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Perustuslakivaliokunnalle

Hallituksen esitys Eduskunnalle ulosottokaareksi ja laiksi verojen ja maksujen täytäntöönpanosta sekä
eräiksi niihin liittyviksi laeiksi (HE 83/2006 vp)



1 Yleistä esityksestä

Esitys on viimeinen ulosottolainsäädäntöä koskevan kokonaisuudistuksen vaihe, jossa kootaan aikaisemmat
osauudistukset (1996, 2003 ja 2006 sekä useita pienempiä uudistuksia). Vuoden 1895 ulosottolaki kumottaisiin
ja säädettäisiin uusi ulosottokaan. Verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annettu laki korvattaisiin
uudella lailla verojen ja maksujen täytäntöönpanosta.

Uudistusten yleisenä tavoitteena on ollut tehokas, mutta kohtuullinen ja eri osapuolten oikeusturvasta
huolehtiva ulosotto.

Ulosotossa käsitellään suuria asiamääriä. Vuonna 2005 ulosottoon saapui 2,2 miljoonaa asiaa (3,0 miljardia
euroa). Ulosottovelallisia oli vuoden 2005 lopussa 261 000.

Valtaosa ehdotetuista ulosottokaaren säännöksistä on samansisältöisiä kuin aiemmissa ulosottolain
osauudistuksissa:

- Luvut   1-3  ja  7   on  uudistettu  vuonna  2003.   Säännökset  ovat  olleet  tuolloin
perustuslakivaliokunnan arvioitavina (PeVL 12/2002 vp).
Luvut 4-6 on uudistettu kuluvana vuotena. Säännöksissä ei ole ollut perustuslain kannalta ongelmallisia
kohtia (HE 13/2005 vp s. 198).

Keskeisiä uudistusehdotuksia nyt käsiteltävässä esityksessä ovat:
- ulosoton organisaation uudistaminen saatavan

lopullinen vanhentuminen
- alaikäisten velallisten aseman parantaminen

Lisäksi uudistettaisiin pienin asiatarkistuksin säännökset, jotka koskevat turvaamistoimipäätöksen
täytäntöönpanoa (UK 8 luku), täytäntöönpanokuluja (9 luku), itseoikaisua, täytäntöönpanoriitaa ja
täytäntöönpanon keskeyttämistä (10 luku) sekä muutoksenhakua (11 luku).

Verotäytäntöönpanolaki uudistettaisiin teknisesti ja siihen tehtäisiin vähäisiä asiatarkistuksia.

Hallituksen esityksessä (s. 102) on arvioitu ehdotusten suhdetta perustuslakiin.
2 Saatavan lopullinen vanhentuminen (UK 2:24-28)

2.1 Nykytila

Ulosottolain kokonaisuudistuksen 1.3.2004 voimaan tulleessa 2. vaiheessa ulosottoperusteelle (tuomiolle)
säädettiin täytäntöönpanokelpoisuuden määräaika (15/20 vuotta). Määräaika koskee vain luonnollisia henkilöitä
velallisena. Saatava voidaan periä takasijalla kuolinpesästä.

Tuomioistuin voi poikkeuksellisesti jatkaa ulosoton määräaikaa 10 vuodella, jos velallinen on olennaisesti
vaikeuttanut velkojan maksunsaantia. Jatkamiskanne on nostettava kahdessa vuodessa alkuperäisen määräajan
päättymisestä.

Määräaikaa koskevaa sääntelyä sovelletaan taannehtivasti siten, että ensimmäiset velalliset vapautuvat
ulosotosta 1.3.2008.

2.2 Ehdotus



Nyt ehdotetaan, että saatava vanhentuisi lopullisesti, kun 15/20 vuotta tulee täyteen. Mahdollisuus periä saatava
kuolinpesästä poistuisi. Takaaja vapautuisi velkavastuusta samanaikaisesti päävelallisen kanssa. Määräajan
jatkamisen edellytyksiä selvennettäisiin.

Lopullinen vanhentuminen olisi samalla tavalla taannehtivaa kuin ulosottoperusteen määräaika. Ensimmäisten
velallisten saatavat vanhentuvat siis 1.3.2008. Lopullinen varmuus siitä, ettei jatkamiskanneriakaan ole nostettu,
olisi 1.3.2010.

Järjestelmä koskisi vain sellaisia saatavia, joista on tuomio. Esitykseen ei sisälly ehdotusta toissijaisesta,
erääntymisestä laskettavasta lopullisesta vanhentumisesta.
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vanhentumisaikojen mukaisesti (5 vuoden välein tuomion antamisen jälkeen).

2.3 Ehdotuksen tavoitteet ja vaikutukset

Ehdotuksen tavoitteena on:
saada lopullinen ratkaisu kymmenille tuhansille lamavelallisille

- aikaansaada luottoyhteiskunnassa tulevaisuuteen ulottuva "reilu" pelisääntö viimekätiseksi ylivelkatilanteen
ratkaisukeinoksi

- ylläpitää maksumoraalia ja estää harmaata taloutta
- vähentää yhteiskunnalle ylivelkaongelmista aiheutuvia kustannuksia

Vuonna 2008 vanhentuva saatavakanta on nimellisesti varsin suuri (noin 1,6 miljardia euroa). Lama-ajan
saatavien vanhentumisesta vuosittainen menetys on arviolta 8 miljoonaa euroa vuodessa ("normaaliaikojen"
lainakannan osalta arviolta 1-2 miljoonaa euroa vuodessa).

Edellä mainitut menetykset aiheutuvat jo voimassa olevasta laista (ulosoton määräaikaisuus). Lopullisen
vanhentumisen ei oleteta aiheuttavan olennaista lisämenetystä velkojille.

2.4 Suhde perustuslakiin
Ulosoton määräaikaisuutta koskenut ehdotus oli perustuslakivaliokunnan arvioitavana (PeVL 12/2002 s. 2).
Valiokunta arvioi ehdotusta velkojien omaisuuden suojan ja oikeusturvan kannalta. Valiokunta katsoi mm., että
pysyvän ylivelkaantumisen estäminen ja ylivelkaantumiseen liittyvien haittojen vähentäminen ovat
perusoikeusjärjestelmän kannalta h^äksyttäviä perusteita rajoittaa omaisuuden suojaa. Määräajat olivat
sääntelyn suhteellisuuden näkökulmasta riittävän pitkiä, eikä sääntely muodostunut velkojien kannalta
kohtuuttomaksi. Perustuslakivaliokunta ehdotti kuitenkin harkittavaksi, että sääntelyn ulkopuolelle rajataan
velalliset, jotka ovat toimineet lainvastaisella tavalla velkojien vahingoksi. Tämän johdosta, lakivaliokunnan
ehdotuksesta lakiin otettiinkin säännökset määräajan jatkamisesta väärinkäytöstapauksissa.

Perustuslakivaliokunnan jo arvioimaan, voimassa olevaan lakiin verrattuna nyt tehty ehdotus merkitsee vain
sitä, että tuomion täytäntöönpanokelpoisuuden päättyessä kyseinen saatava samalla vanhentuu lopullisesti.
Ehdotuksella on vastaavat tavoitteet kuin ulosoton määräaikaisuudella. Saatavan lopullinen vanhentuminen on
tarpeen erityisesti nykyisestä sääntelystä velallisille aiheutuvien ongelmien ja epäselvyyksien poistamiseksi.
Saatavan lopullisella vanhentumisella on keskeinen merkitys velallisten taloudellisen toimintakyvyn ja
varmuuden suhteen. Ehdotus ei toisaalta ole velkojien kannalta kohtuuton, eikä se aiheuta merkittävää
lisämenetystä. Määräajat ovat pitkiä. Suomalainen ulosotto on nykyisin varsin tehokasta, ja ulosottolain
uudistuksissa velkojien asema on monin tavoin parantunut, esimerkiksi saatavien passiivirekisteröinnin myötä.
Väärinkäytöstilanteissa perintää voidaan jatkaa 10 vuodella. Ehdotetun julkisuuslain muutoksen mukaan
velkojalla olisi oikeus saada ulosottomiehellä tietoja jatkamiskannetta varten (9. lakiehdotus). Ulosoton



määräaikaisuutta koskeva siirtymäaika on ollut myös lopullisen vanhentumisen kannalta riittävä. Nykyisen
epäselvän tilanteen pysyttäminen ei ole perusteltavissa.

3 Muuta

Ulosottomiehen täytäntöönpanotoimesta tai päätöksestä voidaan valittaa käräjäoikeuteen. Esityksessä ei
ehdoteta muutosta siihen nykyiseen sääntöön, ettei ulosottovalitusta yleensä voida tutkia enää sen jälkeen, kun
kertyneet rahavarat on lopullisesti tilitetty velkojille (UK 11:1.2). Kyseessä on ulosotossa jo vanhastaan
voimassa ollut sääntö. Olisi velkojien oikeusturvan kannalta ongelmallista, jos viranomaisen jo maksamat varat
perittäisiin heiltä takaisin, mahdollisesti vasta pitkän ajan kuluttua. Velkojalla on oikeus saada suoritus
tuomiossa tai muussa ulosottoperusteessa vahvistetulle saatavalleen, ja hänellä on perusteltu odotus siitä, että
hän saa pitää valtion täytäntöönpanoviranomaisen hänen lailliselle saatavalleen tilittämän suorituksen. Velkoja
ei yleensä voi määrätä esimerkiksi, mitä omaisuutta ulosottomies ulosmittaa. Takaisinperintä olisi kohtuutonta
erityisesti, jos velkoja on heikossa asemassa oleva yksityishenkilö, kuten elatusapua saanut lapsi tai rikoksen
uhri. Perustellumpi ratkaisu on se, ettei varoja tilitetä velkojille silloin, kun se vaarantaisi muutoksenhaun.
Tilityksen keskeytystä koskeva säännös onkin otettu lakiin kokonaisuudistuksen 3. vaiheessa (UK 6:15).
Säännös turvaa riittävästi muutoksenhakijan oikeusturvan. Tilityskään ei estä vaatimasta esimerkiksi
vahingonkorvausta valtiolta.

Kuten nykyisinkin, verotäytäntöönpanolaissa tarkoitetut saatavat olisivat suoraan ulosottokelpoisia, toisin
sanoen ne voitaisiin periä ulosotossa ilman ulosottokaaressa tarkoitettua tuomiota tai muuta ulosottoperustetta
(VeröTPL 1 ja 3 §). Sääntelyä kuitenkin täsmennettäisiin. Suoraan ulosottokelpoisia olisivat vero ja julkinen
maksu sekä niille säädetty viivästyskorkoja korotus. Muu julkisoikeudellinen tai siihen rinnastettava saatava
voitaisiin tietyin laissa mainituin edellytyksin säätää suoraan ulosottokelpoiseksi lailla tai valtioneuvoston
asetuksella. Suoran ulosottokelpoisuuden vastapainona verotäytäntöönpanolaissa olisivat nykyistä vastaavat
oikeusturvatakeet, erityisesti perustevalitus ja täytäntöönpanon keskeytys.

Pe- fp> 1%
Pekka Länsineva
OTT, valtiosääntöoikeuden dosentti
julkisoikeuden yliassistentti Turun yliopisto

Eduskunnan perustuslakivaliokunta 4.10.2006

Asia: Hallituksen esitys n:o 83/2006 vp laiksi ulosottokaareksi ym.

Hallituksen käsillä oleva esitys uudeksi ulosottokaareksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi sisältää vain

osittain kokonaan uudensisältöisiä säännösehdotuksia ja vastaavasti merkittävä osa ehdotuksen säännöksistä

perustuu jo aiemmin eduskunnassa hyväksyttyihin ulosottolain osittaisuudistuksiin. Kuitenkin vain osa



aiemmin hyväksytyistä uudistuksista on ollut perustuslakivaliokunnan tutkittavana (HE 216/2001 vp, PeVL

12/2002 vp) ja osa taas on säädetty ilman valiokunnan myötävaikutusta (eritysesti HE 13/2005 vp, johon

perustuvat säännökset tulevat voimaan 1.1.2007). Nähdäkseni nyt on siis tarpeen arvioida esityksen

perustuslainmukaisuutta ainakin niiden säännösten osalta, jotka eivät ole aiemmin olleet

perustuslakivaliokunnan tutkittavana. Ei siis riitä, että asiaa arvioitaisiin nyt vain hallituksen esitykseen

sisältyvien kokonaan uusien säännösten ja/tai muiden esityksen säätämisjärjestysperusteluissa mainittujen

seikkojen osalta, vaan käsillä oleva esitys tarjoaa mahdollisuuden arvioida ulosottolain kokonaisuutta perustus-

lain kannalta.

Yleisarviona näyttää siltä, että esityksessä on pyritty ottamaan monipuolisesti huomioon eri henkilötahojen

perusoikeuksiin liittyviä suojantarpeita sekä eduskunnan perustuslakivaliokunnan aiheeseen liittyvää

tulkintakäytäntöä.
Saatavan lopullinen vanhentuminen (2 luku 27§)

Tämän säännöksen osalta hallituksen esityksen säätämisjärjestysperustelut ovat vakuuttavat ja monipuoliset.

