
 

 

EDUSKUNTA ASJAKIRJAVIHKO 
 
 
VALIOKUNNAT 

Asian valiokuntakäsittely 
 

HE 83/2006 vp 

ulosottokaareksi ja laiksi verojen ja maksujen täytäntöönpanosta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi 

Ministeriö Oikeusministeriö 

[ Saapurris-
vaihe 

Asiantuntijavaih
e 
/Jaostokäsittely 
 
Keskusteluvaihe 

 
Ratkaistavana Käsittely 

päättynyt J 

Täysistunto lähettänyt 06,09.2006 lakivaliokuntaan mietintöä varten Täysistunto 
lähettänyt 06.09.2006 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten Täysistunto 
lähettänyt 06.09.2006 hallintovaliokuntaan lausuntoa varten Täysistunto lähettänyt 
06.09.2006 talousvaliokuntaan lausuntoa varten 

Käsittelyyn yhdistetty 
aloitteita 

U.13.3/2Q01 yp_ U33i2Qölm lAJH/JMOJLvjL IEAJJZZ2QQiXji- 
TPAJ2/2004.yp. 

 

Lakivaliokunta 

Saapunut 06.09.2006 
Käsittely päättynyt 23.01.2007 LaVM 26/2006 vp 

Käsittelyvaiheet 
 
QLO.9,2006. 

Käsittely 
27.09.2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

29.09.2006 
 

06.10,2006 
06.10.2006 
 

06,10.2006 
 
 

13..ia,.2Q06 

13,10,2006 
 
 
 
 

20.10.2006 
 
 
 

20,10.2006, 

 

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten. 
 

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi: 
- LA 33/2004 vp, TPA 117/2004 vp, TPA 32/2004 vp 
Asiantuntijoiden kuuleminen 
- lainsäädäntöneuvos Tuula Linna, oikeusministeriö (K) 
- lainsäädäntöneuvos Tatu Leppänen, oikeusministeriö (K) 
- ylitarkastaja Panu Pykönen, valtiovarainministeriö 
- hallitussihteeri Anne Kumpula, sosiaali- ja terveysministeriö (K) 
Merkitty saapuneeksi 
- sisäasiainministeriön kirjallinen lausunto. Päätetty ottaa 
tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi: 
- LA 57/2006 vp 
Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty 
Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi: 
- LA 133/2003 vp 
Asiantuntijoiden kuuleminen 
- ylitarkastaja Tuija Vigren, Verohallitus {K) 
- apulaisjohtaja Outi Haunio-Rudanko, Kuluttajavirasto (K) 
- henkikirjoittaja Eila Keränen, Oulun maistraatti (K) 
Merkitty saapuneeksi 
- Tampereen käräjäoikeuden kirjallinen lausunto. 
Asiantuntijoiden kuuleminen 
- hovioikeudenneuvos Matti Rintala, Helsingin hovioikeus (K) 
- hallinto-oikeustuomari Aarne Reiman, Hämeenlinnan hallinto-oikeus (K) 
- lakimies Johanna Aalto, lapsiasiavaltuutetun toimisto (K) 
- erikoistutkija Antti Ihamäki, Kilpailuvirasto (K) 
Merkitty saapuneeksi lausunto 
- TaVL 29/2006 vp. 
Merkitty saapuneeksi 
- oikeusministeriön lisäselvitys 16.10.2006. 
Asiantuntijoiden kuuleminen 
- kehittämispäällikkö Ulla Peltola, Länsi-Suomen lääninhallitus (K) 
- lääninlakimies Iiris Hyytinen, Itä-Suomen lääninhallitus (K) 
- kihlakunnanvouti Visa Kallio, Helsingin kihlakunnan ulosottovirasto (K) 

- johtava kihlakunnanvouti Juhani Haapamäki, Jyväskylin kihlakunnan 
ulosottovirasto (K) 

2Z,J0«20O6        Asiantuntijoiden kuuleminen 
- varapuheenjohtaja Lauri Kykkinen, Suomen Kihlakunnanvoudit ry (K) 
- kihlakunnanvouti Lauri Kykkänen, Poliisi-, ulosotto-, syyttäjä- ja 
maistraattitakimiesten edunvalvontajärjestö PUSH ry (K) 
- puheenjohtaja Harri Lepolahti, Suomen Ulosottomiesten yhdistys JHL ry (K) 
Merkitty saapuneeksi 
- Avustavat ulosottomiehet ja haastemiehet ry:n kirjallinen lausunto. Merkitty 
saapuneeksi 

 

- Oikeushallinnon Henkilökunta OHK ry:n kirjallinen lausunto. 
08..11.2QD6.        Merkitty saapuneeksi lausunto 

- HaVL 47/2006 vp. 



 

 

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto: 
- Suomen Kuntaliitto 
Asiantuntijoiden kuuleminen 
- johtaja Rauno Vanhanen, Suomen Yrittäjät ry (K) 
- asianajaja Tuomas Lehtinen, Suomen Asianajajaliitto (K) 
- varapuheenjohtaja Kristian Vuorilehto, Luottomiehet - Kreditmännen ry (K) 
- puheenjohtaja Reijo Siven, Katakombista elämään Kansanliike ry (K) 
- professori Matti Rudanko, Katakombista elämään kansanliike ry (K) 10,11,2006        

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto: 
- Suomen Rahoitusyhtiöiden Yhdistys ry 
Asiantuntijoiden kuuleminen 
• apulaisjohtaja Leena Linnainmaa, Keskuskauppakamari (K) 
- johtaja Erkki Kontkanen, Suomen Pankkiyhdistys ry (K) 
- puheenjohtaja Timo Mäki, Suomen Perimistoimistojen Liitto ry (K) 
- vahinkovakuutuspäällikkö Hannu Ijäs, Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto ry 
(K) 
- professori Erkki Havansi, (K) 

17,11,2006        Asiantuntijoiden kuuleminen 
- professori Urpo Kangas, (K) 

22.11,2006        Asiantuntijoiden kuuleminen 
- professori Ari Saarnilehto, (K) 

22,11.2006        Merkitty saapuneeksi lausunto 
- PeVL 42/2006 vp. 

12,12,2006        Merkitty saapuneeksi 
- Suomen Perimistoimistojen Liitto ry: n lisäselvitys. 
Asiantuntijoiden kuuleminen 
- lainsäädäntöneuvos Tatu Leppänen, oikeusministeriö (K) 

13.12.2006        Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi. 
Valmistava keskustelu 

15,12,2006        Merkitty saapuneeksi 
- oikeusministeriön lisäselvitys vastineeseen. 

19.01.2007. Yleiskeskustelu 
11MJML       Jatkettu yleiskeskustelu 

Yksityiskohtainen käsittely 
Valmistunut: 
- LaVM 26/2006 vp 



 

 

Tuula Linna 
Tatu Leppänen 
Muistio 
27.9.2006 

HE 83/2006 vp 

 
 
 

Eduskunnan lakivaliokunnalle 
 
 
 
 
 

Hallituksen esitys ulosottokaareksi ja laiksi verojen ja maksujen täytän-
töönpanosta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi 

 

- HE 83/2006 vp - 
 
 
 

1. Taustaksi 
 

Esitys on viimeinen ulosottolainsäädäntöä koskevan kokonaisuudistuksen vaihe (aikaisemmat 1996, 
2003 ja 2006 sekä useita pienempiä "pikauudistuksia"). 
 

Vuoden 1895 ulosottolaki kumottaisiin kokonaan ja tilalle tulisi ulosottokaan. Ulosottokaan on 
ulosoton historiasta tuttu nimike (käytössä vuosina 1734-1895). 
 

Ulosottokaaresta tulee laaja laki, jossa on runsaasti lyhyehköjä pykäliä. Säännösten selkeyteen on 
kiinnitetty erityistä huomiota. Perusoikeusvaatimukset ovat johtaneet paikoin yksityiskohtaiseen 
sääntelytarkkuuteen. 
 

Valtaosa esitykseen sisältyvistä säännöksistä on samansisältöisiä kuin aiemmissa osauudistuksissa. 
 

Esityksen sisältyviä keskeisiä uusia säännöksiä ovat: 
 

ulosoton organisaatio 
saatavan lopullinen vanhentuminen 
alaikäiset velalliset 
veroj en j a maksuj en täytäntöönpano 

 

2. Ulosoton organisaatio (UK 1:7, 8 ja 11-14) 2.1. 

Valtakunnallinen keskusvirasto 

Esityksen mukaan perustetaan myöhemmin annettavalla erillislailla valtakunnallinen ulosoton 
keskusvirasto (tekninen nimitys ulosottokaaressa: hallintovirasto). Virastolle kootaan nykyiset 
oikeusministeriön ja lääninhallitusten resurssit ja tehtävät lukuun ottamatta strategista suunnittelua, 
joka jäisi oikeusministeriöön. Kunnes virasto on perustettu, jatketaan nykyisellä organisaatiolla 
(oikeusministeriö ja väliportaana lääninhallitukset). Virastolle ei kuulu varsinaisia 
täytäntöönpanotehtäviä yksittäisissä asioissa (vrt. valtakunnansyyttäj ävirasto). 

 

Eduskunta päättää myöhemmin annettavan lain yhteydessä mm. viraston nimen, sijainnin ja tarkemmat 
tehtävät. 
 

Tavoitteena on: 
 

hajallaan olevan operatiivisen johdon kokoaminen yhteen 
toiminnan yhdenmukaisuuden varmistaminen (tehokkuus ja oikeusturva) 



 

 

kanteluasioiden uskottava hoitaminen 
 
 

2.2. Paikallishallinto 
 

Ulosoton piirijaotuksen perusyksikköinä olisivat edelleen kihlakunnat. Piirit koottaisiin niistä kuitenkin 
tavalla, joka parhaiten palvelee ulosottolaitoksen omien tehtävien hoitamista. Piirien lukumäärä 
vähenisi 51:stä 22:een (piirien rajat noudattaisivat pääosin maakuntarajoja). Kaikissa piireissä olisi ns. 
erillisvirasto. Toimipaikkojen lukumäärä pysyisi vähintään nykyisellään (noin 200). 
Nimismies]ärjestelmästä luovuttaisiin ulosotossa. Avustavan ulosottomiehen virkanimike muutettaisiin 
kihlakunnanulosottomie-heksi. 
 
 

Tavoitteena on: 

- resurssien tasaisempi jakautuminen (palvelujen saatavuus) 
- riittävän osaamisen turvaaminen joka piirissä (palvelujen asiantuntevuus) 
- eri viranomaisten tehtävien erottaminen (nimismiesjärjestelmän laillisuusongelman 
korjaaminen) 
- kieliolojen turvaaminen 
- virkanimikkeiden ja tehtävien vastaavuus 

 

3. Saatavan lopullinen vanhentuminen (UK 2:24-27) 3.1. 

Edeltäneitä vaiheita: 

- Ulosotto 2000-toimikunta (KM 1998:2) kiinnitti huomiota elinikäiseen velkavastuuseen 
(erimielinen). 

- Vanhentumistoimikunta (KM 2001:4) ehdotti lopullista vanhentumista (erimielinen). 
- Ulosotto muuttui määräaikaiseksi (15/20 vuotta) 1.3.2004 (HE 216/2001, L 679/2003) 

 

- LaV:n ponsi (ulosoton määräaika ja kuolinpesät) 
- Vanhentumislaki (HE 187/2002) 

- TaV:n ponsi (lopullinen vanhentuminen arvioitava seuraavalla 
vaalikaudella) 

- Kansanedustajien lakialoite 133/2003 vp - saatavan lopullinen 15 vuoden 
vanhentumisaika ja toissijainen 20 vuoden vanhentumisaika erääntymisestä Perintökaaren 
velkavastuusäännökset uudistettiin (HE 14/2004) 

- täytäntöönpanokelvottomat ulosottoperusteet takasijalle 
- LaV:n ponsi (lopullinen vanhentuminen selvitettävä) 

 

- Velkahallintatyöryhmä esitti lopullista vanhentumista (OM, työryhmämietintö 2004:7) 
- Talousvaliokunnan kirje oikeusministeriölle 2.3.2005, jossa kiirehdittiin antamaan 

esitys velkavastuun enimmäiskestosta. 
Asiantuntijoiden kuuleminen oikeusministeriössä 15.3.2005 

- lopullista vanhentumista kannatettiin 

3.2. Nykytila 
 

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

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

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

3.3. Esityksen sisältö 
 



 

 

Nyt ehdotetaan, että saatava vanhentuisi lopullisesti, kun 15/20 vuotta tulee täyteen. Mahdollisuus 
periä saatava kuolinpesästä poistuisi kokonaan. 
 

Määräajan jatkamisen edellytyksiä selvennettäisiin (mm. erilaisten sosiaalietuuksien täy-
simääräinenkään hyödyntäminen ei ole peruste jatkaa määräaikaa). 

 

- jos määräaikaa jatketaan, asetetaan uusi maksuvelvoite, joka vastaa vanhentunutta velkaa 
sellaisena kuin se oli silloin, kun määräaika päättyi 

 

Lopullinen vanhentuminen olisi samalla tavalla taannehtivaa kuin ulosottoperusteen määräaika. 
 

Järjestelmä koskisi vain sellaisia saatavia, joista on tuomio. Esitykseen ei sisälly ehdotusta 
toissijaisesta, eräpäivästä laskettavasta lopullisesta vanhentumisesta. 
 

Ensimmäisten velallisten saatavat vanhentuvat siis 1.3.2008. Lopullinen varmuus siitä, ettei 
jatkamiskannettakaan ole nostettu, olisi 1.3.2010. 
 

Takaaja vapautuu velkavastuusta samanaikaisesti päävelallisen kanssa. 
 

Velkojan on huolehdittava siitä, että saatavasta muistutetaan velallista normaalien van-hentumisaikojen 
mukaisesti (3 vuoden välein ennen tuomiota/5 vuoden välein tuomion antamisen jälkeen). 

Luottotietoa koskeva sääntely tulossa eduskuntaan ilmeisesti kuluvan syksyn aikana. 

3.4. Esityksen tavoitteet 

Esityksen tavoitteena on: 

- saada lopullinen ratkaisu kymmenille tuhansille lamavelallisille (takaisin aktiiviseen 
elämään) 
- aikaansaada luottoyhteiskunnassa tulevaisuuteen ulottuva "reilu" pelisääntö viimekätiseksi 
ylivelkatilanteen ratkaisukeinoksi - ennaltaehkäisevä ja korjaava vaikutus 
- ylläpitää maksumoraalia ja estää harmaata taloutta 
- vähentää yhteiskunnalle ylivelkaongelmista aiheutuvia kustannuksia 

3.5. Esityksen vaikutukset 
 

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. 
 
 

4. Alaikäiset velalliset (UK 3:113 ja VeroTpL 6.2 ja 7 §) 
 

Ulosotossa on eri syistä vuosittain yli 4 000 alaikäistä velallista. Heistä suurin osa on yli 15-vuotiaita 
(mm. joukkoliikenteen tarkastusmaksut). Kuitenkin noin 800 velallista on alle 15-vuotiaita (alle 10-
vuotiaita on noin 300). 
 

Esityksen mukaan ulosottomies ilmoittaisi holhousviranomaiselle, jos alle 18-vuotiaalta peritään 
muuta kuin vahingonkorvausta tuomion perusteella (velkomus) tai veroa. 
 

Jos alle 15-vuotiaalta peritään julkista maksua (esimerkiksi sairaalamaksu), viranomaista pyydetään 
tarkistamaan alaikäisen maksuvelvollisuus. 
 

Ulosotosta ei annettaisi alle 15-vuotiaan luottotietoja. 
 



 

 

 

Tavoitteena on: 
 

turvata lapsen asemaa yhteiskunnassa 
- selvittää, onko alaikäisen nimissä harjoitettu luvattomasti liiketoimintaa tai miksi 

esimerkiksi perintövero on jätetty maksamatta 
- kiinnittää laskutusviranomaisten huomiota huoltajan velvollisuuteen vastata alaikäisen 

terveydenhoidon ym. menoista 

5. Muita uudistusehdotuksia ulosottokaareen 
 
 

Turvaamistoimisäännökset (UK 8 lukuja OK 7 luku) 
 

Turvaamistoimia koskevia säännöksiä ehdotetaan selkeytettäväksi ja yksinkertaistettavaksi. Esimerkiksi 
ennen kuin tuomioistuimen antama kielto tehdä jotakin tulee voimaan, on asetettava vakuus 
ulosottomiehelle. 
 
