ja muu turvaamistoimi, jos-
ta säädetään oikeudenkäymiskaaren 7 luvus-
sa. 
 

2 § 

Hakijan asettama vakuus 

Turvaamistoimen täytäntöönpano edellyt-
tää, että hakija asettaa ulosottomiehelle va-
kuuden vahingosta, joka voi syntyä vastaajal-
le turvaamistoimesta. 

Mahdollisuudesta vapautua vakuuden aset-
tamisesta säädetään oikeudenkäymiskaaren 
7 luvun 7 §:ssä. 
 
 

3 § 

Vastaajan asettama vakuus 

Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 1 §:ssä 
tarkoitettua turvaamistointa ei saa panna täy-
täntöön ja jo toimitettu täytäntöönpano on 
peruutettava, jos vastaaja asettaa hakijan saa-
tavasta vakuuden ulosottomiehelle. Sama 
koskee muun turvaamistoimen täytäntöönpa-
noa, jos vastaaja asettaa vakuuden, jonka ha-
kija hyväksyy tai joka asianmukaisella ja riit-
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tävällä tavalla vastaa hakijan oikeussuojan 
tarvetta. 
 

4 § 

Pääasia 

Ulosottomiehen on peruutettava turvaamis-
toimen täytäntöönpano vastaajan vaatimuk-
sesta, jollei hakija osoita, että oikeudenkäy-
miskaaren 7 luvun 6 §:ssä tarkoitettu pääasia 
on pantu vireille määräajassa. Täytäntöönpa-
no peruutetaan myös, jos osoitetaan, että 
pääasiaa koskeva kanne on hylätty taikka jä-
tetty sillensä tai tutkimatta. 
 

Menettely 

5 § 

Vireilletulo- ja ennakkoilmoitus 

Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 5 §:n 
2 momentissa tarkoitettu väliaikainen tur-
vaamistoimipäätös saadaan panna täytäntöön 
antamatta vastaajalle 3 luvun 33 §:ssä tarkoi-
tettua vireilletuloilmoitusta tai 34 §:ssä tar-
koitettua ennakkoilmoitusta.  
 

6 § 

Takavarikon kohde 

Omaisuutta, jonka ulosmittaus on kielletty, 
ei myöskään saa panna saatavan turvaami-
seksi takavarikkoon. Muualla laissa on lisäk-
si säännöksiä omaisuudesta, jota ei saa panna 
takavarikkoon. 
 

7 § 

Takavarikon täytäntöönpano 

Irtaimen ja kiinteän omaisuuden takavarik-
ko pannaan täytäntöön noudattaen soveltuvin 
osin, mitä 4 luvussa säädetään ulosmittauk-
sesta.  

Jos saatavasta on pantu takavarikkoon 
omaisuutta, jonka arvo alentuu nopeasti tai 
hoitokulut ovat korkeat, omaisuus myydään 
noudattaen soveltuvin osin, mitä 2 luvun 
5 §:n 2 momentissa säädetään. Ennen myyn-

tiä asianosaisia tulee kuulla. 
Ulosottomiehen tulee säilyttää takavari-

koidut rahavarat noudattaen, mitä 6 luvun 
23 §:ssä säädetään. 
 

8 § 

Takavarikon oikeusvaikutukset 

Takavarikon täytäntöönpanolla on samat 
oikeusvaikutukset kuin ulosmittauksesta 
4 luvun 37—41 ja 78 §:ssä säädetään. 
 

9 § 

Muun turvaamistoimen täytäntöönpano 

Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:ssä 
tarkoitetun turvaamistoimen täytäntöön-
panossa noudatetaan soveltuvin osin, mitä 
tämän lain 7 luvussa säädetään. 
 

10 § 

Toimitsija 

Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n 
1 momentin 4 kohdan tai 13 §:n nojalla mää-
rätyn toimitsijan on hoidettava ja säilytettävä 
huolellisesti hänelle uskottua omaisuutta ja 
annettava tehtävänsä päätyttyä tili ulosotto-
miehelle. Toimitsijan tulee tehdä 4 luvun 
33 §:ssä tarkoitettu rekisteri-ilmoitus. 

Ulosottomiehen on annettava toimitsijalle 
virka-apua tämän pyynnöstä.  
 

11 § 

Täytäntöönpanokulut 

Turvaamistoimen täytäntöönpanosta aiheu-
tuvien kulujen maksamisesta säädetään oi-
keudenkäymiskaaren 7 luvun 10 §:ssä. 
 

12 § 

Lain muiden säännösten noudattaminen 

Sen lisäksi, mitä edellä tässä luvussa sääde-
tään, turvaamistoimen täytäntöönpanossa 
noudatetaan soveltuvin osin, mitä 1—3 ja 
9—12 luvussa säädetään. 



 HE 83/2006 vp 
  

 

182

Ulosottomiehen määräämä turvaamistoimi 

13 § 

Täytäntöönpanon turvaaminen 

Jos on todennäköistä, että oikeudenkäy-
miskaaren 7 luvun 1, 2 tai 3 §:ssä tarkoitettu 
vaara on käsillä, ulosottomies voi määrätä ja 
panna täytäntöön mainitussa luvussa tarkoite-
tun turvaamistoimen, jos hakijalla on ulosot-
toperuste, mutta hänen ulosottohakemuk-
seensa ei voida heti suostua. 

Turvaamistoimi on voimassa enintään kuu-
si kuukautta sen määräämisestä. Ulosotto-
mies voi hakemuksesta pidentää voimassa-
oloaikaa, jos siihen on erityinen syy. 
 
 

14 § 

Takaisinsaannin turvaaminen 

Ulosottomies voi määrätä ja panna täytän-
töön takavarikon, jos käy ilmi, että velallinen 
on luovuttanut tai antanut pantiksi omaisuut-
ta sivulliselle oikeustoimella, joka todennä-
köisesti voidaan peräyttää 3 luvun 84 §:n no-
jalla, eikä asia siedä viivytystä. Hakijan ei 
tarvitse asettaa 2 §:ssä tarkoitettua vakuutta 
eikä täytäntöönpanoa voida estää 3 §:ssä tar-
koitetulla vakuudella. 

Tässä pykälässä tarkoitettuun turvaamis-
toimeen ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 

15 § 

Takaisinsaantia turvaavan takavarikon voi-
massaolo 

Edellä 14 §:ssä tarkoitettu takavarikko on 
voimassa kaksi viikkoa sen määräämisestä. 
Jos hakija sinä aikana esittää käräjäoikeuden 
asiaa koskevan turvaamistoimipäätöksen, 
ulosottomiehen määräämä takavarikko on 
voimassa, kunnes käräjäoikeuden päätös voi-
daan panna täytäntöön, kuitenkin enintään 
kaksi viikkoa päätöksen antamisesta. 

Ulosottomiehen on peruutettava määrää-
mänsä takavarikko heti, jos hakija ilmoittaa, 
ettei halua hakea käräjäoikeudelta turvaamis-
toimea, taikka jos käräjäoikeus on hylännyt 

tai jättänyt tutkimatta sitä koskevan hake-
muksen. 
 

9 luku 

Täytäntöönpanokulut 

1 § 

Kulujen maksuvelvollisuus 

Vastaaja on velvollinen maksamaan tar-
peelliset kulut, jotka aiheutuvat maksuvel-
voitteen tai muun velvoitteen täytäntöön-
panossa omaisuuden kuljettamisesta, säilyt-
tämisestä, myynnistä tai muista ulosottomie-
hen täytäntöönpanotoimista. Toissijaisesti 
niistä vastaa hakija. 

Maksuista, jotka on suoritettava valtiolle 
ulosotosta aiheutuvien kustannusten korvaa-
miseksi, säädetään erikseen. 
 

2 § 

Kulujen perintä 

Kulut otetaan kertymästä päältä ja muussa 
tapauksessa peritään vastaajalta. Jollei kuluja 
saada vastaajalta tai hän ei ole velvollinen 
niitä suorittamaan, ulosottomies perii kulut 
hakijalta. Ennen kulujen perimistä asian-
omaista on kuultava. 

Ulosottoasiassa asetetusta vakuudesta voi-
daan ulosottomiehen päätöksen nojalla periä 
täytäntöönpanosta tai sen peruuttamisesta ai-
heutuvat kulut, jos vakuus on asetettu myös 
niiden korvaamiseksi. 
 

3 § 

Hakijan kuluennakko 

Ulosottomies saa vaatia hakijalta ennakkoa 
tarpeellisia täytäntöönpanokuluja varten, 
maksuvelvoitteen osalta kuitenkin vain väli-
aikaistoimesta, ulosmittauksen varmistustoi-
mesta tai myynnistä taikka turvaamistoimi-
päätöksen täytäntöönpanosta aiheutuvista ku-
luista. Ennakkoa ei vaadita, jos hakija on 
luonnollinen henkilö ja kulut todennäköisesti 
saadaan kertymästä. Ennakkoa ei myöskään 
vaadita hakijalta, jonka ei tarvitse asettaa va-
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kuutta 3 luvun 44 §:n mukaan. 
Jollei hakija maksa ennakkoa, ulosottomies 

voi määrätä täytäntöönpanon siltä osin rau-
keamaan. 
 

4 § 

Vastaajan kuluennakko 

Tekemisvelvoitteen täytäntöönpanossa 
ulosottomies saa vaatia hakijan pyynnöstä 
vastaajalta ennakkoa tarpeellisia täytäntöön-
panokuluja varten. Sitä ennen hakijan tulee 
esittää luotettava kustannusarvio kuluista ja 
vastaajaa on kuultava. Jollei vastaaja maksa 
ennakkoa, ulosottomies perii sen häneltä.  

Hakijan tulee välittömästi täytäntöönpanon 
jälkeen antaa ulosottomiehelle selvitys enna-
kon käytöstä. Muussa tapauksessa ennakko 
voidaan periä hakijalta takaisin. Liikamää-
räinen ennakko on palautettava vastaajalle. 
 

5 § 

Turhiksi jääneet kulut 

Kuluja niistä toimista, jotka ovat jääneet it-
seoikaisun johdosta turhiksi tai ovat aiheutu-
neet peruutetusta väliaikaistoimesta, ei peritä 
vastaajalta tai hakijalta, jos perimättä jättä-
mistä voidaan pitää olosuhteet huomioon ot-
taen kohtuullisena. 
 

10 luku 

Itseoikaisu, täytäntöönpanoriita ja täytän-
töönpanon keskeyttäminen 

Itseoikaisu 

1 § 

Asiavirheen oikaisu 

Ulosottomiehen tulee oikaista samassa 
ulosottoasiassa tehty toimi tai päätös, jos se 
perustuu selvästi virheelliseen tai puutteelli-
seen selvitykseen taikka ilmeisen väärään 
lain soveltamiseen (asiavirheen oikaisu).  

Ulosottomiehen on tehtävä oikaisu viipy-
mättä virheen havaitsemisen jälkeen. Niitä, 
joiden asema heikkenee oikaisun vuoksi, tu-

lee kuulla, jollei se ole erityisestä syystä tar-
peetonta.  

Asiavirheen oikaisusta valituksen yhtey-
dessä säädetään 11 luvun 12 §:ssä. 
 

2 § 

Oikaisun esteet 

Ulosottomies ei saa asiavirheen perusteella 
oikaista: 

1) ulosmittausta, jos huutokauppaa koskeva 
myynti-ilmoitus on julkaistu, ellei oikaisuun 
ole painavia syitä; 

2) toimitettua myyntiä; 
3) asianosaisluetteloa myynnin jälkeen tai 

lainvoimaista jakopäätöstä ilman niiden suos-
tumusta, joiden asema heikkenee oikaisun 
vuoksi; 

4) maksuvelvoitteen täytäntöönpanoa lo-
pullisen tilityksen jälkeen ilman niiden suos-
tumusta, joiden oikeutta se koskee, eikä lain-
voimaisesti loppuun saatettua muuta täytän-
töönpanoa. 

Jos käy ilmi, että ulosmitattu omaisuus 
kuuluu sivulliselle, toimi tai päätös voidaan 
oikaista sen estämättä, mitä 1 momentin 1 ja 
3 kohdassa säädetään. 
 

3 § 

Kirjoitusvirheen oikaisu 

Ulosottomiehen tulee oikaista ulosottoasi-
assa tehdyssä päätöksessä tai muussa asiakir-
jassa oleva kirjoitus- tai laskuvirhe taikka 
muu niihin rinnastettava selvä virhe (kirjoi-
tusvirheen oikaisu) viipymättä virheen ha-
vaitsemisen jälkeen. 
 

4 § 

Oikaisupäätös ja muutoksenhaku 

Päätös, jolla asiavirhe tai kirjoitusvirhe oi-
kaistaan, on tehtävä kirjallisesti. Asiavirheen 
oikaisu on lisäksi perusteltava niin kuin 3 lu-
vun 28 ja 29 §:ssä säädetään. Oikaisupyyn-
nön hylkäämisestä tehdään kirjallinen päätös, 
jos oikaisua on pyydetty kirjallisesti. 

Asiavirheen ja kirjoitusvirheen oikaisuun 
haetaan muutosta niin kuin 11 luvussa sääde-
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tään. Oikaisupyynnön hylkäämiseen ei saa 
hakea muutosta. 
 
 

5 § 

Oikaisupäätöksen tiedoksianto ja täytän-
töönpano 

Päätös, jolla asiavirhe tai kirjoitusvirhe on 
oikaistu, annetaan tiedoksi sille, jonka oike-
utta muutos koskee. Hakijalle oikaisusta il-
moitetaan, jos päätös poikkeaa hänelle ai-
emmin ilmoitetusta tai ilmoittaminen on 
muutoin tarpeellista. Oikaisupyynnön hyl-
käämisestä ilmoitetaan pyynnön esittäjälle. 

Kertyneet varat saadaan tilittää vain va-
kuutta vastaan ennen kuin oikaisupäätös on 
tullut lainvoimaiseksi. 

Ulosottomiehen tulee välittömästi periä ta-
kaisin varat, jotka on tilitetty kirjoitusvirheen 
johdosta väärin tai jotka on vahingossa mak-
settu väärälle henkilölle. Tätä ennen päätös 
varojen palautusvelvollisuudesta on annetta-
va asianomaiselle tiedoksi niin kuin 3 luvun 
40 ja 41 §:ssä säädetään. 
 
 

Täytäntöönpanoriita 

6 § 

Täytäntöönpanoriitana käsiteltävät asiat 

Asia voidaan kanteesta käsitellä tuomiois-
tuimessa riita-asiana (täytäntöönpanoriita), 
jos: 

1) täytäntöönpanoa vastaan esitetään mak-
su- tai vanhentumisväite taikka muu väite, 
jonka peruste on syntynyt lainvoimaiseksi 
tulleen ulosottoperusteen antamisen jälkeen; 

2) riitautetaan täytäntöönpanossa määrätty 
maksu- tai palautusvelvollisuus, velkojan oi-
keus saada suoritus vakuudesta ilman ulosot-
toperustetta tai etuoikeus; 

3) sivullinen vastustaa täytäntöönpanoa sil-
lä perusteella, että se loukkaa hänen oikeut-
taan; 

4) esitetään muu 1-3 kohdassa mainittuihin 
seikkoihin rinnastettava väite tai vaatimus, 
jonka ratkaisemista täytäntöönpano tai sen 
jatkaminen edellyttää.  

7 § 

Osoituksen antaminen 

Ulosottomies antaa osoituksen täytäntöön-
panoriitakanteen nostamiseen, jos väitteen tai 
vaatimuksen tueksi on esitetty todennäköisiä 
perusteita ja ulosottoasia on tämän johdosta 
tullut epäselväksi eikä selvitystä voida hank-
kia ulosottomenettelyssä.  

Osoituksen voi antaa myös ulosottovalitus-
ta käsittelevä tuomioistuin, jollei asiaa laa-
juutensa tai muun erityisen syyn vuoksi ole 
tarkoituksenmukaista käsitellä valitusasiana. 
Osoituksesta on ilmoitettava asianomaiselle 
ulosottomiehelle. 

Osoitus annetaan väitteen tai vaatimuksen 
esittäjälle. Jos kuitenkin selvityksen esittä-
minen kysymyksestä kuuluu jollekin toiselle, 
osoitus annetaan hänelle. 
 

8 § 

Asianosaiset ja kuuleminen 

Asianosaisia täytäntöönpanoriidassa ovat 
ulosottoasian hakija tai velkoja ja vastaaja 
sekä sivullinen, jonka oikeutta täytäntöönpa-
no koskee. 

Ennen osoituksen antamista osoituksen 
saajaa ja tarvittaessa myös muita riidan asi-
anosaisia on kuultava. 
 
 

9 § 

Osoituksen antamisen esteet 

Maksuvelvoitteen täytäntöönpanossa osoi-
tusta täytäntöönpanoriitakanteen nostamiseen 
ei saa antaa lopullisen tilityksen jälkeen. 
Muussa täytäntöönpanossa osoitusta ei saa 
antaa sen jälkeen, kun täytäntöönpano on 
saatettu lainvoimaisesti loppuun. Osoitusta ei 
myöskään saa antaa, jos: 

1) väite tai vaatimus koskee seikkaa, josta 
on asianomaiseen nähden lainvoimainen 
ulosottomiehen päätös tai tuomioistuimen 
ratkaisu; 

2) asianomainen on laiminlyönyt esittää 
väitteen tai vaatimuksen toimituksessa, jossa 
hänen olisi tullut se lain mukaan esittää; 
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3) asianomainen on jo saanut osoituksen 
nostaa täytäntöönpanoriitakanteen samasta 
kysymyksestä. 

Ulosottomies ei saa antaa osoitusta, jos asi-
anomainen on valittanut samasta kysymyk-
sestä. 
 

10 § 

Osoituksen sisältö ja tiedoksianto 

Täytäntöönpanoriitaosoitus on annettava 
kirjallisesti. Osoituksessa on mainittava: 

1) käräjäoikeus, jossa kanne on nostettava, 
ja kanteen nostamisen määräaika; 

2) riidan asianosaiset, joita vastaan kanne 
on nostettava; 

3) osoituksen antamiseen johtaneet syyt ja 
riidan kohde; 

4) täytäntöönpanon senhetkinen vaihe, jos 
osoituksen antaa ulosottomies; 

5) seuraus kanteen nostamisen laiminlyön-
nistä. 

Osoitus on annettava tiedoksi osoituksen 
saajalle sekä tarvittaessa muille asianosaisil-
le. 
 