Perustelujen pohjalta käy ilmeiseksi, että ehdotusta on punnittu monipuolisella tavalla ottaen asianmukaisesti

huomioon niin velallisten kuin velkojienkin perusoikeudet sekä asiaan liittyvät yleiset edut. Esitykseen ei liity

valtiosääntöoikeudellisia ongelmia.

Valituskielto lopullisen tilityksen jälkeen (11 luku 1.2 §)

Kysymyksessä ei ole uusi säännös, vaan hallitus esittää voimassa olevan säännöksen säilyttämistä ennallaan,

vaikka korkeimman oikeuden (2004:62) mukaan säännöksen tulkinta johtikin eräässä tapauksessa tilanteeseen,

jota ei voitu pitää asianmukaisena PL 21 §:n oikeusturvavaatimuksen kannalta. Kyseisessä tapauksessa

ongelma aiheutui erityisesti siitä, että ulosottomies oli tilittänyt ulosmitatut varat velkojalle ennen valitusajan

umpeutumista, minkä vuoksi sivullisen tekemää ulosottovalitusta ei enää voitu tutkia. Nähdäkseni tilityksen

keskeyttämistä koskeva säännös (6 luku 15 §) korjaa oikeustilaa riittävästi kun lisäksi otetaan huomioon, että

sivullisella on käytettävissään eräitä muita oikeussuojakeinoja. Hallituksen esittämillä perusteluilla tämä

sääntelyko-konaisuus nähdäkseni siis täyttänee PL 21 §:n mukaiset vaatimukset.

Julkisoikeudellisen maksun suora ulosottokelpoisuus asetukseen perustuen (2. lakiehdotus, 3.2 §)



Pidän tältäkin osin hyväksyttävänä hallituksen esityksestä ilmenevää käsitystä siitä, että yksilön oikeuksien ja

velvollisuuksien perusteista säädetään tältä osin riittävän yksityiskohtaisesti lain tasolla, ja ettei asetuksen

antajalle delegoida tässä asiassa PL 80 §:n vastaisesti toimivaltuuksia.

Tietojen luovuttaminen luottotietotoiminnan harjoittajille ja viranomaisten välillä (mm. 1 luku 32-35 § ja 3 luku

69-73 §)

Esityksen sääntely on näiltä osin melko avointa ja väljää, ja siinä tuntuvat painottuvan enemmän viranomais-ja

luottotietotoiminnan tarpeet kuin yksilön tietosuojan mahdollisimman kattava varmistaminen. Toisaalta

kyseinen sääntely vastannee pitkälti sitä, joka on ollut vuonna 2002 perustuslakivaliokunnan tutkittavana, joten

ko. sääntelyyn ei liittyne vakavia perusoikeusongelmia.

Lainvoimaa vailla olevan häätötuomion täytäntöönpano (2 luku 6 §) ja häädettävän omaisuus (7 luku 6 §)

Näitäkin vastaavat säännökset ovat oljm perustuslakivaliokunnan arvioitavana, mutta herää kuitenkin

kysymys sen suhteen, onko lainvoimaa vailla olevan häätötuomion täytäntöönpano aivan välttämätöntä

hakijatahon oikeusaseman kannalta ja oikeassa suhteessa siihen, että kysymys on yksilöiden ja perheiden

oikeudesta asuntoon (PL 19.4 §). Häädettävän omaisuuden osalta olisi perustuslain näkökulmasta suotavaa, että

viranomaisten velvoitteita huolehtia ko. omaisuudesta terävöitettäisiin. Nyt sääntely antaa vaikutelman, että

viranomaistoiminnan sujuvuuden varmistamiseksi häädettävän omaisuuteen voidaan suhtautua

leväperäisemmin kuin omaisuudensuojan kannalta on asianmukaista.

Muita sisällöllisiä huomautuksia:

- Virka-apusäännös (erit. 3 luku 108 §) on väljä.

- 3 luku 109 §: Varmistettava, että ulkopuolisen asiantuntijan käyttäminen täyttää PL 124 §:n vaatimukset

- 3 luku 111 §: Kyseinen vahingonkorvaussäännös on niin väljästi muotoiltu, ettei sääntely välttämättä takaa

viranomaistoiminnan riittävää ennakoitavuutta ja johdonmukaisuutta.
Terminologisia seikkoja:

- Lain otsikko: Voidaan kysyä, onko eduskuntalakia nykyisen perustuslain aikana asianmukaista nimetä

vanhahtavalla 1734 lain otsikointitapaa vastaavalla "retro"-henkisellä nimikkeellä.



- 1 luvun 10 §:ssä yleisiin tuomioistuimiin viittaava termi "muutoksenhakuviranomainen" ei ole

asianmukainen.

Edellä esittämilläni huomautuksilla ei ole vaikutusta lakiehdotuksen säätämisjärjestykseen.



Mikael Hiden

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA   4.10.2006 KELLO 9.30 HE
83/06 vp ulosottokaareksi ja laiksi verojen ja maksujen
täytäntöönpanosta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Kuten esityksen pääasiallisen sisällön kuvauksessa todetaan, ehdotus ulosottokaareksi perustuu

suurelta osin aiempiin ulosottolain osittaisuudistuksiin. Esitykseen sisältyy tämän vuoksi

säännöstöjä, joiden hyväksyttävyys perustuslain kannalta on ollut vastikään

arvioitavana   perustuslakivaliokunnassa. Tässä   yhteydessä   ehkä   merkittävin

perustuslakivaliokunnan (tuore) kannanotto on lausunto PeVL 12/02 vp. Olen käynyt

läpi esityksen säätämisjärjestysperustelut ja valikoiden ehdotuksen säännöksiä ja

niiden perusteluja. Tältä pohjalta minusta vaikuttaa valiokunnan tuoreet kannanotot huomioon

ottaen siltä, että lakiehdotuksissa lähinnä vain pari kohtaa vaatii vielä erikseen huomiota

valtiosäännön kannalta. Näitä kohtia ovat saatavan lopullista vanhentumista (velkavastuun

enimmäiskestoa) koskevan säännöksen sisällyttäminen ulosottokaareen (1. lakiehdotus) sekä

verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annettavaan lakiin (2. lakiehdotus) sisältyvä suoraa

ulosottokelpoisuutta koskeva valtuutus. Käsittelen näitä kohtia seuraavassa.

Uutta ulosottokaarta koskevan ehdotuksen 2 luvun 27 §:n mukaan velallisen maksuvelvollisuus

lakkaa ja saatava vanhentuu lopullisesti silLin kun ulosottoperusteen määräaika kuluu umpeen.

Ulosottoperusteita ovat saman luvun 2 §:ssä mainitut asiakirjat, joissa vastaajalle on asetettu

laissa tarkoitettu velvoite tai määrätty turvaamistoimi. Ulosottoperusteen    olemassaolo    on

edellytys    ulosottoasian    vireilletulolle   ja täytäntöönpanolle. Ulosottoperuste on saman luvun

24 §:n mukaan täytäntöönpanokelpoinen 15 vuoden ajan, jos siinä on kysymys luonnolliselle
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henkilölle asetetusta maksuvelvoitteesta, kuitenkin niin, että määräaika on 20 vuotta, jos

ulosottoperusteessa tarkoitettu velkoja on luonnollinen henkilö tai jos korvaussaatava perustuu

rikokseen, josta velallinen on tuomittu vankeusrangaistukseen tai yhdyskuntapalveluun.

Velkojan hakemuksesta tuomioistuin voi määrätä tämän määräajan jatkumaan vielä 10 vuotta,

jos velallinen on alkuperäisen määräajan kuluessa oleellisesti vaikeuttanut velkojan

maksusaantia saman luvun 26 §:ssä tarkemmin osoitetuilla, sopimattomiksi katsotuilla tavoilla.

Jos olen oikein käsittänyt, ulosottoperustetta ja sen määräaikaisuutta koskevat ehdotuksen

säännökset vastaavat ainakin oleellisilta osin nykyisiä säännöksiä. Ulosottoperusteen (sen

täytäntöönpanokelpoisuuden) määräajan päättyminen ei nykyisten säännösten mukaan

kuitenkaan merkitse velallisen maksuvelvollisuuden lakkaamista ja saatavan lopullista

vanhenemista. Uusi säännös (em. 27 §) saatavan lopullisesta vanhentumisesta merkitsee siten

velkojan joidenkin sellaisten oikeuksien tai toimintamahdollisuuksien poistamista, joita

velkojalla nykyisen säännösten mukaan olisi vielä ulosottoperusteen määräajan päättymisen

jälkeenkin. Uutta säännöstä joudutaan tämän vuoksi arvioimaan myös omaisuuden suojan

kannalta , ts. arvioimaan sen rajoittavaa vaikutusta velkojan taloudellisiin intresseihin.

Ehdotuksen 27 §:n mukaan velkojalle jäisi saatavan lopullisen vanhenemisen jälkeenkin vielä ne

oikeudet, jotka vanhentuneeseen velkaan liittyvät velan vanhentumisesta annetun lain

(728/2003) mukaan. Velkoja voi käyttää vanhentunutta saatavaa kuittaukseen, jos kuittauksen

edellytykset ovat täytyneet ennen vanhentumista tai jos osapuolten saatavat liittyvät samaan

oikeussuhteeseen. Vanhentuminen ei myöskään estä velkojaa saamasta suoritusta sellaisesta

vakuudeksi annetusta velallisen omaisuudesta, johon velkojalla on pantti- tai pidätysoikeus.

(Toiseen suuntaan vaikuttaa perusteluissa myös mainittu (s. 42) ko. lain säännös, jonka mukaan

kuluttajavelallisella, yksityistakaajalla ja yksityisellä pantinhaltijalla on oikeus saada takaisin

velkojalta suoritus, jonka hän on tehnyt tietämättä velan olevan vanhentunut.)

Ne oikeudet, joita velkoja menettää nyky säännöstöön verrattuna kun saatava kokonaan

vanhenee ulosottoperusteen määräajan päätyttyä, eivät   ole yleensä kovin merkittäviä.

Sillä, että velkoja on voinut yksityisesti yrittää periä vanhentumatonta saatavaa, ei tässä voine

olla huomattavaa merkitystä, koska velalliset tuskin ovat nytkään olleet taipuvaisia maksamaan

yksityisessä perinnässä velkoja, joita ei ole enää voitu periä ulosottoteitse. Jos olen ymmärtänyt

asetelmia oikein, ehdotetulla saatavien vanhentumisella ulosottoperusteen määräajan päätyttyä

voi olla velkojan (tai muun henkilön) etuja kaventavaa merkitystä lähinnä tilanteissa, joissa



velallisen kuolinpesässä on varallisuutta ja vainajan ulosottokelvoton(kin) velka on lain mukaan

tullut maksaa kuolinpesän varoista, ja osituksessa, jossa tällainen velka on otettu huomioon

puolison omaisuuden vähennyksenä, sekä siinä, että konkurssikin mukaan velkoja on voinut

vaatia kuolinpesän asettamista konkurssiin myös sellaisen saatavan perusteella, jonka

täytäntöönpanokelpoisuus on lakannut. Käsittääkseni voi velkojan edun kannalta huomattavaa

merkitystä tulla näissä tilanteissa olemaan lähinnä vain sillä, että velkoja voisi nykyisten

säännösten mukaan saada varakkaasta kuolinpesästä myös vanhentuneita saataviaan.

Kuinka merkittävänä tätä "menetettävää" etua olisi syytä pitää velkojan omaisuuden suojan

kannalta , on vaikea arvioida. Esityksen perusteluissa todetaan (s. 30, II), että velkoja olisi

voinut yksittäisissä tapauksissa saada huomattavankin suorituksen kuolinpesästä , kun saatavan

määrä olisi moninkertaistunut viivästyskoron vuoksi. Yksittäisiksi jääviä tapauksia ei voida

perusoikeuksien suojan tarkastelussa sivuuttaa. Minusta on kuitenkin perusteltua ottaa tässä

huomioon myös säännösten muodostama kokonaisuus ja miten sitä on arvioitava velkojien

kannalta ja myös velallisten kannalta. Tältä kannalta tarkasteltuna on merkitystä sillä, että nyt

puheena olevat rajoitukset eivät koske tilanteita, joissa velallisena on yhteisö, että velkojalla on

säännönmukaisesti käytettävissään 15 vuoden aika ulosottoperusteen

täytäntöönpanokelpoisuutta, että tämä aika on luonnollisen henkilön ollessa velkojana 20 vuotta

ja että määräaikaan on tiettyjen velallisen sopimattomaksi katsottujen menettelyjen perusteella

mahdollisuus saada 10 vuoden pidennys. Ulosottoperusteen voimassaoloa

(täytäntöönpanokelpoisuutta) koskevan säännöstön voidaan katsoa antavan velkojalle varsin

hyvät mahdollisuudet valvoa etujaan. Voidaan myös todeta, että nyt ehdotettu järjestely ei

merkitse puuttumista itse saatavaan, vaan koskee sen toteuttamismenettelyyn liittyviä

täytäntöönpanoluonteisia säännöstöjä , joiden järjestelymahdollisuuteen tavallisessa laissa on

perustuslakivaliokunnan käytännössä suhtauduttu joustavammin kuin itse etuuden

rajoittamismahdollisuuteen. Ehdotetulle järjestelylle on toisaalta velallisen aseman

kohtuullistamiseen ja selkeyttämiseen liittyviä merkittäviä yhteiskunnallisia perusteita.