 

Itseoikaisu, keskeytys, täytäntöönpanoriita ja muutoksenhaku (UK 9 ja 10 luku) 
 

Ilman osoitusta nostetun täytäntöönpanonidan aseman tarkistaminen (keskeytysvaikutus ei enää 
automaattinen, oikeudenkäyntikulut normaalin säännön mukaan). Keskeytyksen perusteiden ja sisällön 
kirjoittaminen näkyviin suuntaa antaviksi ohjeiksi tuomioistuimille. 
 

Valituksen käsittelyä pyritään yksinkertaistamaan oikeusturvasta tinkimättä (mm. ulosottomies saa 
jatkaa valituksen määräaikaa mutta ei hylätä sitä koskevaa pyyntöä, jonka ratkaisee tuomioistuin). 
Ulosottomiehen kuulemisesta, lausunnosta ja prosessuaalisesta asemasta aiempaa selkeämmät 
säännökset (ulosottomies ei asianosainen, vaan esiintyy virkansa puolesta) 
 

Lakiin otettaisiin mahdollisuus saada oikeudenkäyntikulujen korvausta valtion varoista sivulliselle ja 
tiukoin edellytyksin asianosaisille (lähinnä velalliselle) täytäntöönpanorii-dassa ja valitusasiassa. 
 
 

6. Verojen ja maksujen täytäntöönpano 
 

Vuodelta 1961 oleva VeroUL korvattaisiin kokonaan uudella VeroTpLilla. Uusi laki koskisi nykyisen 
tavoin verojen ja maksujen ulosottoperintää, ulosoton keskeytystä, pe-rustevalitusta ja lopullista 
vanhentumista (viisi vuotta, kuten nykyisinkin). 
 

Lain soveltamisalaa selvennettäisiin (mm. veronkorotuksen asema). Keskeytyssäännöksiä 
täsmennettäisiin: myynnin ja tilityksen keskeytys kun haetaan muutosta ja ulosmitattuna on kiinteistö 
tai asunto-osake tai kun peritään veronkorotusta. Ulosottokaareen nähden päällekkäistä sääntelyä 
karsittaisiin. Lisäksi ehdotetaan kielellistä ja lakiteknistä parantelua. 
 

Tavoitteena on: 
 

-   parantaa oikeusturvaa suoraan ulosottokelpoisten saatavien perinnässä selkeyttää j a 
yksinkertaistaa lakia 
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Hallituksen esitys ulosottokaareksi ja laiksi verojen ja maksujen täytäntöönpanosta sekä 
eräiksi niihin liittyviksi laeiksi (HE 83/2006 vp); LA 133/2003 vp; LA 33/2004 vp; LA 
57/2006 vp; TPA 32/2004 vp; TPA 117/2004 vp 
 
 

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen ulosottokaareksi ja laiksi verojen ja maksujen 
täytäntöönpanosta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi. Hallituksen esityksen käsittelyyn on 
yhdistetty otsikossa mainitut aloitteet. Tässä lausunnossa kiinnitetään huomiota niihin 
ehdotuksiin, jotka koskevat velkavastuun enimmäiskestoa ja alaikäistä velallista. 
 
 

Saatavan vanhentuminen 
 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan ulosottokaareen otettavaksi velkavastuun enimmäiskestoa 
koskeva säännös, jonka mukaan saatava vanhentuisi lopullisesti sen jälkeen, kun 
ulosottoperusteen määräaika on kulunut umpeen. Ehdotus on erittäin perusteltu, koska sillä 
voidaan estää velallisten joutuminen kohtuuttomaan taloudelliseen ahdinkoon. Velkavastuun 
määräajat ovat niin pitkiä, etteivät ne sosiaali- ja terveysministeriön näkemyksen mukaan 
vaaranna kansalaisten maksumoraalia eivätkä toisaalta vähennä velkaantuneiden auttamiseen 
liittyvien muiden toimenpiteiden tarvetta. Saatavan lopullisen vanhentumisen merkitys ei ole 
velkojillekaan olennainen ulosottoperusteen määräaikaisuutta koskevien säädösmuutosten tultua 
voimaan. 
 

Velkajärjestelylaki sen paremmin kuin valtion ja pankkien solmima vehnäsopimuskaan eivät 
ole riittävässä määrin korjanneet esimerkiksi 1990-luvun alun laman myötä syntyneitä 
ylivelkaisuusongelmia, vaan tältä ajalta periytyvien ylisuurten velkataakkojen kanssa eläviä 
henkilöitä on edelleen kymmeniä tuhansia. Ehdotetulla säännöksellä elinikäisestä 
velkavastuusta aiheutuvia sosiaalisia ja yhteiskunnallisia ongelmia voidaan lieventää. 
 

Ylivelkaantuneet henkilöt joutuvat turvautumaan valtion ja kuntien kustantamiin so-
siaalietuuksiin, esimerkiksi toimeentulotuen pitkäaikaisasiakkaista monet ovat yli-
velkaantuneita. Taloudelliset vaikeudet synnyttävät lisäksi muita ongelmia, kuten alkoholismia 
sekä mielenterveyden ja fyysisen terveyden horjumista, mistä aiheutuu 
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mittavia kustannuksia yhteiskunnalle. Myös ylivelkaantuneiden henkilöiden lähipiiri kärsii 
tilanteesta monin tavoin. Velka on koko perheen yhteinen taakka ja valitettavan usein syy 
perheen hajoamiseenkin. Kun velan määrä on toivottoman suuri, ihminen ei useinkaan jaksa 
suunnitella elämäänsä eteenpäin. Työn tekeminen tuntuu turhalta, kun ansiotuloista suuri osa 
menee velkojen maksuun. Jos velan vanhentumis-ajalla on päätepiste, vaikka pitkänkin ajan 
kuluttua, se oletettavasti motivoi jatkamaan työelämässä. 
 

Lakiehdotuksen mukaan tuomioistuin voisi jatkaa ulosottoperusteen määräaikaa kymmenellä 
vuodella, jos velallinen on olennaisesti vaikeuttanut velkojan maksun-saantia esimerkiksi 
pakoilemalla ulosottoa. Säännös on perusteltu velkojien aseman turvaamiseksi velallisen 
väärinkäytöksiltä. 
 
 

Alaikäisen velallisen asema ulosotossa 
 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että ulosottomiehen tulisi tehdä holhousviranomaiselle 
ilmoitus, kun alle 18-vuotiasta vastaan on tullut vireille ulosottoasia, joka perustuu riita-asiassa 
annettuun tuomioon. Vastaava ilmoitus tehtäisiin myös siiloin, kun alaikäiseltä peritään veroja 
ulosotossa. Ehdotus on kannatettava muun muassa siksi, että holhousviranomainen saa tiedon 
edunvalvonnan tarpeessa ilmeisesti olevasta lapsesta. Säännöksellä viranomaisille luotaisiin 
mahdollisuus selvittää asiaa alaikäisen huoltajien kanssa, ja puuttua tilanteisiin, joissa on 
epäiltävissä, että huoltajat eivät ole hoitaneet alaikäisen taloudellisia asioita asianmukaisesti. 
 

Lakiehdotuksen mukaan alle 15-vuotiaista ei annettaisi tietoja luottotietotoimintaa varten. 
Sosiaali- ja terveysministeriö kannattaa ehdotusta. Olisi toivottavaa, että säännös ohjaisi 
kiinnittämään erityistä huomiota alaikäisen asemaan jo rahoitusvai-heessa. 
Maksuhäiriömerkintä voi myöhemmin estää nuorelta esimerkiksi opinto- tai asuntolainan 
saannin tai vaikeuttaa vuokra-asunnon hankkimista. Lisäksi se, että maksuhäiriömerkintöjä on 
hyvinkin nuorilla lapsilla, on jo sellaisenaan arveluttavaa. 
 

Jos alle 15-vuotiaalta haetaan ulosottoteitse julkista saatavaa, kuten erilaisia hoitomaksuja, 
ulosottomiehen tulisi esityksen mukaan pyytää hakijaa tarkistamaan alaikäisen 
maksuvelvollisuus. Kuten hallituksen esityksessä on todettu, sosiaali- ja terveysministeriön on 
tarvittaessa mahdollista kiinnittää antamallaan tiedotteella kuntien huomiota siihen, ettei 
laskuja julkisista hoitomaksuista kirjoitettaisi perusteettomasti alaikäisten nimiin. 
 

Julkisten hoitomaksujen osalta on ollut suunnitteilla lainmuutos, jonka mukaan ter-
veydenhuollon maksut poistettaisiin alaikäisiltä. Tällaista muutosta on esittänyt sosiaali- ja 
terveydenhuollon maksupolitiikan ja maksujärjestelmän uudistamista selvittänyt toimikunta, 
jonka mietintö on julkaistu sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuna 2005:10. 
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Sisäasiainministeriö pitää ulosottolain kumoamista ja kokonaisuudistuksen 
tekemistä ulosottokaaren muodossa tarpeellisena. 
 

Sisäasiainministeriö on aikaisemmissa yhteyksissä huomauttanut eräistä 
suunnitelluista ulosottolaitoksen organisaation piirteistä. Sisäasiainministeriö 
yhtyy oikeusministeriön näkemykseen, että nykyiseen organisaatioon ja 
toimintatapaan liittyy ongelmia, jotka on ulosottolainsäädännön uudistuksen 
yhteydessä korjattava. Organisointiin liittyvä selvitystyö on oike-
usministeriössä ja alaisessa hallinnossa tehty huolella. Ulosotto-organisaation 
selkeyttäminen ja vahvistaminen ovat sisäasiainministeriön mielestä hyviä 
tavoitteita. 
 

Sisäasiainministeriö ei kuitenkaan voi olla kokonaan tyytyväinen hallinnon 
kehittämisen linjauksien toteutumiseen käsiteltävänä olevassa hallituksen 
esityksessä. Hallituksen antamassa hallintoselonteossa linjataan, että kes-
kushallinnon uudistamista sekä sen rakenteiden ja työnjaon selkiyttämistä 
jatketaan siirtämällä ministeriöistä toimeenpanotehtävät ja muut kuin val-
takunnalliset kehittämistehtävät alue- ja paikallishallinnolle sekä alueellis-
tamalla keskushallinnon toimintaa ja tehtäviä pääkaupunkiseudulta. Eduskunta 
on mm. tätä linjausta tukenut selontekoon antamassaan vastauksessa. 
 

Sisäasiainministeriö painottaa myös, että selonteon mukaan aluehallinnon 
toiminnan tehostamiseksi toimijoiden kokoamista jatketaan. Pitkällä aika-
jänteellä arvioidaan mahdollisuutta valvonta- ja hallinnollisten viranomais-
tehtävien kokoamiseen nimenomaan lääninhallituksiin. Tämä linjaus liittyy 
osaltaan valtiohallinnon ja muun hallinnon välisen työnjaon kysymyksiin. 
 

Siksi sisäasiainministeriö olisi toivonut, että vaikka ulosoton organisaatiossa 
onkin tarpeen vähentää hajanaisuutta, ei olisi päädytty esittämään pe-
rustettavaksi uutta keskusvirastoa (hallintovirastoa), vaan olisi jätetty mah-
dollisuus siirtää keskushallinnosta tehtäviä aluehallinnossa sijaitsevalle or-
ganisaatiolle eli lääninhallituksille. Ministeriölle kuuluvaa tulosohjausta ja 
säädösvalmistelua lukuun ottamatta ohjaus- ja tukitehtävät voitaisiin antaa 
lääninhallituksille siten, että lääninhallitusten erikoistamista tuetaan ja koko 
toiminnan koordinaatiovastuuta vahvistetaan. Sisäasiainministeriö pitää 
monialaista alueellista viranomaista, lääninhallitusta, erinomaisena alustana 
viranomaisten yhteistoiminnalle ja asiantuntemuksen kokoamiselle. 
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Verohallituksen suullinen puheenvuoro asiantuntijakuulemisessa 

1. Yleistä 
 
Verohallitus toteaa, että se on aikanaan antanut lausunnon ehdotuksesta 
ulosottokaareksi ja verotäytäntöönpanolaiksi (HE 83/2006 vp). Verohallituk-
sen näkemyksiä on lopullisessa hallituksen esityksessä otettu sillä tavoin 
huomioon, että tässä yhteydessä ei ole tarpeen esittää kovinkaan laajoja 
kommentteja. 
 
Yleisesti ottaen voidaan todeta, että Verohallitus suhtautuu myönteisesti la-
kiehdotukseen siltä osin kuin se siinä olevat säännökset liittyvät verosaatavien 
perintään. 
 
Seuraavassa esitetään joitakin yksittäisiä lakiehdotukseen liittyviä näke-
myksiä. 

2. Verosaatavan määrittely 
 
Lakiin verojen ja maksujen täytäntöönpanosta, sen 1 §:ään, ehdotetaan so-
veltamisalaa koskeva määritelmä, jossa julkisen saatavan käsitteeseen 
kuuluisi pykälän 1-kohdan mukaisesti vero ja julkinen maksu sekä niille 
säädetty viivästyskorko ja korotus. Verosaatavan käsitettä on tarkoitus täs-
mentää lausumalla nimenomaisesti, että myös viivästyskorko ja korotus 
kuuluvat lain soveltamisalan piiriin. Lakiehdotuksen perusteluissa todetaan, 
että korotuksen mainitsemista säännöksessä on selkeyssyistä aiheellista. 
Myös eri lausunnonantajat ovat pitäneet tarkennuksia tarpeellisina. 
 
Verohallitus toteaa, että verosaatavan käsitteen nykyistä täsmällisempää 
määrittelyä voidaan pitää perusteltuna. Kuitenkin lakiehdotuksessa valittu 
sanamuoto ei ole kattava ja saattaa olla omiaan aiheuttamaan uusia tulkin-
takysymyksiä. Kuten verohallituksen aikaisemmasta lausunnosta ilmenee, 
veronkorotus on vain yksi seuraamus, joka voidaan hallinnollisessa menet-
telyssä määrätä erilaisissa verovelvollisuuksien laiminlyömistä koskevissa 
tilanteissa. Muita vastaavanlaisia seuraamuksia ovat mm. verotusmenette-
lylain 22 a §:n ja arvonlisäverolain 168 a §:n laiminlyöntimaksut. Veronkoro-
tuksen korostaminen aiheuttaa ongelman siitä, miten lakia tulisi soveltaa 
muihin voimassa oleviin tai mahdollisesti myöhemmin verolainsäädännössä 
käyttöön otettaviin hallinnollisiin seuraamuksiin. Onko tarkoitus, että koro-
tuksen käsite tulkitaan suppeasti vai laajasti? Suppea tulkinta tarkoittaisi, 
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että ainoastaan laissa nimenomaisesti mainittu korotus kuuluisi lain sovel-
tamisalan piiriin. Laaja tulkinta mahdollistaisi sen, että takia voitaisiin soveltaa 
kaikkiin korotuksen luonteisiin hallinnollisiin seuraamuksiin. Ehdotettu 
säännöksen sanamuoto on siten epäselvä ja tulkinnanvarainen. 
 
Verohallitus katsoo, että ei liene tarkoituksenmukaista, että verotäytäntöön-
panolaissa luetellaan yksityiskohtaisesti kaikki erityyppiset hallinnolliset 
seuraamukset. Tosiasiassa verosaatava on yksi kokonaisuus, joka muodostuu 
varsinaisesta verosta ja sille lasketuista viivästysseuraamuksista sekä 
mahdollisesti erityyppisistä hallinnollisesti määrätyistä seuraamuksista. 
Verohallitus esittääkin, että julkisen saatavan määrittelyä muutetaan. 
Sanamuodon muutos voitaisiin tehdä esimerkiksi Verohallituksen lausunnossa 
ehdotetuin tavoin lisäämällä pykälään käsite " muu vastaava velvoite". Toinen 
vaihtoehto voisi olla etsiä veronkorotukselle ja sitä vastaaville taloudellisille 
seurauksille yksi yhteinen määritelmä kuvailemalla, että kyse on 
hallinnollisessa järjestyksessä velvollisuuksien laiminlyönnin vuoksi 
määrätystä seuraamuksesta. 
 