11 § 

Muutoksenhaku 

Jos ulosottomies on antanut täytäntöön-
panoriitaosoituksen, osoituksen saaja saa 
kanteen sijasta käyttää valitusoikeuttaan. 

Täytäntöönpanoriitaosoitukseen ei saa ha-
kea muutosta. 
 

12 § 

Kanteen nostaminen ja sen laiminlyönti 

Täytäntöönpanoriitakanne on nostettava 
osoituksen mukaisesti neljän viikon kuluessa 
osoituksen tiedoksisaannista. Osoituksen an-
taja voi kirjallisesta hakemuksesta pidentää 
määräaikaa, jos siihen on hyväksyttävä syy. 
Hakemus tulee tehdä ennen alkuperäisen 
määräajan päättymistä. Päätökseen, jolla 
määräaikaa on pidennetty, ei saa hakea muu-
tosta. 

Jollei kannetta ole nostettu osoituksen mu-
kaisesti, asianomainen ei voi vedota enää sii-

nä ulosottoasiassa kyseiseen väitteeseen tai 
vaatimukseen. 

Jos osoitus on virheellinen, eikä virhe ollut 
selvästi havaittavissa, kanne katsotaan oikein 
nostetuksi, jos asianomainen on noudattanut 
osoitusta tai mitä täytäntöönpanoriitakanteen 
nostamisesta säädetään. 
 

13 § 

Kanne ilman osoitusta 

Jos 6 §:ssä säädetyt edellytykset täyttyvät 
eikä 9 §:ssä tarkoitettua estettä ole, täytän-
töönpanoriitakanne voidaan nostaa myös il-
man osoitusta taikka vireillä olevan riita-
asian käsittelyä voidaan pyynnöstä jatkaa 
täytäntöönpanoriitana asianomaisessa tuo-
mioistuimessa.  

Tuomioistuimen tulee viipymättä ilmoittaa 
1 momentissa tarkoitetusta kanteesta tai 
pyynnöstä asianomaiselle ulosottomiehelle. 
Jos täytäntöönpanoriitakanne jätetään sillen-
sä, uutta kannetta ei saa nostaa ilman osoitus-
ta. 
 

14 § 

Toimivaltainen käräjäoikeus 

Täytäntöönpanoriitakanne käsitellään 
11 luvun 2 §:ssä tarkoitetussa käräjäoikeu-
dessa. 
 

15 § 

Käsittely tuomioistuimessa 

Täytäntöönpanoriita on kaikissa oikeusas-
teissa käsiteltävä kiireellisenä. Keskeytys-
pyyntö on ratkaistava heti. Tuomioistuimen 
tulee kuulla ulosottomiestä, jollei sitä voida 
pitää tarpeettomana. 
 

16 § 

Vaikutus ulosottoasian käsittelyyn 

Sen mukaan kuin täytäntöönpanoriidassa 
annettu ratkaisu sitä edellyttää, ulosottomie-
hen tulee jatkaa täytäntöönpanoa tai peruut-
taa se.  
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Jos täytäntöönpanoriitakanne on nostettu 
osoituksesta, kertyneet varat saadaan tilittää 
vain vakuutta vastaan ennen kuin riidassa 
annettu tuomio on tullut lainvoimaiseksi. Il-
man osoitusta nostetun kanteen estämättä 
ulosottomies saa toimittaa lopullisen tilityk-
sen, jollei keskeytysmääräystä anneta. Jos 
lopullinen tilitys toimitetaan, kannetta ei voi-
da käsitellä täytäntöönpanoriitana. Tilityksen 
keskeytyksestä säädetään 6 luvun 15 §:ssä. 
 

17 § 

Täytäntöönpanoriidan ja valituksen suhde 

Se, joka on tehnyt valituksen, ei saa nostaa 
täytäntöönpanoriitakannetta samasta toimesta 
tai päätöksestä, eikä se, joka on nostanut täy-
täntöönpanoriitakanteen, saa valittaa samasta 
toimesta tai päätöksestä. 

 
18 § 

Oikeudenkäyntikulut 

Jos täytäntöönpanoriitakanne on nostettu 
osoituksesta, asianosaiset vastaavat itse oi-
keudenkäyntikuluistaan. Tuomioistuin voi 
kuitenkin erityisestä syystä velvoittaa sen, 
jolle tuomioistuimen päätös on vastainen, 
osittain tai kokonaan korvaamaan vastapuo-
lelleen aiheutuneet kulut noudattaen soveltu-
vin osin oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 
säännöksiä. 

Jos täytäntöönpanoriitakanne on nostettu 
ilman osoitusta, noudatetaan, mitä oikeuden-
käymiskaaren 21 luvussa säädetään. 

Valtion korvausvastuusta on soveltuvin 
osin voimassa, mitä 11 luvun 20 §:n 2 mo-
mentissa säädetään. 
 

Täytäntöönpanon keskeyttäminen 

19 § 

Ulosottomiehen keskeytyspäätös 

Ulosottomies saa keskeyttää täytäntöönpa-
non itseoikaisua koskevaa harkintaa varten. 

Ulosottomiehen on keskeytettävä täytän-
töönpano, jos osoitus täytäntöönpanoriitakan-
teen nostamiseen on annettu. Keskeytys on 

voimassa, kunnes kaksi viikkoa on kulunut 
vireillepanon määräajan päättymisestä. 
 

20 § 

Tuomioistuimen keskeytysmääräys 

Tuomioistuin, joka käsittelee ulosottovali-
tusta tai täytäntöönpanoriitaa, voi asianosai-
sen pyynnöstä tai omasta aloitteestaan antaa 
keskeytysmääräyksen. Määräyksen saa antaa 
käräjäoikeudessa yksi tuomari kansliassa ja 
hovioikeudessa yksi jäsen. Keskeytyspyyntö 
on ratkaistava heti. Määräys saadaan antaa 
väliaikaisesti vastapuolta kuulematta. 

Keskeytysmääräyksestä, sen muuttamisesta 
ja asiassa annetusta ratkaisusta on heti ilmoi-
tettava asianomaiselle ulosottomiehelle. 

Keskeytysmääräyksen antamisesta ulosot-
toperustetta koskevan muutoksenhaun yhtey-
dessä säädetään 2 luvun 13 §:ssä. 
 

21 § 

Keskeytysmääräyksen perusteet 

Keskeytysmääräyksen antamista ja sisältöä 
harkittaessa tulee ottaa huomioon täytän-
töönpanon vaihe, todennäköisyys valituksen 
tai kanteen hyväksymiselle, keskeytyksestä 
tai täytäntöönpanon jatkamisesta osapuolille 
aiheutuva mahdollinen haitta sekä muut vas-
taavat seikat. 

Jos ulosmitatun omaisuuden arvo alentuu 
nopeasti tai omaisuuden hoitokulut ovat kor-
keat taikka jos huutokaupasta on julkaistu 
myynti-ilmoitus, myynti saadaan määrätä 
keskeytettäväksi vain, jos siihen on painava 
syy tai jos kahdessa ensin mainitussa tapauk-
sessa asetetaan vakuus kulujen ja vahingon 
korvaamisesta. 
 

22 § 

Keskeytysmääräyksen sisältö 

Keskeytysmääräyksessä täytäntöönpano 
voidaan osittain tai kokonaan keskeyttää seu-
raavasti: 

1) määräys rajoitetaan koskemaan osaa 
ulosottoperusteessa asetetuista velvoitteista 
tai osaa vaatimuksen määrästä;  
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2) määräys rajoitetaan koskemaan tiettyä 
omaisuutta; 

3) määräyksessä sallitaan omaisuuden 
ulosmittaus, mutta kielletään myynti tai varo-
jen tilitys; 

4) määräys annetaan muulla tavalla osittai-
sena. 

Erityisestä syystä tuomioistuin voi määrätä, 
että jo suoritettu täytäntöönpanotoimi on pe-
ruutettava tai että keskeytys edellyttää ulos-
ottomiehelle asetettua vakuutta hakijan saa-
tavasta tai keskeytyksestä vastapuolelle mah-
dollisesti aiheutuvista kuluista ja vahingosta. 
 

23 § 

Keskeytysmääräyksen voimassaolo 

Keskeytysmääräys on voimassa sen ajan 
kuin pääasian käsittely kestää määräyksen 
antaneessa tuomioistuimessa. Voimassaolo-
aikaa saadaan lyhentää tai pidentää, kuiten-
kin enintään kunnes annettava pääasiaratkai-
su tulee lainvoimaiseksi tai ylempi tuomiois-
tuin antaa asiassa uuden määräyksen. 

Keskeytysmääräyksen antanut tuomioistuin 
saa muuttaa keskeytysmääräystä, peruuttaa 
sen tai antaa uuden määräyksen. 
 

24 § 

Vaikutus täytäntöönpanoon 

Ulosottomiehen on keskeytettävä täytän-
töönpano saatuaan ilmoituksen keskeytys-
määräyksestä. Jo suoritetut täytäntöönpano-
toimet pysyvät voimassa, jollei tuomioistuin 
ole määrännyt niitä peruutettaviksi. 

Jos ulosottomies havaitsee, että ulosmita-
tun omaisuuden arvo alentuu nopeasti kes-
keytyksen aikana tai omaisuuden hoitokulut 
ovat korkeat, hänen tulee tarvittaessa ilmoit-
taa siitä keskeytysmääräyksen antaneelle 
tuomioistuimelle. 
 

25 § 

Muutoksenhaku 

Ulosottomiehen päätökseen tai tuomiois-
tuimen ratkaisuun keskeytysasiassa ei saa 
hakea erikseen muutosta. 

26 § 

Peruuttamistoimien kielto tai keskeytys 

Mitä edellä tässä luvussa säädetään keskey-
tysmääräyksestä, koskee myös sellaisen mää-
räyksen antamista, jossa täytäntöönpanon pe-
ruuttaminen kielletään tai keskeytetään. Mai-
nitun kieltomääräyksen voi antaa myös asian 
ratkaissut tuomioistuin itse. Tällöin määräys 
on voimassa, kunnes kyseinen ratkaisu tulee 
lainvoimaiseksi tai ylempi tuomioistuin antaa 
asiassa uuden määräyksen. 
 
 

11 luku 

Muutoksenhaku ulosottomiehen menette-
lyyn 

Valitus 

1 § 

Valitusoikeus 

Täytäntöönpanotoimesta tai ulosottomie-
hen päätöksestä saa valittaa se, jonka oikeut-
ta toimi tai päätös koskee. 

Lopullisen tilityksen jälkeen voidaan valit-
taa vain tilityksessä olevasta virheestä. 
 
 
 

2 § 

Toimivaltainen tuomioistuin 

Täytäntöönpanotoimeen tai ulosottomiehen 
päätökseen haetaan muutosta käräjäoikeudel-
ta valittamalla. 

Ulosottovalituksia käsitellään Ahvenan-
maan, Espoon, Helsingin, Joensuun, Jyväs-
kylän, Kajaanin, Kotkan, Kuopion, Lahden, 
Lappeenrannan, Mikkelin, Oulun, Porin, Ro-
vaniemen, Seinäjoen, Tampereen, Turun, 
Vaasan ja Vantaan käräjäoikeuksissa. Kärä-
jäoikeuksien tuomiopiireistä näissä asioissa 
säädetään valtioneuvoston asetuksella. 

Muutosta haetaan siltä käräjäoikeudelta, 
jonka tuomiopiirissä täytäntöönpanotoimi on 
suoritettu. 
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3 § 

Valituksen tekeminen ja peruuttaminen 

Valituskirjelmä on toimitettava toimen tai 
päätöksen tehneen ulosottomiehen kansliaan 
viimeistään 5 ja 6 §:ssä tarkoitetun määräajan 
viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päätty-
mistä. Valituskirjelmä saadaan toimittaa kir-
jallisesti tai sähköisenä viestinä. Jos valitus 
myöhästyy, valitusoikeus menetetään. 

Kirjallinen valituskirjelmä on valittajan tai, 
jollei hän itse ole sitä laatinut, sen laatijan al-
lekirjoitettava. 

Valitus peruutetaan toimittamalla peruu-
tuskirjelmä kirjallisesti tai sähköisesti asian-
omaisen ulosottomiehen tai käräjäoikeuden 
kansliaan. 
 
 

4 § 

Valituksen vireilletulo 

Valitus tulee vireille toimivaltaisessa kärä-
jäoikeudessa, kun valituskirjelmä on saapu-
nut ulosottomiehen kansliaan. Valitusasiakir-
jat ja jäljennökset asiassa kertyneistä ulosot-
toasiakirjoista on heti toimitettava käräjäoi-
keuteen. Samalla ulosottomiehen on annetta-
va käräjäoikeudelle selvitys siitä, onko vali-
tuskirjelmä saapunut määräajassa. 

Jos valituskirjelmä on määräajassa toimi-
tettu muulle kuin toimen tai päätöksen teh-
neelle ulosottomiehelle tai se on toimitettu 
toimivaltaiseen käräjäoikeuteen, valituksen 
katsotaan tulleen oikein vireille. Valituskir-
jelmä tai sen jäljennös on heti toimitettava 
päätöksen tai toimen tehneelle ulosottomie-
helle. 
 
 

5 § 

Valituksen määräaika 

Määräaika valituksen tekemiseen on kolme 
viikkoa. 

Muutosta voimassa olevaan maksukieltoon, 
joka on annettu palkan tai muun toistuvaistu-
lon ulosmittauksessa, saadaan hakea ilman 
määräaikaa.  

6 § 

Määräajan laskeminen 

Valituksen määräaika lasketaan asianomai-
selle päivästä, jona toimitus pidettiin tai pää-
tös tehtiin, jos siitä on hänelle etukäteen il-
moitettu tai hän on ollut toimituksessa läsnä. 
Määräaika lasketaan valitukselle, joka kos-
kee: 

1) myyntiä taikka asianosaisluetteloa tai 
muuta myyntiin liittyvää myyntiä edeltävää 
tointa siitä, kun myynti on toimitettu; 

2) kertyneiden varojen jakoa, siitä, kun 
6 luvun 5 §:ssä tarkoitettu jakopäätös on teh-
ty; 

3) tilitystä, siitä, kun varat on lähetetty vel-
kojalle. 

Muussa kuin 1 momentissa tarkoitetussa 
tapauksessa valituksen määräaika lasketaan 
siitä päivästä, jona asianomainen on saanut 
tiedon toimesta tai päätöksestä. 
 

7 § 

Uusi määräaika 

Jollei asianomainen voi laillisen esteen tai 
muun hyväksyttävän syyn vuoksi hakea 
muutosta määräajassa, ulosottomies saa aset-
taa hakemuksesta uuden määräajan. Jos ulos-
ottomies katsoo, ettei uutta määräaikaa tule 
asettaa, asia on siirrettävä käräjäoikeuden 
ratkaistavaksi. 

Uutta määräaikaa on pyydettävä kirjallisel-
la hakemuksella tai sähköisellä viestillä en-
nen alkuperäisen valitusajan päättymistä. 
 
 

8 § 

Valituskirjelmän sisältö 

Valituskirjelmässä, joka osoitetaan asian-
omaiselle käräjäoikeudelle, on mainittava: 

1) täytäntöönpanotoimi tai ulosottomiehen 
päätös, johon haetaan muutosta;  

2) yksilöity vaatimus ja seikat, joihin vaa-
timus perustuu;  

3) todisteet, joihin halutaan nojautua, ja mi-
tä kullakin todisteella halutaan näyttää to-
teen; 
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4) asiamiehen tai avustajan yhteystiedot 
sekä se postiosoite ja mahdollinen muu osoi-
te, johon asiaa koskevat tiedoksiannot voi-
daan lähettää valittajalle. 

Myös valittajan sekä todistajan tai muun 
kuultavan yhteystiedot on ilmoitettava sovel-
tuvalla tavalla käräjäoikeudelle. Valituskir-
jelmään tulee liittää ne kirjalliset todisteet, 
joihin valittaja vetoaa. 
 

9 § 

Valituksen vaikutus täytäntöönpanoon 

Valitus ei keskeytä täytäntöönpanoa, ellei 
laissa toisin säädetä tai tuomioistuin anna 
keskeytysmääräystä. Tilityksen keskeytyk-
sestä säädetään 6 luvun 15 §:ssä. 

Jos ulosmittaus kumotaan, ulosottomiehen 
tulee viivytyksettä ryhtyä toimiin ulosmit-
tauksen peruuttamiseksi, jollei tuomioistuin 
toisin määrää. 
 

10 § 

Ulosottomiehen lausunto 

Jos valituskirjelmässä pyydetään täytän-
töönpanon keskeyttämistä, asianomaisen 
ulosottomiehen tulee heti toimittaa keskey-
tystä koskeva lausuntonsa käräjäoikeuteen. 
Muulta osin ulosottomiehen tulee toimittaa 
lausuntonsa valituksesta kahden viikon, tai 
jos siihen on perusteltu syy, kolmen viikon 
kuluessa valituskirjelmän saapumisesta. 
 
 

11 § 

Lausunnon sisältö 

Ulosottomiehen on annettava lausunnos-
saan selvitys täytäntöönpanotoimista sekä pe-
rusteltu kannanotto valituskirjelmässä esite-
tyistä vaatimuksista ja seikoista, joihin vaa-
timus perustuu. Lisäksi lausunnossa tulee il-
moittaa ulosottoasian asianosaiset, täytän-
töönpanon senhetkinen vaihe sekä mahdolli-
nen täytäntöönpanon keskeytys ja se, milloin 
keskeytys päättyy. Lausuntoon tulee liittää 
soveltuvalla tavalla asianomaisten tiedok-
sianto-osoitteet ja muut yhteystiedot. 

12 § 

Itseoikaisu valituksen yhteydessä 

Ulosottomies saa oikaista valituskirjelmäs-
sä tarkoitetun toimen tai päätöksen sen mu-
kaan kuin 10 luvun 1—5 §:ssä säädetään. It-
seoikaisu on tehtävä tämän luvun 10 §:ssä 
säädetyssä ajassa. 

Päätös, jolla virhe on oikaistu, on toimitet-
tava lausunnon sijasta viipymättä käräjäoi-
keuteen. Ulosottomiehen on toimitettava kä-
räjäoikeudelle myös selvitys siitä, onko oi-
kaisupäätös tullut lainvoimaiseksi. Asian-
osainen voi itseään sitovasti kirjallisesti il-
moittaa tyytyvänsä itseoikaisupäätökseen. 
 