Viitatuista syistä lähden siitä, että valiokunnan tähänastisen tulkintakäytännön valossa on

ainakin mahdollista katsoa, että nyt ehdotettu uusi saatavan vanhentumista koskeva säännös ja

siihen liittyvät säännökset eivät ole ristiriidassa omaisuuden perustuslainsuojan kanssa. Parissa

kohden näyttäisi kuitenkin olevan syytä joihinkin lisäkommentteihin.

Kuten perusteluissa (s. 30, II) todetaan, takaajan vastuu päättyy silloin, kun päävelka vanhentuu,

ja mahdollisuus periä saatavaa takaajalta päättyy siten takaajan osalta samanaikaisesti velallisen

kanssa, vaikka takaajaa vastaan annettu tuomio olisikin tuoreempi kuin velallista vastaan annettu
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tuomio. En osaa oikein arvioida, minkälaisia tilanteita käytännössä voisi syntyä esim. sen

vuoksi, että takaajaa vastaan olemassa oleva ulosottoperuste menettäisi merkityksensä, kun

päävelka vanhentuisi uuden säännöksen mukaisesti. Tällaisissakin tilanteissa voidaan joka

tapauksessa ajatella olevan merkitystä kohtuusnäkökohdilla ja sillä että velkojan voidaan

edellyttää tietävän, että takaajan vastuu joka tapauksessa tulee päättymään, jos ja kun päävelka

vanhenee.

Toinen lisäkommentti liittyy voimaantulosäännöksiin. Siirtymäsäännösten 7, kohta merkitsee

sitä, että ko. uutta vanhentumissäännöstä sovelletaan myös ennen lain voimaantuloa annettuihin

ulosottoperusteisiin ja niissä tarkoitettuihin saataviin. Jo voimassa olevat ulosottoperusteet

menettävät merkityksensä aikaisintaan 1.3.2008 ja vastaavasti uudesta vanhentumissäännöksestä

johtuvat saatavan vanhentumiset tapahtuvat aikaisintaan tuona päivänä. Perustuslakivaliokunnan

käytännön valossa voidaan pitää tarpeellisena, että siirtymäsäännöksillä luodaan etuja

mahdollisesti menettäville joka tapauksessa kohtuullisena pidettävä varautumisaika. Tältä

kannalta voitaisiin noin puolentoista vuoden pituista aikaväliä pitää varsin lyhyenä. Minusta

tämän "lyhyyden " arvioinnissa on kuitenkin mahdollista ja syytä panna painoa sille, kuinka

merkittävistä muutoksista velkojan kannalta on tosiasiassa kysymys (jota asiaa on edellä

tarkasteltu) sekä sille, että velkojalla on joka tapauksessa ollut /tulee olemaan käytettävissään

vähintään 15 vuoden aika ulosottoperusteen täytäntöönpanemisessa. Nähdäkseni tässä on

perusteita katsoa, että täytäntöönpanojärjestely ei ole ongelmallinen omaisuudensuojan kannalta.

Nykyisen veroulosottolain (367/1961) 1 §:n 2 momentin mukaan muu julkisoikeudellinen (kuin

vero tai julkinen maksu) tai siihen rinnastettava rahasaaminen saadaan ulosottaa ilman tuomiota

tai päätöstä "kun siitä on laissa tai asetuksessa erityinen säännös". Säännös on ajalta ennen uutta

perustuslakia ja sen 80 §:ssä annettuja säännöksiä asetuksenantovaltuuksista. Verojen ja

maksujen täytäntöönpanoa koskevan lakiehdotuksen (2. lakiehdotus) mukaan tällainen muu

julkisoikeudellinen tai siihen rinnastettava saatava "jonka rahamäärästä tai sen

määräytymisperusteesta säädetään laissa tai valtioneuvoston asetuksessa", on suoraan

täytäntöönpanokelpoinen "jos lailla tai valtioneuvoston asetuksella niin säädetään".

Säännöksessä valtuutetaan lisäksi säätämään valtioneuvoston asetuksella, että "tietynlaisten

laitosten julkisoikeudelliset tai niihin rinnastettavat saatavat" ovat suoraan ulosottokelpoisia.

Samalla valtuutetaan ministeriön asetuksella säätämään, "mitkä ovat näitä laitoksia."

Ehdotettuja asetuksenantovaltuuksia perustellaan lähinnä tarkoituksenmukaisuussyillä ja sillä,

että asianosaisilla on joka tapauksessa oikeusturvakeinona käytettävissään perustevalitus.

Säätämisjärjestysperusteluissa (s. 197) viitataan myös siihen, että suorassa



ulosottokelpoisuudessa ei ole kysymys yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista, joista

on PL 80 §:n mukaan säädettävä lailla.

Minusta ehdotetut asetuksenantovaltuudet eivät ole sillä tavoin ongelmattomia kuin

perusteluissa esitetään. Perustevalitusmahdollisuuden olemassaolosta huolimatta tässä

ollaan järjestelmässä sitä. minkälaisissa yksilön oikeuksia koskevissa asioissa ja millä

tavoin tarvitaan tuomioistuinkäsittelyä ja minkälaisia mahdollisuuksia yksilöllä on ajaa

etujaan tuomioistuinkäsittelyssä. Kysymys ei tietysti ole siitä, että kaikki julkiset maksut

pitäisi       viedä      tuomioistuimeen      ennen täytäntöönpanoa      (vaikka

säätämisjärjestysperusteluissa tällainen kummajainen maalataankin seinälle, s. 107, I). Kysymys

on siitä, että tässä tarkoitettu suora täytäntöönpantavuus on yksilön oikeussuojajärjestelyjen ja

myös täytäntöönpanoa koskevien yleisten järjestelyjen kannalta sillä tavoin merkittävä asia, että

sen peruslinjaukset on PL 80 §:n mukaan tarpeen osoittaa laissa.

Fhdotettu 3 § merkitsee sanamuotonsa mukaan sitä, että lain tasolla edellytetään vain sitä, että

kyseessä on    julkisoikeudellinen tai siihen rinnastettava saatava ja että sen rahamäärästä tai sen

määräytymisperusteesta täytyy säätää vähintään valtioneuvoston asetuksella. Kaikki muut seikat

koko asiassa - julkisoikeudellisen saatavan suorassa täytäntöönpantavuudessa - voidaan ilman

lainsäätäjän ohjausta hoitaa valtioneuvoston asetuksen ja ministeriön asetuksen tasolla . Säännös

ei toisin sanoen lausu mitään siitä, minkälaisista maksuista tai minkälaisiin yhteyksiin hittyvistä

maksuista voisi olla kysymys, voiko maksujen määräämistavalla tai - tasolla olla merkitystä,

minkälaisten ("tietynlaisten" ?) tai millä sektorilla toimivien laitosten yhteydessä suoraa

täytäntöönpantavuutta voitaisiin käyttää, onko massatoimisuudella jotain merkitystä, onko

maksujen kohderyhmällä merkitystä jne. Lain säännöksen yllättävää väljyyttä ei riitä poistamaan

tai korjaamaan se, että perusteluissa esitetään näkökohtia. - Minusta säännöstä pitää täsmentää.

Täsmentäminen ei myöskään ole mikään suuri urakka eikä sen tarvitse mitenkään vaarantaa

säätelytapojen tarkoituksenmukaisuutta.
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Eduskunnan perustuslakivaliokunta 4.10.2006 klo 9.30

Asia: Hallituksen esitys 83/2006 vp laiksi ulosottokaareksi ja laiksi verojen ja maksujen
täytäntöönpanosta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

1. Asian varallisuusoikeudellinen tausta

Lakiesitykseen ulosottokaareksi sisältyy säännös UK 2:27. Sen mukaan luonnolliselta henkilöltä oleva
saatava vanhentuisi lopullisesti silloin, kun ulosottoperusteen määräaika päättyy. Käytännössä tämä aika
olisi saatavan perusteesta ja velkojan henkilöstä riippuen 15 tai 20 vuotta. Ulosottokaan on tarkoitettu
tulemaan voimaan vuoden 2008 alusta. Saatavan lopullista vanhentumista koskevia sääntöjä
sovellettaisiin myös ennen lain voimaantuloa syntyneisiin saataviin. Ensimmäiset ulosotossa olevat
saatavat vanhentuisivat lopullisesti 1.3.2008.

Velkojan oikeus saada velalliselta suoritus velasta on velkasopimusten olennaisin ainesosa. Sopimusten
sitovuus ilmenee velkasuhteissa siten, että saadut velat on maksettava takaisin. Sen vuoksi velallisen
suoritusvelvollisuuteen kohdistuvaa taannehtivaa puuttumista lainsäädännöllä on syytä arvioida erityisesti
velkojan omaisuudensuojan kannalta.

2. Lakiesitykseen ulosottokaareksi sisältyvän saatavan lopullista vanhentumista tarkoittavan
säännöksen arviointi perusoikeusjärjestelmän näkökulmasta

Perustuslakivaliokunnan käytännössäkin vahvistuneen linjauksen mukaisesti omaisuuden
perustuslainsuoja turvaa myös sopimussuhteiden pysyvyyttä. Kielto puuttua taannehtivasti
sopimussuhteiden koskemattomuuteen ei kuitenkaan ole ehdoton. Tällaista puuttumista on arvioitava
perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten valossa (ks. esim. Pe VL 21/2004 vp s. 3/1 ja siinä mainitut
kannanotot).

Myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on pitänyt taannehtivaa puuttumista velkasopimuksiin
mahdollisena (tuomio Bäck v. Suomi 20.7.2004 kohta 68). Ihmisoikeustuomioistuin katsoi, että
taannehtiva puuttuminen vaatii kuitenkin erityisen oikeutuksen verrattuna ei-taannehtivaan puuttumiseen
henkilöiden oikeuteen nauttia omaisuudestaan. Perusoikeuksien rajoitusedellytysten näkökulmasta
tehtävä harkinta on juuri sen selvittämistä, onko tällainen erityinen oikeutus käsillä. Suomen perustuslain
perusoikeussäännösten pohjalta tehtävä harkinta ei siten sisällöllisessä suhteessa eroa tai poikkea
ihmisoikeussopimuksen ensimmäisen lisäpöytäkirjan omaisuudensuoja-artiklan edellyttämästä
harkinnasta.

Lähtökohtana voidaan pitää, että taannehtivan puuttumisen on oltava perusteiltaan hyväksyttävää ja
painavan yhteiskunnallisen tarpeen vaatimaa. Sääntelyn on myös oltava välttämätöntä tämän
hyväksyttävän tarkoituksen saavuttamiseksi sekä otettava oikeasuhtaisesti huomioon eri tahojen intressit.
Lakiesityksen perustavoitteena on luonnollisten henkilöiden elinikäisen velkavastuun ja pysyvän
ylivelkaantumisen estäminen (ks. esim. HE 83/2006 vp s. 32/1 ja s. 102/1). Tämän tavoitteen
saavuttamiseksi on jo aiemmin säädetty ulosottoperusteen määräaikaisuudesta. Ulosottoperusteen



määräaikaisuus on sisältynyt menettelylliseen oikeuteen. Nyt käsiteltävänä oleva lakiesitys jatkaa
varallisuusoikeudellisessa mielessä vielä pitemmälle tämän tavoitteen suuntaan tuomalla samaa tavoitetta
palvelevan säännöstön aineelliseen oikeuteen. Sääntelyä ei kuitenkaan kokonaisuutena arvioiden voida
pitää olennaisena uutuutena. Käytännössä sellaisten saatavien perinnästä, joiden ulosottoperusteen
määräaika on kulunut umpeen, eivät velkojat juurikaan ole saaneet suorituksia (arvioiden mukaan
vuosittain noin 35 miljocnaa euroa yli 1600 miljoonan euron velkapääomalle).

Taannehtivuuden asianmukaisuusharkinnassa on merkitystä myös sillä, onko ehdotettu muutos
välttämätön tavoitteena olevan tarkoituksen saavuttamiseksi. Hallituksen esityksessä on kuvattu nykytilaa
ja muutoksen syitä. Sääntelyn välttämättömyyttä tulee arvioida suhteessa kokemuksiin ulosottoperusteen
määräaikaisuudesta. Hallituksen esityksessä kuvatulla tavalla tuosta sääntelystä on aiheutunut
epäselvyyttä ja oikeudellista epävarmuutta (HE 83/2006 vp s. 23/1). Tällainen epäselvyys ja epävarmuus
ovat erityisen haitallisia silloin, kun velallisina ovat luonnolliset henkilöt. Toisin kuin esimerkiksi
liikeyrityksiltä ei yksityishenkilöiltä voida kohtuudella edellyttää kovin monimutkaisen säännöstön hyvää
tuntemusta. Saatavan lopullinen vanhentuminen esitetyllä tavalla toisi ilman muuta selkeyttä
ylivelkaantuneiden, pakkoperinnän kohteena olevien velallisten tilanteeseen. Sääntelyn selkeyttämisestä
hyötyvät pitkällä aikavälillä myös velkojatahot, koska ammattimaiseen luotonantoon kuuluva
luottoriskien liiketaloudellinen harkinta voidaan tehdä nykyistä varmemmalle pohjalle.