Edellä lausuttu koskee myös lakiehdotuksen 3 §:ää, koska siinä on suora 
viittaus 1 §:n 1 momentin 1 kohtaan eli 3 §:ää tulisi muuttaa, mikäli julkisen 
saatavan käsitettä muotoillaan Verohallituksen ehdottamin tavoin. 

3. Saatavan vanhentuminen 
 
Verotäytäntöönpanolain 20 §:n vanhentumisaikaa koskeva säännös on 
muotoiltu Verohallituksen lausunnossa ehdotetuin tavoin, eikä sen osalta ole 
enempää lausuttavaa. 
 
Saatavan lopullista vanhentumista koskevan ulosottokaaren 2:27 §:n osalta 
Verohallitus toistaa aikaisemman lainsäädäntömuutosta puoltavan näke-
myksensä. Verojen osalta saatavan lopullinen vanhentuminen on voimassa 
olevaa oikeutta. Saatavan lopullista vanhentumista koskeva säännös koskisi 
verohallinnon näkökulmasta vain rikosten, pääsääntöisesti verorikosten, 
johdosta luonnollisille henkilöille tuomittujen vahingonkorvausten (ns. 
tuomiosaatavien) perintää. Tällaisten saatavien perinnällä ja kertymällä on 
marginaalinen merkitys verrattuna verojen kantoon ja perintään. Vanhojen ja 
tosiasiassa kertymättä jäävien saatavien hallinnointi ja mm. tietojärjestelmien 
ylläpito tuottaa verohallinnossa kuluja, joille ei kerry vastaavia suorituksia. 
Verohallinnossa on myös tiedostettu niitä ongelmia, joita periaatteessa 
elinikäinen vahingonkorvausvelvollisuus maksuvelvolliselle saattaa aiheuttaa. 

4. Ulosotto-organisaatio 
 
Verohallitus toteaa, että ulosoton organisointiin esitetyt muutokset voivat 
entisestään parantaa vero- ja ulosottohallinnon yhteistoimintaedellytyksiä. 
Sekä ulosottopiirien vähentämisellä että ulosoton keskusviraston luomiselle 
voidaan edistää hallintojen tehokkaampaa yhteistyötä sekä yhtenäistää 
toimintatapoja. Tällä on saavutettavissa hyötyjä sekä verojen kertymän että 
verovelvollisten oikeusturvan näkökulmasta. 
 
 

Ylitarkastaja Tuija Vigren 
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EDUSKUNNAN LAKIVALIOKUNNALLE HE 

83/2006 vp ULOSOTTOKAAREKSI YM. 
 
 

Kuluttajaviraston ja kuluttaja-asiamiehen tehtävänä on kuluttajan oikeudellisen aseman 
edistäminen. Valtioneuvoston kuluttajapoliittisesta ohjelmasta 27.5.2004 tekemän 
periaatepäätöksen mukaan Kuluttajaviraston erityisiä toimia edellytetään mm. kuluttajan 
taloudellisen turvallisuuden lisäämisessä. Näin ollen kuluttajavelallisen asema on keskeinen 
viraston toiminta-alue. 
 

Velallisten kannalta saatavien pakkotäytäntöönpanolla ja sitä koskevalla sääntelyllä on keskeinen 
merkitys. Uiosottolainsäädännön kokonaisuudistus, jolla säännökset saadaan vastaamaan ajan 
myötä olennaisesti muuttuneita olosuhteita ja tarpeita, on siksi Kuluttajavirastonkin 
näkökulmasta tärkeä uudistus. 
 

Nyt käsiteltävänä olevaan aiemmat osauudistuksetkin kattavaan kokonaisuuteen sisältyy kaksi 
täysin uutta ehdotusta, joihin Kuluttajavirasto haluaa kiinnittää erityisesti huomiota. Näitä ovat 
velkavastuun enimmäiskestoa ja alaikäisen velallisasemaa koskevat ehdotukset. 
 
 

Velkavastuun enimmäiskesto 
 

Kysymys elinikäisen velkavastuun asianmukaisuudesta nousi Suomessa julkiseen keskusteluun 
1990-luvun lama-ajan seurausten myötä. Vuonna 1998 annetussa mietinnössä Ulosotto 2000-
toimikunta katsoi välttämättömäksi, että oikeusjärjestykseen sisältyisi järjestely, joka estäisi 
elinikäisen velkavastuun tai ainakin täytäntöönpanotoimet velkavastuun toteuttamiseksi 
kohtuuttoman pitkän ajan. Vanhentumistoimikun-ta ehdotti vuonna 2001, että veloille 
säädettäisiin lopullinen vanhentumisaika. Näistä linjauksista on tähän mennessä toteutettu 
ulosoton määräaikaisuutta koskeva muutos. 
 

Näiden ehdotusten takana on se havainto, että nykyisen luottoyhteiskunnan aiheuttamat 
haitalliset seuraukset eivät jakaudu oikeudenmukaisella tavalla velallisen velkojan ja 
yhteiskunnan kesken. Siksi tarvitaan järjestelmä, jolla estetään velallisten joutuminen 
kohtuuttomaan ja pitkäkestoiseen taloudelliseen ahdinkoon. 
 

Kuluttajavirasto, joka tehtäviensä vuoksi on ollut näköalapaikalla havaitsemassa niitä raskaita 
seuraamuksia, joita erityisesti 1990-luvun lama-aika aiheutti suurelle joukolle kansalaisia, on 
kannattanut voimakkaasti edellä mainittuja ehdotuksia velkavastuun enimmäiskestosta. Virasto 
oli myös edustettuna velkahallintaryhmässä, joka esitti vuonna 2004, että saatavan lopullisesta 
vanhentumisesta säädettäisiin yhdenmukaisesti jo säädettyjen ulosoton määräaikojen kanssa. 

Kuluttajavirasto kannattaa myös nyt käsiteltävänä olevaan hallituksen esitykseen sisältyvää sääntelyehdotusta, 
jonka mukaan saatava vanhentuisi lopullisesti ja tämä tapahtuisi samaan aikaan ulosottoperusteen 
täytäntöönpanokelpoisuuden päättymisen kanssa. Kun vanhentuminen perustuisi pelkästään määräajan 
kulumiseen se olisi velallisen kannalta selkeä, yhdenvertainen ja ennustettava. Se tukee velallisen palaamista 
aktiiviseksi yhteiskunnan jäseneksi ja alentaa siten myös yhteiskunnalle velkaongelmista aiheutuvia 
kustannuksia. Selvitysten mukaan taas saatavan lopullisen vanhentumisen merkitys velkojille ei ole olennainen 
varsinkaan ulosottoperusteen määräaikaisuuden toteuttamisen jälkeen. 
 

Saatavan lopullisesta vanhentumisesta säädettäisiin nyt ulosottokaaressa, koska vanhentuminen on kytketty 
ulosottoperusteen määräajan kulumiseen. Siten lopullinen vanhentuminen ei nyt esitetyssä muodossaan koskisi 
lainkaan saatavaa, josta ei ole lainkaan hankittu ulosottoperustetta. Kuluttajavirasto pitääkin kokonaisuuden 
kannalta perusteluna, että yleistä vanhentumislakia muutettaisiin vanhentumistoimikunnan ehdotusten 
mukaisesti niin, että saatava vanhentuisi viimeistään 20 vuoden kuluttua velan erääntymisestä. 
 
 

Alaikäinen velallinen 
 



 

 

Kuluttaja-asiamies on perintälain noudattamista valvovana viranomaisena joutunut huomaamaan, että 
perintätoimia kohdistetaan yllättävän paljon myös alaikäisiin, vaikka holhoustoimilain mukaan alaikäisen 
velkaantumisen pitäisi olla poikkeuksellista. Kuluttaja-asiamies on uudistetuissa hyvää perintätapaa 
kuluttajaperinnässä koskevissa ohjeissaan todennut, että holhouslainsäädännön lähtökohtana on selkeä pyrkimys 
suojella alaikäistä mahdollisimman pitkälle velkaantumiselta niin, että täysi-ikäisyyden alkaessa hänen olisi 
mahdollista aloittaa omavastuinen elämä ilman maksuhäiriömer-kintöjä. Siksi jo velkasuhteen synnyttävissä 
sopimuksissa maksuvelvolliseksi tulisi sopia huoltaja eikä palvelun kohteena oleva alaikäinen. Silloinkin, kun 
saatavan perintä perustuu alaikäistä itseään suoraan sitovaan perusteeseen, alaikäisen suojelun periaate tulisi 
ottaa perinnässä huomioon. Yksinomaan alaikäiseen kohdistuvan perinnän tulisi olla poikkeuksellista. Ohjeessa 
kiinnitetään vielä erikseen huomiota alaikäisten asemaan julkisyhteisöjen maksullisten palveluiden käyttäjinä. 
 

Hallituksen esitykseen sisältyvät alaikäistä velallista koskevat ehdotukset ovat linjassa sen kanssa, mihin 
kuluttaja-asiamies on e.m. omilla toimillaan pyrkinyt. Kuluttajavirasto kannattaakin kokonaisuudessaan näitä 
ehdotuksia. Ulosottomiehen holhousviranomaisen kautta tapahtuva yhteydenotto alaikäisen huoltajaan poistanee 
osan jo pakkoperintävaiheeseen edenneistä alaikäisen veloista. Laajempi ennaltaehkäisevämpi merkitys lienee 
kuitenkin sillä, että alle 15-vuotiaista velallisista ei jatkossa annettaisi yleisöjulkisia tietoja ulosoton 
tietojärjestelmistä eikä tehtäisi ilmoitusta maksuhäi-riömerkintää varten. Tämä toivottavasti johtaa siihen, että jo 
rahoitusvaiheessa alaikäisen asemaan kiinnitettäisiin riittävästi huomiota. Hallituksen esityksessä mainittu 
suunnitteilla oleva lainmuutos, jonka mukaan terveydenhuollon maksut poistettaisiin kokonaan alaikäisiltä, olisi 
myös tervetullut uudistus, sillä alaikäisillä on myös tarvetta käyttää terveydenhuollon palveluita anonyymisti 
myös suhteessa huoltajiinsa. Palveluiden maksuttomuus ratkaisisi ongelman, joka nyt syntyy siitä, että 
hoitomaksut tulisi kuitenkin huolto-ja elatusvelvollisuuden vuoksi laskuttaa huoltajalta. 
 

Oulun maistraatti 
henkikirjoittaja Eila Keränen HE 83/2006 vp 

 
Lakivaliokunnan kuultavana perjantaina 6.10.2006 kello 9.15. 
 
 
 

ALAIKÄINEN VELALLINEN 
 
 
 
 

Alaikäisen huollosta säädetään laissa lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta, alaikäisen elatuksesta säädetään 
laissa lapsen elatuksesta ja lapsen omaisuuden ja taloudellisten asioiden hoidosta laissa holhoustoimesta. 
 

Alaikäisen huollosta säätää L lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta (361/1983), sen 1 §:ssä on mm seuraavia 
seikkoja: Tasapainoisen kehityksen ja hyvinvoinnin turvaaminen, läheisten ihmissuhteitten turvaaminen, 
erityisesti vanhempiin, hyvän hoidon, kasvatuksen, valvonnan ja huolenpidon sekä koulutuksen turvaaminen. 
 

Laki lapsen elatuksesta (704/1975) säätä' iitä, miten lapsen elatusvastuun on tarkoitettu jakautuvan vanhempien 
ja lapsen välille. 1 §: Lapsella on oikeus riittävään elatukseen. Se käsittää lapsen kehitystason mukaisten 
aineellisten ja henkisten tarpeiden tyydyttämisen, lapsen tarvitseman hoidon ja koulutuksen sekä tästä aiheutuvat 
kustannukset. 2 §: Vanhemmat vastaavat lapsen elatuksesta kykynsä mukaan. Vanhempien elatuskykyä 
arvioitaessa otetaan huomioon heidän ikänsä, työkykynsä ja mahdollisuutensa osallistua ansiotyöhön, 
käytettävissä olevien varojen määrä sekä heidän lakiin perustuva muu elatusvastuunsa. Vanhempien 
elatusvastuun laajuutta arvioitaessa otetaan huomioon myös lapsen kykyjä mahdollisuudet itse vastata 
elatuksestaan sekä seikat, joiden johdosta vanhemmille ei aiheudu lapsen elatuksesta kustannuksia tai ne ovat 
vähäiset. 
 

Laki holhoustoimesta (442/1999) 4 §: Alaikäisen edunvalvojia ovat hänen huoltajansa, jollei jäljempänä toisin 
säädetä. Tuomioistuin voi tarvittaessa vapauttaa edunvalvojan ja määrätä toisen henkilön edunvalvojaksi. L 
holhoustoimesta 16 §:ssä on vapauttamisen perusteet. 
 

Mitä oikeustoimia alaikäinen voi tehdä? 
 

Alle 18-vuotias on vajaavaltainen. L holhoustoimesta 23 § säätää, että vajaavaltaisella ei ole oikeutta itse vallita 
omaisuuttaan eikä tehdä sopimuksia tai muita oikeustoimia, jollei toisin säädetä. 24.1 §: Vajaavaltainen voi tehdä 
oikeustoimia, jotka ovat olosuhteisiin nähden tavanomaisia ja merkitykseltään vähäisiä. 25 §: Vajaavaltaisella on 
oikeus määrätä siitä, minkä hän on vajaavaltaisuuden aikana omalla työllään ansainnut, ja siitä, niinkä 
edunvalvoja on tämän lain 38 §:n mukaisesti antanut hänen vallittavakseen. 
 



 

18 

26 §: Oikeustoimi, jonka tekemiseen vajaavaltaisella ei ollut oikeutta, ei sido häntä, jollei hänen edunvalvojansa 
ole antanut siihen suostumustaan. 
 

Alaikäinen on vajaavaltain^i ikänsä perusteella. 
Ulosotossa olevat alaikäisten velat 
 

Uljas (1.3.2004 -31.1.2005): 4.300 alaikäistä, heillä oli asioita 7 050, pääoma 2,3 miljoonaa euroa. 
 

Alle 15-vuotiailta oli perittävänä 1 330 saatavaa, joista veroja 850 ja julkisia maksuja noin 400 asiaa, 
yksityisoikeudellisia velkomusasioita oli noin 60. 
 

Veroja oli jäännösvero, kiinteistövero sekä perintö-ja lahjavero. 
 

Julkisoikeudellisista asioista 40 % oli erilaisia sosiaali-ja terveydenhoidon maksuja, kuten sairaala-, 
terveyskeskus- ja kehitysvammahoitomaksuja, viidennes vahinko vakuutusmaksuja. Lisäksi perittiin 
perintäkuluja, dieselveroja ja pysäköintivirhemaksuja. 
 

15-17-vuotiailla em. saatavaryhmien lisäksi merkittävä ryhmä sakot. Eniten julkisoikeudellisia asioita, toiseksi 
eniten sakkoja. Julkisoikeudellisista maksuista 1/3 liikennevakuutusmaksuja ja 1/3 joukkoliikenteen 
tarkastusmaksuja. Yksityisoikeudellisista asioista oli valtaosa rikosperusteisia vahingonkorvauksia, mutta myös 
yksityisoikeudellisia velkomusasioita. 
 

Huoltajan toimista johtuva velkaantuminen 
 

Edunvalvojalla ei ole oikeutta ilman holhousviranomaisen lupaa päämiehensä puolesta ottaa muuta lainaa kuin 
valtion takaamaa opintolainaa taikka sitoutua vekselivastuuseen tai vastuuseen toisen velasta (HolhTL 34.1 § 3 
kohta). Oikeustoimi, jonka tekemiseen edunvalvojalla ei ollut kelpoisuutta, ei sido päämiestä (36.1 §). 
 