 
 

13 § 

Valitusosoitus 

Toimituksessa läsnä oleville on ilmoitetta-
va, saako tehtyyn päätökseen tai toimeen ha-
kea muutosta ja mitä valituksen osalta on 
noudatettava. Valitusosoitus tulee liittää 
3 luvun 36 §:ssä tarkoitettuun jälki-
ilmoitukseen sekä päätöksestä annettavaan 
jäljennökseen.  
 
 
 

14 § 

Valitusosoituksen sisältö 

Valitusosoituksessa on ilmoitettava: 
1) tuomioistuin, jolta muutosta haetaan; 
2) valituksen määräaika ja miten se laske-

taan; 
3) miten valitus ajetaan perille; 
4) valituskirjelmän sisältöä ja liitteitä kos-

kevat säännökset; 
5) valitusoikeutta, valituksen vaikutuksia ja 

keskeyttämistä koskevien keskeisten sään-
nösten sisältö. 

Jos valitusosoitus on virheellinen, eikä vir-
he ollut selvästi havaittavissa, valitus katso-
taan oikein tehdyksi, jos asianomainen on 
noudattanut osoitusta tai mitä valituksen te-
kemisestä säädetään. 
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Valituksen käsittely tuomioistuimessa 

15 § 

Käsittelyjärjestys käräjäoikeudessa 

Valituksen käsittelyssä käräjäoikeudessa 
noudatetaan soveltuvin osin oikeudenkäy-
miskaaren 8 luvun säännöksiä.  

Valitus on käsiteltävä kiireellisenä. Kes-
keytyspyyntö on ratkaistava heti. Käräjäoi-
keuden tulee kuulla ulosottomiestä lausunnon 
lisäksi myös muutoin, jollei sitä voida pitää 
tarpeettomana. 

Jos käräjäoikeus on antanut valittajalle 
osoituksen täytäntöönpanoriitakanteen nos-
tamiseen, valitus raukeaa osoituksessa tarkoi-
tetulta osin. 
 
 

16 § 

Tutkinnan laajuus 

Käräjäoikeus voi tutkia ulosottomiehen 
toimen tai päätöksen oikeellisuuden valituk-
sessa ja vastauksessa ilmoitettuja seikkoja 
laajemmin. 

Asianosaisluetteloa tai jakoluetteloa saa-
daan muuttaa vain muutoksenhakijan eduksi. 
 
 

17 § 

Itseoikaisupäätöksen vaikutus 

Valitus voidaan ratkaista sen jälkeen, kun 
12 §:ssä tarkoitettu päätös, jolla virhe on oi-
kaistu, on tullut lainvoimaiseksi. Valitus rau-
keaa siltä osin kuin oikaisu tekee valituksen 
aiheettomaksi. Jos myös oikaisupäätöksestä 
valitetaan, valitukset käsitellään yhdessä. 
 
 

18 § 

Osoitus kantelun tekemiseen 

Jos valituskirjelmässä on ilmoitus siitä, että 
ulosottomies on tehnyt virheellisen virkatoi-
men tai laiminlyönyt toimen suorittamisen, 
eikä ilmoitusta voida tutkia muutoksenhake-

muksena, käräjäoikeuden tulee jättää valitus 
siltä osin tutkimatta ja osoittaa asianomainen 
kantelemaan 1 luvun 12 §:ssä tarkoitetulle 
hallintovirastolle. 
 
 
 
 

19 § 

Jatkovalitus 

Muutosta käräjäoikeuden ratkaisuun hae-
taan valittamalla hovioikeudelta noudattaen 
soveltuvin osin, mitä oikeudenkäymiskaaren 
25 luvussa säädetään. Käräjäoikeuden on heti 
lähetettävä muutoksenhakemus hovioikeu-
teen. 

Asian käsittelystä hovioikeudessa ja muu-
toksenhausta korkeimpaan oikeuteen on 
muutoin soveltuvin osin voimassa, mitä edel-
lä 15 §:n 2 ja 3 momentissa, 16 §:n 2 mo-
mentissa sekä oikeudenkäymiskaaren 26 ja 
30 luvussa säädetään. 
 
 
 

20 § 

Oikeudenkäyntikulut 

Ulosottovalitusasiassa asianosaiset vastaa-
vat itse oikeudenkäyntikuluistaan. Tuomiois-
tuin voi kuitenkin erityisestä syystä velvoit-
taa sen, jolle tuomioistuimen päätös on vas-
tainen, osittain tai kokonaan korvaamaan 
vastapuolelleen muutoksen hakemisesta ai-
heutuneet kulut noudattaen soveltuvin osin 
oikeudenkäymiskaaren 21 luvun säännöksiä. 

Jos sivullisen valitus hyväksytään, valtio 
voidaan sivullisen vaatimuksesta määrätä 
osittain tai kokonaan korvaamaan tämän koh-
tuulliset oikeudenkäyntikulut, jos kulujen 
jäämistä sivullisen vahingoksi voidaan olo-
suhteet huomioon ottaen pitää kohtuuttoma-
na. Valtio voidaan määrätä korvaamaan 
myös ulosoton asianosaisen oikeudenkäynti-
kulut, jos asiassa on sattunut selvä virhe, joka 
olisi tullut korjata itseoikaisuna. Ennen kulu-
jen määräämistä valtion korvattaviksi 1 lu-
vun 12 §:ssä mainittua hallintovirastoa on 
kuultava. 
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12 luku 

Erinäiset säännökset 

1 § 

Tarkemmat säännökset 

Tarkemmat säännökset ulosottotoimen hal-
linnon järjestämisestä sekä muusta tämän 
lain täytäntöönpanosta annetaan valtioneu-
voston asetuksella. 
 

2 § 

Ohjeet ja määräykset 

Oikeusministeriö ja hallintovirasto voivat 
antaa hallinnollisia ohjeita ja määräyksiä tä-
män lain täytäntöönpanemiseksi. 
 

13 luku 

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset 

1 § 

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä   kuuta     
20  . 

Tällä lailla kumotaan 3 päivänä joulukuuta 
1895 annettu ulosottolaki (37/1895) sekä 
3 päivänä joulukuuta 1895 annettu asetus uu-
den ulosottolain voimaanpanemisesta ja siitä 
mitä sen johdosta on vaarin otettava 
(37/1895) niihin myöhemmin tehtyine muu-
toksineen (aikaisempi laki). 

 
2 § 

Siirtymäsäännökset 

1. Ennen 1 päivää maaliskuuta 2004 vireil-
le tulleisiin asioihin sovelletaan silloin voi-
massa ollutta lakia sen mukaan kuin ulosotto-
lain muuttamisesta annetun lain (679/2003) 
voimaantulo- ja siirtymäsäännöksen 2 mo-
mentissa säädetään. 

2. Ennen 1 päivää tammikuuta 2007 vireil-
le tulleisiin asioihin sovelletaan silloin voi-
massa ollutta lakia sen mukaan kuin ulosotto-

lain muuttamisesta annetun lain (    /2006) 
voimaantulo- ja siirtymäsäännöksen 2—12 
momentissa säädetään. Tämän lain 4 luvun 
49 §:n 1 momentin 3 kohtaa ryhdytään sovel-
tamaan vuoden kuluttua tämän lain voimaan-
tulosta ja myös silloin vireillä olevissa asiois-
sa. 

3. Tämän lain 1 luvun 11 §:n 1 ja 2 mo-
mentin, 12 §:n sekä muiden hallintovirastoa 
koskevien säännösten voimaantulosta sääde-
tään erikseen lailla. Siihen saakka hallintovi-
raston tehtävät kuuluvat oikeusministeriölle 
ja lääninhallitukset hoitavat muulta osin niil-
le aikaisemman lain mukaan kuuluvat tehtä-
vät. 

4. Tämän lain voimaan tullessa ulosottolai-
toksen henkilöstö siirtyy nykyisten toimi-
paikkojensa mukaiseen ulosottovirastoon. 
Viran siirtäminen ei edellytä virkamiehen 
suostumusta, paitsi jos virka siirretään toisel-
le paikkakunnalle. Ulosottovirastossa, jonka 
toimialueeseen kuuluu useampi kuin yksi 
lain voimaan tullessa ollut ulosottopiiri, voi 
tilapäisesti olla useampi kuin yksi johtavan 
kihlakunnanvoudin virka. Niistä yhteen kuu-
luu toiminta ulosottoviraston päällikkönä, ja 
tällaiseen johtavaan kihlakunnanvoutiin so-
velletaan, mitä tässä laissa säädetään johta-
vasta kihlakunnanvoudista. Viraston päällik-
könä toimivan johtavan kihlakunnanvoudin 
virka täytetään ensimmäisellä kerralla haet-
tavaksi julistamatta, jos virkaan nimitetään 
johtava kihlakunnanvouti tai kihlakunnan-
vouti, jonka toimipaikka lain voimaan tulles-
sa kuuluu sen ulosottoviraston toimialuee-
seen. Virassaan jatkavat ne johtavat kihla-
kunnanvoudit, joiden toimipaikan toimialue 
vastaa ulosottoviraston toimialuetta.  

5. Mitä edellä 1 luvun 14 §:ssä säädetään, 
koskee tämän lain voimaan tulon jälkeen teh-
täviä virkanimityksiä. 

6. Mitä avustavasta ulosottomiehestä muu-
alla säädetään, koskee tämän lain voimaan 
tulon jälkeen kihlakunnanulosottomiestä. 

7. Tämän lain 2 luvun 24—28 §:ää sovelle-
taan myös ennen lain voimaantuloa annet-
tuun ulosottoperusteeseen ja siinä tarkoitet-
tuun saatavaan sekä lain voimaan tullessa vi-
reillä olevaan ulosottoasiaan. Jos kuitenkin 
ulosottoperuste on annettu ennen 1 päivää 
maaliskuuta 1993, täytäntöönpanokelpoisuu-
den määräaika ja saatavan lopullinen vanhen-
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tuminen lasketaan mainitusta päivästä. 
8. Tämän lain 3 luvun 113 §:n 1 momenttia 

sovelletaan lain voimaantulon jälkeen vireille 
tulevissa asioissa. 

9. Täytäntöönpanotoimeen tai ulosottomie-
hen päätökseen, joka on tehty ennen tämän 
lain voimaantuloa, haetaan muutosta ja muu-
toksenhakemus käsitellään aikaisemman lain 
mukaisesti. Täytäntöönpanoriitakanne, jota 
koskeva osoitus on annettu tai joka on nostet-
tu ilman osoitusta ennen tämän lain voimaan-
tuloa, käsitellään aikaisemman lain mukai-
sesti. 

10. Ennen tämän lain voimaantuloa voi-
daan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin. 
 
 

3 § 

Viittaussäännökset 

Jos muussa laissa tai asetuksessa viitataan 
ulosottolakiin, sovelletaan tämän lain vastaa-
vaa säännöstä. 
 

 
————— 
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2. 

Laki 

verojen ja maksujen täytäntöönpanosta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 

Soveltamisala 

1 § 

Julkinen saatava 

Tämä laki koskee seuraavia saatavia (julki-
nen saatava): 

1) vero ja julkinen maksu sekä niille sää-
detty viivästyskorko ja korotus; 

2) muu julkisoikeudellinen tai siihen rin-
nastettava saatava, joka 3 §:n mukaan saa-
daan periä ulosotossa ilman ulosottokaaren (   
/  ) 2 luvun 2 §:ssä tarkoitettua ulosottoperus-
tetta (suora ulosottokelpoisuus). 

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetuis-
ta saatavista säädetään tarkemmin valtioneu-
voston asetuksella. 
 

2 § 

Suhde muuhun lainsäädäntöön 

Siitä, miten velkoja voi itse periä julkisen 
saatavan, suorittaa kuittauksen ja antaa julki-
sen saatavan perintää koskevan toimeksian-
non, säädetään erikseen. 
 

Ulosotto 

3 § 

Suora ulosottokelpoisuus 

Edellä 1 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoi-
tettu saatava on suoraan ulosottokelpoinen.  

Muu julkisoikeudellinen tai siihen rinnas-
tettava saatava, jonka rahamäärästä tai sen 
määräytymisperusteesta säädetään laissa tai 
valtioneuvoston asetuksessa, on suoraan 
ulosottokelpoinen, jos lailla tai valtioneuvos-
ton asetuksella niin säädetään. Valtioneuvos-

ton asetuksella voidaan myös säätää, että tie-
tynlaisten laitosten julkisoikeudelliset tai nii-
hin rinnastettavat saatavat ovat suoraan ulos-
ottokelpoisia. Ministeriön asetuksella sääde-
tään, mitkä ovat näitä laitoksia. 
 

4 § 

Lainvoimaisuus ja kuittaus 

Jollei muualla laissa toisin säädetä, julki-
nen saatava saadaan periä ulosotossa, vaikkei 
saatavan määrääminen tai maksuunpano ole 
tullut lainvoimaiseksi. 

Jollei muualla laissa toisin säädetä, sellaisia 
etuuksia tai muita varoja, jotka on ulosmitat-
tu, ei saa kuitata julkisen saatavan suoritta-
miseksi sen jälkeen, kun ulosottokaaressa 
tarkoitettu maksukielto on annettu tiedoksi. 
 

5 § 

Hakeminen ja asiamies 

Ulosottohakemukseen ei tarvitse liittää jul-
kisen saatavan määräämistä tai maksuunpa-
noa koskevaa asiakirjaa. Asiakirja on kuiten-
kin yksilöitävä ja sitä koskevat tiedot on il-
moitettava hakemuksessa. Ulosottomiehen 
pyynnöstä hakija on velvollinen toimitta-
maan edellä tarkoitetun asiakirjan. 

Rahoitus- tai luottolaitos, perintätoiminnan 
harjoittaja tai muu asiamies ei saa esiintyä 
velkojan toimeksiannosta hakijana julkisen 
saatavan ulosotossa.  
 

6 § 

Asian palauttaminen ja saatavan tarkistus 

Jos ulosottomies havaitsee, että julkinen 
saatava on ilmeisesti määrätty tai maksuun-
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pantu kahdesti tai väärälle henkilölle, ulosot-
tomiehen tulee palauttaa asia hakijalle. 

Jos alle 15-vuotiaalta henkilöltä peritään 
ulosotossa muuta julkista saatavaa kuin ve-
roa, ulosottomiehen tulee pyytää hakijaa tar-
kistamaan alaikäisen maksuvelvollisuus. 
Täytäntöönpano on sen ajan keskeytyneenä.  

Asioista, joissa tarkistus pyydetään, sääde-
tään tarvittaessa tarkemmin valtioneuvoston 
asetuksella. 
 

7 § 

Ilmoitus holhousviranomaiselle 

Jos velallinen on alle 18-vuotias ja hake-
mus koskee veroa tai muuta siihen rinnastet-
tavaa julkista saatavaa, ulosottomiehen tulee 
tehdä holhousviranomaiselle ilmoitus nou-
dattaen soveltuvin osin, mitä ulosottokaaren 
3 luvun 113 §:ssä säädetään. 

Asioista, joissa ilmoitus tehdään, säädetään 
tarvittaessa tarkemmin valtioneuvoston ase-
tuksella. 
 

8 § 

Ulosottokaaren säännösten soveltaminen 

Siltä osin kuin tässä laissa ei toisin säädetä, 
julkisen saatavan ulosotossa noudatetaan so-
veltuvin osin, mitä ulosottokaaressa sääde-
tään maksuvelvoitteen täytäntöönpanosta. 
 

Perustevalitus 

9 § 

Oikeus tehdä perustevalitus 

Se, joka katsoo, että julkinen saatava on 
määrätty tai maksuunpantu virheellisesti, saa 
tehdä perustevalituksen. 

Vanhentumisajan vaikutuksesta säädetään 
21 §:n 3 momentissa.  
 

10 § 

Perustevalituksen käsittelevä viranomainen 

Perustevalitus tehdään samalle viranomai-
selle kuin säännönmukainen valitus. Jollei 

sellaista viranomaista ole, perustevalitus teh-
dään sille hallinto-oikeudelle, jonka tuomio-
piirissä julkinen saatava on määrätty tai mak-
suunpantu. 

Jollei muualla laissa toisin säädetä, hallin-
to-oikeuden päätöksestä perustevalitusasiassa 
saadaan valittaa korkeimpaan hallinto-
oikeuteen 60 päivän kuluessa päätöksen tie-
doksisaannista. Valituskirjelmä on toimitet-
tava mainitussa määräajassa korkeimmalle 
hallinto-oikeudelle tai päätöksen tehneelle 
hallinto-oikeudelle. 
 

11 § 

Valitusosoitus 

Jos ulosmittaus on toimitettu julkisen saa-
tavan perimiseksi, ulosottomiehen tulee antaa 
velalliselle ulosottokaaren 11 luvun 13 ja 
14 §:ssä tarkoitetun valitusosoituksen lisäksi 
perustevalitusosoitus, jos asianomaisella on 
oikeus tehdä perustevalitus. Ulosottomiehen 
on myös ilmoitettava, mitä keskeytyshake-
muksen tekemisessä on tämän lain mukaan 
noudatettava. 
 

Täytäntöönpanon keskeyttäminen 

12 § 

Keskeytysmääräyksen edellytykset 

Viranomaisen (muutoksenhakuviranomai-
nen), joka käsittelee 

1) julkisen saatavan määräämistä tai mak-
suunpanoa koskevaa säännönmukaista vali-
tusta tai perustevalitusta taikka 

2) verotusta tai ennakkoperintää koskevaa 
oikaisuvaatimusta,  

tulee viipymättä pyynnöstä tai omasta 
aloitteesta kieltää saatavan ulosotto tai mää-
rätä se keskeytettäväksi (keskeytysmääräys), 
jollei valitus tai oikaisuvaatimus ole ilmeisen 
aiheeton. 
 

13 § 

Myynnin ja tilityksen keskeyttäminen eräissä 
tapauksissa 

Jollei täytäntöönpanon jatkamiselle ole 
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painavia syitä, myynti ja tilitys tulee keskeyt-
tää, jos ulosmitattuna on kiinteistö taikka 
huoneiston tai rakennuksen hallintaan oikeut-
tavat osakeyhtiön osakkeet taikka jos muu-
toksenhaku koskee veron tai julkisen maksun 
korotusta. 