Ihmisoikeustuomioistuimen tuomiossa Bäck v. Suomi (kohta 54) todettiin, ettei kansainvälinen
ihmisoikeustuomioistuin ole lainsäädäntöä antavaan valtioon verrattuna yhtä hyvä harkitsemaan tapaa
käyttää omaisuudensuojan rajoittamiseen liittyvää harkintavaltaa ja sitä, olisiko tilanteessa ollut
käytettävissä vaihtoehtoisia tapoja yhteiskuntapoliittisen tavoitteen saavuttamiseksi. Tämä
välttämättömyysarviointi kuuluu siksi erityisen tähdellisenä perustuslakivaliokunnalle.

Aineellisen varallisuusoikeuden näkökulmasta ehdotetulle sääntelylle ei näyttäisi olevan toimivia
vaihtoehtoja. Saatavien vanhentuminen on perinteinen ja toimiva osa varallisuusoikeuden yleisiä oppeja.
Vanhentumiselle esitettävät yleiset perusteet näyttäisivät olevan lakiesityksen tarkoittamissa tilanteissa
käsillä. Kysymys on pitkään jatkuneen tilanteen vakiinnuttamisesta myös juridisesti: pysyvästi
ylivelkaantunut velallinen, jolla ei ole ollut taloudellisia edellytyksiä päästä velkajärjestelyn piiriin, ei
normaalisti kykene maksamaan takaisin velkaansa. Sen sijaan lakisystemaattisessa mielessä, kuten
hallituksen esityksessä todetaan (HE 83/2006 vp s. 41/11 ja s. 42/1), säännös voisi yhtä hyvin sisältyä
vanhentumislakiin. Lakiesityksessä näiden sääntelyjen välinen suhde on riittävästi selkeytetty
vanhentumisiani 8 §:n 3 momenttiin ehdotetulla viittaussäännöksellä (ks. HE 83/2006 vp s. 42/1).

Olennaisin ja vaikein perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten harkinta kohdistuu siihen, onko
sääntely suhteellisuusvaatimuksen mukaisesti. Sen harkinnassa on syytä noudattaa samoja linjauksia,
jotka vahvistettiin perustuslakivaliokunnan lausunnosta ulosottoperusteen määräaikaisuudesta (PeVL
12/2002 vp). Oikeasuhtaisuuden harkinnan viimekätisenä taustana on velallistahon
varallisuusoikeudellinen ihmisarvo. Kuten hallituksen esityksessä monin kohdin (esim. HE 83/2006 vp s.
41/i ja s. 103/11) tuodaan esiin, päättymätön velkavastuu johtaa helposti toivottomaan taloudelliseen
tilanteeseen ja velallisen sosiaaliseen syrjäytymiseen. Nykyisessä kulutus- ja luottoyhteiskunnassa
ylivelkaantuneiden mahdollisuudet turvata itselleen ja läheisilleen ihmisarvoisen elämän edellytyksiä
heikkenevät olennaisesti. Erityisen tärkeänä lakiesitystä voidaan
pitää 1990-luvun alun taloudellisen laman aikana ylivelkaantuneille. Velkajärjestelyn ulkopuolelle heistä
on jäänyt arvioiden mukaan 20000 - 40000 henkilöä (HE 83/2006 vp s. 103/1). Yksityishenkilövelallisilta
ei voida keskimäärin edellyttää tuon ajan laman liittyneiden voimakkaiden taloudellisten muutosten
ennakoimista. Siksi heidän ei voida oikeudellisessa mielessä katsoa sitoutuneen yhtä vahvasti
luottoriskipositionsa "downsideen" kuin esimerkiksi liikeyritysvelallisten. Toisaalta lakiesityksen
haittavaikutukset velkojataholle jäävät näiden velallisten saatavien vanhentuessa kertaluonteisiksi.
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Oikeasuhtaisuuden harkinnassa on tuon erityistilanteen vaikutusten arvioinnin ohella keskeisesti kysymys
siitä, onko lakiesityksessä muutoinkin otettu riittävällä tavalla huomioon velkojatahon
omaisuudensuojaan perustuvat intressit. Tässä lähtökohtana on, kuten hallituksen esityksessäkin monin
kohdin mainitaan, asianmukaisen rahoitustoiminnan riskipositio. Yksityishenkilöitä luotottaneiden
rahoituslaitosten voidaan edellyttää käyttävän luotonannossaan saatavaa turvaavaa vakuutta. Siksi
asianmukaisen luotonannon todellinen luottoriski muodostuu vakuuden arvon ja velkapääoman välisestä
suhteesta eikä velan koko nimellisarvosta. Suhteellisuusharkinnan pohjaksi on lisäksi syytä ottaa velan
reaaliarvo eikä nimellisarvo. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen harkinnassa käytetäänkin ilmausta
"velan markkina-arvo" siitä kuvitteellisesta rahamäärästä, jolla joku ostaisi maksuhäiriöisen henkilön
saatavan (Bäck v. Suomi kohta 69). Ihmisoikeustuomioistuin antoi myös merkitystä sille, miten pitkään
velka oli ollut hoitamatta ja velkapääoma maksamatta. Velkojataholle aiheutuva tosiasiallinen
taloudellinen menetys siitä, että saatava vanhenee lopullisesti 15 tai 20 vuodessa, jää näin arvioiden
murto-osaan velkojen nimellisarvosta. Kysymys on silti huomattavasta taloudellisesta haitasta. Pidän
siksi välttämättömänä, että lain voimaantuloon liittyy lakiesitykseen sisältyvä siirtymäaika eli noin
puolitoista vuotta. Sen aikana velkojat pystyvät omilla toimenpiteillään jonkin verran pehmentämään
säännöksen vaikutuksia. Uudempaan luototukseen säännös tulee joka tapauksessa soveltumaan ajallisesti
porrastuneena.

Tärkeää oikeasuhtaisuuden kannalta on myös se, että lakiesitys sisältää velkojalle mahdollisuudet puuttua
epäasianmukaisesti toimivien velallistensa saataviin. Jos velallinen on olennaisesti vaikeuttanut velkojan
maksunsaantia, voidaan ulosottoperusteen määräaikaa jatkaa kymmenellä vuodella. Lisäksi, kuten
hallituksen esityksessä (HE 83/2006 vp s. 105/11) todetaan, velkoja voi kohdistaa epäasianmukaisesti
toimineeseen velalliseensa myös yleisen vahingonkorvauskanteen. Näin velkoja saa uuden
ulosottoperusteen tosiasiassa aikaisempaan velkasuhteeseen perustuneelle saatavalleen.

Lopulta suhteellisuusharkinnassa on otettava huomioon ulosoton tehostuminen. Tällä näkökohdalla on
merkitystä nimenomaan taannehtivan puuttumisen vahvuusasteelle. Velkojataho on hyötynyt
ulosottojärjestelmän viime vuosien uudistuksista ja näin velkojan varallisuusoikeudellinen asema on
muodostunut vahvemmaksi kuin mitä se oli sitoumuksen tekohetkellä. Tästä syystä tuon aseman
heikentyminen saatavan lopullisen vanhentumisen säännöksellä ei kokonaisuutena arvioiden heikennä
velkojatahon oikeusasemaa niin paljon kuin ilman tätä tehostumista.

3. Lopulliseen tilitykseen ja suoraan ulosottokelpoisuuteen liittyvät
säätämisjärjestysnäkökohdat

Ulosotto valitusta ei lakiesityksen mukaan voisi tutkia enää sen jälkeen, kun ulosotossa kertyneiden
rahavarojen lopullinen tilitys on toimitettu. Sääntely vastaa velkojan perusteltuja odotuksia siitä, että hän
saa pitää viranomaistoimi] an hänelle tilittämän suorituksen saatavastaan. Pidän säännöstä
asianmukaisena, erityisesti kun muutoksenhakijan oikeusturvaa on muutoin parannettu.
Valtioneuvoston asetukseen perustuva saatavan suora ulosottokelpoisuus rajoittuisi sellaisiin
julkisoikeudellisiin tai niihin rinnastettaviin saataviin, joiden rahamäärä tai sen määräytymisen peruste
käy ilmi laista tai valtioneuvoston asetuksesta. Pidän ehdotettuja valtuussäännöksiä riittävän täsmällisinä
ja tarkkarajaisina.

4. Yhteenveto

Saatavan lopullista vanhentumista koskevat säännökset ovat painavan yhteiskunnallisen tarpeen vaatimia.
Erityisesti on kysymys 1990-luvun alun lamavuosina ylivelkaantuneista ja velkajärjestelyn ulkopuolelle
jääneistä velallisista. Heidän osaltaan tilanteessa voidaan nähdä varallisuusoikeudellisen ihmisarvon
turvaamisen piirteitä ja taloudellisen toimintakelpoisuuden palauttamista. Sääntelylle ei ole yhtä selkeitä
ja toimivia vaihtoehtoja tämän hyväksyttävän tarkoituksen saavuttamiseksi kuin saatavan määräaikainen



lopullinen vanhentuminen. Sääntelyssä on myös otettu oikeasuhtaisesti huomioon velkojatahon intressejä
turvaamalla erityistapauksissa mahdollisuudet jatkaa epäasianmukaisesti toimineiden velallisten saatavien
perimiskelpoisuutta. Tosiasialliset taloudelliset haittavaikutukset jäävät murto-osaan velkojen
nimellisarvosta. Sääntely täyttää myös Euroopan ihmisoikeussopimuksen ensimmäisen lisäpöytäkirjan
omaisuudensuojan vaatimukset. Näillä perusteilla katson, että taannehtiva puuttuminen velkojien
omaisuudensuojan turvaamaan varallisuusoikeudelliseen asemaan ei estä lain säätämistä tavallisessa
lainsäätämisjärjestyksessä. Lakiesityksen lopullista tilitystä ja suoraan ulosottokelpoisuutta koskevat
säännökset eivät nekään edellytä perustuslainsäätämisjärjestyksen käyttämistä.
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Veli-Pekka Viljanen

HE 83/2006 vp ULOSOTTOKAAREKSI JA LAIKSI VEROJEN JA

MAKSUJEN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA SEKÄ ERÄIKSI NIIHIN LIIT-

TYVIKSI LAEIKSI

Eduskunnan perustuslakivaliokunta 4.10.2006

1. Yleistä

Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi ulosottokaan, joka kumoaisi vuodelta 1895 olevan

ulosottolain. Uudistus rakentuu suurelta osin ulosottolain osittaisuudistusten varaan ja sitä voidaan

pääosin luonnehtia kodifioivaksi. Siten osa ulosottokaareen siirrettäväksi ehdotetuista säännöksistä

on jo aikaisemmassa vaiheessa ollut perustuslakivaliokunnan arvioitavana (ks. Pe VL 12/2002 vp).

Uudistuksen laajuuden vuoksi olen rajoittunut lausunnossani tarkastelemaan niitä säännöksiä, joissa

ehdotettu uudistus merkitsee muutosta nykytilaan. Sama ratkaisu on omaksuttu hallituksen

esityksen säätämisjärjestysperusteluissa (HE, s. 102-107). Tästä huolimatta on syytä korostaa, että

ehdotettu hallituksen esitys liikkuu kauttaaltaan hyvin perusoikeusherkällä alueella. Ulosotossa

joudutaan hyvinkin tuntuvasti puuttumaan moniin yksilön perusoikeuksiin. Toiminnan luonteen

vuoksi ulosottoviranomaisten toimivaltuudet ovat pitkälle meneviä ja varsin yleisesti muotoiltuja.

Tämän vuoksi on tärkeää, että perusoikeudet otetaan vakavasti myös käytännön

ulosottotoiminnassa. Ehdotettuja ulosottokaaren säännöksiä on siten tulkittava perusoikeudet

huomioon ottavalla tavalla välttäen perusoikeuksien aiheetonta ja liiallista rajoittamista.

2. Saatavan lopullinen vanhentuminen

Ehdotetun ulosottokaaren 2 luvun 27 §:n mukaan velallisen maksuvelvollisuus lakkaa ja saatava

vanhentuu lopullisesti silloin, kun ulosottoperusteen määräaika kuluu umpeen. Ehdotetun 2 luvun

24 §:n mukaan ulosottoperuste, jossa luonnolliselle henkilölle on asetettu maksuvelvoite, on

täytäntöönpanokelpoinen 15 vuoden ajan. Määräaika on kuitenkin 20 vuotta, jos

ulosottoperusteessa tarkoitettu velkoja on luonnollinen henkilö tai korvaussaatava perustuu

rikokseen, josta velallinen on tuomittu vankeuteen tai yhdyskuntapalveluun. Tuomioistuin voi 2

luvun 26 §:n mukaan tietyin edellytyksin määrätä määräajan jatkumaan 10 vuotta alkuperäisen



määräajan päättymisestä. Edellytyksenä on, että velallinen on laissa tarkoitetulla tavalla olennaisesti

vaikeuttanut velkojan maksunsaantia.