Hallituksen esityksessä on ehdotus, että ulosottomiehen tulisi tehdä ilmoitus holhousviranomaiselle, jos alle 18-
vuotiasta vastaan tulee vireille asia, joka perustuu riita-asiassa annettuun tuomioon. Lisäksi alle 18-vuotiaalta 
perittävistä veroista tehtäisiin ilmoitus holhousviranomaiselle. 
 

Holhoustoimilakia tulisi selkeyttää, mitkä edunvalvojan toimet ovat velan ottamista alaikäisen nimiin. Jos riita-
asiassa annettu tuomio perustuu alaikäisen velaksi ostamiseen, lähtökohtana on, että nämä oikeustoimet eivät ole 
alaikäistä sitovia. Koska ulosmittausasia perustuu tuomioistuimen ratkaisuun, näitä tuomioita ei pitäisi olla 
ollenkaan. Jos edunvalvoja on vaikuttanut alaikäisen velkaantumiseen, alaikäiselle tulee määrätä vähintään 
edunvalvojan sijainen selvittämään alaikäisen puolesta asiaa jo tuomioistuimessa. 
 

Holhoustoimilain 66 §:ssä säädetään, milloin alaikäisen edunvalvonta merkitään holhousasioiden rekisteriin ja 
asetuksella on täsmennetty, milloin varojen määrää on pidettävä vähäisenä. Holhousviranomaisen näkökulmasta 
asetuksessa määrätty euroraja on alhainen ja on herättänyt keskustelua, voitaisiinko rajaa nostaa. Ehdotus, että 
maistraattiin ilmoitettaisiin Ruotsin mallin mukaan kaikki ulosmittaukseen tulleet alaikäistä koskevissa riita-
asioissa annettuihin tuomioihin perustuvat asiat ilman euromääräistä rajaa, on outo. Suomessa on valtakunnallinen 
holhousasioiden rekisteri, johon voitaisiin luoda ulosottoon mahdollisuus tutkia, onko alaikäisen edunvalvonta 
merkitty holhousasioiden rekisteriin. Mikäli edunvalvonta on merkitty holhousasioiden rekisteriin, ilmoitus tulisi 
tehdä, taikka jos ulosottomies katsoo, että edunvalvojan ja alaikäisen edut saattavat olla ristiriidassa asiassa. 
Kolmas ilmoitusta puoltava asia on euromäärältään huomattavan suuri perintä. Ulosotossa on juridista osaamista 
ja on järkevää viranomaistoimintaa suorittaa alustava harkinta ulosottomiehen toimesta siitä, onko alaikäinen 
asian johdosta edunvalvojan tai edunvalvojan sijaisen tarpeessa. Alaikäisen velkaantuminen on asia, jota 
maistraatti ei voi 
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holhousviranomaisena alkaa tutkimaan, vaan maistraatti hakee tarvittaessa edunvalvojan vaihtamista tai 
edunvalvojan sijaista selvittämään alaikäistä koskeva asia huoltajia kuultuaan. Holhousviranomainen ei voi 
korvata huoltajia. Päämiesten määrä on koko Suomessa kasvanut 1.12.1999 lähtien noin kolmanneksella. Näistä 
alaikäisiä päämiehiä on noin reilu viidennes. Päämiesten lukumäärä tulee edelleen kasvamaan varsin 
voimakkaasti johtuen väestön ikääntymisestä, avohoidon lisääntymisestä mielenterveyspotilaiden ja 
kehitysvammaisten osalta, erilaisten tapaturmien ja onnettomuuksien uhrien lukumäärästä ym. Väestön 
vaurastumisen kautta myös holhousasioiden rekisteriin merkittävien alaikäisten määrä kasvaa. 
 
 
 

Pidän hyvänä hallituksen esityksessä ehdotettua seikkaa, että ohjeistettaisiin julkisten hoitomaksujen laskuttajia, 
ettei laskuja kirjoitettaisi perusteettomasti alaikäisten nimiin. Laskussa voi näkyä, kenen hoidosta on kyse. 
Hyvältä vaikuttaa myös lainmuutossuunnitelma, että alaikäisiltä poistettaisiin terveydenhuollon maksut 
kokonaan. 
 

Myös verotäytäntöönpanolakiin suunniteltu ilmoitus pitäisi koskea vain huomattavan euromäärän ylittäviä 
saatavia, jos se ylipäänsä on tarpeellinen. 
 

Holhousviranomaiselle suunniteltu ilmoitusvelvollisuus aiheuttaa huomattavat kustannukset ja lisätyötä 
holhousviranomaisglle^kärliäojkeudelle ja yleisille edunvalvojille. Alaikäisillä ei yleensä ole tuloja, joten työ 
olisi maksutonta. Lapsia tulee kasvattaa ja perheitä tulee tukea siten, että he ymmärtävät velkaantumisen 
merkityksen ja laskujen maksamisen tärkeyden. 
 

On liioittelua uskoa pienten ulosotossa olevien laskujen vaikuttavan luotonsaantiin. Jos luotonantaja tarkistaa 
luottotiedot ja havaitsee luottotietomerkinnät vähäisiksi, tämä ei vaikuta lainan saantiin. 
 

Omaisuuden rekisteröiminen alaikäisen nimiin ja liiketoiminnan harjoittaminen alaikäisen nimissä 
 

Alaikäisen nimissä on usein auto sen vuoksi, että lapsi on vammautunut ja tarvitsee kuljetuksiin auton ja 
verottaja antaa verohelpotusta autoveroon invaliditeetin perusteella. Nämä alaikäiset ovat holhousasioiden 
rekisterissä. 
 

Alaikäisen nimissä harjoitettava liiketoiminta on monilta osin säädetty holhousviranomaisen luvan varaiseksi 
holhoustoimikin 34 §:ssä. Mikäli lupa ei ole kunnossa, verottajan tulisi havaita asia ja laittaa veroseuraamus 
huoltajalle. Nämä asiat eivät siten joutuisi ulosottoon alaikäisten nimissä. 
 

Kiinteistöjen, erityisesti vapaa-ajanasuntojen lahjoittaminen alaikäisille on lisääntynyt. Lahjoittaja pidättää 
tällöin yleensä käyttöoikeuden eliniäkseen. Alaikäisten edunvalvojien tulisi valvoa, että kiinteistön lahjakirjoissa 
sovitaan myös siitä, kenelle kuuluvat maksettaviksi tie- vesi ja ympäristölainsäädäntöön perustuvat 
maksuvelvoitteet. Perintö- ja lahjavero voi jäädä maksamatta ehkä siitä syystä, että kuolinpesän ainoa omaisuus 
on asunto, johon leskellä on perintökaaren mukaan asumisoikeus. Olisiko yksinkertaisempi tie se, että verottaja 
vaatisi alaikäisiltä perintöveron vasta kun alaikäinen tosiasiallisesti perii jotain. 
Edunvalvoja ja holhousviranomainen 
 

Edunvalvoja hoitaa päämiehensä taloudellisia asioita. Maistraatit holhousviranomaisina valvovat, 
että edunvalvojat hoitavat päämiestensä taloudellisia asioita holhoustoimikin mukaisesti. Valvonta 
tapahtuu etupäässä vuositilin tarkastuksen muodossa ja tutkimalla edunvalvojien tekemät 
lupahakemukset. Alaikäisten osalta lainsäätäjä on täsmentänyt asetuksella, milloin edunvalvojalla 
on hoidettavanaan alaikäisen omaisuutta niin paljon, että edunvalvojan toiminta tulee 
holhousviranomaisen valvontaan. Simnniteltu ilmoitusyelvollisuus alaikäisen ulosottoon tulevista 
maksuista maistraatille—ei-iale^sQmjs^ holhoustoimi|ain kanssa. Hallituksen esityksestä 
ilmenee, että maksut ovat pienehköjä ja usein julkiselta taholta tulleita. Maistraateille ollaan tarjoamassa poliisin 
tai huoltajan roolia. Se ei ole tehtävämme. Esitys, että ulosottomies pyytää hakijaa tarkistamaan alle 15 
vuotiaan maksuvelvollisuuden, on erinomainen asia. Tämä ikäraja voisi kyllä olla 18 vuotta. 
 

Yhteenveto 
 

L verojen ja maksujen täytäntöönpanosta 7 §:n ilmoitusvelvollisuus holhousviranomaiselle on asian siirtämistä 
toiseen virastoon paikasta, jossa alaikäisten taloudellinen asema on hyvin tiedossa ja maksuvelvollinen on varsin 
vähällä vaivalla selvitettävissä. Holhousviranomaisella ei ole käyttöä näille ilmoituksille ellei kyseessä ole 
huomattava euromäärä. 
 

Ulosottokaaren 113 §:ssä koskeva ilmoitusvelvollisuus holhousviranomaiselle ilman minkäänlaista harkintaa iän 
perusteella on turhaa. Maistraattien arkistotilat täyttyvät nopeasti tarpeettomista ilmoituksista. Ilmoitus tulisi 
tehdä vain suurista euromääristä. 
 

Verottajan ja ulosoton kanssa maistraattien tulisi kehittää yhteistyötä siten, että holhousasioiden rekisteri olisi 
heidän käytössään. Mikäli he havaitsevat, että alaikäisen edunvalvonta on merkitty holhousasioiden rekisteriin, 
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silloin ilmoitus olisi paikallaan. Ruotsissa ei ole valtakunnallista holhousasioiden rekisteriä ja muutoinkin 
edunvalvojan tehtävät ovat huollollisempia Ruotsissa. 
 

Holhoustoimikin 91 §:ssä säädetty iimoitusoikeus ilmeisesti edunvalvonnan tarpeessa olevasta henkilöstä on 
riittävä verottajalle ja ulosottoon. Heillä pitää olla näyttöä esittää holhousviranomaiselle pelkän ilmoituksen 
lisäksi siitä, että huoltaja on toiminut virheellisesti edunvalvojana ja maistraatin tulee ryhtyä toimiin 
edunvalvojan sijaisen hakemiseksi tai edunvalvojan vaihtamiseksi. Nykyisin tämä toimii. Ulosottomies osaa 
ilmoittaa maistraatille, kun edunvalvojan ja alaikäisen edut ovat asiassa ristiriidassa (esim. alaikäisen nimissä 
olevan kiinteistön ulosmittaus edunvalvojan veloista). Ulosottomies havaitsee myös häätöasioissa mahdollisen 
maistraattiin ilmoittamisen tarpeen. Harkinta kuuluu edelleen sinne. Automaattiset ilmoitukset eivät hyödytä 
ketään. 
TOIMENPIDEALOITE 32/2004 vp 
 

Aloitteen tekijät kantavat liuolta siitä, että lapsen huoltajat käyttävät väärin asemaansa ja toimivat lasten nimissä 
ja velkaannuttavat lapsen jo ennen tämän täysi-ikäisyyttä. 
 

Kaikissa viranomaisasteissa tulisi kiinnittää huomiota siihen, onko maksu oikeasti vanhemmille kuuluva vai 
lapselle kuuluva. 
 

Väärinkäytöksiä ei pystytä millään keinolla estämään kokonaan. 
 

Eduskunta on säätänyt holhoustoimilakiin holhousviranomaisille velvollisuuden merkitä tietyin edellytyksin 
alaikäisten edunvalvonta holhousasioiden rekisteriin. Kun maistraatti on tehnyt päätöksen alaikäisen 
merkitsemisestä holhousasioiden rekisteriin, edunvalvojalle syntyy tilivelvollisuus. Holhousasioiden rekisteriin 
merkitsemiskynnys on jo nyt matala. Ei ole syytä laskea tätä vain sen vuoksi, että jotkut vanhemmat eivät toimi 
toivotulla tavalla. Rekisterimerkintä ei myöskään estä väärinkäytöksiä. Kiinnijäämisen riski vain kasvaa. 
Maistraatit ovat jo nyt saaneet runsaasti kielteistä julkisuutta siitä, että ne puuttuvat perheiden sisäisiin asioihin. 
Kaikki vanhemmat eivät näe eroa, mitkä ovat omia ja mitkä lapsen varoja. 
 

Opintolainan myöntämisehdot tulisi olla sellaiset, että alaikäisen luottorekisterimerkintä ei ole este opintolainan 
saamiselle. 
 

Valtakunnallinen tiedotuskampanja lapsiperheille voisi olla yksi kokeilun aihe. Materiaalia voisi olla jo 
neuvoloissa saatavissa. 



 

 

Tampereen käräjäoikeus HE 83/2006 vp 
 

7 
 
 
 
 

Eduskunnan lakivaliokunnalle 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lausuntona hallituksen esityksen HE 83/2006 vp ulosottokaareksi ja laiksi verojen ja maksujen 
täytäntöönpanosta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi johdosta Tampereen käräjäoikeus esittää kunnioittaen 
seuraavaa. 
 
 
 

Käräjäoikeus on tarkastellut hallituksen esitykseen sisältyvää ulosottokaaren 10 lukua täytäntöönpanoriitaa 
ja täytäntöönpanon keskeyttämistä koskevilta osin sekä 11 lukua kokonaisuudessaan. Käräjäoikeus pitää 
esitystä nykytilaa selkeyttävänä eikä käräjäoikeudella ole huomautettavaa esityksen sisällöstä. 
 

Lausunnon on valmistellut käräjätuomari Maija Kunnas. 
 
 
 

Tampereella 11.10.2006 

Laamanni Reko Vilpas 
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EDUSKUNNAN LAKIVALIOKUNNALLE 
 
 
 
 
 

Lakivaliokunnan käsiteltävänä on hallituksen esitys HE 83/2006 ulosottokaareksi (UK) ja 
laiksi verojen ja maksujen täytäntöönpanosta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi. 
Lakivaliokunta on kutsunut asiantuntijana kuultavaksi Helsingin hovioikeuden edustajan. 
Helsingin hovioikeuden presidentin pyynnöstä olen tutustunut esitykseen ja esitän 
kunnioittaen seuraavaa: 

1. Yleistä 
 

Helsingin hovioikeus on antanut 17.10.2005 oikeusministeriölle perusteellisen lausunnon 
nyt kysymyksessä olevaan hallituksen esitykseen johtaneesta ehdotuksesta. Lausunnosta 
ilmenevällä tavalla hovioikeus on pitänyt hallituksen esityksen antamista tarpeellisena ja 
välttämättömänä ulosottolain kokonaisuudistuksen loppuunsaattamiseksi. Hallituksen 
esitys, joka vaikuttaa erittäin laadukkaalta, pitää sisällään ehdotuksen uudeksi 
ulosottokaareksi. Lienee selvää, että kysymyksessä on erittäin merkittävän 
lainsäädäntöhankkeen päätösvaihe. 
 

Hovioikeus on mainitussa lausunnossaan suhtautunut jonkin verran empien uusien lakien 
nimiin. Koska valittuja nimiä voidaan hyvin perustella, asiaan ei enää ole aihetta palata. 
 

Hovioikeuden (tuomioistuinten) kannalta ovat keskeisiä ulosottovalituksen ja täytän-
töönpanoriidan tuomioistuinkäsittelyä sekä täytäntöönpanon keskeyttämistä koskevat 
ulosottokaaren säännökset. Tämän vuoksi kiinnitän päähuomion näihin säännöksiin. 
Aluksi käsittelen kuitenkin lyhyesti myös muita hallituksen esitykseen sisältyviä uusia 
säännöksiä. Totean, että lakitekstit vaikuttavat asianmukaisilta ja hyvin valmistelluilta. 
Käytettävissä olevan ajan puitteissa ei ole ollut mahdollista systemaattisesti tarkastaa 
esimerkiksi kaikkien säännösten kieliasua ja lain sisäisten viittausten oikeellisuutta. 

2. Ulosotto-organisaatio 
 

Hovioikeus ei ole lausunnossaan vastustanut ulosoton väliportaan hallinnosta luopumista, 
hallinnon muuttamista kaksiportaiseksi ja operatiivisten ohjaustehtävien keskittämistä 
perustettavalle hallintovirastolle. Samalla on kuitenkin syytä korostaa 
ulosottomiehen itsenäistä ja riippumatonta asemaa puolueettomana lainkäyttöviran-
omaisena. Hovioikeus on esittänyt myös huolestumisensa palvelujen tarjoamisen riittä-
vyydestä ulosottopiirien lukumäärän huomattavan vähenemisen yhteydessä. 
 