Sen estämättä, mitä 12 §:ssä ja tämän pykä-
län 1 momentissa säädetään, myynti saadaan 
määrätä keskeytettäväksi vain painavasta 
syystä, jos ulosmitatun omaisuuden arvo 
alentuu nopeasti tai omaisuuden hoitokulut 
ovat korkeat taikka jos huutokaupasta on jul-
kaistu myynti-ilmoitus.  
 

14 § 

Keskeyttäminen vakuutta vastaan 

Ulosottomiehen tulee välittömästi keskeyt-
tää täytäntöönpano, jos velallinen asettaa 
ulosottomiehelle vakuuden ulosotossa olevan 
julkisen saatavan maksamisesta. Jollei ulos-
ottoasia ole vireillä, ulosottomiehelle asete-
tulla vakuudella on sama vaikutus kuin muu-
toksenhakuviranomaisen antamalla täytän-
töönpanon kiellolla. 

Ulosottomiehen tulee ilmoittaa asetetusta 
vakuudesta ja täytäntöönpanon keskeytykses-
tä asianomaiselle muutoksenhakuviranomai-
selle. 
 

15 § 

Keskeytyspyynnön tekeminen 

Täytäntöönpanon kieltoa tai keskeyttämistä 
pyydetään 12 §:ssä tarkoitetulta muutoksen-
hakuviranomaiselta. 

Velallinen, jonka omaisuutta on ulosmitat-
tu, voi pyytää täytäntöönpanon keskeyttämis-
tä myös ulosottomieheltä. Ulosottomiehen 
tulee keskeyttää täytäntöönpano, jos velalli-
nen pyytää keskeyttämistä viikon kuluessa 
ulosmittauksesta. Keskeytys jatkuu, jos velal-
linen toimittaa ulosottomiehelle kolmen vii-
kon kuluessa keskeytyspyynnöstä todistuk-
sen muutoksenhaun vireilläolosta tai valitus-
kirjelmän. Ulosottomiehen tulee toimittaa 
keskeytyspyyntö ja mahdollinen valituskir-
jelmä välittömästi sekä keskeytyspyyntöä 
koskeva lausuntonsa mahdollisimman pian 
muutoksenhakuviranomaiselle. Keskeytys on 

voimassa siihen saakka, kunnes muutoksen-
hakuviranomainen on ratkaissut keskeytys-
pyynnön. 

Edellä 2 momentissa mainittu viikon mää-
räaika lasketaan ulosmittauksesta noudattaen, 
mitä ulosottokaaren 11 luvun 6 §:ssä sääde-
tään. Keskeyttämistä voidaan pyytää ulosot-
tomieheltä suullisesti, jolloin kirjallinen kes-
keytyspyyntö tulee toimittaa ulosottomiehel-
le 2 momentissa mainitussa kolmen viikon 
määräajassa. 
 

16 § 

Määräys täytäntöönpanon peruuttamisesta 

Keskeytysmääräyksessä voidaan tarvittaes-
sa määrätä, että jo suoritettu täytäntöönpano-
toimi on peruutettava. 
 

17 § 

Keskeytysmääräyksen voimassaolo ja muu-
toksenhaku 

Annettu keskeytysmääräys on voimassa, 
kunnes asia on lainvoimaisesti ratkaistu, jol-
lei muutoksenhakuviranomainen toisin mää-
rää. Keskeytyksen jatkuminen pääasiassa an-
netun ratkaisun jälkeen edellyttää kuitenkin, 
että velallinen osoittaa hakeneensa muutosta 
verotusta tai ennakkoperintää koskevassa oi-
kaisuasiassa 60 päivän kuluessa ratkaisun 
tiedoksisaannista. Muussa asiassa täytän-
töönpano jatkuu, kun ratkaisun antamisesta 
on kulunut kolme kuukautta, jollei velallinen 
osoita, että hän on hakenut muutosta määrä-
ajassa tai että muutoksenhakuaikaa on jäljel-
lä. 

Keskeytysasiassa annettuun ratkaisuun ei 
saa hakea erikseen muutosta. 
 

18 § 

Keskeytyspyynnön käsittely 

Muutoksenhakuviranomainen saa määrätä 
puheenjohtajansa, jäsenensä tai esittelijänsä 
käsittelemään ja ratkaisemaan keskeytys-
pyyntöjä. 

Suoraan muutoksenhakuviranomaiselle tul-
lut keskeytyspyyntö tulee ratkaista heti. 
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Ulosottomiehen kautta 15 §:n 2 momentin 
mukaisesti tullut keskeytyspyyntö tulee rat-
kaista kolmen viikon kuluessa sen saapumi-
sesta muutoksenhakuviranomaiselle. 
 

19 § 

Ulosottokaaren keskeytyssäännösten sovel-
taminen 

Keskeytysmääräyksen antamisesta on muu-
toin soveltuvin osin voimassa, mitä ulosotto-
kaaren 10 luvun 20 ja 22 §:ssä, 23 §:n 2 mo-
mentissa sekä 24 ja 26 §:ssä säädetään. 
 

Vanhentuminen 

20 § 

Vanhentumisaika 

Julkinen saatava vanhentuu lopullisesti vii-
den vuoden kuluttua sitä seuranneen vuoden 
alusta, jona se on määrätty tai maksuunpantu, 
ja muussa tapauksessa sitä seuranneen vuo-
den alusta, jona se on erääntynyt. 
 

21 § 

Vanhentumisen vaikutukset 

Vanhentunutta julkista saatavaa ei saa pe-
riä. Vanhentuminen ei estä suorituksen saa-
mista saatavan panttina olevasta velallisen 
omaisuudesta. 

Jos ennen vanhentumisajan päättymistä 
1) julkisen saatavan perimiseksi on toimi-

tettu ulosmittaus,  
2) julkinen saatava on valvottu konkurssis-

sa tai asianosaiskeskustelussa ulosottokaaren 
mukaisessa kiinteistön myynnissä taikka  

3) julkinen saatava on ilmoitettu julkisen 
haasteen johdosta, 

vanhentumisajan umpeen kuluminen ei estä 
maksun saamista ulosmitatuista tai konkurs-
siin luovutetuista varoista taikka niistä va-

roista, joista julkisessa haasteessa ilmoitetut 
saatavat on suoritettava. Yksityishenkilön 
velkajärjestelyn ja yrityssaneerauksen vaiku-
tuksesta säädetään erikseen. 

Perustevalitus saadaan tehdä niin kauan 
kuin oikeutta maksun saantiin ei ole 1 tai 2 
momentin mukaan menetetty. Perustevalitus 
on tehtävä 2 momentin 2 kohdassa tarkoite-
tussa tapauksessa kolmen viikon kuluessa 
valvontapäivästä lukien. 
 

Erinäiset säännökset 

22 § 

Tarkemmat säännökset 

Tarkemmat säännökset tämän lain täytän-
töönpanosta annetaan tarvittaessa valtioneu-
voston asetuksella. 
 

23 § 

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset 

Tämä laki tulee voimaan      päivänä      
kuuta 20  . 

Tällä lailla kumotaan verojen ja maksujen 
perimisestä ulosottotoimin 29 päivänä kesä-
kuuta 1961 annettu laki (367/1961) siihen 
myöhemmin tehtyine muutoksineen. 

Jos muussa laissa tai asetuksessa viitataan 
verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoi-
min annettuun lakiin, sovelletaan tämän lain 
vastaavaa säännöstä. 

Saatava, joka lain voimaan tullessa voi-
massa olleiden säännösten nojalla oli suoraan 
ulosottokelpoinen, on tämän lain estämättä 
suoraan ulosottokelpoinen myös lain voi-
maan tulon jälkeen. 

Tämän lain 6 §:n 2 momenttia ja 7 §:ää so-
velletaan lain voimaantulon jälkeen vireille 
tuleviin asioihin. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin. 

 
————— 
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3. 

Laki 

oikeudenkäymiskaaren 7 luvun muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 1—3 §, 4 §:n 1 momentti, 6 §:n 1 ja 3 momentti, 

7 §, 8 §:n 3 momentti ja 13 §, 
sellaisina kuin ne ovat, luvun 1 ja 2 § ja 6 §:n 1 momentti laissa 688/2003, 3 § laissa 

1065/1991 ja mainitussa laissa 688/2003 sekä 4 §:n 1 momentti, 6 §:n 3 momentti, 7 §, 8 §:n 
3 momentti ja 13 § mainitussa laissa 1065/1991, seuraavasti: 
 

7 luku 

Turvaamistoimista 

1 § 
Jos hakija saattaa todennäköiseksi, että hä-

nellä on saaminen, joka voidaan määrätä 
maksettavaksi ulosottokaaren (   /    ) 2 luvun 
2 §:ssä tarkoitetulla ratkaisulla, ja on olemas-
sa vaara, että vastapuoli kätkee, hävittää tai 
luovuttaa omaisuuttaan taikka menettelee 
muulla hakijan saamista vaarantavalla taval-
la, tuomioistuin voi määrätä pantavaksi vas-
tapuolen irtainta tai kiinteätä omaisuutta ta-
kavarikkoon niin paljon, että saaminen tulee 
turvatuksi. 
 

2 § 
Vastapuolen hallussa oleva esine tai muu 

tietty omaisuus voidaan määrätä takavarik-
koon myös silloin, kun hakija saattaa toden-
näköiseksi, että hänellä on sanottuun esinee-
seen tai omaisuuteen parempi oikeus, joka 
voidaan vahvistaa ulosottokaaren 2 luvun 2 
§:ssä tarkoitetulla ratkaisulla, ja on olemassa 
vaara, että vastapuoli kätkee, hävittää tai luo-
vuttaa sanotun esineen tai omaisuuden taikka 
menettelee muulla hakijan oikeutta vaaranta-
valla tavalla. 
 

3 §  
Jos hakija saattaa todennäköiseksi, että hä-

nellä on vastapuolta vastaan muu kuin 1 tai 
2 §:ssä tarkoitettu oikeus, joka voidaan vah-
vistaa ulosottokaaren 2 luvun 2 §:ssä tarkoi-
tetulla ratkaisulla, ja on olemassa vaara, että 
vastapuoli tekemällä jotakin, ryhtymällä jo-

honkin tai laiminlyömällä jotakin tai jollakin 
muulla tavoin estää tai heikentää hakijan oi-
keuden toteutumista tai olennaisesti vähentää 
sen arvoa tai merkitystä, tuomioistuin voi: 

1) sakon uhalla kieltää vastapuolta teke-
mästä jotakin tai ryhtymästä johonkin; 

2) määrätä vastapuolen sakon uhalla teke-
mään jotakin; 

3) oikeuttaa hakijan tekemään tai teettä-
mään jotakin; 

4) määrätä vastapuolen omaisuutta panta-
vaksi toimitsijan haltuun ja hoitoon; tai 

5) määrätä jostakin muusta toimenpiteestä, 
joka on tarpeen hakijan oikeuden turvaami-
seksi.  

Päättäessään 1 momentissa tarkoitetun kiel-
lon tai määräyksen antamisesta tuomioistui-
men tulee kiinnittää huomiota siihen, että 
vastapuolelle ei turvattavaan etuuteen nähden 
aiheudu kohtuutonta haittaa. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun kiellon tai 
määräyksen voimaantulo edellyttää, että ha-
kija asettaa ulosottomiehelle ulosottokaaren 
8 luvun 2 §:ssä tarkoitetun vakuuden, jollei 
tämän luvun 7 §:stä muuta johdu.  
 

4 § 
Tässä luvussa tarkoitetusta turvaamistoi-

mesta päättää yleinen tuomioistuin hakemuk-
sesta. Turvaamistointa koskevan asian käsit-
telee se tuomioistuin, jossa hakijan vaatimus-
ta tai oikeutta koskevan pääasian oikeuden-
käynti on vireillä. Jos pääasian käsittely on 
päättynyt eikä muutoksenhakua varten sää-
detty aika ole kulunut umpeen, turvaamis-
tointa koskevan asian käsittelee pääasiaa 
viimeksi käsitellyt tuomioistuin. Jos oikeu-
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denkäyntiä ei ole vireillä, toimivaltainen 
tuomioistuin määräytyy 10 luvun säännösten 
perusteella. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

6 § 
Kun 5 §:n 1 momentissa tarkoitettuun ha-

kemukseen on suostuttu, hakijan on kuukau-
den kuluessa päätöksen antamisesta pantava 
pääasiaa koskeva kanne vireille tuomiois-
tuimessa tai saatettava pääasia käsiteltäväksi 
muussa sellaisessa menettelyssä, joka voi 
johtaa ulosottokaaren 2 luvun 2 §:ssä tarkoi-
tettuun täytäntöönpanokelpoiseen ratkaisuun. 
Milloin turvaamistoimi on saamisen turvaa-
miseksi kohdistettu kiinteistöön, joka on 
panttina hakijan erääntymättömästä saami-
sesta, tässä momentissa tarkoitettu määräaika 
alkaa eräpäivästä. Jos asian käsittelyä ei sa-
notussa ajassa panna vireille tai jos asian kä-
sittely jää sillensä, turvaamistoimi peruute-
taan siten kuin ulosottokaaren 8 luvun 4 §:ssä 
säädetään. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Hyväksyessään turvaamistointa koskevan 
hakemuksen tuomioistuimen on ilmoitettava 
hakijalle, miten hänen on tämän pykälän mu-
kaisesti meneteltävä, jotta turvaamistointa ei 
peruuteta. 
 

7 § 
Tuomioistuin voi hakemuksesta vapauttaa 

hakijan asettamasta ulosottokaaren 8 luvun 

2 §:ssä tarkoitettua vakuutta, jos hakija ha-
vaitaan siihen kykenemättömäksi ja jos hä-
nen oikeuttaan voidaan pitää ilmeisen perus-
teltuna. 
 

8 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Turvaamistoimipäätöksen täytäntöönpanon 
peruuttamisesta ulosottomiehen päätöksellä 
säädetään ulosottokaaren 8 luvun 4 §:ssä. 
 

13 § 
Tässä luvussa tarkoitetun päätöksen täytän-

töönpanosta ja täytäntöönpanon peruuttami-
sesta säädetään ulosottokaaren 8 luvussa. 
Tuomioistuin voi hyväksyessään 1 tai 2 §:n 
mukaisen takavarikkohakemuksen tarvittaes-
sa määrätä tietyn omaisuuden pantavaksi 
toimitsijan haltuun ja hoitoon sekä turvaa-
mistoimesta 1, 2 tai 3 §:n nojalla päättäes-
sään muutoinkin antaa tarvittaessa tarkempia 
määräyksiä sen täytäntöönpanosta. 

Mitä 1 momentissa säädetään, koskee so-
veltuvin osin myös 5 §:n 2 momentissa tar-
koitetun väliaikaisen turvaamistoimipäätök-
sen täytäntöönpanoa. 
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä    kuuta 

20  .  
Ennen tämän lain voimaantuloa vireille tul-

leessa asiassa sovelletaan tämän lain voi-
maan tullessa voimassa olleita säännöksiä.  

————— 
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4. 

Laki 

velan vanhentumisesta annetun lain 8 ja 17 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan velan vanhentumisesta 15 päivänä elokuuta 2003 annetun lain (728/2003) 17 §:n 

3 momentti sekä 
lisätään 8 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti: 

 
8 § 

Vanhentumisaika muissa tapauksissa 

— — — — — — — — — — — — — — 
Velan lopullisesta vanhentumisesta ulosot-

toperusteen täytäntöönpanokelpoisuutta kos-

kevan määräajan umpeen kulumisen johdosta 
säädetään ulosottokaaren (  /   ) 2 luvun 
27 §:ssä. 
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä   kuuta 

20  . 
 

————— 
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5. 

Laki 

konkurssilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 20 päivänä helmikuuta 2004 annetun konkurssilain (120/2004) 2 luvun 2 §:n 

3 momentti ja 12 luvun 1 §:n 3 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 786/2004, sekä 
muutetaan 3 luvun 6 §:n 2 momentti, 5 luvun 3 §:n 2 momentti sekä 17 luvun 3 §:n 2 mo-

mentti, 14 §:n otsikko sekä 1 ja 3 momentti, 16 § sekä 17 §:n 1 momentti seuraavasti: 
 

3 luku 

Konkurssin alkamisen oikeusvaikutukset 

6 § 

Erillistäytäntöönpanon jatkaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Panttiomaisuuden rahaksimuutosta on 

voimassa, mitä 17 luvussa säädetään. Jos 
panttiomaisuutta kuitenkin on ennen kon-
kurssin alkamista ulosmitattu muun kuin 
panttivelkojan saatavasta, noudatetaan, mitä 
1 momentissa säädetään. Jos omaisuus on jo 
myyty, rahavarojen jakamisessa panttivelko-
jille noudatetaan, mitä ulosottokaaressa (   /    
) säädetään. Yrityskiinnityksen kohteena ole-
van omaisuuden rahaksimuuttoon sovelletaan 
kuitenkin, mitä 1 momentissa säädetään. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

5 luku 

Konkurssipesään kuuluva omaisuus 

3 § 

Ulosmittaus- ja luovutusrajoitusten alainen 
omaisuus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Konkurssipesään kuuluu kuitenkin: 
1) ulosottokaaren 4 luvun 21 §:n 1 momen-

tin 5 kohdassa tarkoitettu omaisuus; 

2) muu omaisuus, joka lain mukaan kuuluu 
konkurssipesään.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

17 luku 

Konkurssipesään kuuluvan omaisuuden hoi-
to ja myynti sekä panttivelkojaa koskevat 

säännökset 

3 § 

Yleiset säännökset omaisuuden myynnistä 

— — — — — — — — — — — — — —  
Konkurssipesään kuuluvaa omaisuutta voi-

daan myydä myös ulosottokaaren mukaisessa 
järjestyksessä konkurssipesän hakemuksen 
perusteella, jos ulosottomies siihen suostuu. 
Suostumusta ei kuitenkaan vaadita, jos myy-
tävänä on kiinteistö taikka kiinnityskelpoinen 
alus tai ilma-alus. Panttiomaisuuden myymi-
sestä ulosottokaaren mukaisessa järjestykses-
sä säädetään 14 §:ssä. 
 

14 § 

Panttiomaisuuden myynti ulosottokaaren 
mukaisessa järjestyksessä 

Konkurssipesä saa hakea myös panttiomai-
suuden myyntiä ulosottokaaren mukaisessa 
järjestyksessä, mutta ilman panttivelkojan 
suostumusta kuitenkin vasta, kun konkurssin 
alkamisesta on kulunut kolme vuotta. Hake-
mukseen on liitettävä selvitys siitä, että pant-
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tivelkojalle on ilmoitettu myynnistä viimeis-
tään kolme kuukautta ennen ulosottohake-
muksen tekemistä ja että velkoja ei ole ilmoi-
tusta seuraavan kahden kuukauden kuluessa 
pannut vireille myynnin kieltoa koskevaa ha-
kemusta. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Kun panttiomaisuutta myydään 1 momen-
tin nojalla, myytävästä kiinteistöstä ei määrä-
tä alinta hyväksyttävää tarjousta. 
 