Ehdotetun ulosottokaaren 13 luvun 2 §:n 7 kohdan mukaan säännöstä saatavan

lopullisesta vanhenemisesta sovelletaan myös ennen lain voimaantuloa annettuun ulosottope-

rusteeseen ja siinä tarkoitettuun saatavaan sekä lain voimaan tulleessa vireillä olevaan ulosot-

toasiaan.

Ehdotettua sääntelyä, joka asettaa velkavastuulle 15-30 vuoden enimmäiskeston, on

arvioitava velkojan perustuslaissa turvatun omaisuudensuojan (PL 15 §) näkökulmasta.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on aiemmin lausunnossaan PeVL 12/2002 vp

pitänyt nykyisiä ulosottolain sisältämiä säännöksiä luonnolliselle henkilölle asetetun mak-

suvelvoitteen täytäntöönpanon määräaikaisuudesta perustuslain omaisuudensuojasäännöksen

sallimina. Valiokunta totesi, että tällaiset luonteeltaan täytäntöönpano-oikeudelliset säännökset

voitiin vakiintuneen käsityksen mukaan saattaa omaisuuden suojaan kohdistuvinakin pää-

sääntöisesti voimaan tavallisella lailla. Määräajat olivat valiokunnan mielestä sääntelyn suh-

teellisuuden näkökulmasta riittävän pitkiä, eikä sääntely muodostunut velkojan kannalta koh-

tuuttomaksi.

Valiokunta tarkasteli asiaa myös suhteessa sääntelyn taannehtiviin vaikutuksiin

(valiokunnan taannehtivuusdoktriinista yleisesti ks. esim. PeVL 33/2002 vp, s. 3, PeVL 13/2003 vp,

s. 2). Valiokunnan mielestä pysyvän ylivelkaantumisen estäminen ja ylivelkaantumiseen liittyvien

haittojen vähentäminen olivat perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttäviä perusteita rajoittaa

omaisuuden suojaa. Sääntely oli perusteltu myös sen vuoksi, että elinikäinen tai kohtuuttoman

pitkäkestoinen ulosotto voi oleellisesti heikentää sen kohteena olevan henkilön mahdollisuuksia

elää ihmisarvoista elämää. Valiokunta piti myös ehdotettuja määräaikoja tehokkaan ulosoton

kannalta riittävinä. Määräajat koskivat vain luonnolliselle henkilölle asetettuja maksuvelvoitteita,

joihin liittyvät velkojan tosiasialliset tuotto-odotukset pienenivät ulosoton jatkuessa pitkään.

Täytäntöönpanon määräaikaisuus ei näin olennaisesti heikentänyt velkojan tosiasiallista asemaa.

Kun samalla ulosottomenettelyä ehdotettiin tehostettavaksi, oli ehdotettu sääntely velkojan kannalta

kohtuullinen. Siten perustuslakivaliokunnan mukaan säännökset täytäntöönpanon

määräaikaisuudesta tai taannehtivuudesta eivät vaikuttaneet lakiehdotuksen käsittelyjärjestykseen

(PeVL 12/2002 vp, s. 2-3).

Ehdotettu saatavan lopullinen vanhentuminen ulosottoperusteen määräajan kuluessa

umpeen rakentuu vahvasti samanlaiselle ajattelulle kuin perustuslakivaliokunnan jo aikaisemmin

hyväksymä täytäntöönpanon määräaikaisuus.
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Ehdotuksen taustalla on vahvasti tavoite tukea velallisen palaamista aktiiviseksi

jäseneksi yhteiskuntaan ja poistaa hänelle pysyvästä velkaantumisesta aiheutuvia merkittäviä

ongelmia. Saatavan lopullinen vanhentuminen edistäisi ylivelkaantuneiden henkilöiden saattamista

yhdenvertaiseen asemaan suhteessa muihin luonnollisiin henkilöihin (ks. HE, s. 22-24, 28-31).

Kyse on perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävästä ja yhteiskunnallisesti painavasta

perusteesta rajoittaa velkojan omaisuudensuojaa.

Kuten hallituksen esityksessä todetaan, velallisten ei voida otaksua olevan halukkaita

vapaaehtoisesti maksamaan saatavaa, jota ei enää nykyistenkään säännösten mukaan voida periä

ulosotossa. Ehdotus ei näin ollen ilmeisesti vähennä velkojien kertymiä kovinkaan oleellisesti siitä,

mitä jo seuraa ulosottoperusteen määräaikaisuudesta, joskin yksittäistapauksessa säännöksellä

saattaa olla velkojalle varallisuusoikeudellista merkitystä.

Arvioitaessa sitä, täyttääkö ehdotus omaisuudensuojan rajoitukselle asetettavan

suhteellisuusvaatimuksen, on otettava huomioon saatavien vanhentumisen pitkä määräaika.

Ehdotettua 15-30 vuoden perintäaikaa voidaan yleisesti ottaen pitää velkojan kannalta riittävänä.

Tämän jälkeen ja kun otetaan huomioon, ettei saatavaa enää voida muutoinkaan periä

ulosottotoimin, eivät velkojan saatavaan perustuvat tuotto-odotukset ole enää merkittäviä.

Huomionarvoista on myös, että lopullisesti vanhentuvien saatavien velkojana olisi valtaosassa

tapauksia liiketoimintaa harjoittava oikeushenkilö ja joille kysymys saatavien vanhentumisesta

voidaan nähdä normaalina yritysriskinä.

Kun otetaan huomioon saatavan vanhentumista koskevan ehdotuksen taustalla olevan

yhteiskunnallisen intressin - ylivelkaantuneiden ihmisten normaalien elämänedellytyksen

palauttaminen - painavuus ja se seikka, ettei ehdotettua sääntelyä voida pitää velkojan kannalta

merkittävänä uutena omaisuudensuojan rajoituksena nykylainsäädäntöön verrattuna
Sf™

eikä ehdotetussa muodossaan vanhentumisaikojen pituus huomioon ottaen myöskään kohtuut-

tomana, ei ehdotus velkavastuun enimmäisajasta muodostu nähdäkseni valtiosääntöoikeudel-lisesti

ongelmalliseksi.

3. Alaikäistä koskeva ilmoitus holhousviranomaiselle

Jos ulosottoperusteena on riita-asiassa annettu tuomio ja velallisena on alle 18-vuotias henkilö,

ulosottomiehen tulee ulosottokaaren 3 luvun 113 §:n mukaan salassapitosäännösten estämättä

ilmoitus velallisen kotikunnan holhousviranomaiselle mahdollisia holhoustoimesta annetun lain 91

§:ssä tarkoitettuja toimia varten. Ilmoitusta ei kuitenkaan tehdä vahingonkor-vaussaatavista.



Vastaavasti 2. lakiehdotuksen 7 §:n mukaan tällainen ilmoitus on tehtävä, jos velallinen on alle 18-

vuotias ja hakemus koskee veroa tai muuta niihin rinnastettavaa julkista saatavaa.

Esityksen tarkoituksena on tältä osin edistää alaikäisen taloudellista turvallisuutta.

Hallituksen esityksessä ei näiden ehdotusten suhdetta perustuslakiin tarkastella lainkaan. Kyse on

kuitenkin perustuslain kannalta merkittävästä asiasta. Ilmoitus merkitsee puuttumista alaikäisen

henkilön yksityiselämän suojaan ja henkilötietojen suojaan, jotka on turvattu perustuslain 10 §:n 1

momentissa.

Holhoustoimesta annetun lain (442/1999) mukaan alaikäisen edunvalvojina ovat

pääsääntöisesti hänen huoltajansa. Huoltaja voidaan kuitenkin tietyin edellytyksin tuomioistuimen

päätöksellä vapauttaa edunvalvojan tehtävistä, ja tuomioistuin voi määrätä tarvittaessa muun

henkilön alaikäisen edunvalvojaksi. Holhoustoimikin 91 §:n mukaan "joka on saanut tiedon

edunvalvonnan tarpeessa ilmeisesti olevasta henkilöstä, voi vaitiolovelvollisuuden estämättä

ilmoittaa asiasta holhousviranomaiselle".

Voimassa oleva laki ilmentää selvästi huoltajan vastuun ensisijaisuutta ja hol-

housviranomaisen toimenpiteiden viimekätisyyttä. Tämä on myös perusoikeussääntelyn lähtökohta.

Perusoikeusuudistuksen esitöiden mukaan päävastuu lapsen kehityksestä ja kasva-

tiiVcpctn Icrmlini nfrhefllp  pritvicpcti Iflrjcpn vanhemrnillp tai nrmillf» Intic^n himllnQtn lain rrm-

k aan vastaaville (HE 309/1993 vp, s. 71). Tätä ilmentää myös perustuslain 19 §:n 3 momentin

sanamuoto, jonka mukaan julkisen vallan on tuettava perheen ja muiden lapsen huolenpidosta

vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu.

On selvää, että alaikäisen velkaantuminen on vakava yhteiskunnallinen ongelma,

johon myös julkisen vallan toimenpitein voidaan puuttua. Pidän kuitenkin ehdotuksia, jotka

kaikissa tilanteissa velvoittaa ulosottomiehen ilmoittamaan alaikäisen ulosottoon tulevasta velasta

holhousviranomaisille, liian "möhkälemäisenä" ja joissakin tilanteissa liian järeänä toimenpiteenä ja

puuttumisena alaikäisen henkilön yksityiselämän suojaan. Sääntely ei jätä ulosottomiehelle mitään

harkintaa ja johtaa automaattisesti ilmoitukseen vähäisenkin ulosottoon menevän velan osalta sen

syntyperusteesta riippumatta. Velan meneminen ulosottoon ei aira ilmennä merkittävää

velkaantumista eikä vielä sellaisenaan ole välttämättä asia, joka tulisi saattaa holhousviranomaisen

tietoon. Ehdotus meneekin tältä osin huomattavasti pidemmälle kuin voimassa oleva

holhoustoimesta annettu laki, joka säätää ilmoitusmahdolli-suudesta tilanteessa, jossa henkilö on

edunvalvonnan ilmeisessä tarpeessa. Yksityiselämän suojaan ja huoltajien ensisijaiseen

kasvatusvastuuseen liittyvät (perustuslakiinkin kiinnittyvät) näkökohdat perustelevat vahvasti sitä,

että ehdotusta tulisi tältä osin täsmentää, esim. edellyttämällä sitä, että alaikäinen on ilmeisesti

edunvalvonnan tarpeessa tai ainakin jättämällä ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle vähäiset

ulosottoon tulleet saatavat.
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4. Suora ulosottokelpoisuus

2. lakiehdotuksen 3 §:n 2 momentin mukaan muu julkisoikeudellinen tai siihen rinnastettava

saatava, jonka rahamäärästä tai sen määräytymisperusteesta säädetään laissa tai valtioneuvoston

asetuksessa, on suoraan ulosottokelpoinen, jos lailla tai valtioneuvoston asetuksella niin säädetään.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan myös säätää, että tietynlaisten laitosten julkisoikeudelliset tai

niihin rinnastettavat saatavat ovat suoraan ulosottokelpoisia. Ministeriön asetuksella [huom.

vakiintuneen valtuussäännösten kirjoittamistavan vastaisesti säännöksessä ei yksilöidä ministeriötä]

säädetään, mitkä ovat näitä laitoksia.

Hallituksen esityksen säätämisjärjestysperusteluissa todetaan, ettei suorassa

ulosottokelpoisuudessa ole kysymys yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista perustuslain

80 §:n tarkoittamassa merkityksessä. Tämän perusteella ehdotettuja valtuussäännöksiä pidetään

riittävän täsmällisinä ja tarkkarajaisina (HE, s. 107).

Suoralla ulosottokelpoisuudella on ulosoton kohteeksi joutuvan kannalta kuitenkin

huomattava merkitys. Hänellä ei tällaisessa tapauksessa ole käytössään samanlaisia oike-

usturvakeinoja kuin niissä tapauksissa, joissa ulosottoperuste perustuu tuomioistuimen tuomioon tai

vastaavaan. Tämä seikka perustelee vahvasti sitä, että suoran ulosottokelpoisuuden alan tulisi

mahdollisimman täsmällisesti perustua lain säännöksiin. Ongelmaa ei muodostu silloin, jos

julkisoikeudellisen saatavan ulosottokelpoisuudesta on säädetty laissa. Sen sijaan suoran

ulosottokelpoisuuden alan laajentaminen asetustasoisin säännöksin on ongelmallisempaa.