Hovioikeus on lisäksi erikseen todennut, että myös tuomioistuinlaitoksen keskushallinnon 
uudistaminen tulisi pikaisesti saattaa uudistuksen kohteeksi tuomioistuinlaitoksen 
kehittämiskomitean enemmistön ehdottamalla tavalla. 
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3. Velkavastuun enimmäiskesto 
 

Ulosottoperusteen määräajan jatkamista koskevan UK 2:26 §:n muuttaminen ehdotetulla 
tavalla on perusteltua. Laajempi ja hienojakoisempi niiden tekotapojen kuvaaminen, jotka 
voivat johtaa määräajan jatkamiseen, on säännöksen selkeyden vuoksi paikallaan. Tärkeää 
on, että pykälässä otetaan huomioon säännöksen 2 momentista ilmenevällä tavalla 
huomioon jatkamisen kohtuullisuus velallisen kannalta. Hovioikeus on aikaisemmassa 
lausunnossaan problematisoinut käytetyn terminologian sikäli kuin laissa käytetään 
määräajan jatkamiseen liittyen termejä kannepa, tuomio. Asian luonteesta johtuen olisi 
ehkä voinut harkita myös termejä hakemus ja. päätös, jotka ehkä paremmin soveltuisivat 
täytäntöönpano-/ulosotto-oikeuden systematiikkaan. 
 

Etukäteen on vaikea arvioida, kuinka paljon uuden lain mukaisia määräajan jatkamis-
kanteita tullaan tuomioistuimissa nostamaan siinä vaiheessa, kun ulosottoperusteen 
määräaikaa koskevat säännökset tulevat ensi kerran käytännössä ajankohtaisiksi. Uusien 
säännösten soveltaminen on kuitenkin aina aluksi jossain määrin hankalaa ja vaatii 
tuomioistuimilta resursseja, joiden tarve on tässäkin yhteydessä muistettava. 
 

Hovioikeus on pitänyt hallituksen esitykseen nyt otettuja saatavan lopullista vanhen-
tumista koskevia säännöksiä esityksestä ilmenevillä perusteilla yhteiskuntapoliittisesti 
hyväksyttävinä. Muun muassa velallisten yhdenvertaisuuden kannalta on ongelmallista, 
että lakiin ei sisälly säännöstä saatavan lakkaamisesta siinä tilanteessa, että saatavasta ei 
ole hankittu ulosottoperustetta. 

4. Alaikäinen velallinen 
 

Esityksessä selostetuilla perusteilla alaikäisten velallisten asemaa on syytä parantaa 
esitetyllä tavalla. 

5. Turvaamistoimipäätöksen täytäntöönpano ia tävtäntöönpanokulut 
 

Esityksen mukainen Turvaamistoimipäätöksen täytäntöönpanoa koskeva UK 8 luku on 
hyvin laadittuja perusteltu. Luvusta ilmenevät riittävän selvästi myös turvaamistoimen 
täytäntöönpanossa sovellettavat 8 luvun ja UK:n muiden lukujen säännökset. Myös 
oikeuskäymiskaaren 7 luku Turvaamistoimista on syytä uudistaa esitetyllä 
tavalla. Oikeusturvasyistä ja oikeuskäytännössä vallinneen epäselvän tilanteen vuoksi on 
tärkeää, että oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:ään lisätään 3 momentti, jonka mukaan 
mainitussa pykälässä tarkoitetun kiellon tai määräyksen voimaantulo edellyttää vakuuden 
asettamista ulosottomiehelle, jollei tuomioistuin erikseen vapauta hakijaa vakuuden 
asettamisesta. Hovioikeuden aikaisemman lausunnon mukaan olisi myös ollut syytä 
harkita olisiko UK:een ollut syytä ottaa säännös, josta ilmenisi, että myös 
oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n mukaisen turvaamistoimen hakija saa itse hakea 
tuomioistuimelta turvaamistoimen täytäntöönpanoa eli muun muassa turvaamistoimena 
asetetun uhkasakon tuomitsemista ja uuden uhkasakon asettamista. Samoin hallituksen 
esityksen perusteluissa olisi saattanut olla syytä ottaa kantaa siihen erimielisyyksiä 
aiheuttaneeseen kysymykseen, voidaanko väliaikaisena turvaamistoimena asetettu 
uhkasakko tuomita enää sen jälkeen kun lopullista turvaamistointa ei ole myönnetty. 
 

Täytcintöönpanokuluja koskevaan puheena olevassa esityksessä uudistettuun UK 9 lukuun 
ei ole huomauttamista. 
 



 

 

 

6. Itseoikaisu, täytäntöönpanonita ia täytäntöönpanon keskeyttäminen sekä muutoksen-
haku ulosottomiehen menettelyyn 
 

6.1 Eräitä yleisempiä näkökohtia 
 

Nykyisiä UL 9 ja 10 lukuja vastaavien esitetyn UK 10 ja 11 lukujen säännösten tekstiasun 
lakitekninen selkeyttäminen on nykyisten säännösten osittaisen raskauden ja mutkikkuuden 
vuoksi paikallaan. Erityisesti täytäntöönpanonidanja ulosottovalituksen vaihtoehtoisuutta 
koskevat säännökset johtavat muutenkin muutoksenhalua koskevien säännösten sisällön 
selkeytymiseen. 
 

Esityksen mukaan sen jälkeen kun kertyneiden rahavarojen lopullinen tilitys on tehty, 
ulosottovalitusta (ja täytäntöönpanoriitaa) ei yleensä enää voitaisi tutkia. Tilityksen 
keskeytystä koskeva (1.1.2007 voimaan tuleva UL) UK 6:15 § turvaisi säännöstasolla 
nykyistä olennaisesti paremmin ulosoton muutoksenhakijan asemaa niin, ettei lopullisen 
tilityksen suorittaminen johtaisi oikeussuojakeinoihin turvautumisen mahdollisuuden 
menettämiseen kesken muutoksenhaun. Hovioikeus on aikaisemmassa lausunnossaan 
kuitenkin ehdottanut harkittavaksi olisiko mahdollista sallia asian käsittelyn jatkuminen 
loppuun jonkinlaisena jo tilitettyihin varoihin vaikuttamattomana "vahvistuskanteena". 
Tällainen asiaratkaisu - tavallisesti ilmeisesti valituksen/täytäntöönpanorii-takanteen 
hylkäävä ratkaisu - antaisi valittajalle paremmin mahdollisuuden harkita erillisen 
perusteettoman edun palauttamista tai vahingonkorvausta koskevan kanteen nostamista. 
 

Oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuutta täytäntöönpanoriidoissa ja ulosottovali-
tusasioissa on tarpeen muuttaa esityksen mukaisesti. Kun ilman osoitusta nostetun 
täytäntöönpanoriidan osalta tulisivat esityksen ja sen perustelujen mukaan sovellettaviksi 
oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:n säännökset, voi yksipuoliseen tuomioon johtanut 
ilman osoitusta nostettu täytäntöönpanoriita aiheuttaa kantajan vastapuolelle 
velvollisuuden korvata kantajan oikeudenkäyntikulut. Tämä ei asioiden luonne huomioon 
ottaen vaikuta täysin ongelmattomalta ja olisi syytä pohtia miten vastaajan kuluvastuu 
näissä tilanteissa voitaisiin poistaa. 
 

Valtion korvausvelvollisuus sivulliselle tai ulosoton asianosaiselle aiheutuneista kuluista 
on perusteltua toteuttaa esitetyllä tavalla. Valtion korvausvelvollisuuden toteuttamiseen 
voi kuitenkin liittyä prosessuaalisia ongelmia, jos ulosottomies ei edusta valtion 
hallintovirastoa asiassa. Näin erityisesti siinä tapauksessa, että 
ulosottovalitus/täytäntöönpanoriita käsitellään suullisesti pääkäsittelyssä ja oikeuden-
käyntikuluja ja niiden määrää koskevat vaatimukset esitetään vasta pääkäsittelyn lopuksi. 
Saattaa olla hankalaa enää tässä vaiheessa pyytää (mahdollisesti oikeudenkäyntiin 
osallistumattoman) valtion edustajan kannanottoa kuluihin ja niiden määrään, mikä kai 
kuitenkin ainakin lähtökohtaisesti on valtiolle asetettavan korvausvelvollisuuden edellytys. 
Lienee myös niin, että valtion edustajalla on oikeus hakea muutosta päätökseen, jolla 
korvausvelvollisuus on asetettu. Tämä edellyttäisi, että edustaja saisi tiedon 
korvausvelvollisuuden sisältävästä päätöksestä. 
 
 

6.2 Itseoikaisu 
 

Itseoikaisua koskeviin säännöksiin ei ole erityistä huomautettavaa. Käytännössä on 
kuitenkin ollut tapauksia, joissa itseoikaisua vaatinut on ollut epätietoinen vaatimuksen 



 

 

suhteesta ulosottovalituksen määräajan kulumiseen. Esityksen perusteluissa on kiinnitetty 
huomiota näihin ongelmiin. Hovioikeus on aikaisemmassa lausunnossaan ehdottanut 
harkittavaksi, että kirjallisen itseoikaisuvaatimuksen valitusajan kuluessa esittänyt 
ulosoton asianosainen tai sivullinen voisi tehdä ulosottovalituksen vielä viikon kuluessa 
siitä, kun hän on saanut tiedon itseoikaisupyynnön hylkäämisestä. 
 

6.2 Täytäntöönpanoriita 
 

Esityksessä mainituista syistä mahdollisuudesta antaa osoitus täytäntöönpanoriitakan-teen 
nostamiseen tai oikeudesta ajaa kannetta ilman osoitusta ei näytä olevan mahdollista 
kokonaan luopua, vaikka ulosoton täytäntöönpanoriitaa koskevat säännökset ovat olleet ja 
ovat ilmeisesti vastaisuudessakin esityksen mukaisista uudistuksista huolimatta varsin 
vaikeita ja usein ongelmallisia soveltaa. Hovioikeus on kuitenkin aikaisemmassa 
lausunnossaan ehdottanut pohdittavaksi olisiko täytäntöönpanoriitakanteen nostamista 
koskeva osoitus korvattavissa sillä, että asia siirretään ulosottomiehen toimesta 
käsiteltäväksi käräjäoikeudessa riita-asian järjestyksessä. 
 

On esityksen mukaisesti perusteltua pyrkiä siihen, että useammat riitaiset ulosottovali-
tukset käsitellään ulosottovalitusasioina ilman, että asianosaisen tarvitsee ajaa erillistä -ja 
usein myös varsin raskasta - täytäntöönpanoriitakannetta. Ulosotto valitukset voidaan 
käsitellä riita-asianomaisesti ja käsittelyn yhteydessä voidaan ottaa vastaan varsin laajaakin 
suullista todistelua. Näin ollen tuomioistuimen oikeutta täytäntöönpanoriitao-soituksen 
antamiseen voidaan esityksen mukaisesti rajoittaa. On myös hyvin perusteltua rajoittaa 
esityksen mukaisesti ulosoton asianosaisen oikeutta käyttää rinnakkaisina 
oikeusturvakeinoina samalla perusteella sekä ulosottovalitusta että täytäntöönpanoriita-
kannetta. Hyväksyttävää on myös, että ilman osoitusta nostettava täytäntöönpanoriita-
kanne ei enää automaattisesti ilman erillistä keskeytyspäätöstä estäisi varojen tilittämistä. 
 

Esityksessä ehdotetulla tavalla on tarpeen, että ennen osoituksen antamista osoituksen 
saajaa ja tarvittaessa myös muita riidan asianosaisia on kuultava. 
 

Esityksen mukaan ulosottomies olisi sekä täytäntöönpanoriidan että ulosottovalituksen 
käsittelyn yhteydessä kuultavan asemassa: ulosottomies ei rinnastu asianosaisiin eikä 
häntä yleensä kuultaisi asiassa todistajana. Tämä on tärkeä kannanotto. Selvyyden vuoksi 
olisi tärkeää säännösten perusteluissa todeta, että kuultavan asemassa oleva 
kihlakunnanvouti/kihlakunnan ulosottomies voisi olla läsnä asian suullisessa käsittelyssä 
koko käsittelyn ajan. Häntä voitaisiin esityksen mukaisesti kuulla henkilökohtaisesti 
asiassa, mutta hänellä tulisi olla asioiden laatukin huomioon ottaen mahdollisuus esittää 
asiassa kuultaville asianosaisille ja sivulliselle sekä todistajille kysymyksiä. Erittäin tärkeä 
olisi myös taata se, että ulosottomiehen toiminta myös ulospäin näyttää puolueettoman 
virkamiehen toiminnalta. Hän ei olisi kenenkään asianosaisen "avustaja" tai "tukihenkilö" 
vaan asiassa aineelliseen totuuteen pyrkivä virkamies. 

6.3 Täytäntöönpanon keskeyttäminen 
 

Esitetyt säännökset vaikuttavat asianmukaisilta eikä niihin ole erityistä huomautettavaa. 
Hovioikeus on aikaisemmin kiinnittänyt huomiota siihen, että esitetyn 
keskeytysmääräyksen perusteita koskevan säännöksen perusteluissa olisi ehkä ollut syytä 
yksityiskohtaisemmin käydä läpi säännöksen soveltamiseen liittyvää ongelmakenttää 
esimerkiksi hallituksen esityksen HE 106/1995 perusteluista ilmenevällä tavalla. Nyt 



 

 

säännöksen tulkintaan joudutaan hakemaan apua aikaisemmasta hallituksen esityksestä, 
johon kysymyksessä olevan kaltaista säännöstä ei sisältynyt. 

6.4 Ulosottovalitus 
 

Esitetyt säännökset ovat pääosin moitteettomia. Niihin voidaan kuitenkin kohdistaa 
seuraavia lähinnä periaatteellisia varauksia: 
 

Valitusoikeutta koskevassa säännöksessä ei erikseen mainita velallisen oikeutta valittaa 
siinä tapauksessa, että sivullisen oikeutta on ulosmitattu. Esityksen perustelut myös näiltä 
osin ovat varsin hyvät. Tästäkin huolimatta velallisen rajoitetun ja osittain 
oikeuskäytännössäkin hyväksytyn valitusoikeuden mainitseminen säännöstasolla olisi 
saattanut olla paikallaan: velallisella olisi oikeus valittaa, jos hän osoittaa, että ulosmit-
tauksesta aiheutuu hänelle sellaisia haitallisia seurauksia, joita ei voida muutoin torjua tai 
vähentää (KKO 2004:93). 
Prosessisäännösten määrän näkökulmasta on perusteltua, että ulosottovalitukset käsitellään 
käräjäoikeudessa noudattaen oikeudenkäymiskaaren 8 luvun Hakemusasioiden käsittelyä 
koskevia säännöksiä. Näin siitäkin huolimatta, että ulosottovalitukset ovat 
muutoksenhakemuksia, joihin ehkä soveltuisivat paremmin muutoksenhakua koskevat 
oikeudenkäymiskaaren säännökset. Ongelmaa vähentää se, että esitettyyn UK 11 lukuun 
sisältyy useita asian luonteesta johtuvia tarpeellisia valitusta koskevia säännöksiä. 
 

Käytännön ongelma, johon hovioikeus käsittelyn aikana usein törmätään, on hovioikeuden 
kuulemisvelvollisuuden laajuus. Erityisesti silloin, jos käräjäoikeus on ratkaissut ja 
hylännyt (ilmeisesti) selvästi perusteettomana pitämänsä valituksen varaamatta valittajan 
vastapuolelle tilaisuutta tulla kuulluksi, saattaa hovioikeus ensi asteena joutua kuulemaan 
valittajan vastapuolia, jos valitus ei näytä niin perusteettomalta kuin mitä käräjäoikeus on 
katsonut. Silloinkin, kun käräjäoikeus on kuullut valittajan vastapuolia, saatetaan joutua 
harkitsemaan kenelle kaikille sanotuista vastapuolista on hovioikeudessa varattava 
tilaisuus tulia kuulluksi: kaikille vai ainoastaan niille, jotka ovat käräjäoikeudessa 
käyttäneet puhevaltaa. Samoin, jos hovioikeus ei sovella ulosot-tovalitukseen 
oikeudenkäymiskaaren 26 luvun seulontamenettelyä koskevia säännöksiä, saattaa 
kuitenkin olla pemsteltua ratkaista valitus pyytämättä vastausta sellaisilta valittajan 
vastapuolilta, joita käräjäoikeuskaan ei ole kuullut. 
 