 

16 § 

Ulosmittauksen raukeaminen 

Konkurssipesään kuuluvan omaisuuden 
ulosmittaus raukeaa, kun omaisuus myydään. 
Pesänhoitajan on huolehdittava siitä, että 
ulosottomies saa tiedon myynnistä. Ulosot-
tomiehen on ilmoitettava kirjaamisviran-
omaiselle raukeamisesta niin kuin ulosotto-

kaaressa säädetään. 
 

17 § 

Yrityskiinnitys ja arvopaperit vakuutena 

Mitä tässä luvussa säädetään panttivelko-
jasta, ei koske velkojaa, jolla on konkurssi-
pesään kuuluvaan omaisuuteen yrityskiinni-
tykseen perustuva panttioikeus. Jos yritys-
kiinnityksen kohteena olevaa omaisuutta 
myydään 3 §:n 2 momentin nojalla ulosotto-
kaaren mukaisessa järjestyksessä, maksun-
saantijärjestys näin saatuihin varoihin mää-
räytyy konkurssia koskevien säännösten mu-
kaisesti.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuu-

ta 20  .  

 
————— 
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6. 

Laki 

perintökaaren muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 5 päivänä helmikuuta 1965 annetun perintökaaren (40/1965) 17 luvun 2 a §, 

20 luvun 4 §:n 1 momentti sekä 21 luvun 1 §:n 1 momentti ja 9 §:n 1 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat, 17 luvun 2 a § laissa 768/1991, 20 luvun 4 §:n 1 momentti ja 21 lu-

vun 1 §:n 1 momentti laissa 783/2004 sekä 21 luvun 9 §:n 1 momentti laissa     /2006, seuraa-
vasti: 
 

17 luku 

Perinnöstä luopumisesta ja perintöosuuden 
luovuttamisesta 

2 a § 
Perillisellä ja testamentinsaajalla on oikeus 

luopua oikeudestaan perittävän kuoltua, jol-
leivät he ole jo ryhtyneet sellaisiin toimiin, 
että heidän on katsottava ottaneen perinnön 
vastaan. Luopuminen on tehtävä kirjallisesti. 
Luopumisen sitovuudesta perillisen ja testa-
mentinsaajan velkojiin säädetään konkurssi-
laissa (120/2004) ja ulosottokaaressa (   /    ).  
 

20 luku 

Perunkirjoituksesta 

4 § 
Pesän varat ja velat on merkittävä perukir-

jaan sellaisina kuin ne kuoleman tapahtuessa 
olivat. Perukirjassa on mainittava myös varo-
jen arvo. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

21 luku 

Kuolleen henkilön ja pesän velasta 

1 § 
Kuolinpesän varoista suoritetaan pesän ja 

vainajan velat. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

9 § 
Ennen kuin kuukausi on kulunut perunkir-

joituksesta tai, jos omaisuus on luovutettu 
pesänselvittäjän hallintoon, ennen kuin vel-
kojen maksamisesta on tehty 19 luvun 12 a 
§:ssä tarkoitettu sopimus tai pesänselvittäjän 
päätös, vainajan velan saa maksaa pesän va-
roista vain, jos on pätevä syy olettaa, ettei 
sen maksamisesta aiheudu vahinkoa muille 
velkojille. Pesän omaisuuteen kohdistuvan 
ulosmittauksen loppuun saattamisesta sääde-
tään ulosottokaaren 4 luvun 76 §:ssä ja 6 lu-
vun 16 §:n 1 momentissa.  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä     kuuta 

20  . 
 

————— 
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7. 

Laki 

avioliittolain 45 ja 99 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 13 päivänä kesäkuuta 1929 annetun avioliittolain (234/1929) 99 §:n 4 momentti, 

sellaisena kuin se on laissa 784/2004, sekä 
muutetaan 45 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 929/2002 seuraavasti: 

 
45 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Puolisoiden välisen lahjan takaisinsaannis-

ta säädetään takaisinsaannista konkurssi-
pesään annetussa laissa (758/1991) sekä 

ulosottokaaressa (   /    ). 
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuu-

ta 20  . 
 

————— 
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8. 

Laki 

velkojien maksunsaantijärjestyksestä annetun lain 6 §:n 1 momentin 6 kohdan kumoamises-
ta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 

1 § 
Tällä lailla kumotaan velkojien maksun-

saantijärjestyksestä 30 päivänä joulukuuta 
1992 annetun lain (1578/1992) 6 §:n 1 mo-
mentin 6 kohta, sellaisena kuin se on laissa 

787/2004. 
——— 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä            
kuuta 20  . 

 
————— 
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9. 

Laki 

viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 11 ja 24 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21 päivänä toukokuuta 1999 annetun lain 

(621/1999) 11 §:n 2 momentin 5 kohta ja 24 §:n 1 momentin 23 kohta, sellaisina kuin ne ovat 
laissa 684/2003, seuraavasti: 
 

11 § 

Asianosaisen oikeus tiedonsaantiin 

— — — — — — — — — — — — — —  
Asianosaisella, hänen edustajallaan ja avus-

tajallaan ei ole edellä 1 momentissa tarkoitet-
tua oikeutta: 
— — — — — — — — — — — — — —  

5) tietoihin ulosottoasiassa ennen ulosmit-
tauksen toimittamista ja omaisuuden haltuun 
saamista, jos tiedon antaminen tuntuvasti 
vaikeuttaisi täytäntöönpanoa, eikä muihin 
kuin velallisen taloudellista asemaa koske-
viin tietoihin, ellei tietoja tarvita takaisin-
saantikanteen tai ulosottokaaren (   /    ) 2 lu-
vun 26 §:ssä tarkoitetun kanteen nostamista 
varten; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 

24 § 

Salassa pidettävät viranomaisen asiakirjat 

Salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja 
ovat, jollei erikseen toisin säädetä: 
— — — — — — — — — — — — — —  

23) asiakirjat, jotka sisältävät tietoja henki-
lön vuosituloista tai kokonaisvarallisuudesta 
taikka tuen tai etuuden perusteena olevista 
tuloista ja varallisuudesta taikka jotka muu-
toin kuvaavat hänen taloudellista asemaansa, 
sekä ulosottoviranomaisen asiakirjat siltä 
osin kuin ne sisältävät sellaisia tietoja, jotka 
ulosottorekisteriin merkittyinä olisivat ulos-
ottokaaren mukaan salaisia, sekä tiedot luon-
nollisesta henkilöstä ulosottovelallisena ja 
ulosottoselvitys; 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä           

kuuta 20  . 
 

————— 
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10. 

Laki 

verojen ja maksujen perimisen turvaamisesta annetun lain 1 ja 6 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan verojen ja maksujen perimisen turvaamisesta 18 päivänä toukokuuta 1973 anne-

tun lain (395/1973) 1 §:n 1 momentti ja 6 §, sellaisina kuin ne ovat laissa 1067/1991, seuraa-
vasti: 
 

1 § 
Verojen ja maksujen täytäntöönpanosta an-

netun lain (   /    ) 1 §:n 1 momentissa tarkoi-
tetun julkisen saatavan perimisen turvaami-
seksi voidaan määrätä takavarikko siten kuin 
oikeudenkäymiskaaren 7 luvussa säädetään.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 

6 § 
Tämän lain mukaisesta takavarikosta on, 

jollei tässä laissa toisin säädetä, soveltuvin 
osin voimassa, mitä oikeudenkäymiskaaren 
7 luvussa säädetään takavarikosta päättämi-
sestä ja ulosottokaaren (   /    ) 8 luvussa ta-
kavarikon täytäntöönpanosta. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuu-

ta 20  . 
————— 

Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 
 

Oikeusministeri Leena Luhtanen 
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Liite 1 
Rinnakkaistekstit 

 

3. 

Laki 

oikeudenkäymiskaaren 7 luvun muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 1—3 §, 4 §:n 1 momentti, 6 §:n 1 ja 3 momentti, 

7 §, 8 §:n 3 momentti ja 13 §, 
sellaisina kuin ne ovat, luvun 1 ja 2 § ja 6 §:n 1 momentti laissa 688/2003, 3 § laissa 

1065/1991 ja mainitussa laissa 688/2003 sekä 4 §:n 1 momentti, 6 §:n 3 momentti, 7 §, 8 §:n 3 
momentti ja 13 § mainitussa laissa 1065/1991, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

7 luku 

Turvaamistoimista 

1 § 
Jos hakija saattaa todennäköiseksi, että 

hänellä on saaminen, joka voidaan määrätä 
maksettavaksi ulosottolain (37/1895) 2 lu-
vun 2 §:ssä tarkoitetulla ratkaisulla, ja on 
olemassa vaara, että vastapuoli kätkee, hä-
vittää tai luovuttaa omaisuuttaan taikka me-
nettelee muulla hakijan saamista vaaranta-
valla tavalla, tuomioistuin voi määrätä pan-
tavaksi vastapuolen irtainta tai kiinteätä 
omaisuutta takavarikkoon niin paljon, että 
saaminen tulee turvatuksi. 

7 luku 

Turvaamistoimista 

1 § 
Jos hakija saattaa todennäköiseksi, että 

hänellä on saaminen, joka voidaan määrätä 
maksettavaksi ulosottokaaren (   /    ) 2 lu-
vun 2 §:ssä tarkoitetulla ratkaisulla, ja on 
olemassa vaara, että vastapuoli kätkee, hä-
vittää tai luovuttaa omaisuuttaan taikka me-
nettelee muulla hakijan saamista vaaranta-
valla tavalla, tuomioistuin voi määrätä pan-
tavaksi vastapuolen irtainta tai kiinteätä 
omaisuutta takavarikkoon niin paljon, että 
saaminen tulee turvatuksi. 

 
2 § 

Vastapuolen hallussa oleva esine tai muu 
tietty omaisuus voidaan määrätä takavarik-
koon myös silloin, kun hakija saattaa to-
dennäköiseksi, että hänellä on sanottuun 
esineeseen tai omaisuuteen parempi oikeus, 
joka voidaan vahvistaa ulosottolain 2 luvun 
2 §:ssä tarkoitetulla ratkaisulla, ja on ole-
massa vaara, että vastapuoli kätkee, hävittää 
tai luovuttaa sanotun esineen tai omaisuu-
den taikka menettelee muulla hakijan oike-
utta vaarantavalla tavalla. 

2 § 
Vastapuolen hallussa oleva esine tai muu 

tietty omaisuus voidaan määrätä takavarik-
koon myös silloin, kun hakija saattaa to-
dennäköiseksi, että hänellä on sanottuun 
esineeseen tai omaisuuteen parempi oikeus, 
joka voidaan vahvistaa ulosottokaaren 2 lu-
vun 2 §:ssä tarkoitetulla ratkaisulla, ja on 
olemassa vaara, että vastapuoli kätkee, hä-
vittää tai luovuttaa sanotun esineen tai 
omaisuuden taikka menettelee muulla haki-
jan oikeutta vaarantavalla tavalla. 

 



 HE 83/2006 vp 
Voimassa oleva laki Ehdotus 

 

208

 
3 § 

Jos hakija saattaa todennäköiseksi, että 
hänellä on vastapuolta vastaan muu kuin 1 
tai 2 §:ssä tarkoitettu oikeus, joka voidaan 
vahvistaa ulosottolain 2 luvun 2 §:ssä tar-
koitetulla ratkaisulla, ja on olemassa vaara, 
että vastapuoli tekemällä jotakin, ryhtymäl-
lä johonkin tai laiminlyömällä jotakin tai 
jollakin muulla tavoin estää tai heikentää 
hakijan oikeuden toteutumista tai olennai-
sesti vähentää sen arvoa tai merkitystä, 
tuomioistuin voi: 

1) sakon uhalla kieltää vastapuolta teke-
mästä jotakin tai ryhtymästä johonkin; 

2) määrätä vastapuolen sakon uhalla te-
kemään jotakin; 

3) oikeuttaa hakijan tekemään tai teettä-
mään jotakin; 

4) määrätä vastapuolen omaisuutta panta-
vaksi toimitsijan haltuun ja hoitoon; tai 

5) määrätä jostakin muusta toimenpitees-
tä, joka on tarpeen hakijan oikeuden tur-
vaamiseksi. 

Päättäessään 1 momentissa tarkoitetun 
kiellon tai määräyksen antamisesta tuomio-
istuimen tulee kiinnittää huomiota siihen, 
että vastapuolelle ei turvattavaan etuuteen 
nähden aiheudu kohtuutonta haittaa. 

3 § 
Jos hakija saattaa todennäköiseksi, että 

hänellä on vastapuolta vastaan muu kuin 1 
tai 2 §:ssä tarkoitettu oikeus, joka voidaan 
vahvistaa ulosottokaaren 2 luvun 2 §:ssä 
tarkoitetulla ratkaisulla, ja on olemassa vaa-
ra, että vastapuoli tekemällä jotakin, ryhty-
mällä johonkin tai laiminlyömällä jotakin 
tai jollakin muulla tavoin estää tai heikentää 
hakijan oikeuden toteutumista tai olennai-
sesti vähentää sen arvoa tai merkitystä, 
tuomioistuin voi: 

1) sakon uhalla kieltää vastapuolta teke-
mästä jotakin tai ryhtymästä johonkin; 

2) määrätä vastapuolen sakon uhalla te-
kemään jotakin; 

3) oikeuttaa hakijan tekemään tai teettä-
mään jotakin; 

4) määrätä vastapuolen omaisuutta panta-
vaksi toimitsijan haltuun ja hoitoon; tai 

5) määrätä jostakin muusta toimenpitees-
tä, joka on tarpeen hakijan oikeuden tur-
vaamiseksi.  

Päättäessään 1 momentissa tarkoitetun 
kiellon tai määräyksen antamisesta tuomio-
istuimen tulee kiinnittää huomiota siihen, 
että vastapuolelle ei turvattavaan etuuteen 
nähden aiheudu kohtuutonta haittaa. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun kiellon 
tai määräyksen voimaantulo edellyttää, että 
hakija asettaa ulosottomiehelle ulosotto-
kaaren 8 luvun 2 §:ssä tarkoitetun vakuu-
den, jollei tämän luvun 7 §:stä muuta joh-
du. 

 
4 § 

Tässä luvussa tarkoitetusta turvaamistoi-
mesta päättää yleinen tuomioistuin hake-
muksesta. Turvaamistointa koskevan asian 
käsittelee se tuomioistuin, jossa hakijan 
vaatimusta tai oikeutta koskevan pääasian 
oikeudenkäynti on vireillä. Jos pääasian kä-
sittely on päättynyt eikä muutoksenhakua 
tai vastauksen antamista varten säädetty ai-
ka ole kulunut umpeen, turvaamistointa 
koskevan asian käsittelee pääasiaa viimeksi 
käsitellyt tuomioistuin. Jos oikeudenkäyntiä 
ei ole vireillä, toimivaltainen tuomioistuin 
määräytyy 10 luvun säännösten perusteella. 
— — — — — — — — — — — — — —  

4 § 
Tässä luvussa tarkoitetusta turvaamistoi-

mesta päättää yleinen tuomioistuin hake-
muksesta. Turvaamistointa koskevan asian 
käsittelee se tuomioistuin, jossa hakijan 
vaatimusta tai oikeutta koskevan pääasian 
oikeudenkäynti on vireillä. Jos pääasian kä-
sittely on päättynyt eikä muutoksenhakua 
varten säädetty aika ole kulunut umpeen, 
turvaamistointa koskevan asian käsittelee 
pääasiaa viimeksi käsitellyt tuomioistuin. 
Jos oikeudenkäyntiä ei ole vireillä, toimi-
valtainen tuomioistuin määräytyy 10 luvun 
säännösten perusteella. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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6 § 

Kun 5 §:n 1 momentissa tarkoitettuun ha-
kemukseen on suostuttu, hakijan on kuu-
kauden kuluessa päätöksen antamisesta 
pantava pääasiaa koskeva kanne vireille 
tuomioistuimessa tai saatettava pääasia kä-
siteltäväksi muussa sellaisessa menettelys-
sä, joka voi johtaa ulosottolain 2 luvun 
2 §:ssä tarkoitettuun täytäntöönpanokelpoi-
seen ratkaisuun. Milloin turvaamistoimi on 
saamisen turvaamiseksi kohdistettu kiinteis-
töön, joka on panttina hakijan erääntymät-
tömästä saamisesta, tässä momentissa tar-
koitettu määräaika alkaa eräpäivästä. Jos 
asian käsittelyä ei sanotussa ajassa panna 
vireille tai jos asian käsittely jää sillensä, 
turvaamistoimi peruutetaan siten kuin ulos-
ottolain 7 luvun 13 §:ssä säädetään. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Hyväksyessään turvaamistointa koskevan 
hakemuksen tuomioistuimen on ilmoitetta-
va hakijalle, miten hänen on tämän pykälän 
ja ulosottolain 7 luvun 11 §:n mukaisesti 
meneteltävä, jotta turvaamistointa ei peruu-
teta. 

6 § 
Kun 5 §:n 1 momentissa tarkoitettuun ha-

kemukseen on suostuttu, hakijan on kuu-
kauden kuluessa päätöksen antamisesta 
pantava pääasiaa koskeva kanne vireille 
tuomioistuimessa tai saatettava pääasia kä-
siteltäväksi muussa sellaisessa menettelys-
sä, joka voi johtaa ulosottokaaren 2 luvun 
2 §:ssä tarkoitettuun täytäntöönpanokelpoi-
seen ratkaisuun. Milloin turvaamistoimi on 
saamisen turvaamiseksi kohdistettu kiinteis-
töön, joka on panttina hakijan erääntymät-
tömästä saamisesta, tässä momentissa tar-
koitettu määräaika alkaa eräpäivästä. Jos 
asian käsittelyä ei sanotussa ajassa panna 
vireille tai jos asian käsittely jää sillensä, 
turvaamistoimi peruutetaan siten kuin ulos-
ottokaaren 8 luvun 4 §:ssä säädetään. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Hyväksyessään turvaamistointa koskevan 
hakemuksen tuomioistuimen on ilmoitetta-
va hakijalle, miten hänen on tämän pykälän 
mukaisesti meneteltävä, jotta turvaamistoin-
ta ei peruuteta. 