Perustuslain 80 §:n kannalta pulmallisena voidaan pitää erityisesti valtuutussäännöstä, jonka

mukaan valtioneuvoston asetuksella voitaisiin säätää "tietynlaisten laitosten" julkisoikeudellisten ja

niihin rinnastettavien saatavien suorasta ulosottokelpoisuudesta. Sääntelymal-lina problemaattinen

on myös ehdotuksessa omaksuttu kolmen säädöstason malli (laki - valtioneuvoston asetus -

ministeriön asetus). Nähdäkseni sen, millaisten laitosten saatavat voivat tulla suoran

ulosottokelpoisuuden piiriin, tulisi ilmetä selkeämmin kriteerein suoraan laista. Laitosten

täsmentäminen voisi sitten tapahtua esimerkiksi valtioneuvoston asetuksella.
5. Lopullisen tilityksen vaikutus uiosottovalitukseen

Hallituksen esityksen säätäniisjärjestysperusteluissa (HE, s. 105-106) käsitellään myös lopullisen

tilityksen vaikutusta uiosottovalitukseen. Ulosottokaariehdotuksen 11 luvun 1 §:n mukaan

lopullisen tilityksen jälkeen voidaan valittaa vain tilityksessä olevasta virheestä. Tämä merkitsee

sitä, että lopullisen tilityksen jälkeen ulosottovalitusta ei yleensä voida tutkia.



Ehdotusta voidaan arvioida oikeusturvaa koskevan perustuslain 21 §:n kannalta.

Tältä osin on huomattava, että ulosottokaaren 15 §:ssä säädetään tilityksen keskeyttämisestä, joka

antaa oikeusturvaa muutoksenhakijalle. Tilitys on muun muassa keskeytettävä, jos asianomainen

hakee tai ilmoittaa hakevansa muutosta toimeen, joka vaikuttaa jakoon tai tilitykseen; jos sivullinen

väittää ulosmittauksen loukkaavan hänen oikeuttaan; jos ostaja vaatii hinnanalennusta tai kaupan

kumoamista; tai jos ulosottomies havaitsee, että tilitys tekisi tyhjäksi sellaisen henkilön oikeuden

muutoksenhakuun, joka ilmeisesti on tietämätön oikeuksiinsa vaikuttavista täytäntöönpanotoimista.

Valituksen sijasta henkilöllä on käytössään kantelumahdollisuus ulosottomiehen

toimenpiteestä sekä mahdollisuus vahingonkorvauskanteen nostamiseen.

Kun valituksen salliminen tilityksen päätyttyä aiheuttaisi merkittävää oikeudellista

epävarmuutta ja kun asianosaisten oikeusturvasta on muutoin huolehdittu, ei ehdotettu

ulosottovalituksen tekemistä koskeva rajoitus muodostu perustuslain 21 §:n karmalta ongel-

malliseksi.



HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi ulosottokaan, jolla korvataan nykyinen ulos-

ottolaki. Kysymys on ulosottolainsäädännön kokonaisuudistuksen neljännestä ja viimeisestä

vaiheesta, joka suurelta osin perustuu aiemmin jo toteutettuihin ulosottolain osit-

taisuudistuksiin. Tässä mielessä ehdotettua uutta ulosottokaarta voidaan luonnehtia ko-
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difikaatioksi. Sääntelyyn ehdotetaan toisaalta tehtäväksi erinäisiä teknisiä ja osin asiallisiakin

vähäisiä tarkistuksia. Aiempiin osittaisuudistuksiin palautumattomista uusista ehdotuksista

merkittävimmät liittyvät ulosottotoimen hallinnon uudistamiseen, velkavastuun

enimmäiskeston sääntelyyn ja ulosottomiehen velvollisuuteen tehdä ilmoitus alaikäistä

koskevasta ulosottoasiasta. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi niin ikään uusi laki verojen

ja maksujen täytäntöönpanosta, jolla on tarkoitus korvata voimassa oleva laki verojen ja

maksujen perimisestä ulosottotoimin. Lisäksi esitys sisältää näihin uudistuksiin liittyviä

ehdotuksia useiden muiden lakien muuttamisesta.

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan vuoden 2008 alusta. Ulosoton

keskushallintoa koskevien uiosottokaaren säännösten voimaantulosta säädetään kuitenkin

erikseen lailla.

Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa sääntelyä velkavastuun enimmäiskestosta

arvioidaan perustuslain 15 §:ssä turvatun omaisuudensuojan kannalta. Lopulliseen tilitykseen

liittyviä oikeussuojakysymyksiä perusteluissa tarkastellaan perustuslain 21 §:n

näkökulmasta. Verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annettavaksi ehdotetun lain

sisältämää sääntelyä arvioidaan perustuslain 80 §:n säännösten kannalta lainsäädäntövallan

siirtämisestä ja asetuksen antamisesta. Perustelujen mukaan lakiehdotukset voidaan käsitellä

tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.
VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Yleistä

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi ulosottokaan, jolla on tarkoitus korvata nykyinen

ulosottolaki. Kysymys on ulosottolainsäädännön kokonaisuudistukseen tähdänneen laajan

hankkeen neljännestä ja viimeisestä vaiheesta. Sisällöltään ehdotus perustuu suurelta osin

aiemmin — ja osaksi perustuslakivaliokunnan myötävaikutuksella (PeVL 12/2002 vp) —

toteutettuihin ulosottolain osittaisuudistuksiin. Tässä mielessä ehdotettua uutta ulosottokaarta

voidaan luonnehtia kodifikaatioksi.
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Ulosotossa on yleisesti kysymys tuomiossa tai muussa ulosottoperusteessa todetun,

lakiin perustuvan yksityisoikeudellisen velvoitteen täytäntöönpanosta viime kädessä pakkoa

käyttämällä. Velkojan tai muun ulosottoa hakevan oikeuksien ja oikeusturvan kannalta on

välttämätöntä, että esimerkiksi tuomio ei jää vaille tosiasiallisia vaikutuksia, vaan on julkisen

vallan toimesta tehokkaasti täytäntöön pantavissa (PeVL 12/2002 vp, s. 3/TI). Ulosottokaan

sisältää nykyisen ulosottolain tapaan monia säännöksiä ulosottoviranomaisen toimivallasta

puuttua esimerkiksi velallisen ja sivullisenkin perusoikeuksiin. Tämän vuoksi on tarpeen

korostaa perustuslain 2 §:n 3 momentissa säädetyn julkisen vallankäytön

lainalaisuusvaatimuksen samoin kuin ulosottokaariehdotuksen 1 luvun 19 §:stä ilmenevien

puolueettomuus-ja tarkoitussidonnaisuusvaatimusten asianmukaisen huomioon ottamisen

tärkeyttä viranomaisten käytännön toiminnassa. Lisäksi on huomioitava vaatimus

perusoikeuksia rajoittavien tai niihin vaikuttavien toimenpiteiden oikeasuhtaisuudesta.

Ulosottoviranomainen ei saa puuttua kenenkään perusoikeuksiin enempää kuin on

välttämätöntä lakiin perustuvien täytäntöönpanotoimenpiteiden suorittamiseksi.

Lakiehdotuksen mainittua pykälää on tärkeää täydentää oikeasuh-taisuusvaatimuksen

huomioon ottamista tähdentävällä nimenomaisella maininnalla (esi-

/

merkiksi: "...aiheuttamatta vastaajalle tai sivulliselle suurempaa haittaa kuin täytäntöönpanon

tarkoitus välttämättä vaatii.").

Ulosottotoimen hallinto

Ulosottolaitos muodostuu ulosottokaariehdotuksen 1 luvun 11 §:n mukaan keskushallinnosta

ja sen alaisista paikallisista ulosottovirastoista. Keskushallinnosta huolehtii valtakunnallinen

ulosoton hallintovirasto. Paikallisen ulosottoviraston toimialue eli ulosotto-piiri muodostuu

yhdestä tai useammasta kihlakunnasta. Toimialueista säädetään oikeusministeriön

asetuksella. Oikeusministeriö päättää ulosottoviraston toimipaikoista.
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Keskusvirastoksi perustettavalle ulosoton hallintovirastolle on tarkoitus siirtää osin

oikeusministeriön oikeushallinto-osaston ulosottoyksikölle ja osin lääninhallitusten

oikeushallinto-osastoille nykyisin kuuluvia tehtäviä. Hallintovirastolle kuuluu la-

kiehdotuksen 1 luvun 12 §:n 1 momentin perusteella ulosottotoimen hallinnollinen johto,

ohjaus ja valvonta. Ulosoton hallintoviraston perustamisesta samoin kuin hallintovirastoa

koskevien ulosottokaaren säännösten voimaantulosta on tarkoitus säätää myöhemmin

erikseen lailla. Tästä samoin kuin hallintoviraston tehtävierr^kuulumisesta siihen saakka

oikeusministeriölle ovat säännökset 13 luvun 2 §:n 3 momentissa. Näistä ehdotuksista ei ole

perustuslain kannalta huomautettavaa.

Valtiolla voi olla keskushallintoon kuuluvien yksiköiden lisäksi alueellisia ja pai-

kallisia viranomaisia, kuten perustuslain 119 § :stä ilmenee. Perustuslain varsin yleisellä

säännöksellä on ollut tarkoitus mahdollistaa valtionhallinnon joustava kehittäminen. Pe-

rustuslaissa ei esimerkiksi aiemmin voimassa olleen hallitusmuodon tapaan enää ole

säännöstä valtionhallinnon järjestämisestä lääni-ja kihlakuntajaon pohjalle (HE 1/1998 vp, s.

173/11). Valtion alue-ja paikallishallinnon perusteista tulee perustuslain 119 §:n 2 momentin

mukaan säätää lailla. Muilta osin säännöksiä alue- ja paikallishallintoviranomaisista voidaan

antaa asetuksella (HE 1/1998 vp, s. 173/11).

Perustuslaista ei sinänsä johdu estettä sille, että paikallisen ulosottoviraston toimi-

alueesta säätäminen osoitetaan lailla asetuksenantajan tehtäväksi (PeVL 29/2006 vp, s. 2/II).

Valiokunta kiinnittää huomiota kuitenkin siihen, että ulosottopiireistä ehdotetaan

säädettäväksi ministeriön eikä valtioneuvoston asetuksella. Tämä ei ole asian merkitys

huomioon ottaen hyvin sopusoinnussa perustuslain 80 §:n 1 momentin sen lähtökohdan

kanssa, jonka mukaan ministeriölle voidaan osoittaa asetuksenantovaltaa lähinnä teknis-

luonteisissa sekä yhteiskunnalliselta ja poliittiselta merkitykseltään vähäisehköissä asioissa

(HE 1/1998 vp, s. 132/11, PeVL 27/2004 vp, s. 3, PeVL 33/2004 vp, s. 6/II, PeVL 7/2005 vp,

s. 11/1). Viranomaisen toimialueen sääntelyllä on myös perusoikeus-kytkentöjä. Hallintoa

järjestettäessä tulee nimittäin perustuslain 122 §:n mukaan pyrkiä yhteensopiviin

aluejaotuksiin, joissa turvataan suomen-ja ruotsinkielisen väestön mahdollisuudet saada

palveluja omalla kielellään. Kun aluejaotusten yhteensopivuuspyrki-myksen lisäksi otetaan
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huomioon se, että ulosottovalituksia käsittelevien käräjäoikeuksien tuomiopiireistä säädetään

lakiehdotuksen 11 luvun 2 momentin nojalla valtioneuvoston asetuksella, on valiokunnan

mielestä tärkeää, että toimivalta säätää ulosottopiireistä osoitetaan ministeriön asemesta

valtioneuvostolle.

Perustuslakivaliokunta on aiemmin katsonut, että valtionhallinnon yksikön sijoi-

tuspaikasta voidaan päättää ministeriön hallintopäätöksellä (PeVL 6/2002 vp, s. 2/1, PeVL

29/2006 vp, s. 2/1). Näin ollen ei ole perustuslain kannalta huomautettavaa ehdotuksesta,

jonka mukaan oikeusministeriö päättää paikallisen ulosottoviraston toimipaikoista.

Valiokunta korostaa yleisesti sitä, että paikallisten ulosottovirastojen toimialueita ja

toimipaikkoja järjestettäessä huolehditaan ulosottopalvelujen alueellisesta saatavuudesta

samoin kuin perustuslain 17 §:ssä turvattujen kielellisten oikeuksien toteutumisesta.
Velkavastuun enimmäiskesto

Velallisen maksuvelvollisuus lakkaa ja saatava vanhentuu lopullisesti ulosottokaarieh-

dotuksen 2 luvun 27 §:n 1 momentin perusteella lopullisesti silloin, kun ulosottoperusteen

määräaika kuluu umpeen. Ulosottoperusteen määräaika on 2 luvun 24 §:n 1 momentin

mukaan 15 vuotta, jos kysymys on luonnolliselle henkilölle asetetusta maksuvelvoitteista.