Edellisessä kappaleessa mainitut seikat huomioon ottaen saattaisi olla asian selkeyden 
kannalta hyvä, että UK:n valitusasiankäsittelyä koskevassa pykälässä olisi säännös siitä, 
että käräjäoikeus voi hylätä selvästi perusteettoman valituksen varaamatta valittajan 
vastapuolelle tilaisuutta tulla kuulluksi. Näin siitäkin huolimatta, että vastaava säännös 
tulee sovellettavaksi oikeudenkäymiskaaren 8 luvun 13 §:n viittaussäännöksen ja saman 
lain 5 luvun 6 §:n 2 momentin nojalla, joka viimeksi mainittu säännös on tosin 
soveltamisalaltaan hyvin rajoitettu. Jos jatkovalitusta koskevassa säännöksessä viitattaisiin 
kysymyksessä olevaan käsittelyjärjestystä koskevaan säännökseen, tulisi vastaava säännös 
sovellettavaksi myös hovioikeudessa. Samoin saattaisi olla syytä erikseen säätää 
jatkovalitusta koskevassa säännöksessä, että hovioikeuden on varattava tilaisuus 
vastauksen antamiseen pääsäännön mukaisesti vain niille valittajan vastapuolille, jotka 
ovat käyttäneet puhevaltaa ja vastanneet valitukseen käräjäoikeudessa (tai, jos 
käräjäoikeus ei ole kuullut vastapuolia lainkaan, sanotuille vastapuolille). 
 

Myös oikeudenkäymiskaaren niin sanottua hovioikeusprekluusiota koskevien säännösten 
soveltaminen ulosottomiehen toimittamaan uuteen aineistoon ei ole ollut täysin 



 

 

ongelmatonta. On perusteltua, että esitetyt säännökset asettavat myös hovioikeudelle 
velvollisuuden kuulla ulosottomiestä valituksesta, jollei sitä voida pitää tarpeettomana. 
Tämä koskee myös valituksessa esitettyä keskeytyspyyntöä. 
 
 

7. Lopuksi 
 

Uuden lainsäädännön omaksuminen ja soveltaminen vaatii aina tuomioistuimilta myös 
lisäresursseja. Esitys asettaa tuomioistuimille myös eräitä lisävelvoitteita. Uuden 
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lainsäädännön kunnollinen soveltaminen ei voi onnistua ilman vastoinkäymisiä, jos siihen 
ei varata riittävästi resursseja. 
 

Ilman kunnollist^koj^utustajei ole mahdollista soveltaa uutta 
lainsäädäntöä nopeasti ja täysipainoisesti heti sen voimaantulon jälkeen. 
Tuomareille on järjestetty aivan liian vähän ulosottolain uudistamiseen liittyvää 
koulutusta. Koulutuksen turvaaminen onkin vaTttämatontä. Samalla on harkittava miten 
koulutuksessa voidaan ottaa huomioon tuomioistuinlaitoksen riippumattomuuden 
asettamat vaatimukset. 
 
 

Helsinki 13.10.2006 
 
 

Matti Rintala 
Hovioikeudenneuvos 
Helsingin hovioikeus 
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Hallinto-oikeustuomari Aarne Reiman 
 
 

Eduskunta Lakivaliokunta 
 

00102 EDUSKUNTA 
 

Eduskunnan lakivaliokunnan kirje 13.9.2006 
 

Eduskunnan lakivaliokunnalle 
 

Hallintotuomioistuinten ratkaistavaksi tulevissa valitusasioissa tilanne on yleensä se, 
että valitusten kohteena olevien päätösten täytäntöönpanosta säädetään samassa 
laissa, jonka aineellisia säännöksiä sovelletaan itse asiaratkaisua annettaessa. Näitä 
säännöksiä täydentävät hallintolainkäyttölaissa olevat (yleis)säännökset valituksen 
vaikutuksesta sen kohteena olevan päätöksen täytäntöönpanoon. Tästä seuraa, että 
nyt esillä olevan hallituksen esityksen mukainen lainmuutoshanke sivuaa 
hallintotuomioistuinten ratkaistavina olevia asiaryhmiä lähinnä vain verovalitusten 
osalta. Tästä syystä Hämeenlinnan hallinto-oikeuden asiasta antama lausunto 
7.9.2005 oli, ja tämä kannanotto on rajattu koskemaan vain ehdotukseen liittyvää 
uutta lakia verojen ja maksujen täytäntöönpanosta. 
 

Nykyisin voimassa olevan lainsäädännön mukaan verot ovat suoraan ulos-
ottokelpoisia ja tilanne on sama uudistuksen jälkeenkin. Verovirasto voi edelleenkin 
lähettää riitaisen verosaatavan ulosottoon ja käytännössä konkreettiset ulosottotoimet 
alkavat 3 - 4 kuukauden kuluttua yksittäisen maksuerän eräpäivästä. Näin ollen on 
tärkeää, että muutoksenhakuun turvautunut maksuvelvollinen voi tehokkaasti 
suojautua tulevilta ulosottotoimenpi-teiltä. Nykyiseen lakiin vuonna 1998 tehdyllä 
muutoksella ulosoton suoja-kynnystä madallettiin ratkaisevasti. Ulosoton 
kielto/keskeytyshakemus hyväksytään, "jollei valitus tai oikaisuvaatimus ole 
ilmeisen aiheeton" - aikaisemmin hakemus hyväksyttiin vain "jos aihetta siihen 
ilmenee". Käytännössä vuoden 1998 lainmuutos aiheutti sen, että nykyisin ulosoton 
kiel-to/keskeytyshakemuksia ei ilman erityistä syytä hylätä vaan niiden hyväk-
symisprosentti on lähes 100. Kun suojakynnys on hallituksen esityksen mukaan yhtä 
matalalla kuin nykyisinkin, muutosta hakenut verovelvollinen pystyy käytännössä 
lähes aina suojautumaan ulosotolta pelkästään esittämällä siitä vaatimuksen 
muutoksenhakunsa yhteydessä. Kokonaan toinen kysymys on sitten se, onko 
vaatimuksen esittäminen taloudellisesti kannattavin käytettävissä olevista 
vaihtoehdoista. 
 

Hyväksyttyjen hakemusten korkea määrä johtuu lain sanamuodon muutoksen lisäksi 
myös siitä, että keskeytysmääräykset ratkotaan kiireellisinä ja aikaisemmin kuin 
pääasia ratkaistaan. Asiakysymykseenkin paneudutaan, mutta ei niin syvällisesti 
kuin itse asiaa myöhemmin ratkaistaessa. Verokysymykset ovat usein 
tulkinnanvaraisia ja oikeudellisestikin selvissä asioissa lopputulos riippuu usein 
asiassa puolin ja toisin esitetyn selvityksen arvioinnista. Käytännössä ollaan hyvin 
pidättyväisiä sen seikan suhteen, että itse asiaa koskeva vaatimus arvioitaisiin 
keskeytysasiaa ratkaistaessa ilmeisen aiheettomaksi, mistä puolestaan seuraa, että 
keskeytysmääräys 

sen aiheettomaksi, mistä puolestaan seuraa, että keskeytysmääräys annetaan. 
 

Suojakynnyksen madalluttua edellä kuvatulla tavalla, yhtä aikaa sen madaltamisen 
kanssa nykyiseen lakiin otettu mahdollisuus keskeytysmääräyksen saamiseen 
vakuutta vastaan on jäänyt käyttöalaltaan hyvin pieneksi. Käytännössä 
keskeytysmääräyksen on saanut ilman vakuutta ja näin ilmeisesti jatkossakin. Myös 
lakiesityksen 13 §:n sääntelyn, jonka mukaan myynti ja tilitys tulee keskeyttää muun 
ohella silloin, jos muutoksenhaku koskee veronkorotusta, käyttöalan voidaan 
arvioida jäävän pieneksi. Ulosotto tullaan kieltämään jo ennen ulosottouhan 
konkretisoitumista, jos kieltämistä on muutoksenhakukirjelmässä pyydetty. Vaikkei 
näitä edellä mainittuja erityissäännöksiä (vakuus ja veronkorotus) käytännössä juuri 
tultane soveltamaan, ne puoltavat kuitenkin paikkaansa järjestelmässä olevina 
varaventtiileinä. 
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Hallituksen esityksessä on onnistuttu selventämään monta tulkinnallisuutta, jotka 
sisältyvät nykyiseen lakiin ja joita oli vielä oikeusministeriön alkuperäisessä 
ehdotuksessakin. Perustevalituksen käsitettä on muokattu, viranomaisen antaman 
kielto- tai keskeytyspäätöksen suhdetta on täsmennetty, veronkorotus on nivellytetty 
järjestelmään ja lisäksi esityksessä otetaan selkeästi kantaa keskeytysmääräyksen ja 
jo suoritettujen täytäntöönpanotoimien väliseen suhteeseen (esityksen 16 §) ja 
nimenomaisesti todetaan se, että viranomainen voi antaa keskeytysmääräyksen myös 
omasta aloitteestaan (esityksen 15 §). Tämä toteamus tuskin kuitenkaan aktivoi 
viranomaisia tekemään päätöksiä oma-aloitteisesti, sillä keskeytysmääräys ei muuta 
perinnässä olevaa verosaatavaa korottomaksi. Maksuvelvollisen kannalta on usein 
edullisempaa ottaa veronmaksua varten laina kuin pyytää keskeytys-määräystä. 
 

Normaalitilanteessa muutoksenhakuun ryhdytään viivyttelemättä ja samalla 
pyydetään myös keskeytysmääräystä. Asia on silloin pantu vireille useita kuukausia 
ennen kuin verovirasto normaaliaikataulunsa mukaisesti lähettäisi saatavan 
ulosottoon. Ennen tätä ajankohtaa keskeytysmääräys on ehditty saamaan eikä asia 
etene ulosmittausvaiheeseen. Jos asiakysymystä koskeva vaatimus ensimmäisessä 
vaiheessa (verovirasto/verotuksen oikaisulautakunta) hylätään, asiaa jatketaan 
hallinto-oikeudessa ja samalla pyydetään uutta keskeytysmääräystä. Sekin ehditään 
yleensä saamaan ennen kuin verovirasto toimittaa veron ulosottoperintään. Tätä 
taustaa vasten ulosottomiehen kautta vireilletuleva muutoksenhakuvaatimus on niin 
harvinainen, että sitä koskeva erityissääntely (esityksen 15 §:n 2 ja 3 momentit, 
joiden mukaan ulosottomies toimii muutoksenhakuvaatimuksen/keskeytys-
hakemuksen edelleen postittajana) tuntuu tarpeettomalta. Sääntelyä ei voine puoltaa 
muu kuin se seikka, että muutoksenhakijalla on tällöin kaksi valinnaista paikkaa, 
joihin hän voi jättää muutoksenhakuvaatimuksensa; verovirasto tai ulosottomies. 
Ellei tälle seikalle anneta suurta painoarvoa, säännöstä saattaisi olla paikallaan 
yksinkertaistaa siten, että pyynnön perusteella ulosottomieheltä saatu keskeytys 
jatkuisi sillä edellytyksellä, että ulosottomiehelle toimitettaisiin pelkästään todistus 
muutoksenhaun ja sen yhteydessä tehdyn keskeytyshakemuksen vireilläolosta. 
(Ehdotus: todistus muutoksenhaun vireilläolosta tai valituskirjelmä). Tällöin 
muutoksenhakukirjelmä olisi toimitettu suoraan oikealle viranomaiselle eikä 
ulosottomiehen tarvitsisi toimia kirjelmien edelleenvälittäjänä vaan hän voisi todeta 
keskeytyksen jatkuvan ja jäädä odottamaan muutoksenhakuviranomaisen ratkaisua 
asiassa. Ulosottomiehen asiasta antamalla lausunnolla, joka tällöin jäisi pois, ei ole 
juurikaan käytännön merkitystä. Itse asiakysymyksen osalta (onko 
muutoksenhakuvaatimus ilmeisen aiheeton?) hänellä ei ole tarvittavaa 
asiantuntemusta ja jos täytäntöönpanon vaihe tai muut siihen liittyvät seikat 
askarruttavat keskeytyshakemuksen ratkaisijaa, hän voi tarvittaessa ottaa yhteyttä 
ulosottomieheen. Säännöksen virtaviivaistamisesta seuraisi, että ehdotuksen 18 §:n 2 
momentin viimeinen lause on tarpeeton. 
 

Myös esityksen 18 §:ssä olisi ehken tarkistamista. Esityksen yksityiskohtaisten 
perustelujen mukaan ulosottoasian vireilletuloajankohta ratkaisee 
keskeytysmääräyksen sisällön. Ennen asian vireilletuloa täytäntöönpano kielletään, 
vireilletulon jälkeen keskeytetään. Ulosottoasian vireilletulon jälkeen ratkaistavana 
on siis keskeytyspyyntö. Esityksen 18 §:n 1 momentissa mahdollistetaan 
keskeytyspyyntöjen kevennetty ratkaiseminen siten, ettei niitä ole tarpeen viedä 
monijäseniseen istuntokokoonpanoon ratkaistaviksi. Seuraavassa momentissa 
määritetään, missä ajassa keskeytyspyynnöt on ratkaistava. Jotta sääntely selvästi 
kattaisi myös ennen ulosottoasian vireilletuloa ratkaistavaksi tulevat kieitopyynnöt, 
olisi esityksen 18 §:ä ehkä aihetta tarkentaa siten, että termin "keskeytyspyyntö" 
asemesta käytettäisiin termiä "keskeytysmääräyshakemus", jolloin ilmaisu kattaa 
sekä kielto- että keskeytyspyynnöt. 
 

Esityksen 18 §:n 2 momentin mukaan suoraan muutoksenhakuviranomaiselle tullut 
keskeytyspyyntö on ratkaistava "heti". Mitä tällä ilmaisulla konkreettisesti 
tarkoitetaan, ei ilmene esityksen yksityiskohtaisista perusteluistakaan. Sillä on 
kuitenkin ilmeisesti tarkoitettu selvästi lyhyempää ajanjaksoa kuin 18 §:n 3 
momentin mukaiset kolme viikkoa. Tilanteen niin vaatiessa asia on hallinto-
oikeuksissa mahdollista ratkaista hakemuksen vireil-letulopäivänä, mutta 
ääritapauksessa silloin, jos asiakirjat ovat prosessima-teriaalin keruuta varten 
verotoimistossa, ratkaisu saattaa viipyä viikonkin. Vaikka asia on tällöin ratkaistu 
heti kun se on ollut mahdollista, saatettaneen kyseenalaistaa, onko se ratkaistu lain 
tarkoittamalla tavalla "heti". Ja miten asiaa on arvosteltava silloin, kun pyyntö 
esitetään korkeimmalle hallinto-oikeudelle tehdyn valituslupahakemuksen 
yhteydessä, jolloin kukaan ei vielä edes tiedä, saadaanko valituslupa ja tutkitaanko 
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valitus asiallisesti? Voisi olla paikallaan korvata sana heti esimerkiksi sanalla 
kiireellinen. 
 