 
7 § 

Tuomioistuin voi hakemuksesta vapauttaa 
hakijan asettamasta ulosottolain 7 luvun 
16 §:ssä tarkoitettua vakuutta, jos hakija 
havaitaan siihen kykenemättömäksi ja jos 
hänen oikeuttaan voidaan pitää ilmeisen pe-
rusteltuna. 

7 § 
Tuomioistuin voi hakemuksesta vapauttaa 

hakijan asettamasta ulosottokaaren 8 luvun 
2 §:ssä tarkoitettua vakuutta, jos hakija ha-
vaitaan siihen kykenemättömäksi ja jos hä-
nen oikeuttaan voidaan pitää ilmeisen pe-
rusteltuna. 

 
8 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Turvaamistoimipäätöksen täytäntöönpa-

non peruuttamisesta ulosottomiehen pää-
töksellä on säädetty ulosottolain 7 luvun 
13 §:ssä. 

8 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Turvaamistoimipäätöksen täytäntöönpa-
non peruuttamisesta ulosottomiehen pää-
töksellä säädetään ulosottokaaren 8 luvun 
4 §:ssä. 

 
13 §

Tässä luvussa tarkoitetun päätöksen täy-
täntöönpanosta ja täytäntöönpanon peruut-
tamisesta säädetään ulosottolain 7 luvussa. 
Tuomioistuin voi hyväksyessään 1 tai 2 §:n 
mukaisen takavarikkohakemuksen tarvitta-
essa määrätä tietyn omaisuuden pantavaksi 
toimitsijan haltuun ja hoitoon sekä turvaa-
mistoimesta 1, 2 tai 3 §:n nojalla päättäes-
sään muutoinkin antaa tarvittaessa tarkem-

13 §
Tässä luvussa tarkoitetun päätöksen täy-

täntöönpanosta ja täytäntöönpanon peruut-
tamisesta säädetään ulosottokaaren 8 luvus-
sa. Tuomioistuin voi hyväksyessään 1 tai 
2 §:n mukaisen takavarikkohakemuksen 
tarvittaessa määrätä tietyn omaisuuden pan-
tavaksi toimitsijan haltuun ja hoitoon sekä 
turvaamistoimesta 1, 2 tai 3 §:n nojalla 
päättäessään muutoinkin antaa tarvittaessa 
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pia määräyksiä sen täytäntöönpanosta. 
 

Mitä 1 momentissa on säädetty koskee 
soveltuvin osin myös 5 §:n 2 momentissa 
tarkoitetun väliaikaisen turvaamistoimipää-
töksen täytäntöönpanoa.  
 

tarkempia määräyksiä sen täytäntöönpanos-
ta. 

Mitä 1 momentissa säädetään, koskee so-
veltuvin osin myös 5 §:n 2 momentissa tar-
koitetun väliaikaisen turvaamistoimipäätök-
sen täytäntöönpanoa. 

 
 ——— 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä    kuu-
ta 20  . 

Ennen tämän lain voimaantuloa vireille 
tulleessa asiassa sovelletaan tämän lain 
voimaan tullessa voimassa olleita säännök-
siä.  

——— 
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4. 

Laki 

velan vanhentumisesta annetun lain 8 ja 17 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan velan vanhentumisesta 15 päivänä elokuuta 2003 annetun lain (728/2003) 17 §:n 

3 momentti sekä 
lisätään 8 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 
 8 § 

Vanhentumisaika muissa tapauksissa 

— — — — — — — — — — — — — — 
Velan lopullisesta vanhentumisesta ulos-

ottoperusteen täytäntöönpanokelpoisuutta 
koskevan määräajan umpeen kulumisen 
johdosta säädetään ulosottokaaren (  /   ) 
2 luvun 27 §:ssä. 

 
17 § 

Maksukyvyttömyysmenettely 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ulosottoperusteen täytäntöönpanokelpoi-
suudesta säädetään erikseen. 

 
 
 
 
 

(kumotaan) 

 
 ——— 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä   kuu-
ta 20  . 

——— 
 



 HE 83/2006 vp 
  

 

212

 
 

5. 

Laki 

konkurssilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 20 päivänä helmikuuta 2004 annetun konkurssilain (120/2004) 2 luvun 2 §:n 3 

momentti ja 12 luvun 1 §:n 3 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 786/2004, sekä 
muutetaan 3 luvun 6 §:n 2 momentti, 5 luvun 3 §:n 2 momentti sekä 17 luvun 3 §:n 2 mo-

mentti, 14 §:n otsikko sekä 1 ja 3 momentti, 16 § sekä 17 §:n 1 momentti seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

2 luku 

Konkurssiin asettamisen edellytykset 

2 § 

Velkojan oikeus vaatia velallisen asettamis-
ta konkurssiin 

— — — — — — — — — — — — — —  
Konkurssiin asettamista ei kuitenkaan voi 

vaatia velkoja, jonka saatavaa koskevan 
ulosottoperusteen täytäntöönpanokelpoi-
suus on lakannut ulosottolain (37/1895) 2 
luvun 24―26 §:n mukaisesti. Tällaisen saa-
tavan perusteella voidaan kuitenkin vaatia 
kuolinpesän asettamista konkurssiin. 

2 luku 

Konkurssiin asettamisen edellytykset 

 
 
 
 
 
 

(kumotaan) 

 
3 luku 

Konkurssin alkamisen oikeusvaikutukset 

6 § 

Erillistäytäntöönpanon jatkaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Panttiomaisuuden rahaksimuutosta on 

voimassa, mitä 17 luvussa säädetään. Jos 
panttiomaisuutta kuitenkin on ennen kon-
kurssin alkamista ulosmitattu muun kuin 
panttivelkojan saatavasta, noudatetaan, mitä 
1 momentissa säädetään. Jos omaisuus on 
jo myyty, rahavarojen jakamisessa pantti-

3 luku 

Konkurssin alkamisen oikeusvaikutukset 

6 § 

Erillistäytäntöönpanon jatkaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Panttiomaisuuden rahaksimuutosta on 

voimassa, mitä 17 luvussa säädetään. Jos 
panttiomaisuutta kuitenkin on ennen kon-
kurssin alkamista ulosmitattu muun kuin 
panttivelkojan saatavasta, noudatetaan, mitä 
1 momentissa säädetään. Jos omaisuus on 
jo myyty, rahavarojen jakamisessa pantti-
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velkojille noudatetaan, mitä ulosottolaissa 
säädetään. Yrityskiinnityksen kohteena ole-
van omaisuuden rahaksimuuttoon sovelle-
taan kuitenkin, mitä 1 momentissa sääde-
tään. 
— — — — — — — — — — — — — —  

velkojille noudatetaan, mitä ulosottokaares-
sa (   /    ) säädetään. Yrityskiinnityksen 
kohteena olevan omaisuuden rahaksimuut-
toon sovelletaan kuitenkin, mitä 1 momen-
tissa säädetään. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
5 luku 

Konkurssipesään kuuluva omaisuus 

3 § 

Ulosmittaus- ja luovutusrajoitusten alainen 
omaisuus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Konkurssipesään kuuluu kuitenkin: 
1) ulosottolain 4 luvun 5 §:n 1 momentin 

5 kohdassa tarkoitettu omaisuus; 
2) muu omaisuus, joka lain mukaan kuu-

luu konkurssipesään. 
— — — — — — — — — — — — — —  

5 luku 

Konkurssipesään kuuluva omaisuus 

3 § 

Ulosmittaus- ja luovutusrajoitusten alainen 
omaisuus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Konkurssipesään kuuluu kuitenkin: 
1) ulosottokaaren 4 luvun 21 §:n 1 mo-

mentin 5 kohdassa tarkoitettu omaisuus; 
2) muu omaisuus, joka lain mukaan kuu-

luu konkurssipesään.  
— — — — — — — — — — — — — —  

 
12 luku 

Konkurssisaatavat, valvonta ja saatavien 
selvittäminen 

1 § 

Yleiset säännökset konkurssivelkojan ase-
masta 

— — — — — — — — — — — — — —  
Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, ei 

koske velkojaa, jonka saatavaa koskevan 
ulosottoperusteen täytäntöönpanokelpoi-
suus on ennen konkurssin alkamista lakan-
nut ulosottolain 2 luvun 24―26 §:n mukai-
sesti. Velkojalla on kuitenkin oikeus saada 
suoritus vakuutena olevasta velallisen 
omaisuudesta tai käyttää saatavansa velal-
liselta olevan velkansa kuittaamiseen. Mitä 
tässä momentissa säädetään, ei sovelleta 
kuolinpesän konkurssissa. 

12 luku 

Konkurssisaatavat, valvonta ja saatavien 
selvittäminen 

 
 
 
 
 
 

(kumotaan) 
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17 luku 

Konkurssipesään kuuluvan omaisuuden 
hoito ja myynti sekä panttivelkojaa koske-

vat säännökset 

3 § 

Yleiset säännökset omaisuuden myynnistä 

— — — — — — — — — — — — — —  
Konkurssipesään kuuluvaa omaisuutta 

voidaan myydä myös ulosottolain mukai-
sessa järjestyksessä konkurssipesän hake-
muksen perusteella, jos ulosottomies siihen 
suostuu. Suostumusta ei kuitenkaan vaadita, 
jos myytävänä on kiinteistö taikka kiinni-
tyskelpoinen alus tai ilma-alus. Panttiomai-
suuden myymisestä ulosottolain mukaisessa 
järjestyksessä säädetään 14 §:ssä. 

17 luku 

Konkurssipesään kuuluvan omaisuuden 
hoito ja myynti sekä panttivelkojaa koske-

vat säännökset 

3 § 

Yleiset säännökset omaisuuden myynnistä 

— — — — — — — — — — — — — —  
Konkurssipesään kuuluvaa omaisuutta 

voidaan myydä myös ulosottokaaren mu-
kaisessa järjestyksessä konkurssipesän ha-
kemuksen perusteella, jos ulosottomies sii-
hen suostuu. Suostumusta ei kuitenkaan 
vaadita, jos myytävänä on kiinteistö taikka 
kiinnityskelpoinen alus tai ilma-alus. Pant-
tiomaisuuden myymisestä ulosottokaaren 
mukaisessa järjestyksessä säädetään 
14 §:ssä. 

 
14 § 

Panttiomaisuuden myynti ulosottolain mu-
kaisessa järjestyksessä 

Konkurssipesä saa hakea myös pant-
tiomaisuuden myyntiä ulosottolain mukai-
sessa järjestyksessä, mutta ilman panttivel-
kojan suostumusta kuitenkin vasta, kun 
konkurssin alkamisesta on kulunut kolme 
vuotta. Hakemukseen on liitettävä selvitys 
siitä, että panttivelkojalle on ilmoitettu 
myynnistä viimeistään kolme kuukautta en-
nen ulosottohakemuksen tekemistä ja että 
velkoja ei ole ilmoitusta seuraavan kahden 
kuukauden kuluessa pannut vireille myyn-
nin kieltoa koskevaa hakemusta. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Kun panttiomaisuutta myydään 1 momen-
tin nojalla, myytävästä kiinteistöstä ei mää-
rätä alinta hyväksyttävää tarjousta ja irtain 
omaisuus voidaan myydä panttivelkojan oi-
keutta säilyttämättä. 

14 § 

Panttiomaisuuden myynti ulosottokaaren 
mukaisessa järjestyksessä 

Konkurssipesä saa hakea myös pant-
tiomaisuuden myyntiä ulosottokaaren mu-
kaisessa järjestyksessä, mutta ilman pantti-
velkojan suostumusta kuitenkin vasta, kun 
konkurssin alkamisesta on kulunut kolme 
vuotta. Hakemukseen on liitettävä selvitys 
siitä, että panttivelkojalle on ilmoitettu 
myynnistä viimeistään kolme kuukautta en-
nen ulosottohakemuksen tekemistä ja että 
velkoja ei ole ilmoitusta seuraavan kahden 
kuukauden kuluessa pannut vireille myyn-
nin kieltoa koskevaa hakemusta. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Kun panttiomaisuutta myydään 1 momen-
tin nojalla, myytävästä kiinteistöstä ei mää-
rätä alinta hyväksyttävää tarjousta. 
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16 § 

Ulosmittauksen raukeaminen 

Konkurssipesään kuuluvan omaisuuden 
ulosmittaus raukeaa, kun omaisuus myy-
dään. Pesänhoitajan on huolehdittava siitä, 
että ulosottomies saa tiedon myynnistä. 
Ulosottomiehen on ilmoitettava kirjaamis-
viranomaiselle raukeamisesta niin kuin 
ulosottolaissa säädetään. 

16 § 

Ulosmittauksen raukeaminen 

Konkurssipesään kuuluvan omaisuuden 
ulosmittaus raukeaa, kun omaisuus myy-
dään. Pesänhoitajan on huolehdittava siitä, 
että ulosottomies saa tiedon myynnistä. 
Ulosottomiehen on ilmoitettava kirjaamis-
viranomaiselle raukeamisesta niin kuin 
ulosottokaaressa säädetään. 

 
17 § 

Yrityskiinnitys ja arvopaperit vakuutena 

Mitä tässä luvussa säädetään panttivelko-
jasta, ei koske velkojaa, jolla on konkurssi-
pesään kuuluvaan omaisuuteen yrityskiinni-
tykseen perustuva panttioikeus. Jos yritys-
kiinnityksen kohteena olevaa omaisuutta 
myydään 3 §:n 2 momentin nojalla ulosot-
tolain mukaisessa järjestyksessä, maksun-
saantijärjestys näin saatuihin varoihin mää-
räytyy konkurssia koskevien säännösten 
mukaisesti. 
— — — — — — — — — — — — — —  

17 § 

Yrityskiinnitys ja arvopaperit vakuutena 

Mitä tässä luvussa säädetään panttivelko-
jasta, ei koske velkojaa, jolla on konkurssi-
pesään kuuluvaan omaisuuteen yrityskiinni-
tykseen perustuva panttioikeus. Jos yritys-
kiinnityksen kohteena olevaa omaisuutta 
myydään 3 §:n 2 momentin nojalla ulosot-
tokaaren mukaisessa järjestyksessä, mak-
sunsaantijärjestys näin saatuihin varoihin 
määräytyy konkurssia koskevien säännös-
ten mukaisesti.  
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 ——— 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä    kuu-
ta 20  . 

——— 
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6. 

Laki 

perintökaaren muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 5 päivänä helmikuuta 1965 annetun perintökaaren (40/1965) 17 luvun 2 a §, 20 

luvun 4 §:n 1 momentti sekä 21 luvun 1 §:n 1 momentti ja 9 §:n 1 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat, 17 luvun 2 a § laissa 768/1991, 20 luvun 4 §:n 1 momentti ja 21 lu-

vun 1 §:n 1 momentti laissa 783/2004 sekä 21 luvun 9 §:n 1 momentti laissa    /2006, seuraa-
vasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

17 luku 

Perinnöstä luopumisesta ja perintöosuuden 
luovuttamisesta 

2 a § 
Perillisellä ja testamentinsaajalla on oike-

us luopua oikeudestaan perittävän kuoltua, 
jolleivät he ole jo ryhtyneet sellaisiin toi-
miin, että heidän on katsottava ottaneen pe-
rinnön vastaan. Luopuminen on tehtävä kir-
jallisesti. Luopumisen sitovuudesta perilli-
sen ja testamentinsaajan velkojiin säädetään 
konkurssisäännössä ja ulosottolaissa. 

17 luku 

Perinnöstä luopumisesta ja perintöosuuden 
luovuttamisesta 

2 a § 
Perillisellä ja testamentinsaajalla on oike-

us luopua oikeudestaan perittävän kuoltua, 
jolleivät he ole jo ryhtyneet sellaisiin toi-
miin, että heidän on katsottava ottaneen pe-
rinnön vastaan. Luopuminen on tehtävä kir-
jallisesti. Luopumisen sitovuudesta perilli-
sen ja testamentinsaajan velkojiin säädetään 
konkurssilaissa (120/2004) ja ulosottokaa-
ressa (   /    ). 

 
20 luku 

Perunkirjoituksesta 

4 § 
Pesän varat ja velat on merkittävä peru-

kirjaan sellaisina kuin ne kuoleman tapah-
tuessa olivat. Perukirjassa on mainittava 
myös varojen arvo. Vainajan velkoihin 
merkitään myös velka, jota koskevan ulosot-
toperusteen täytäntöönpanokelpoisuus on 
ennen kuoleman tapahtumista lakannut 
ulosottolain (37/1895) 2 luvun 24―26 §:n 
mukaisesti. 
— — — — — — — — — — — — — —  

20 luku 

Perunkirjoituksesta 

4 § 
Pesän varat ja velat on merkittävä peru-

kirjaan sellaisina kuin ne kuoleman tapah-
tuessa olivat. Perukirjassa on mainittava 
myös varojen arvo. 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
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21 luku 

Kuolleen henkilön ja pesän velasta 

1 § 
Kuolinpesän varoista suoritetaan pesän ja 

vainajan velat. Vainajan velkana maksetaan 
myös velka, jota koskevan ulosottoperus-
teen täytäntöönpanokelpoisuus on lakannut 
ulosottolain 2 luvun 24―26 §:n mukaisesti. 
— — — — — — — — — — — — — —  

21 luku 

Kuolleen henkilön ja pesän velasta 

1 § 
Kuolinpesän varoista suoritetaan pesän ja 
vainajan velat. 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
9 § 

Ennen kuin kuukausi on kulunut perun-
kirjoituksesta tai, jos omaisuus on luovutet-
tu pesänselvittäjän hallintoon, ennen kuin 
velkojen maksamisesta on tehty 19 luvun 
12 a §:ssä tarkoitettu sopimus tai pesänsel-
vittäjän päätös, vainajan velan saa maksaa 
pesän varoista vain, jos on pätevä syy olet-
taa, ettei sen maksamisesta aiheudu vahin-
koa muille velkojille. Pesän omaisuuteen 
kohdistuvan ulosmittauksen loppuun saat-
tamisesta säädetään ulosottolain 4 luvun 
76 §:ssä ja 6 luvun 16 §:n 1 momentissa. 