Määräaika on kuitenkin 20 vuotta, jos ulosottoperusteessa tarkoitettu velkoja on luonnollinen

henkilö tai jos korvaussaatava perustuu rikokseen, josta velallinen on tuomittu vankeuteen tai

yhdyskuntapalveluun. Tuomioistuin voi 2 luvun 26 §:n perusteella määrätä määräajan

jatkumaan 10 vuotta alkuperäisen määräajan päättymisestä. Edellytyksenä on, että velallinen

on olennaisesti vaikeuttanut velkojan maksunsaantia pykälässä mainituilla selvästi

sopimattomiksi katsottavilla toimenpiteillä, eikä määräajan jatkamista voida pitää velallisen

kannalta kohtuuttomana.

Säännöksiä saatavan lopullisesta vanhentumisesta sovelletaan 13 luvun 2 §:n 7 kohdan

perusteella myös ennen lain voimaantuloa annettuun ulosottoperusteeseen ja siinä

tarkoitettuun saatavaan sekä lain voimaan tullessa vireillä olevaan ulosottoasiaan. Ennen

1.3.1993 annetun ulosottoperusteen täytäntöönpanokelpoisuuden määräaika ja sen

tarkoittaman saatavan lopullinen vanhentuminen lasketaan kuitenkin mainitusta päivästä.

Tällaiset saatavat vanhentuvat siten ehdotuksen perusteella lopullisesti aikaisintaan 1.3.2008.
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Ulosottokaariehdotuksen 2 luvun 24—26 §:n säännökset ulosottoperusteen täytän-

töönpanokelpoisuuden määräaikaisuudesta vastaavat asiallisesti voimassa olevan ulosottolain

säännöksiä. Tällaiset luonteeltaan täytäntöönpano-oikeudelliset säännökset on vakiintuneen

käsityksen mukaan voitu saattaa omaisuuden suojaan kohdistuvinakin pääsääntöisesti

voimaan tavallisella lailla (ks. esim. PeVL 9/1998 vp). Valiokunta on aiemmin pitänyt

ulosottokaareen nyt siirrettäviksi ehdotettuihin ulosottolain säännöksiin perustuvia

määräaikoja sääntelyn suhteellisuuden näkökulmasta riittävän pitkinä. Valiokunta katsoi

tuolloin, ettei määräaikasääntely muutoinkaan muodostunut velkojan kannalta

kohtuuttomaksi (PeVL 12/2002 vp, s. 2/1).

^ ^ , Ehdotettu sääntely saatavan lopullisesta vanhentumisesta on nykytilaan verrattuna

uutta. Ehdotus vaikuttaa myös ennen lain voimaantuloa syntyneiden velkasuhteiden

osapuolten oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Velkojan oikeus saada velalliselta suoritus

velasta on velkasopimuksen olennainen ainesosa. Ehdotusta on siksi arvioitava perus-

tuslain 15 §:ssä turvatun omaisuudensuojan kannalta.

Omaisuuden perustuslainsuoja turvaa myös sopimussuhteiden pysyvyyttä, jos-

kaan kielto puuttua taannehtivasti sopimussuhteiden koskemattomuuteen ei ole perus-

tuslakivaliokunnan käytännössä muodostunut ehdottomaksi (PeVL 28/1994 vp, PeVL

37/1998 vp, s. 2/1, PeVL 63/2002 vp, s. 2/II). Varallisuusoikeudellisten

oikeustoimien pysyvyyden suojan taustalla on ajatus oikeussubjektien perusteltujen

odotusten suojaamisesta taloudellisissa asioissa (PeVL 48/1998 vp, s. 2/II, PeVL

33/2002 vp, s. 3/1, PeVL 21/2004 vp, s. 3/1). Perusteltujen odotusten suojaan on

valiokunnan käytännössä katsottu kuuluvan oikeus luottaa sopimussuhteen kannalta

olennaisia oikeuksia ja velvollisuuksia sääntelevän lainsäädännön pysyvyyteen niin,

että tällaisia seikkoja ei voida säännellä tavalla, joka kohtuuttomasti heikentäisi

sopimusosapuolten oikeusasemaa (PeVL 21/2004 vp, s. 3/1). Valiokunta on arvioinut

tällaistakin omaisuuden suojaan puuttuvaa sääntelyä perusoikeuksien yleisten

rajoitusedellytysten, kuten sääntelyn tarkoituksen hyväksyttävyyden ja sääntelyn

oikeasuhtaisuuden kannalta (ks. esim. PeVL 13/2003 vp, s. 2—3, PeVL 56/2005 vp,

s. 2).
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/ ^ . Ehdotetun sääntelyn yleisenä tavoitteena on poistaa velallisille pysyvästä

velkaan-

tumisesta aiheutuvia ongelmia ja tukea heidän palaamistaan aktiivisiksi yhteiskunnan

jäseniksi. Säännökset saatavan lopullisesta vanhentumisesta lisäksi poistavat

velkasuhteisiin ulosoton määräaikaisuudesta nykyisin johtuvaa oikeudellista

epävarmuutta ja edistävät siten ylivelkaantuneiden saattamista yhdenvertaiseen

asemaan muiden luonnollisten henkilöiden kanssa. Perustuslakivaliokunta on

käytännössään pitänyt pysyvän ylivelkaantumisen estämistä ja ylivelkaantumiseen

liittyvien haittojen vähentämistä perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävinä

perusteina rajoittaa omaisuuden suojaa (PeVL 5/2002 vp, s. 2/II, PeVL 12/2002 vp, s.

2/II). Valiokunta on aiemmin lisäksi katsonut elinikäisen tai kohtuuttoman

pitkäkestoisen ulosoton voivan oleellisesti heikentää sen kohteena olevan henkilön

mahdollisuuksia elää ihmisarvoista elämää. Ehdotetulle sääntelylle saatavan

lopullisesta vanhentumisesta on näin ollen perusoikeusjärjestelmän kannalta

hyväksyttävät ja yhteiskunnallisesti painavat perusteet.

Sääntelyn oikeasuhtaisuuden kannalta on merkityksellistä, että saatava vanhentuu

pääsäännön mukaan 15 tai 20 vuoden kuluttua ulosottoperusteen antamisesta. Velkojan

näkökulmasta vanhentumisajat ovat valiokunnan mielestä riittävän pitkät. Velkojan

mahdollisuuksia saada velan suorituksia puheena olevien määräaikojen kulumisen jälkeen

voidaan käytännössä pitää varsin vähäisinä, etenkin kun suorituksia ei täytäntöönpanon

määräaikaisuuden vuoksi enää määräaikojen kuluttua muutenkaan peritä ulosottotoimin.

Ehdotettu sääntely ei tästä syystä käytännössä heikennä velkojan oikeusasemaa merkittävästi

nykyiseen verrattuna.

Tuomioistuin voi velkojan vaatimuksesta määrätä pääsäännön mukaisen määräajan

jatkumaan 2 luvun 26 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa 10 vuotta alkuperäisen määräajan

päättymisestä. Sääntely suojaa velkojaa tilanteissa, joissa velallinen on selvästi so-

pimattomilla toimenpiteillä olennaisesti vaikeuttanut velkojan maksunsaantia. Tällöin

saatava vanhenee lopullisesti 25—30 vuoden kuluessa, mikä on varsin pitkä aika velkojan

oikeuksien toteuttamiseksi tarvittaville toimenpiteille. Lisäksi velallinen voidaan ainakin
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rikosasian yhteydessä tuomita korvaamaan velkojalle aiheutunut vahinko, jolloin velkoja saa

uuden ulosottoperusteen asiallisesti aiempaan velkasuhteeseen perustuneelle saatavalleen.

Velkojalla on näin ollen käytettävissä keinoja etujensa ja oikeuksiensa valvomiseksi.

Vanhentuneeseen saatavaan sovelletaan ulosottokaariehdotuksen 2 luvun 27 § :n 1

momentin mukaan velan vanhentumisesta annetun lain säännöksiä. Velkojan oikeusaseman

kannalta on tämän vuoksi aiheellista huomata, että velkojalla on esimerkiksi viitatun lain 15

§:ssä säädetyillä edellytyksillä oikeus käyttää vanhentunutta saatavaa kuittaukseen samoin

kuin mahdollisuus lain 16 §:n nojalla saada suoritus sellaisesta vakuudeksi annetusta

velallisen omaisuudesta, johon velkojalla on pantti- tai pidätysoikeus.

Saatava voi ulosottokaariehdotuksen siirtymäsäännösten perusteella vanhentua ai-

kaisintaan 1.3.2008. Velkojalla on tuohon ajankohtaan tultaessa ollut valiokunnan edellä

riittävän pitkäksi arvioima 15 vuoden aika saada maksuvelvoite täytäntöönpannuksi. Lisäksi

velkojalla on valiokunnan arvion mukaan kohtuullinen aika varautua asianomaisen saatavan

vanhentumiseen. Huomionarvoista on sekin, että mahdollinen kanne ulosottoperusteen

määräajan jatkamisesta voidaan ulosottokaariehdotuksen 2 luvun 26 §:n 3 momentin

perusteella nostaa vielä kahden vuoden kuluttua alkuperäisen määräajan päättymisestä.

Määräajat ulosottoperusteen täytäntöönpanokelpoisuudesta ja saatavan lopullisesta

vanhentumisesta koskevat vain luonnollisille henkilöille asetettuja maksuvelvoitteita.

Velkojina taas ovat valtaosassa tapauksista liiketoimintaa harjoittavat oikeushenkilöt, jotka

toiminnassaan ottavat yleensä joka tapauksessa huomioon luottotappioiden riskit.

Merkitystä on vielä sillä, että ulosottolainsäädännön kehittämisen yhteydessä on viime

vuosina toteutettu erinäisiä toimenpiteitä ulosottomenettelyn tehostamiseksi (PeVL 12/2002

vp, s. 2—3) ja siten velkojan oikeuksien toteutumisen edistämiseksi.

Edellä esitettyihin seikkoihin pohjautuvan kokonaisarvion perusteella ei ehdotettu

sääntely saatavan lopullisesta vanhentumisesta tai sääntelyn taannehtivuudesta valiokunnan

mielestä muodostu velkojan kannalta kohtuuttomaksi eikä siten vaikuta lakiehdotuksen

käsittelyjärjestykseen.
Muita seikkoja
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Lopullisen tilityksen vaikutus valitusoikeuteen. Lopullisen tilityksen jälkeen voidaan

ulosottokaariehdotuksen 11 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan valittaa vain tilityksessä

olevasta virheestä. Näin ollen ulosottovalitusta ei yleensä voida ottaa tuomioistuimessa

tutkittavaksi enää sen jälkeen, kun ulosotossa kertyneet rahavarat on lopullisesti tilitetty

velkojille.

Lopullista tilitystä on valiokunnan mielestä luonnehdittava ulosottomenettelyn

päätösvaiheeseen kuuluvaksi tosiasialliseksi toimenpiteeksi. Asianosaisten oikeusturvan

näkökulmasta on huomattava, että tilitystä edeltää muun ohella ulosottokaaren 6 luvussa

tarkoitettujako eli kertyneiden varojen kohdentaminen saataville ja että 6 luvun 15 §:n

säännökset tilityksen keskeyttämisestä antavat asianosaisille oikeussuojaa vielä

tilitysvaiheessakin. Lisäksi asianosaisella on mahdollisuus kannella ulosottoviranomaisen

virkatoimista samoin kuin mahdollisuus nostaa viranomaista vastaan vahingonkorvauskanne.

Ehdotettu valitusrajoitus ei näiden seikkojen takia muodostu ongelmalliseksi perustuslain 21

§:n oikeusturvasäännösten kannalta.

Alaikäistä koskeva ilmoitus. Ulosottomiehen tulee ulosottokaariehdotuksen 3 luvun 113 §:n

mukaan tehdä asian vireilletulosta ilmoitus velallisen kotikunnan holhousviranomaiselle

mahdollisia holhoustoimesta annetun lain 91 §:ssä tarkoitettuja toimenpiteitä varten, jos

ulosottoperusteena on riita-asiassa annettu tuomio ja velallisena on alle 18-vuotias henkilö.

Ilmoitusta ei kuitenkaan tehdä vahingonkorvaus saatavasta. Viitatussa holhoustoimesta

annetun lain pykälässä säädetään holhousviranomaisen velvollisuudesta ryhtyä

toimenpiteisiin edunvalvonnan tarpeen selvittämiseksi ja tarvittaessa edunvalvojan

määräämiseksi. Ulosottomiehen velvollisuudesta tehdä alaikäisestä velallisesta ilmoitus

holhousviranomaiselle on säännös myös 2. lakiehdotuksen 7 §:ssä.
PeVL «72006 vp — HE 83/2006 vp

Sääntely on merkityksellistä perustuslain 10 §:ssä turvattuun yksityiselämän ja perhe-

elämän suojan kannalta. Perustuslain 19 §:n 3 momentissa on lisäksi julkiselle vallalle

säädetty velvollisuus tukea perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien

mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu. Päävastuu lapsen ke-
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hityksestä ja kasvatuksesta kuuluu perusoikeussäännösten esitöiden mukaan perheelle,

erityisesti lapsen vanhemmille tai muille lapsen huollosta lain mukaan vastaaville. Julkisen

vallan puuttumisen perheen sisäiseen elämään tulee aina olla poikkeuksellinen ja

viimekätinen toimenpide silloin, kun lapsen oikeuksia ei ole mahdollista muutoin turvata

(HE 309/1993 vp, s. 71/11, ks. myös PeVM 7/2006 vp, s. 2/II).