Esityksessä ei ole määritelty, missä ajassa kieitopyynnöt eli ennen ulosoton 
vireilletuloa tehdyt hakemukset on ratkaistava. Asian luonteesta johtuen nekin on 
ratkaistava kiireellisesti, mutta ratkaisua on tuskin tarpeen tehdä "heti". Jotta tämäkin 
kysymys tulisi säännellyksi, esityksen 18 §:n 2 momentin 1 lause olisi mahdollista 
kirjoittaa esim. seuraavaan muotoon: "Suoraan viranomaiselle tulleet 
keskeytysmääräyshakemukset on ratkaistava kiireellisinä." Tällöin muotoilu kattaisi 
sekä kielto- että keskeytyshake 
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mukset eikä ratkaisun tekemiseen annettavan ajan määrittely olisi liian jyrkkä. Jos 
ulosottomies toimisi edelleen kirjelmien edelleenvälittäjänä (vrt. edellä), 2 momentin 
toisen lauseen sisältöön ei olisi tarvetta puuttua. 
 

Kokonaisuutena katsoen vanhan lainsäädännön pohjalle rakentuva ehdotus selkeyttää 
monessa kohdin sen tulkinnassa syntyneitä ongelmia. Sen pohjalta 
keskeytysmääräysten ratkaisut pystytään epäilyksettä käytännön työssä hoitamaan 
joustavasti. 
 
 

Aarne Reiman hallinto-
oikeustuomari 
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Lapsiasiavaltuutetun asiantuntijakuuleminen 13.10.2006 alaikäistä velallista koskevasta 
sääntelystä hallituksen esityksessä HE 83/2006 vp ulosottokaareksi ja laiksi verojen ja 
maksujen täytäntöönpanosta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi 
 

Lapsiasiavaltuutettua edustaa kuulemisessa lapsiasiavaltuutetun toimiston lakimies Johanna Aalto. 

1. Esityksen pääasiallinen sisältö 
 

Ehdotuksen mukaan ulosottomiehen tulisi tehdä holhousviranomaiselle ilmoitus, kun alle 18-
vuotiasta vastaan on tullut vireille ulosottoasia, joka perustuu riita-asiassa annettuun tuomioon. 
Vastaava ilmoitus tehtäisiin myös silloin, kun alaikäiseltä peritään veroja ulosotossa. Alle 15-
vuotiaista ei annettaisi tietoja luottotietotoimintaa varten. Ilmoitusta ei tehtäisi 
vahingonkorvaussaatavista. 
 

Oikeusministeriön selvityksestä alaikäisten ulosottovelallisten määrästä voidaan todeta, että alle 18-
vuotiaita velallisia ulosoton tietojärjestelmässä on ollut 4300. Velallisten asioiden lukumäärä on ollut 
7050, joiden pääoma on ollut yhteensä noin 2,3 miljoonaa euroa. Alaikäisten velallisten pääryhmä on 
15-17-vuotiaat, alle 15-vuotiaita velallisia on selvitysajankohtana ollut 800 (asioita 1330) ja alle 10-
vuotiaita noin 300 henkilöä. 
 

Esityksen perusteluissa on viitattu YK:n lasten oikeuksia koskevaan yleissopimukseen (1991), jossa 
sopimusvaltiot ovat sitoutuneet takaamaan lapselle hänen hyvinvoinnilleen välttämättömän suojelun 
ja huolenpidon. 

2. Yleinen arvio esityksestä 
 

Lapsiasiavaltuutettu pitää lakiehdotusta myönteisenä ja kannatettavana lapsen oikeuksien 
toteutumisen kannalta. Lakiehdotus kuitenkin keskittyy hoitamaan lasten velkaongelmia melko 
myöhäisessä vaiheessa. Selvitysvelvollisuus alaikäisten velkojen osalta tulisi toteuttaa jo siinä 
vaiheessa, kun asiaa käsitellään käräjäoikeudessa. 
 

Lapsiasiavaltuutettu kiinnittää huomiota siihen, että prosessi laskun syntymisestä ulosottovaiheeseen 
saattaa kestää useita kuukausia. Ajan kuluminen kasvattaa saatavien suuruutta entisestään 
perintäkulujen ja viivästyskorkojen vuoksi. Palvelun tai tavaran tarjoajan vastuu oikeustoimen 
tekemisestä alaikäisen nimiin laskuvelaksi ottamalla tulisi olla korostunut alaikäisen asemaan 
nähden. Toimintakertomuksessaan vuodelta 2005 (Sosiaali-ja terveysministeriön julkaisuja 2006:36) 
valtuutettu on korostanut sitä, että lapsen hyvän elämän toteutuminen on kiinni lapsista itsestään, 
vanhemmista ja 
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muista aikuisista, julkisesta vallasta, mutta lapsen hyvä elämä on myös median ja kaupallisten 
toimijoiden vastuulla. 
 

Kiinnitän huomiota myös siihen, että ulosotolla ei ole välttämättä mahdollisuutta tehdä ilmoitusta 
maistraatille ennen kuin alaikäistä koskevat tiedot ovat jo siirtyneet luottotietorekisteriin. 
Esimerkiksi käräjäoikeudessa annettavat yksipuoliset tuomiot siirtyvät suoraan (ennen ulosottoon 
menemistä) luottotietorekisteriin Asiakastieto Oyrlle. Käytännöt käräjäoikeuksien ja ulosoton 
tietojen ilmoittamisesta maksuhäiriömerkin-nässä tulisivat olla alaikäisten osalta yhtenevät. Asiaan 
tulee kiinnittää huomiota oikeusministeriössä valmisteltavana olevan luottotietolainsäädännön 
yhteydessä. 

3. Alaikäisen velkaantumiseen puuttuminen 
 

Lapsiasiavaltuutettu pitää periaatteellisesti tärkeänä ja myönteisenä ehdotuksena sitä, että 
alaikäisen velkaantumiseen puututaan ja tilanteeseen johtaneet syyt selvitetään. Hallituksen 
esityksessä on kuvattu nykytilannetta siten, että viranomaiset eivät puutu alaikäisen 
velkaantumiseen tällä hetkellä edes ulosottovaiheessa. Huoltajan toimista johtuvaan alaikäisen 
velkaantumiseen tulee voida puuttua viranomaistoimin. 
 

Lapsella itsellään ei ole välttämättä tietoa omista oikeuksistaan tai oman ylivelkaantumisensa 
seurauksista. Luottohäiriömerkinnät voivat vaikuttaa pitkälle aikuisikään esimerkiksi niin, että 
opinto- tai asuntolaina jää saamatta. Jos osa palkasta tai muusta etuudesta menee ulosottoon, se 
saattaa osaltaan vähentää motivaatiota työpaikan hankkimiseen. 
 

Holhoustoimesta annettu laki (1.4.1999/442) määrittelee kaikki alle 18-vuotiaat henkilöt 
vajaavaltaisiksi. Lapsiasiavaltuutettu korostaa, että vajaavaltaisella ei ole oikeutta itse vallita 
omaisuuttaan eikä tehdä sopimuksia tai muita oikeustoimia. Poikkeuksena on määritelty 
vajaavaltaisen toimikelpoisuuteen kuuluviksi olosuhteisiin nähden tavanomaiset ja merkitykseltään 
vähäiset oikeustoimet sekä vajaavaltaisuuden aikana omalla työllä ansaittu omaisuus. 

 

Lapsiasiavaltuutettu ehdottaa selvitettäväksi, miten alaikäisten velkaantumiseen voitaisiin 
puuttua jo nyt esitettyä varhaisemmassa vaiheessa. Tällaisena vaiheen pidän asian 
saapumista käräjäoikeuteen, jolloin vastaava ilmoitus maistraatille tehtäisiin, ja 
maksuvelvollisuuden syy selvitettäisiin. Tarvittaessa maistraatti voisi hakea alaikäiselle 
edunvalvojan oikeudenkäyntiä varten. 

4. Edunvalvojan velvollisuudet ja toiminnan valvonta 
 

Alaikäisiä edustaa taloudellisissa asioissa edunvalvoja, yleensä huoltajana toimiva vanhempi, 
jonka tehtävänä on huolehtia alaikäisen omaisuutta ja taloudellisia asioita koskevista 
oikeustoimista. Mikäli edunvalvoja aikoo ottaa edustamalleen alaikäiselle muuta lainaa kuin 
valtion takaamaa opintolainaa, holhousviranomaiselta on haettava lupa aiottuun oikeustoimeen. 
 

Maistraatille voi ilmoittaa edunvalvonnan tarpeessa olevasta henkilöstä vaitiolovelvollisuuden 
estämättä. Maistraatti selvittää edunvalvonnan tarpeen ja tekee tarvittaessa hakemuksen 
käräjäoikeudelle edunvalvojan määräämiseksi tai vaihtamiseksi. Edunvalvojan toimintaa valvoo 
maistraatti. 
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Ehdotuksen mukaan maistraatti ottaisi yhteyttä alaikäisen huoltajiin ja selvittäisi sitä, minkä 
vuoksi alaikäinen on joutunut maksuvelvolliseksi. Ulosoton täytäntöönpano on keskeytyneenä 
tämän ajan. 
 

Lapsiasiavaltuutettu pitää tärkeänä maistraatin tehtäviä edunvalvontaan liittyvien asioiden 
selvittämisessä. Ilmoitusten käsittely ja edunvalvojien valvonta kuuluvat jo nykyisellään 
maistraattien tehtäviin. Tämän lakiesityksen myötä toiselta viranomaistaholta saatava tieto 
alaikäisen velkaantumisen selvitystarpeesta tuo olennaisen uudistuksen, jolla valvontatehtävän 
hoitamista voidaan tehostaa. 
 

Jyväskylässä 12. päivänä lokakuuta 2006 
 
 
 

Lapsiasiavaltuutettu  Maria Kaisa Aula 

Lakimies Johanna Aalto 
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HALLITUKSEN ESITYS ULOSOTTOKAAREKSI JA LAIKSI VEROJEN JA MAKSUJEN 
TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA SEKÄ ERÄIKSI NIIHIN LIITTYVIKSI LAEIKSI (HE 83/2006 VP) 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi ulosottokaan, jolla kumottaisiin 
nykyinen ulosottolaki. Esitys perustuu suurelta osin aiempiin ulosottolain 
osittaisuudistuksiin. Kilpailuvirasto toteaa esityksen osalta lausuntonaan 
seuraavan. 

Viraston arvion mukaan kyseessä on pitkälti teknisluonteinen uudistus, johon 
ei liity sellaisia kilpailu- ja markkinavaikutuksia, jotka olennaisesti 
vaikuttaisivat elinkeinotoiminnan harjoittamiseen. Virasto haluaa kuitenkin 
kiinnittää huomioita verojen ja maksujen täytäntöönpanoa koskevaan 
näkökohtaan. 

Verojen ja maksujen täytäntöönpanon osalta esityksessä todetaan, että 
rahoitus-tai luottolaitos, perintätoiminnan harjoittaja tai muu asiamies ei saa 
esiintyä velkojan toimeksiannosta hakijana julkisen saatavan ulosotossa. 
Asiamieskielto perustuu esityksen mukaan keskeisesti siihen 
oikeusturvanäkökohtaan, että kun saatavan oikeellisuutta ei ole vahvistettu 
tuomioistuimessa, hakijan tulee lähtökohtaisesti olla virkavastuulla oleva 
taho, joka toimii asiassa ilman välikäsiä. Velkoja kantaisi kuitenkin edelleen 
vastuun siitä, että saatava peritään oikeamääräisenä ulosotossa, sekä 
huolehtisi siitä, ettei vanhentunutta saatavaa peritä. Lainkohta vastaa ve-
roulosottolain 3 §:n 2 momenttia. 

Edellä esitetyn osalta Kilpailuvirasto toteaa, että julkisten saatavien 
perinnässä tulisi mahdollisuuksien mukaan sallia myös asiamiehen käyttö 
erityisesti sellaisissa tapauksissa, joissa vaihtoehtoisella perintätoiminnalla 
voitaisiin aikaansaada tehokkuushyötyjä, jotka koituvat viime kädessä sekä 
velkojan että velallisen eduksi. 
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Puheenjohtaja Tuija Brax 

 
 
 

Ollessamme kuultavina lakivaliokunnan kokouksessa 27.9. ulosottokaarta koskevasta 
esityksestä (HE 83/2006) pyysitte mahdollisuuksien mukaan selvittämään, kuinka 
paljon ulosottoperinnässä on sellaisten takaajien saatavia, jotka ovat joutuneet 
maksamaan päävelallisen velan ja jotka perivät nyt takautumissaatavaansa 
päävelalliselta. 
 
Valitettavasti joudun ilmoittamaan, ettei tarkkaa valtakunnallista tietoa tästä ole 
saatavissa, koska ulosoton tietojärjestelmään ei ole kirjattu sellaista tekijää, jonka 
avulla tiedon saisi esiin. 
 

Aikaisemmassa ja käsiteltävässä hallituksen esityksessä on kuitenkin voitu arvioida 
sitä, kuinka suuressa osassa asioista hakijana on ylipäätään yksityishenkilö (HE 
216/2001 s. 28 ja HE 83/2006 s. 29). Selvitysten mukaan yksityishenkilöiden osuus 
oli noin 3 %, vanhoissa saatavissa noin 1 %. Mitä vanhempia ulosottoperusteet ovat, 
sitä pienempi on yksityisvelkojien osuus. Selvää on, että osassa näistä asioista 
perittävänä on takaajan takautumissaatava päävelalliselta. 
 

Kysymyksen selvittämiseksi edelleen tiedusteltiin Helsingin, Oulun, Tampereen ja 
Vantaan johtavilta kihlakunnanvoudeilta arviota tällaisten asioiden määrästä heidän 
ulosottopiireissään (olivatpa asiat siis uusia tai vanhoja). Kaikkien mielipide oli, että 
kyseisiä asioita on perinnässä, mutta vähän. Arviot asioiden osuudesta vaihtelivat 
jonkin verran, ollen kuitenkin kaikilla alle 1 %:n: "todennäköinen määrä on 
lähempänä 0,5 %:a","pikemminkin promillejen kuin prosentin luokkaa". Tarkin arvio 
saatiin Oulusta: kursorisen etsimisen ja avustavien muistitiedon perusteella po. 
saatavia löytyi Oulusta 15 kappaletta, saatavat yhteensä n. 600 000 euroa. 
(Vertailutietona Oulussa oli vuoden 2005 lopussa vireillä yhteensä noin 74 000 asiaa, 
määrältään 108 miljoonaa euroa.) 
 

Yksi vouti totesi, että pieni määrä johtuu osaksi siitä, "että takaajat ovat useassa 
tapauksessa vanhempia tai lähipiiriin kuuluvia, jotka eivät ole lähteneet enää 
hakemaan täytäntöönpanoperustetta tietäen velallisen tulo- ja varalli-suustilanteen." 
 

Toivottavasti nämä tiedot auttavat epätäsmällisyydestään huolimatta hahmottamaan 
asian suuruusluokkaa. Olemme toki tarvittaessa valmiita selvittämään asiaa 
enemmänkin. 
 
 

Tatu Leppänen 
Lainsäädäntöneuvos 
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niihin liittyviksi laeiksi, niiden käsittelyyn yhdistettyine la-kialoitteineen sekä 
toimenpidealoitteineen 

 

ASIA       Länsi-Suomen lääninhallituksen nimeämän asiantuntijan lausunto 
 

Länsi-Suomen lääninhallituksen nimeämänä asiantuntijana annan seuraavan lausunnon: 
 

Ulosottolain nyt käsiteltävänä oleva muutos koskee sekä ulosottotoiminnan sisältöä 
koskevia säädöksiä että ulosoton organisaatiota. Keskityn lausunnossa ulosoton 
organisaatioon. Ulosoton materiaalista sisältöä koskevaan osuuteen lääninhallitukselle ei 
ole huomautettavaa. 
 