9 § 
Ennen kuin kuukausi on kulunut perun-

kirjoituksesta tai, jos omaisuus on luovutet-
tu pesänselvittäjän hallintoon, ennen kuin 
velkojen maksamisesta on tehty 19 luvun 
12 a §:ssä tarkoitettu sopimus tai pesänsel-
vittäjän päätös, vainajan velan saa maksaa 
pesän varoista vain, jos on pätevä syy olet-
taa, ettei sen maksamisesta aiheudu vahin-
koa muille velkojille. Pesän omaisuuteen 
kohdistuvan ulosmittauksen loppuun saat-
tamisesta säädetään ulosottokaaren 4 luvun 
76 §:ssä ja 6 luvun 16 §:n 1 momentissa.  
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 ——— 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä    kuu-
ta 20  . 

——— 
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7. 

Laki 

avioliittolain 45 ja 99 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 13 päivänä kesäkuuta 1929 annetun avioliittolain (234/1929) 99 §:n 4 momentti, 

sellaisena kuin se on laissa 784/2004, sekä 
muutetaan 45 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 929/2002 seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

45 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Puolisoiden välisen lahjan takaisinsaan-
nista säädetään takaisinsaannista konkurssi-
pesään annetussa laissa (758/1991) sekä 
ulosottolaissa. 

45 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Puolisoiden välisen lahjan takaisinsaan-
nista säädetään takaisinsaannista konkurssi-
pesään annetussa laissa (758/1991) sekä 
ulosottokaaressa (   /    ). 

 
99 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Velka, jota koskevan ulosottoperusteen 

täytäntöönpanokelpoisuus on lakannut 
ulosottolain (37/1895) 2 luvun 24―26 §:n 
mukaisesti, on vähennettävä vain, jos ky-
symyksessä on kuolleen puolison velka. 
Elossa olevan puolison tällainen velka on 
kuitenkin vähennettävä, jos velkojalla on 
oikeus saada velasta suoritus vakuutena 
olevasta puolison omaisuudesta tai käyttää 
saatavansa puolisolta olevan velkansa kuit-
taamiseen. 

 
 

(kumotaan) 

 
 ——— 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä   
kuuta 20  . 

——— 
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9. 

Laki 

viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 11 ja 24 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21 päivänä toukokuuta 1999 annetun lain 

(621/1999) 11 §:n 2 momentin 5 kohta ja 24 §:n 1 momentin 23 kohta, sellaisina kuin ne ovat 
laissa 684/2003, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

11 § 

Asianosaisen oikeus tiedonsaantiin 

— — — — — — — — — — — — — —  
Asianosaisella, hänen edustajallaan ja 

avustajallaan ei ole edellä 1 momentissa 
tarkoitettua oikeutta: 
— — — — — — — — — — — — — —  

5) tietoihin ulosottoasiassa ennen ulosmit-
tauksen toimittamista ja omaisuuden hal-
tuun saamista, jos tiedon antaminen tuntu-
vasti vaikeuttaisi täytäntöönpanoa, eikä 
muihin kuin velallisen taloudellista asemaa 
koskeviin tietoihin, ellei tietoja tarvita ta-
kaisinsaantikanteen nostamista varten; 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

11 § 

Asianosaisen oikeus tiedonsaantiin 

— — — — — — — — — — — — — —  
Asianosaisella, hänen edustajallaan ja 

avustajallaan ei ole edellä 1 momentissa 
tarkoitettua oikeutta: 
— — — — — — — — — — — — — —  

5) tietoihin ulosottoasiassa ennen ulosmit-
tauksen toimittamista ja omaisuuden hal-
tuun saamista, jos tiedon antaminen tuntu-
vasti vaikeuttaisi täytäntöönpanoa, eikä 
muihin kuin velallisen taloudellista asemaa 
koskeviin tietoihin, ellei tietoja tarvita ta-
kaisinsaantikanteen tai ulosottokaaren (   /   
) 2 luvun 26 §:ssä tarkoitetun kanteen nos-
tamista varten; 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
24 § 

Salassa pidettävät viranomaisen asiakirjat 

Salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjo-
ja ovat, jollei erikseen toisin säädetä: 
— — — — — — — — — — — — — —  

23) asiakirjat, jotka sisältävät tietoja hen-
kilön vuosituloista tai kokonaisvarallisuu-
desta taikka tuen tai etuuden perusteena 
olevista tuloista ja varallisuudesta taikka 
jotka muutoin kuvaavat hänen taloudellista 

24 § 

Salassa pidettävät viranomaisen asiakirjat 

Salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjo-
ja ovat, jollei erikseen toisin säädetä: 
— — — — — — — — — — — — — —  

23) asiakirjat, jotka sisältävät tietoja hen-
kilön vuosituloista tai kokonaisvarallisuu-
desta taikka tuen tai etuuden perusteena 
olevista tuloista ja varallisuudesta taikka 
jotka muutoin kuvaavat hänen taloudellista 
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asemaansa, sekä ulosottoviranomaisen asia-
kirjat siltä osin kuin ne sisältävät sellaisia 
tietoja, jotka ulosottorekisteriin merkittyinä 
olisivat ulosottolain (37/1895) mukaan sa-
laisia, sekä tiedot luonnollisesta henkilöstä 
ulosottovelallisena ja ulosottoselvitys; 
— — — — — — — — — — — — — —  

asemaansa, sekä ulosottoviranomaisen asia-
kirjat siltä osin kuin ne sisältävät sellaisia 
tietoja, jotka ulosottorekisteriin merkittyinä 
olisivat ulosottokaaren mukaan salaisia, se-
kä tiedot luonnollisesta henkilöstä ulosotto-
velallisena ja ulosottoselvitys; 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 ——— 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä   
kuuta 20  . 

——— 
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10. 

Laki 

verojen ja maksujen perimisen turvaamisesta annetun lain 1 ja 6 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan verojen ja maksujen perimisen turvaamisesta 18 päivänä toukokuuta 1973 anne-

tun lain (395/1973) 1 §:n 1 momentti ja 6 §, sellaisina kuin ne ovat laissa 1067/1991, seuraa-
vasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

1 § 
Veron, julkisen maksun ja muun sellaisen 

julkisoikeudellisen tai siihen rinnastettavan 
rahasaamisen, joka saadaan ulosottaa ilman 
tuomiota tai päätöstä, perimisen turvaami-
seksi voidaan myöntää takavarikko siten 
kuin oikeudenkäymiskaaren 7 luvussa sää-
detään.  
— — — — — — — — — — — — — —  

1 § 
Verojen ja maksujen täytäntöönpanosta 

annetun lain (   /    ) 1 §:n 1 momentissa 
tarkoitetun julkisen saatavan perimisen tur-
vaamiseksi voidaan määrätä takavarikko si-
ten kuin oikeudenkäymiskaaren 7 luvussa 
säädetään. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
6 § 

Tämän lain mukaisesta takavarikosta on, 
mikäli tässä laissa ei ole toisin säädetty, so-
veltuvin osin voimassa, mitä oikeudenkäy-
miskaaren 7 luvussa on säädetty takavari-
kosta päättämisestä ja ulosottolain 7 luvussa 
takavarikon täytäntöönpanosta. 

6 § 
Tämän lain mukaisesta takavarikosta on, 

jollei tässä laissa toisin säädetä, soveltuvin 
osin voimassa, mitä oikeudenkäymiskaaren 
7 luvussa säädetään takavarikosta päättä-
misestä ja ulosottokaaren (   /    ) 8 luvussa 
takavarikon täytäntöönpanosta. 

 
 ——— 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä   
kuuta 20  .  

——— 
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                   Liite 2 
 
 
 
 

Ulosottokaaren lukujen ja pykälien otsikot 

 
1 luku. Yleiset säännökset 
 
Soveltamisala ja määritelmiä 
 
1 §. Soveltamisala 
2 §. Suhde muuhun lainsäädäntöön 
3 §. Asianosaiset ja sivullinen 
4 §. Hakijan saatava 
5 §. Sähköinen viesti 
6 §. Asiakirjan lähettäminen 
 
Ulosottoviranomaiset 
 
7 §. Ulosottomiehet 
8 §. Muut virkamiehet 
9 §. Kihlakunnanvoudin yksinomainen toi-
mivalta 
10 §. Tuomioistuimet 
 
Ulosottotoimen hallinto 
 
11 §. Ulosottolaitoksen organisaatio 
12 §. Hallintovirasto 
13 §. Ulosottovirastot 
14 §. Nimittäminen ja kelpoisuusvaatimukset 
 
Esteellisyys ja asianmukaisuuden vaatimus 
 
15 §. Esteellisyysperusteet 
16 §. Läheiset 
17 §. Esteellisyyden vaikutus 
18 §. Esteellisyysväite 
19 §. Asianmukaisuuden vaatimus 
20 §. Avoimuuden vaatimus 
21 §. Hyödyn tavoittelun ja sopimattoman 
menettelyn kielto 
22 §. Elinkeinotoimintaa koskevat rajoitukset 
23 §. Oikeus hankkia ulosmitattua omaisuut-
ta 
 
Ulosottorekisteri 
 
24 §. Ulosoton tietojärjestelmä ja ulosottore-
kisteri 

25 §. Rekisterinpitäjät 
26 §. Rekisterin tietosisältö 
27 §. Oikeus käsitellä tietoja 
28 §. Rekisteröidyn tarkastusoikeus 
29 §. Tietojen poistaminen 
 
Rekisteritietojen julkisuus ja luovuttaminen 
 
30 §. Rekisteritietojen julkisuus 
31 §. Todistus ulosottorekisteristä 
32 §. Luottotietotoiminnan harjoittajan oike-
us tiedonsaantiin 
33 §. Viranomaisten välinen tietojen luovut-
taminen 
34 §. Asianosaiselle annettava tuloste 
35 §. Tietojen luovuttaminen teknisen käyt-
töyhteyden avulla 
 
2 luku. Ulosottoperusteet 
 
Ulosottoperuste täytäntöönpanon edellytyk-
senä 
 
1 §. Yleinen säännös 
2 §. Ulosottoperusteiden luettelo 
 
Tuomion lainvoimaisuus 
 
3 §. Lainvoimainen tuomio 
4 §. Lainvoimaa vailla oleva tuomio 
5 §. Käräjäoikeuden maksutuomio 
6 §. Häätöä edellyttävä käräjäoikeuden tuo-
mio 
7 §. Irtaimen omaisuuden luovutusvelvoitetta 
koskeva käräjäoikeuden tuomio 
8 §. Muuta velvoitetta koskeva käräjäoikeu-
den tuomio 
9 §. Yksipuolinen tuomio 
10 §. Hovioikeuden tuomio 
11 §. Tuomioistuimen antama väliaikaismää-
räys 
12 §. Tuomioistuimen vahvistama sovinto 
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Keskeytysmääräys ja täytäntöönpanon pe-
ruuttaminen 
 
13 §. Keskeytysmääräys 
14 §. Asian palauttaminen 
15 §. Peruuttamistoimet ulosottoperusteen 
kumoamisen johdosta 
16 §. Velkojan palautusvelvollisuus 
17 §. Hakijan korvausvelvollisuus ja korva-
usoikeudenkäynti 
 
Muun ulosottoperusteen täytäntöönpanokel-
poisuus 
 
18 §. Turvaamistoimipäätös 
19 §. Välitystuomio 
20 §. Eräät muut asiakirjat 
21 §. Hallintolainkäyttöpäätös ja hallintopää-
tös 
 
Kuittaus 
 
22 §. Velallisen kuittausvaatimus 
23 §. Sivullisen kuittausvaatimus 
 
Täytäntöönpanokelpoisuuden määräaikai-
suus 
 
24 §. Määräaika 
25 §. Määräajan laskeminen 
26 §. Määräajan jatkaminen 
27 §. Saatavan lopullinen vanhentuminen 
28 §. Tuomioistuimen ilmoitus ja ulosotto-
miehen todistus 
 
3 luku. Yleiset menettelysäännökset 
 

Ulosottoasian vireillepano 
 
1 §. Ulosoton hakeminen 
2 §. Ulosottohakemuksen sisältö 
3 §. Hakijan velvollisuus ilmoittaa muuttu-
neista tiedoista 
4 §. Neuvonta ja hakemuksen täydentäminen 
5 §. Ulosottoperusteen liittäminen hakemuk-
seen 
6 §. Saamistodisteen liittäminen hakemuk-
seen 
7 §. Ulosottoperusteen ja saamistodisteen 
toimittaminen jälkikäteen 
8 §. Vireilletulon ajankohta 

9 §. Ulosottoperusteen epäselvyys 
 
Asiamies ja avustaja 
 
10 §. Oikeus käyttää asiamiestä ja avustajaa 
11 §. Asiamiehen valtakirja 
12 §. Muualla kuin Suomessa asuvan hakijan 
asiamies 
 
Velalliskohtainen ulosottoasioiden käsittely 
 
13 §. Vastaava ulosottomies 
14 §. Vastaavan ulosottomiehen määräyty-
minen 
15 §. Vastaavan ulosottomiehen vaihtuminen 
 
Ulosottomiesten yhteistoiminta 
 
16 §. Keskinäinen virka-apu 
17 §. Samanaikainen ulosotto 
 
Väliaikaistoimi 
 
18 §. Väliaikaistoimen edellytykset 
19 §. Väliaikaistoimen suorittaminen 
20 §. Väliaikaistoimen peruuttaminen 
 
Täytäntöönpanotoimitus 
 
21 §. Joutuisuusvaatimus 
22 §. Toimituspaikka 
23 §. Julkisuus, läsnäolo ja järjestyksenpito 
24 §. Henkilötietojen ilmoittamisvelvollisuus 
25 §. Pöytäkirja 
26 §. Toimitustodistaja 
27 §. Asiakirjan allekirjoittaminen 
 
Ulosottomiehen päätös 
 
28 §. Velvollisuus tehdä kirjallinen ja perus-
teltu päätös 
29 §. Perustellun päätöksen sisältö 
30 §. Päätöksen tekemisen ajankohta ja muu-
toksenhaku 
31 §. Selvityksen hankkiminen ja päätöksen 
voimassaolo 
 
Kuuleminen ja ilmoitukset 
 
32 §. Kuuleminen 
33 §. Vireilletuloilmoitus 
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34 §. Ulosmittauksen ennakkoilmoitus ja 
kutsu toimitukseen 
35 §. Pöytäkirjan toimittaminen 
36 §. Jälki-ilmoitus 
 
Asiakirjan antaminen tiedoksi 
 
37 §. Yleinen säännös 
38 §. Tiedoksianto-osoite 
39 §. Tavallinen tiedoksianto 
40 §. Todisteellinen tiedoksianto 
41 §. Todisteelliset tiedoksiantotavat 
42 §. Yksipuolisen tuomion tiedoksianto 
 
Vakuus 
 
43 §. Vakuuden hyväksyminen 
44 §. Poikkeukset vakuuden asettamisvelvol-
lisuudesta 
45 §. Vakuuden säilyttäminen ja palauttami-
nen 
46 §. Suorituksen ottaminen vakuudesta 
47 §. Tuomitun vahingonkorvauksen ottami-
nen pantista 
 
Omaisuuden ja selvitysaineiston etsiminen 
 
48 §. Omaisuuden etsimisvelvollisuus ja ve-
lallisen olinpaikan selvittäminen 
49 §. Paikkaan kohdistuva etsiminen 
50 §. Henkilöön kohdistuva etsiminen 
51 §. Selvitysaineiston etsiminen ja haltuun 
ottaminen 
 
Velallisen tietojenantovelvollisuus 
 
52 §. Ulosottomiehelle annettavat tiedot 
53 §. Tietojenantovelvollinen luonnollinen 
henkilö 
54 §. Tietojenantovelvollinen yhteisön puo-
lesta 
55 §. Velallisen palveluksessa oleva ja tilin-
tarkastaja 
56 §. Tietojen hankkimistapa 
 
Ulosottoselvitys 
 
57 §. Velvollisuus toimittaa ulosottoselvitys 
58 §. Kutsu ulosottoselvitykseen 
59 §. Pakkokeinot saapumisen varmistami-
seksi 
60 §. Ulosottoselvityksen toimittamistapa 

61 §. Ulosottoselvityksen kesto ja lykkäämi-
nen 
62 §. Velvollisuus luovuttaa kirjanpitoaineis-
toa 
63 §. Uhkasakko ulosottoselvityksessä 
 
Sivullisen ja viranomaisen tietojenantovel-
vollisuus 
 
64 §. Yleinen säännös 
65 §. Arkaluonteiset henkilötiedot ja ulko-
puolista koskevat tiedot 
66 §. Sivullisen tietojenantovelvollisuus 
67 §. Viranomaisen ja julkista tehtävää hoi-
tavan tietojenantovelvollisuus 
68 §. Sivulliselle asetettava uhkasakko 
 
Ulosottoviranomaisen oikeus luovuttaa tieto-
ja 
 
69 §. Yleinen säännös 
70 §. Esitutkinta- ja eräät muut viranomaiset 
sekä tuomioistuimet 
71 §. Veroviranomaiset ja julkisia tukia 
myöntävät 
72 §. Oma-aloitteinen tietojen antaminen 
73 §. Kielto luovuttaa eräitä tietoja 
 
Uhkasakko 
 
74 §. Uhkasakon asettaminen 
75 §. Kuuleminen ja tiedoksianto 
76 §. Uuden uhkasakon asettaminen 
77 §. Muutoksenhaku 
78 §. Hakemus uhkasakon tuomitsemisesta 
79 §. Maksettavaksi tuomitsemisen edelly-
tykset 
80 §. Uhkasakkoasian käsittely tuomiois-
tuimessa 
81 §. Tuomitsemispäätöksen täytäntöönpano 
 
Voimakeinot 
 
82 §. Voimakeinot täytäntöönpanon toimit-
tamiseksi 
83 §. Henkilöön kohdistuvat voimakeinot 
 
Takaisinsaanti 
 
84 §. Takaisinsaantiperusteet ja takaisinsaan-
tikanne 
85 §. Takaisinsaantiväite 
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86 §. Takaisinsaantikanne ulosottoasian vi-
reillä ollessa 
87 §. Takaisinsaantikanne ulosottoasian vi-
reilläolon jälkeen 
88 §. Takaisinsaanti ja rauennut maksukyvyt-
tömyysmenettely 
89 §. Peräytyneen omaisuuden ulosmittaus 
90 §. Täytäntöönpanon keskeyttäminen 
91 §. Tietojen antaminen hakijalle 
 