Ehdotetulla sääntelyllä pyritään puuttumaan alaikäisten velkaantumisesta johtuviin

ongelmiin sekä viime kädessä estämään sellaisten oikeustoimien tekeminen lasten nimissä,

jotka saattavat johtaa alaikäisen maksukyvyttömyyteen. Tällaisesta tarkoituksesta muodostuu

sääntelylle perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävä ja painava peruste.

Valiokunta kiinnittää sääntelyn oikeasuhtaisuuden näkökulmasta huomiota siihen, että

ulosottomies on ehdotuksen perusteella velvollinen tekemään ilmoituksen kaikista —

vähäisistäkin — ulosottoon tulevista alaikäisen veloista. Lakivaliokunnan on aiheellista vielä

harkita vähäisten velkojen rajaamista ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle.

Suora ulosottokelpoisuus. Lakia verojen ja maksujen täytäntöönpanosta sovelletaan 2.

lakiehdotuksen 1 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettujen saatavien lisäksi muihin jul-

kisoikeudellisiin tai niihin rinnastettaviin sellaisiin saataviin, jotka 3 §:n perusteella saadaan

periä ilman ulosottokaaressa tarkoitettua ulosottoperustetta. Tällaisia ovat 3 §:n 2 momentin

mukaan ensinnäkin sellaiset muut saatavat, joiden rahamääristä tai niiden

määräytymisperusteista säädetään laissa tai valtioneuvoston asetuksessa, jos saatavan

suorasta ulosottokelpoisuudesta säädetään lailla tai valtioneuvoston asetuksella.

Valiokunta  huomauttaa,  että  3  §:n  2  momentin  maininta  saatavan  rahamäärän  tai  sen

määräytymisperusteen säätämisestä lailla tai valtioneuvoston asetuksella ei muodosta

asetuksenantovaltuutta. Mainituista seikoista voidaan säätää valtioneuvoston asetuksella

vain, jos muussa laissa on seikkojen sääntelyyn oikeuttava asianmukainen asetuk-

senantovaltuus. Rahamääriä tai niiden määräytymisperusteita sääntelevissä laeissa taas on

asianmukaisinta säätää nimenomaisesti verojen ja maksujen täytäntöönpanolain so-

veltamisesta kulloisessakin laissa tarkoitettujen saatavien perintään. On lisäksi huomattava

perustuslain 81 §:n 2 momentin lakivaraus, jolla valtion viranomaisten virkatoimien,
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palveluiden ja muun toiminnan maksullisuuden yleiset perusteet on pidätetty lailla

säänneltäviksi. Lainsäädäntökäytännössä on näistä syistä valiokunnan mielestä omaksuttava

pääsäännöksi se, että saatavan suorasta ulosottokelpoisuudesta säädetään lailla.

Valtioneuvoston piirissä on siksi syytä ryhtyä toimenpiteisiin asiasta mahdollisesti voimassa

olevien lakia alemmanasteisten säännösten nostamiseksi lain tasolle.

Ehdotuksessa on kysymys valtuudesta säätää asetuksella lain soveltamisalasta, mikä ei

ole perustuslain 80 §:n ja säädösten hierarkkisten suhteiden näkökulmasta täysin

ongelmatonta. Perustuslakivaliokunta on käytännössään lähtenyt siitä, että lain so-

veltamisalasta on asianmukaisinta säätää lailla ja että asetuksenantajan toimivaltaa rajataan

valtuussääntelyn yhteydessä riittävän täsmällisillä lain säännöksillä (PeVL 4/2000 vp, s. 4/1,

PeVL 26/2001 vp, s. 6/II, PeVL 8/2002 vp, s. 3/II, PeVL 40/2002 vp, s. 6—7, PeVL 14/2005

vp, s 3/II). Lain soveltamisalan sääntely vaikuttaa esillä olevassa tapauksessa välittömästi

velallisen käytettävissä olevien oikeussuojakeinojen valikoimaan. Tämä korostaa sääntelyn

täsmällisyyteen kohdistuvien vaatimusten merkitystä.

Ehdotetussa valtuussäännöksessä olevat maininnat saatavan julkisoikeudellisesta ja

sellaiseen rinnastuvasta luonteesta samoin kuin edellytys saatavan rahamäärän tai sen

määräytymisperusteen sääntelystä lailla tai valtioneuvoston asetuksella rajaavat jossain

määrin asetuksenantajan toimivaltaa. Sääntely on kuitenkin asiayhteys huomioon ottaen

verraten väljää. Mahdollisuus säätää asetuksella saatavan suorasta ulosottokelpoisuudesta

tulee valiokunnan mielestä rajata lähinnä sellaisiin tilanteisiin, joissa saatavan suuruuden

määräytymiseen ei muun sääntelyn perusteella liity merkittävää harkinnanvaraisuutta.

Ehdotettua säännöstä on tärkeää täsmentää tällä tavoin, jos valtuutta edellä esitetyn

perusteella pidetään ylipäätään tarpeellisena.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan 3 §:n 2 momentin perusteella lisäksi säätää

yleisesti tietynlaisten laitosten saatavien suorasta ulosottokelpoisuudesta ja ministeriön

asetuksella konkreettisemmin siitä, mitkä ovat näitä laitoksia asianomaisen ministeriön

hallinnonalalla. Tarkoitus ehdotuksen perustelujen mukaan on, että ministeriö tarkastaisi

saatavien määräytymisperusteet, määrän ja laitoksen yleisen luotettavuuden.
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Valtuussäännöksen maininta "tietynlaisista laitoksista" ei epämääräisyydessään rajaa

asetuksenantajan toimivaltaa käytännössä lainkaan. Tältä osin valtuutusta on välttämätöntä

täsmentää kysymykseen tulevia laitoksia olennaisesti ehdotettua tarkemmin luonnehtivilla

ilmaisuilla, jotta lakiehdotus voidaan näiltä osin käsitellä tavallisen lain

säätämisjärjestyksessä.
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huomioon saatavan suoran ulosottokelpoisuuden sääntelyyn liittyvät oikeussuojanäkö-kohdat

— valiokunnan mielestä ole kysymys sellaisista teknisluonteisista tai yhteiskunnalliselta ja

poliittiselta merkitykseltään vähäisistä asioista, joiden sääntely olisi soveliasta jättää väljän

valtuuden perusteella ministeriöiden tehtäväksi (ks. edellä s. ...). Laitosten nimeämistä

merkitsevä asetuksenantovaltuus on siksi syytä osoittaa ministeriöiden asemesta

valtioneuvostolle.

Tarkemmat säännökset, määräykset ja ohjeet. Tarkemmat säännökset ulosottotoimen

hallinnonjärjestämisestä sekä ehdotetun lain muusta täytäntöönpanosta annetaan ulos-

ottokaariehdotuksen 12 luvun 1 §:n mukaan valtioneuvoston asetuksella. Perustuslaki-

valiokunta on vakiintuneesti katsonut perustuslain 80 §:ään perustuvasta valtuussääntelyn

täsmällisyys- ja tarkkarajaisuusvaatimuksesta johtuvan, että täytäntöönpanosäännösten

antamiseen oikeuttavaa valtuutusta on tulkittava supistavasti. Tällaisen valtuuden nojalla

voidaan antaa esimerkiksi lain voimaantullessa välttämättömiä viranomaistoimintaa ohjaavia

säännöksiä (ks. esim. PeVL 40/2002 vp, s. 7/1, PeVL 29/2004 vp, s. 3/II, PeVL 7/2005 vp, s.

10).

Oikeusministeriö ja hallintovirasto voivat ulosottokaariehdotuksen 12 luvun 2 §:n

mukaan antaa hallinnollisia ohjeita ja määräyksiä lain täytäntöönpanemiseksi.

Valtuudessa on ensinnäkin kysymys yhtäältä ministeriön ja toisaalta keskusviraston

toimivallasta antaa ulosottoviranomaisille ns. hallinnon sisäisiä määräyksiä. Tällaiset,

lähtökohtaisesti vain viranomaisia velvoittavat määräykset eivät ole lainsäädäntövallan, vaan

toimeenpanovallan alaan kuuluvia. Ministeriö voi perustuslain 65 ja 68 §:n 1 momenttiin

perustuvan yleistoimivallan nojalla ja perustuslain 3 §:n 2 momentissa säädetyn
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lainalaisuusperiaatteen puitteissa antaa tällaisia määräyksiä oman hallinnonalansa

viranomaisille, vaikka määräystenantovallasta ei olisi laissa erikseen säädetty.

Keskusviraston toimivallasta sen sijaan on tarpeen säätää lailla. Täytäntöönpanoasetuksen

antamiseen oikeuttavan valtuuden tavoin supistavasti tulkittuina ehdotetut mää-

räystenantovaltuudet eivät sinänsä muodostu perustuslain kannalta ongelmallisiksi.

Oikeusministeriölle osoitettu valtuus hallinnon sisäisten määräysten antamiseen on

ehdotuksen perusteella rinnakkainen hallintoviraston vastaavan valtuuden kanssa.

Säännöksissä ei lainkaan osoiteta, miten toimivalta jakaantuu ministeriön ja hallintoviraston

välillä. Tämä ei ole hallinnollisen määräystenantovallankaan sääntelyn yhteydessä

asianmukaista (vrt. PeVL 43/2000 vp, s. 2—3). Sääntelyä on näiltä osin tärkeää selkeyttää

esimerkiksi poistamalla säännöksestä kokonaan maininta oikeusministeriöstä, joka

ulosottokaariehdotuksen 13 luvun 2 §:n 3 momentin perusteella muutenkin hoitaa

hallintoviraston tehtäviä ennen viraston perustamista.

Ulosottokaaren kaltaisen laajan hankkeen yhteydessä lainsäädännön täytäntöönpanoon

liittyviä viranomaistoimenpiteitä voi ymmärrettävistä syistä olla tarpeen ohjata

valtioneuvoston asetuksen lisäksi myös hallinnon sisäisillä määräyksillä. Norminasetta-

misvaltuudet on valiokunnan mielestä kuitenkin myös tällaisissa tapauksissa yleensä syytä

muotoilla laissa perustuslain 80 §:n ilmentämän pääsäännön mukaan tarkoittamaan

ministeriön asetuksen tai viranomaisen määräyksen antamista etenkin, jos sääntelyllä voi olla

myös ulosottotoimenpiteiden kohteisiin ja siten hallinnon ulkopuolelle ulottuvia vaikutuksia

(PeVM 4/2006 vp, s. 4/1). Valtuuksien tulee tällöin olla säännös-tai asiakohtaisia ja joka

tapauksessa ehdotettuun yleisvaltuutukseen verrattuna olennaisesti tarkempia.

Valtioneuvoston piirissä on näistä syistä asianmukaista ryhtyä toimenpiteisiin ulosottokaaren

täytäntöönpanoa koskevien norminasettamisvaltuuksien saattamiseksi vastaamaan

perustuslain 80 §:n pääsääntöä etenkin, jos lakia alemmanasteisen täytäntöönpanosääntelyn

on tarkoitus olla lainsäädännön välitöntä voimaantulovaihetta pysyvämpää.

Ulosottokaariehdotuksen 12 luvun 2 § sisältää säännöksiä myös ohjeiden antamisesta.

Perustuslakivaliokunta on vakiintuneesti pitänyt tällaisia säännöksiä laeissa tarpeettomina,

koska viranomainen voi laissa säädetyn tehtävänsä alalla antaa ohjeita ilman eri
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valtuutustakin. Ohjeiden antamista tarkoittavat säännökset ovat lisäksi omiaan hämärtämään

lain nojalla annettavien velvoittavien oikeusnormien ja suositusluonteisten ohjeiden välistä

eroa (esim. PeVL 14/2006 vp, 3, PeVM 4/2006 vp, s. 4/II). Säännökset ohjeiden antamisesta

on syytä poistaa lakiehdotuksesta.

Lausunto

Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää,

että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain

säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kui-
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tenkin vain, jos valiokunnan sen 3 §:n 2 momentista

tekemä valtiosääntöoikeudellinen huomautus

otetaan asianmukaisesti huomioon.

Helsingissä XX päivänä marraskuuta 2006

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj.    Kimmo Sasi /kok vpj.
Arja Alho /sd jäs.   Heidi
Hautala /vihr

Hannu Hoskonen /kesk
Roger Jansson I x
Johannes Koskinen /sd
Annika Lapintie /vas
Outi Ojala /vas
Reino Ojala /sd
Klaus Pentti /kesk
Markku Rossi /kesk
Simo Rundgren /kesk
Arto Satonen /kok
Seppo Särkiniemi /kesk
Ilkka Taipale /sd
Astrid Thors I x
Jan Vapaavuori /kok.

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Sami Manninen.


