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Laki
ulosottokaaren väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan väliaikaisesti ulosottokaaren (705/2007) 1 luvun 20 §, 3 luvun 21 §, 4 luvun

6, 51, 52 ja 64 § sekä 7 luvun 4 §, sellaisina kuin niistä ovat 4 luvun 51 ja 64 § osaksi laissa
60/2018, seuraavasti:

1 luku

Yleiset säännökset

20 §

Avoimuuden vaatimus

Ulosottomiehen tulee tiedustelun johdosta ja havaitessaan tilanteen niin vaativan oma-
toimisesti ilmoittaa velalliselle tämän oikeudesta pyytää ulosoton määrän rajoittamista
sekä antaa asianosaisille tarvittaessa muuta ohjausta ulosottoasiassa ja tietoja täytäntöön-
panon vaiheesta sekä muista heille merkityksellisistä seikoista. Ulosottomiehen tulee an-
taa asianosaisille tietoa covid-19-epidemian tai siitä johtuvien poikkeusolojen perusteella
annettavista täytäntöönpanoa rajoittavista säännöksistä.

3 luku

Yleiset menettelysäännökset

21 §

Joutuisuusvaatimus

Täytäntöönpanotoimitus on pidettävä ja muut täytäntöönpanotoimet suoritettava ilman
aiheetonta viivytystä. Täytäntöönpanotoimia saadaan kuitenkin lykätä, jos sitä voidaan pi-
tää vastaajan edun mukaisena eikä lykkääminen aiheuta hakijalle erityistä haittaa. Covid-
19-epidemian tai siitä johtuvien poikkeusolojen aiheuttaman lisäajan tarve on huomioita-
va tehtäessä täytäntöönpanotoimia tai asetettaessa määräaikoja ulosoton hakijoille tai vas-
taajille. Jos toimitukselle on säädetty määräaika, sitä on noudatettava.
HE 157/2020
LaVM 8/2020
EV 122/2020
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4 luku

Ulosmittaus

6 §

Maksuaika

Jollei velallinen maksa hakijan saatavaa viimeistään maksukehotuksessa asetettuna
määräpäivänä, toimitetaan ulosmittaus. Ulosottomies saa kuitenkin antaa velalliselle
pyynnöstä maksuaikaa, jos velallinen todennäköisesti maksaa saatavan maksuaikaa saa-
tuaan. Maksuaikaa voidaan antaa enintään kuusi kuukautta maksukehotuksen määräpäi-
västä laskettuna. Jos velallinen osoittaa hakijan siihen suostuneen, maksuaikaa voidaan
antaa tätä pitempi aika hakemuksen raukeamatta, ei kuitenkaan yli kahtatoista kuukautta.
Tarvittaessa ulosottomies saa toimittaa maksuaikana turvaavan ulosmittauksen.

Ilman hakijan suostumusta ulosottomies ei saa antaa maksuaikaa, jos perittävänä on
lapsen elatusapu.

Maksuaikaa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

51 §

Olennaisesti heikentynyt maksukyky

Jos velallisen maksukyky on sairauden, työttömyyden, velallisen maksaman elatus-
avun, covid-19-epidemiasta tai siitä johtuvista poikkeusoloista johtuvan väliaikaisen mak-
suvaikeuden taikka muun erityisen syyn vuoksi olennaisesti heikentynyt, palkasta ulosmi-
tataan toistaiseksi tai määrättynä aikana säännönmukaista pienempi määrä.

52 §

Vapaakuukausien perusteet

Sen jälkeen, kun palkan ulosmittaus on jatkunut yhtäjaksoisesti tai lähes yhtäjaksoisesti
vuoden, ulosmittaus on keskeytettävä määräajaksi (vapaakuukaudet), jos:

1) ulosmittaus on toimitettu tämän luvun 49 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuna
tulorajaulosmittauksena;

2) velallisen välttämättömät asumiskustannukset tai muut elinkustannukset ovat hänel-
le ulosmittauksen jälkeen jäävään määrään nähden korkeat;

3) velalliselle on aiheutunut covid-19-epidemiasta tai siitä johtuvista poikkeusoloista
johtuva väliaikainen maksuvaikeus; tai

4) keskeyttämiseen on muu erityinen syy.
Velalliselle voidaan antaa vapaakuukausia myös, jos hänelle on aiheutunut covid-19-

epidemiasta tai siitä johtuvista poikkeusoloista väliaikainen maksuvaikeus, vaikka ulos-
mittaus ei ole jatkunut yhtäjaksoisesti tai lähes yhtäjaksoisesti yhtä vuotta.

64 §

Luonnollisen henkilön toistuva elinkeinotulo

Jos velallinen on elinkeinoa harjoittava luonnollinen henkilö, hänen saamastaan toistu-
vasta elinkeinotulosta jätetään ulosmittaamatta viisi kuudesosaa. Velalliselle voidaan jät-
tää:

1) tätä enemmän, jos velallinen voi siten jatkaa elinkeinotoimintaa, on ryhtynyt elin-
keinonharjoittajaksi pitkän työttömyyden jälkeen tai jos velallisen maksukyky on covid-
19-epidemiasta tai siitä johtuvista poikkeusoloista johtuvan väliaikaisen syyn tai muun
erityisen syyn vuoksi olennaisesti heikentynyt; tai
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2) tätä vähemmän, jos sitä voidaan pitää velallisen varallisuusasemaan nähden koh-
tuullisena tai jos velallinen on olennaisesti laiminlyönyt elinkeinoonsa liittyviä maksuvel-
voitteita.

Lisäksi noudatetaan soveltuvin osin, mitä suojaosuudesta, menettelystä sekä maksu-
suunnitelmasta ja maksusopimuksesta palkan ulosmittauksessa säädetään.

Tuki, jonka luonnollinen henkilö saa julkisyhteisöltä elinkeinoansa varten, ulosmita-
taan 1 momentin mukaisesti. Eräiden määrätarkoitukseen myönnettyjen varojen ulosmit-
tauskiellosta säädetään tämän luvun 19 §:n 1 momentin 6 kohdassa.

7 luku

Muun kuin maksuvelvoitteen täytäntöönpano

4 §

Muuttopäivä

Ulosottomies ei saa ilman painavaa syytä määrätä muuttopäivää aikaisemmaksi kuin
viikko eikä myöhemmäksi kuin kaksi viikkoa muuttokehotuksen tiedoksisaantipäivästä.
Määrättyä muuttopäivää voidaan lykätä, jollei siitä aiheudu hakijalle tuntuvaa haittaa.
Häätö on kuitenkin toimitettava neljän kuukauden kuluessa asian vireilletulosta, jollei co-
vid-19-epidemiasta tai siitä johtuvista poikkeusoloista taikka muusta erityisen painavasta
seikasta pitempään lykkäämiseen ole perusteltua syytä. Hakijan suostumuksella häätöä
voidaan lykätä hakemuksen peruuntumatta enintään kaksitoista kuukautta asian vireilletu-
losta. Lykkäystä koskevaan ulosottomiehen päätökseen ei saa hakea muutosta.

Hakijan vaatimuksesta häädettävän on maksettava hakijalle vuokra lykkäyksen ajalta
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 lopettaminen tai
muu siihen rinnastettava häätö, häätö on toimeenpantava muuttopäivää määräämättä niin
pian kuin se kohtuudella käy päinsä.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2020 ja on voimassa 30 päivään huh-

tikuuta 2021.
Tätä lakia sovelletaan myös tämän lain voimaan tullessa vireillä oleviin tässä laissa tar-

koitettuihin asioihin.

Helsingissä 29 päivänä lokakuuta 2020
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