Suorituskielto luotonannossa 
 
92 §. Kiellon edellytykset 
93 §. Kiellon oikeusvaikutukset 
 
Vireilläolon päättyminen 
 
94 §. Vireilläolon päättyminen lopputilityk-
seen 
95 §. Vireilläolon päättyminen estetodistuk-
seen 
96 §. Muu kuin maksuvelvoite 
97 §. Konkurssin vaikutus ulosottoasian vi-
reilläoloon 
98 §. Estetodistuksen sisältö 
99 §. Varattomuustodistus ilman vireillepa-
noa 
100 §. Vireilläolon päättymistä koskeva to-
distus 
101 §. Pieni jäännössaatava 
 
Passiivisaatava 
 
102 §. Passiivisaatavaksi rekisteröinti 
103 §. Ulosmittaus passiivisaatavan perimi-
seksi 
104 §. Velkojan ilmoitusvelvollisuus 
 
Suppea ulosotto 
 
105 §. Hakeminen ja kohde 
106 §. Pyynnön peruuttaminen 
107 §. Oikeusvaikutukset 
 
Täydentäviä säännöksiä 
 
108 §. Virka-apu muulta viranomaiselta 
109 §. Asiantuntija 
110 §. Toimitsija 
111 §. Vahingonkorvaus valtion varoista 
112 §. Tulkkaus 
113 §. Alaikäistä koskeva ilmoitus 

4 luku. Ulosmittaus 
 
Yleinen säännös ja määritelmiä 
 
1 §. Maksuvelvoitteen täytäntöönpano 
2 §. Palkka 
3 §. Alus ja kiinnityskelpoinen auto 
4 §. Kiinteistöä koskevien säännösten sovel-
tamisala 
 
Maksukehotus ja maksuaika 
 
5 §. Maksukehotus 
6 §. Maksuaika 
7 §. Varojen kohdentaminen velallisen pyyn-
nön mukaisesti 
 
Ulosmittauksen kohde ja sivullisen asema 
 
8 §. Ulosmittauksen kohde 
9 §. Sivulliselle kuuluva omaisuus 
10 §. Velallisen hallinnassa oleva irtain 
omaisuus 
11 §. Yhteisessä hallinnassa oleva irtain 
omaisuus 
12 §. Sivullisen hallinnassa oleva irtain 
omaisuus 
13 §. Lainhuudon merkitys 
14 §. Keinotekoinen järjestely 
15 §. Ehdollisesti saatu ja luovutettu omai-
suus 
 
Ulosmittauskiellot ja ulosmittausjärjestys 
 
16 §. Turhan ulosmittauksen kielto 
17 §. Kertymän vähimmäismäärä 
18 §. Pirstomiskielto 
19 §. Muita ulosmittauskieltoja 
20 §. Ulosmittauskieltojen voimassaolo 
21 §. Erottamisetu 
22 §. Korvaavan esineen hankkiminen 
23 §. Erotetun esineen turvaava ulosmittaus 
24 §. Ulosmittausjärjestys 
25 §. Ulosmittausjärjestyksestä poikkeami-
nen 
 
Menettely ulosmittauksessa 
 
26 §. Ulosmittauspäätös ja kohteen yksilöinti 
27 §. Ulosmittauksen voimaantulo ja maksu-
kielto 
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28 §. Jatkuva maksukielto ja maksukielto ul-
komaille 
29 §. Arviointi ja luettelointi 
30 §. Kiinteistön ulosmittaus tuomiolla 
 
Ulosmittauksen varmistaminen 
 
31 §. Haltuun ottaminen 
32 §. Asiakirjan kuolettaminen 
33 §. Rekisteri-ilmoitukset 
34 §. Tuotto ja korvaus 
35 §. Toimitsijan asettaminen 
36 §. Muut varmistustoimet 
 
Ulosmittauksen oikeusvaikutukset 
 
37 §. Määräämiskielto 
38 §. Määräämiskielto yhteisössä 
39 §. Ulosottomiehen lupa 
40 §. Tavaravaraston myynti 
41 §. Käyttörajoitus ja sadon korjaaminen 
 
Velkojien keskinäinen asema 
 
42 §. Peräkkäiset ulosmittaukset 
43 §. Ulosmittaus ja turvaamistoimi 
44 §. Vakuusoikeus ja erityinen oikeus 
 
Tulopohja palkan ulosmittauksessa 
 
45 §. Tulopohjan laskeminen 
46 §. Luontoisedut 
47 §. Palkan arviointi 
 
Palkasta ulosmitattava määrä 
 
48 §. Suojaosuus 
49 §. Määräajoin maksettava palkka 
50 §. Muu kuin määräajoin maksettava palk-
ka 
51 §. Olennaisesti heikentynyt maksukyky 
52 §. Vapaakuukausien perusteet 
53 §. Vapaakuukausien määrä 
54 §. Elatusapu 
55 §. Patentti ja tekijänoikeus 
 
Menettely palkan ulosmittauksessa 
 
56 §. Maksukielto 
57 §. Maksukiellon voimassaolo ja muutta-
minen 
58 §. Palkan maksajan velvollisuudet 

Maksusuunnitelma ja maksusopimus 
 
59 §. Maksusuunnitelma 
60 §. Asianosaisten maksusopimus 
61 §. Maksusopimuksen noudattaminen 
62 §. Maksusuunnitelman tai maksusopi-
muksen varmistaminen 
63 §. Myynnin lykkääminen 
 
Elinkeinotulon ulosmittaus 
 
64 §. Luonnollisen henkilön toistuva elinkei-
notulo 
65 §. Muu elinkeinotulo 
66 §. Elinkeinotulon ja palkkatulon yhteen-
sovittaminen 
 
Saatava ja eräät muut oikeudet 
 
67 §. Maksukehotus ja saatavan myynti 
68 §. Periminen maksukiellon saajalta 
69 §. Oikeus tuloon tai etuun 
70 §. Henki- ja eläkevakuutus 
 
Yhteisomistus 
 
71 §. Osuuden ulosmittaus 
72 §. Osuuden erottaminen 
73 §. Yhteisomistusesineen ulosmittaus 
74 §. Arvopaperiin perustuva oikeus 
75 §. Kuuleminen ja yhteisomistajan asema 
 
Kuolinpesä 
 
76 §. Vainajan velka 
77 §. Pesäosuuden ulosmittaus 
78 §. Määräämiskielto kuolinpesässä 
79 §. Toimet ulosmittauksen jälkeen 
80 §. Erityisjälkisäädös 
81 §. Perinnöstä luopuminen 
82 §. Tietojensaanti ja läsnäolo-oikeus 
 
Täydentävät säännökset 
 
83 §. Maksun ajankohta 
 
5 luku. Myynti 
 
Yleiset säännökset 
 
1 §. Myyntitavat 
2 §. Myyntitavan valinta 
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Yleiset huutokauppaehdot 
 
3 §. Omistusoikeus 
4 §. Hallinta ja käyttö 
5 §. Virka-apu ostajalle 
6 §. Ostajan vastattavat saatavat ja oikeudet 
7 §. Eräistä saatavista ilmoittaminen 
8 §. Väite paremmasta oikeudesta 
9 §. Valtion korvausvastuu 
10 §. Velallisen velvollisuus antaa tietoja 
11 §. Virhe myyntikohteessa 
12 §. Hinnanalennus ja kaupan kumoaminen 
13 §. Ainesosat ja tarpeisto 
14 §. Tuotto 
 
Yhteiset säännökset huutokaupasta 
 
15 §. Arvon selvittäminen ja esineen kunnos-
tus 
16 §. Myynti-ilmoituksen julkaisutapa 
17 §. Julkaisuaika 
18 §. Myynti-ilmoituksen sisältö 
19 §. Virhe ilmoittamisessa 
20 §. Myyntiesite ja omaisuuden esittely 
21 §. Ostajaehdokkaille annettavat tiedot 
22 §. Tarjousten esittäminen 
23 §. Vähimmäishinta 
24 §. Maksuehdot 
25 §. Ostajan korvausvelvollisuus 
26 §. Ehdollinen saanto 
27 §. Sopimus huutokaupan ehdoista ja etu-
oikeudesta 
 
Irtaimen omaisuuden huutokauppa 
 
28 §. Soveltamisala 
29 §. Vaateiden selvittäminen 
30 §. Vaateiden ilmoittaminen 
31 §. Asianosaiskeskustelu 
32 §. Asianosaisluettelo 
33 §. Etuoikeusjärjestys 
34 §. Alin hyväksyttävä tarjous 
35 §. Uusi myynti 
36 §. Vastattavaksi ottaminen 
37 §. Huutokaupan vaikutukset 
38 §. Tarkoituksenmukainen kokonaisuus 
 
Asianosaisselvittely kiinteistön huutokaupas-
sa 
 
39 §. Vaateiden selvittäminen 
40 §. Asianosaiskeskustelun ajankohta ja 

kutsu 
41 §. Kutsun sisältö 
42 §. Kuulutus 
43 §. Asianosaiskeskustelun toimittaminen 
44 §. Asianosaisluettelo 
45 §. Kirjallinen valvontamenettely 
46 §. Asianosaisselvittely uudessa huutokau-
passa 
47 §. Etuoikeusjärjestys 
48 §. Panttisaatava 
49 §. Valvomaton ja ehdollinen saatava sekä 
keskeneräinen kirjaus 
50 §. Riitainen saatava 
51 §. Erityinen oikeus 
52 §. Pantattu käyttöoikeus 
53 §. Myöhästynyt valvonta 
 
Menettely kiinteistön huutokaupassa 
 
54 §. Alin hyväksyttävä tarjous 
55 §. Hakijan kielto-oikeus 
56 §. Uusi myynti 
57 §. Vastattavaksi ottaminen 
58 §. Erityisen oikeuden pysyttäminen 
59 §. Huutokaupan vaikutukset 
 
Usean velalliselle kuuluvan kiinteistön myyn-
ti ja muita erityistilanteita 
 
60 §. Velallisen osoittama myyntijärjestys 
61 §. Yhteisesti kiinnitetyt kiinteistöt 
62 §. Tarkoituksenmukainen kokonaisuus 
63 §. Kiinteistön myynti määräaloina 
64 §. Määräosan myynti 
65 §. Määräalan, ainesosan ja tarpeiston erik-
seen myynti 
66 §. Oikeuden myynti kiinteistön kanssa 
 
Usean eri omistajille kuuluvan kiinteistön 
myynti 
 
67 §. Myynti vastuujärjestyksessä 
68 §. Tarjousten hyväksyminen 
69 §. Takautumisvaatimuksen panttioikeus 
70 §. Hakemuksesta yhteisesti kiinnitetyt 
kiinteistöt 
71 §. Määräosin omistettu kiinteistö 
 
Aluksen huutokauppa 
 
72 §. Kiinteistöä koskevien säännösten sovel-
taminen 
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73 §. Asianosaisluettelo 
74 §. Aluksen osuus 
 
Vapaa myynti 
 
75 §. Yksityisen toimittama julkinen huuto-
kauppa 
76 §. Ulosottomiehen toimittama vapaa 
myynti 
77 §. Muu vapaa myynti 
78 §. Vaateiden selvittäminen 
79 §. Myyntiehdot 
80 §. Vapaan myynnin vaikutukset 
 
Yhteisomistus 
 
81 §. Osuuden myynti yhteisomistajalle 
82 §. Yhteisomistusesineen myynti 
83 §. Vakituinen asunto 
 
Lopputoimet 
 
84 §. Kauppakirja 
85 §. Alus- ja autokiinnityksen kuolettami-
nen 
86 §. Kiinteistöön kohdistuvan kiinnityksen 
kuolettaminen 
87 §. Ilmoitukset kirjaamisviranomaisille 
88 §. Kiinnitysasiakirjan kuolettaminen 
 
6 luku. Jako ja tilitys 
 
Määritelmiä 
 
1 §. Jako ja tilitys 
 
Jako 
 
2 §. Varojen jako saataville 
3 §. Suhteellisesta jaosta poikkeaminen 
4 §. Varojen kohdentaminen saatavan osille 
5 §. Jakopäätös ja sen sitovuus 
6 §. Jakokeskustelu 
7 §. Yhteisomistus 
8 §. Erilliskertymä 
9 §. Ylijäämä ja korvaus hintojen erotuksesta 
10 §. Vähäinen jako-osa 
11 §. Jakosopimus 
12 §. Jakoilmoitus 
 
 
 

Tilityksen edellytykset ja tilitysmenettely 
 
13 §. Ulosottoperusteen lainvoimaisuus 
14 §. Ulosottovalitus ja täytäntöönpanoriita 
15 §. Tilityksen keskeytys 
16 §. Kuolinpesä 
17 §. Yrityskiinnitys 
18 §. Tilitysmenettely 
19 §. Velkojan palautusvelvollisuus 
20 §. Liikasuorituksen palautus 
 
Varojen säilytys 
 
21 §. Ehdollinen jako-osa 
22 §. Muut varat 
23 §. Erikseen talletus 
24 §. Varojen säilytysaika 
25 §. Oikeus varoihin 
 
7 luku. Muun kuin maksuvelvoitteen täy-
täntöönpano 
 
Häätö 
 
1 §. Häädettävät 
2 §. Muuttokehotus 
3 §. Ilmoitus asunto- ja sosiaaliviranomaisille 
4 §. Muuttopäivä 
5 §. Häädön toimittaminen 
6 §. Häädettävän omaisuus 
7 §. Omaisuuden ulosmittaus ja myyminen 
8 §. Häätö uhkasakolla 
 
Luovutusvelvoite 
 
9 §. Luovutusvelvoitteen täytäntöönpano 
10 §. Häätöä edellyttävä luovutusvelvoite 
11 §. Luovutusvelvoitteen täytäntöönpano 
uhkasakolla 
 
Tekemisvelvoite 
 
12 §. Tekemisvelvoitteen täytäntöönpano 
13 §. Teettämisuhan asettaminen 
14 §. Tekemisvelvoitteen täytäntöönpano 
uhkasakolla 
15 §. Henkilökohtainen tekemisvelvoite 
 
Kieltovelvoite 
 
16 §. Kieltovelvoitteen täytäntöönpano 
17 §. Kiellon rikkomisen estäminen 
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8 luku. Turvaamistoimipäätöksen täytän-
töönpano 
 
Soveltamisala ja edellytykset 
 
1 §. Soveltamisala 
2 §. Hakijan asettama vakuus 
3 §. Vastaajan asettama vakuus 
4 §. Pääasia 
 
Menettely 
 
5 §. Vireilletulo- ja ennakkoilmoitus 
6 §. Takavarikon kohde 
7 §. Takavarikon täytäntöönpano 
8 §. Takavarikon oikeusvaikutukset 
9 §. Muun turvaamistoimen täytäntöönpano 
10 §. Toimitsija 
11 §. Täytäntöönpanokulut 
12 §. Lain muiden säännösten noudattaminen 
 
Ulosottomiehen määräämä turvaamistoimi 
 
13 §. Täytäntöönpanon turvaaminen 
14 §. Takaisinsaannin turvaaminen 
15 §. Takaisinsaantia turvaavan takavarikon 
voimassaolo 
 
9 luku. Täytäntöönpanokulut 
 
1 §. Kulujen maksuvelvollisuus 
2 §. Kulujen perintä 
3 §. Hakijan kuluennakko 
4 §. Vastaajan kuluennakko 
5 §. Turhiksi jääneet kulut 
 
10 luku. Itseoikaisu, täytäntöönpanoriita 
ja täytäntöönpanon keskeyttäminen 
 
Itseoikaisu 
 
1 §. Asiavirheen oikaisu 
2 §. Oikaisun esteet 
3 §. Kirjoitusvirheen oikaisu 
4 §. Oikaisupäätös ja muutoksenhaku 
5 §. Oikaisupäätöksen tiedoksianto ja täytän-
töönpano 
 
Täytäntöönpanoriita 
 
6 §. Täytäntöönpanoriitana käsiteltävät asiat 
7 §. Osoituksen antaminen 

8 §. Asianosaiset ja kuuleminen 
9 §. Osoituksen antamisen esteet 
10 §. Osoituksen sisältö ja tiedoksianto 
11 §. Muutoksenhaku 
12 §. Kanteen nostaminen ja sen laiminlyönti 
13 §. Kanne ilman osoitusta 
14 §. Toimivaltainen käräjäoikeus 
15 §. Käsittely tuomioistuimessa 
16 §. Vaikutus ulosottoasian käsittelyyn 
17 §. Täytäntöönpanoriidan ja valituksen 
suhde 
18 §. Oikeudenkäyntikulut 
 
Täytäntöönpanon keskeyttäminen 
 
19 §. Ulosottomiehen keskeytyspäätös 
20 §. Tuomioistuimen keskeytysmääräys 
21 §. Keskeytysmääräyksen perusteet 
22 §. Keskeytysmääräyksen sisältö 
23 §. Keskeytysmääräyksen voimassaolo 
24 §. Vaikutus täytäntöönpanoon 
25 §. Muutoksenhaku 
26 §. Peruuttamistoimien kielto tai keskeytys 
 
11 luku. Muutoksenhaku ulosottomiehen 
menettelyyn 
 
Valitus 
 
1 §. Valitusoikeus 
2 §. Toimivaltainen tuomioistuin 
3 §. Valituksen tekeminen ja peruuttaminen 
4 §. Valituksen vireilletulo 
5 §. Valituksen määräaika 
6 §. Määräajan laskeminen 
7 §. Uusi määräaika 
8 §. Valituskirjelmän sisältö 
9 §. Valituksen vaikutus täytäntöönpanoon 
10 §. Ulosottomiehen lausunto 
11 §. Lausunnon sisältö 
12 §. Itseoikaisu valituksen yhteydessä 
13 §. Valitusosoitus 
14 §. Valitusosoituksen sisältö 
 
Valituksen käsittely tuomioistuimessa 
 
15 §. Käsittelyjärjestys käräjäoikeudessa 
16 §. Tutkinnan laajuus 
17 §. Itseoikaisupäätöksen vaikutus 
18 §. Osoitus kantelun tekemiseen 
19 §. Jatkovalitus 
20 §. Oikeudenkäyntikulut 
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12 luku. Erinäiset säännökset 
 
1 §. Tarkemmat säännökset 
2 §. Ohjeet ja määräykset 
 

13 luku. Voimaantulo- ja siirtymäsään-
nökset 
 
1 §. Voimaantulo 
2 §. Siirtymäsäännökset 
3 §. Viittaussäännökset 

 
 
 
 
 