Nykyisen organisaation toimivuus 
Hallituksen esityksen perusteluissa todetaan, että oikeusministeriö on selvittänyt 
lääninhallitusten oikeushallintopäälliköiden näkemyksiä nykyisen organisaation 
toimivuudesta. (Oikeusministeriö, Ulosoton keskushallintotyöryhmän loppuraportti, 
Lausuntoja ja selvityksiä 2005:16). Raportissa oikeushallintopäälliköt toivat esiin lukuisia 
ongelmia ja pitivät ulosoton hallintotehtävien uudelleen organisoimista välttämättömänä. 
Esimerkkeinä ongelmista he mainitsivat, että koulutuksen järjestämisessä on ollut 
päällekkäisyyttä ministeriön kanssa, ministeriön ja lääninhallitusten yhteistyö ulosottopiirien 
tarkastustoiminnassa on ollut riittämätöntä, kanteluasiat ovat eräissä lääneissä 
ruuhkautuneet, lainkäytön yhtenäisyyttä ei väliportaan toimin ole kyetty edistämään ja 
vahingonkorvausasioiden käsittelyssä on ollut päällekkäisyyttä. Ongelmana on ollut myös 
se, että lääninhallitusten päätökset kantelu- ja korvausasioissa eivät ole saaneet riittävää 
ohjausvaikutusta. Ongelmien todetaan aiheutuvan hallinnon rakenteista. 
 

Esitetyt ongelmat kulminoituvat joko oikeusministeriön ohjauksen puutteisiin tai 
lainsäädännöllisiin rajoitteisiin. Kantelupäätöksillä ei ole oikeus- eikä lainvoimaa. Tilanne ei 
muutu, ellei päätöksiä hallintokantelukin lainsäädännöllisin toimin muuteta velvoittaviksi. 
Kysymys ei ole asiantuntemusta eikä organisaatiota koskevasta ongelmasta, vaan 
hallintokantelun oikeudellisen velvoittavuuden puutteesta. Tämä on ratkaistavissa kantelua 
koskevaa lainsäädäntöä muuttamalla, ei organisaatiomuutoksilla. 
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Ulosottopiirien koulutus sekä muut mainitut tehtävät on suoritettu lääninhallituksissa 
oikeusministeriön ohjauksen mukaisesti. Esitetyt ongelmat kulminoituvat ministeriön 
ohjauksen ongelmiin, eivät tehtävien täytäntöönpanoon lääninhallituksissa. Päällekkäisyys 
perustuu myös siihen, että oikeusministeriö on ottanut kesken prosessin itselleen takaisin 
yksittäisiä tehtäviä, jotka se toisaalta on kokonaisina tehtäväryhminä antanut 
lääninhallitusten tehtäviksi. Tässä on luonnollista, että oikeusministeriön ottaessa kesken 
prosessin osatehtäviä itselleen takaisin, päällekkäisyyttä syntyy. 
 

Kumpikaan näistä ongelmista ei poistu, jos samat tehtävät hoidetaan samalla henkilöstöllä 
samoin prosessein, mutta lääninhallituksen ulkopuolella ulosoton omassa organisaatiossa. 
 

Hajautettu keskushallinto - aluehallintoa keskushallinnon nimissä 
Esityksen mukaan ulosoton aluehallinnon tilalle tulee keskusvirasto, jota ohjaa oi-
keusministeriö. Tällöin siirrytään kolmiportaisesta paikallis-, alue-ja keskushallinnosta 
toiseen kolmiportaiseen hallintoon, joka muodostuu paikallistasosta, sekä 
keskushallinnossa kaksiportaisesta rakenteesta: keskusvirastosta ja sitä ohjaavasta 
ministeriöstä. 
 

Uusi organisaatio on esitetty luotavaksi nykyisen henkilökunnan ja sen alueellisen 
sijoittumisen varaan. Muutoksesta ei ole nähtävissä etuja organisaation ja toiminnan 
kehittämisessä, eikä siitä voi syntyä taloudellista säästöä tai toiminnan laadullista 
kehittymistä. 
 

Keskushallinto Helsinkiin - alueellistamistainsäädäntö huomioitava 
Ulosottotoimen organisoinnissa on esitetyn keskushaliintotyöryhmän mukaan tarkoitus 
siirtää resursseja lääneistä keskusvirastoon. Keskusvirastoa on esitetty perustettavaksi 



 

 

Helsinkiin. Alueellistamisen periaatteiden mukaan tukitoimintoja voidaan tarvittaessa 
keskittää, ja samalla alueellistaa Helsingin ulkopuolelle. 
 

Tässä tapauksessa on esitetty päinvastaista toimintamallia, operationaaliset toiminnot 
keskitetään Helsinkiin. Uudelleen organisointi ja tehtävien keskittäminen Helsinkiin 
edellyttää lain valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamista koskevasta toimivallasta 
(362/2002) mukaista käsittelyä alueellistamisen koordinaatioryhmässä. 
 

Alueellistamisen koordinaatioryhmä voi tarvittaessa suosittaa asian siirtämistä val-
tioneuvoston yleisistunnon ratkaistavaksi, jos esitetty ratkaisu ei täytä lain tavoitteita. Tässä 
tapauksessa lain tavoitteita ei ole täytetty. Esitetty organisaatiomuutos ja keskusviraston 
sijoittaminen Helsinkiin ei edistä maan tasapainoista alueellista kehitystä, eikä perustu 
kaikkia hallinnonaloja koskevaan yhtenäiseen käytäntöön ja kansanvaltaiseen 
päätöksentekoon. Keskusviraston sijaintipaikkaa valittaessa on syytä harkita, onko se 
tarpeen sijoittaa alueellistamisen periaatteiden mukaisesti muualle kuin Helsinkiin. 

 
 
Kehittämispäällikkö Ulla Peltola 
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Itä-Suomen lääninhallituksen kannanotto lakivaliokunnalle 20.10.2006 
 
 

HE 83/2006 vp 
Tavoite:Valtion aluehallinnon tehtävien kokoaminen ia keskittäminen - Ulosoton aluehallinnon 
poistuessa tilalle esitetään uutta oikeusministeriön ohjauksessa olevaa keskitettyä ulosoton 
hallintovirastoa, josta säädetään erikseen lailla. 

• Lääninhallituksilla on 11 tulossopimusta (STM, OPM, LV M, MMM, OM, SM hallinto, SM poliisi, 
SM pelastus, Kilpailuvirasto, Kuluttajavirasto, Elintarvikevirasto) 
7 ministeriön hallinnonalalta (S TM, OPM, L VM, MMM, OM, SM, KTM) 

• Lääninhallitukset saavat resurssinsa SM:n kautta ja hoitavat 7 ministeriön toimialoilta 
tulossopimuksissa sovittavat tehtävät. 

 

Tulossopimukset ohjaavat lääninhallituksen osastojen toimintaa nykyisin hyvin yksityiskohtaisesti ja 
yhteistyöministeriöt valvovat tulossopimusten toteutumista. 
 

Lääninhallituksen oikeushallinto-osasto on OM:n tulosohjauksessa ja tekee tulossopimuksen 
oikeushallinto-osaston kanssa. Ministeriöt ovat vastuussa oman toimialansa tuloksellisuudesta. 
Toimivaan tulosohjaukseen kuuluu, että ministeriöt huolehtivat selkeiden ja asianmukaisten 
tulostavoitteiden asettamisesta ja virastot puolestaan esittävät tilinpäätöksissään toiminnastaan 
riittävät ja oikeat tiedot. 

 

Hallituksen esityksen arviointi nykyisestä järjestelmästä: 
1. epätarkoituksenmukainen 
2. tehdään päällekkäistyötä 
3. tehoton 

 

OM:n tulosohjaus on ollut lääninhallitusten oikeushallinto-osastojen ulosottoasioissa heikkoa. OM on 
solminut kaikkien lääninhallitusten kanssa samanlaisen tulossopimuksen, joka on lääninhallitusten 
muihin tulossopimuksiin verrattuna sisällöltään ja rakenteeltaan alkeellinen. Mitään mittareita OM ei ole 
muista ministeriöistä poiketen kehittänyt. Sopimukset on solmittu OM:n ja vain 
oikeushallintopäälliköiden allekirjoituksin. Esimerkiksi OPM:n ja STM.n lääninhallituksen kanssa 
tekemät tulossopimukset ovat selkeitä, mittareita on kehitettyjä lääninhallitukset tekevät 
aluehallintoviranomaisina ministeriöiden kanssa sovittavat tehtävät. 
 

OM:ssä tehty työ on ollut lääninhallitusten oikeushallinto-osastojen työn kanssa päällekkäistä ja 
hapuilevaa, koska OM:n oma asiantuntemus ei ole riittänyt tulosohjauksen kehittämiseen. Nykyiset 
ongelmat eivät aiheudu hallinnon rakenteista, vaan OM:n tulosohjauksesta. 

 

Itä-Suomen lääninhallitus 
 
Lääniniakimies Iiris Hyytinen HE 83/2006 vp 
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Lääninhallitukset ovat monialainen asiantuntijavirasto, joka pystyy huolehtimaan myös OM.n 
tulosohjaamista tehtävistä, jos OM tietäisi, mitä tehtäviä se on valmis selkeästi delegoimaan ja 
antamaan toimeksi. OM on valitettavasti laiminlyönyt kehittämisen, koska sillä on ollut pitkään ainoana 
mallina erillisen Hallintoviraston perustaminen. 
Lääninhallituksissa voidaan erikoistua eri tehtäviin. Näin on tehty jo useiden ministeriöiden toimialoilla 
ja myös ulosotossa tarkastus- ja valvontatehtävissä. Itä-Suomen lääninhallituksessa toimiva 
ylitarkastaja valvoo ja tarkastaa tällä hetkellä ulosottopiirejä Itä-Suomen, Etelä-Suomen ja Lapin 
lääneissä. Tietojärjestelmien kehittäminen on ollut kuitenkin koko ajan vaikeaa, sillä eri ministeriöiden 
raja-aidat estävät järkevää yhteistyötä. Kun kyseessä tässä tapauksessa ovat SM ja OM, on vaikea 
löytää perusteluja sille, miksi yhteistyö ei toimi. 

4. epätaloudellinen 
5. osaamaton henkilökunta 
6. uudella järjestelmällä tavoitellaan joustoa palkkapolitiikkaan ja resursseihin. 

Ulosottoa hoitaa tällä hetkellä OM:ssä 7 virkamiestä, joiden myös olisi perustelujen mukaan 
tarkoitus siirtyä uuteen Hallintovirastoon. Lääninhallinnossa muutos koskisi 15 henkilöä. 
Esitetty hallintovirasto tulisi olemaan pieni virasto (20 - 22 henkeä) ja muodostuisi nykyisistä OM:n 
ja lääninhallitusten virkamiehistä. 

 

Miten osaaminen ja tulosohjaus vahvistuisi? 
Tulosohjaus selkeine mittareineen on olennainen osa ministeriön omaa strategista johtamista. Sitä ei 
voi siirtää alaisen viraston tehtäväksi kuten HE 83/2006vp perusteluissa todetaan. Ministeriö ei siis voi 
delegoida periaatteessa millekään alaiselleen virastolle omaa velvollisuuttaan viime kädessä 
tuiosohjata alaistaan hallintoa. OM tarvitsee ulosoton tulosohjausta ja strategiaa osaavan henkilöstön 
itse ministeriössä, koska tuleva Hallintovirasto solmisi OM:n kanssa tulossopimuksen ja ministeriön 
tehtävä on vastata tulosohjauksesta. 
 

Todennäköisesti tarvittavan henkilöstön määrä tulee kasvamaan nykyisestään. On myös huomattava, 
että pienet yksiköt ovat haavoittuvia. Kun lisäksi esityksen perusteluista voidaan lukea, että palkkoja 
tultaisiin nostamaan, ministeriö- ja virastotason kokonaiskustannukset kasvaisivat kiistatta. Säästöjä 
saataisiin kyllä piiritasoa yhdistämällä, mutta hallinnon kehittämisen virallinen tavoite ei ole 
keskushallinnon pilkkominen nykyistä pienempiin osiin ja aluehallinnon kokojen suurentaminen. 
Hallinto on kokonaisuus ja järkeistäminen olisi tapahduttava myös keskushallinto- ja ministeriötasolla. 
 

Miten ja minne Hallintovirasto perustettaisiin? 
Hallituksen esityksessä jää epäselväksi sijoitettaisiinko uusi Hallintovirasto Helsinkiin. Samoin 
epäselväksi jää, millaisia tukipalveluita virasto käyttäisi. Tähän saakka lääninhallitus on tarjonnut 
tarvittavat tukipalvelut. Hallintoviraston sijoittaminen Helsinkiin ei ofe alueellistamisen periaatteiden 
mukaista. 

On syytä selvittää eri vaihtoehdot ja niiden kustannusvaikutukset. Nyt on kustannusvaikutuksista 
kerrottu vain viitteellisesti. Keskushallintoakin koskee velvoite noudattaa tuottavuusoh-jelmaa ja 
kehittää toimintaansa sen mukaisesti. Paikallishallinnossa etenee tuottavuutta ja palveluja korostava 
kunta- ja palvelurakenneuudistus. Myös aluehallinnossa eri toimialojen yksiköiden koko ja tuottavuus 
kasvaa. Keskushallintoa ei ole tässä tilanteessa mitenkään perusteltua ryhtyä pilkkomaan 
haavoittuviksi minivirastoiksi. 
 
 
 
 

Itä-Suomen lääninhallituksen kannanotto: 

1. On perusteltua irrottaa tässä vaiheessa esitys Hallintovirastosta ulosottokaaren ulkopuolelle. 

2. Ulosottokaaren uudistuksessa itse asiassa ainoa varsinainen uudistus on hallintoviraston 
perustaminen. Vaikka hallintovirastosta annetaan erillinen lakiesitys myöhemmin eduskunnan 
käsiteltäväksi, tässä hallituksen esityksessä 83/2006 vp on jo perustelujen tasolla linjattu 
erittäin yksityiskohtaisesti, millainen hallintovirastosta tulisi. 

3. Lääninhallitus katsoo, että valtion aluehallinnon tehtäviä tulee koota ja keskittää jo olemassa 
oleville aluehallintoviranomaisille. 



*1 

 

4. Koska hallintovirastolle siirrettävät tehtävät ovat tosiasiallisesti aluehallintotehtäviä, 
ulosottotoimen aluehallinto soveltuu hyvin muiden aluehallintotehtävien yhteyteen 
lääninhallituksessa. 

5. Lääninhallitus katsoo, että uuden ulosoton hallintoviranomaisen perustaminen ei ole 
valtioneuvoston selonteossa esitetyn hallinnon rakenteiden kehittämislinjausten mukainen. 
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Eduskunnan lakivaliokunnalle 
 
 

Pyydettynä lausuntonani hallituksen esityksestä Eduskunnalle ulosottokaareksi ja laiksi verojen ja maksujen 
täytäntöönpanosta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi (HE 83/2006 vp) 
 
 

Yleistä 
 

Uudistus on ulosoton erittäin tärkeä. Se kohdistuu sekä ulosottomenettelyn, että ulosotto-organisaation kannalta 
keskeisiin kysymyksiin ja saattaa loppuun ulosottolain pitkään jatkuneen kokonaisuudistuksen. 
 

Uudistus on perusteltu ja tarpeellinen. Se selkeyttää lainsäädäntöä ja parantaa oikeusturvaa. Ehdotus on 
rakenteeltaan onnistunut ja sen kirjoitustapa on selkeä. 
 

Ulosoton keskushallinnon järjestäminen ehdotetulla tavalla on perusteltua ja tulee selkiyttämään ulosoton 
tulosohjausta ja mahdollisuuksia toiminnan tehostamiseen. Ulosottoviranomaisia koskevien säädösten osalta 
puutteeksi on kuitenkin jäänyt se, että jo vuosia joissakin virastoissa palvelevat ylitarkastajat ovat edelleen jääneet 
vaille laissa vahvistettua asemaa. 
 

Ongelmia aiheuttanut kieltotuomion täytäntöönpanoa koskeva säännös, joka on otettu esitykseen suoraan 
voimassa olevasta laista olisi lisäksi kaivannut perusteellista uudelleenmuotoilua. 
 

Näihin ongelmakohtiin tullaan toivottavasti palaamaan myöhemmin. 
 

Muutoksenhaun osalta esitys noudattaa pitkälti vuonna 1996 voimaan tullutta menettelyä. Tältä osin esitämme 
jäljempänä pientä, mutta tärkeää tarkennusta lausuntoa koskevaan määräaikaan. 
 

Kokonaisuutena pidämme esitystä onnistuneena. 
 

Yksittäisistä säännösehdotuksista 2 

luku 26 § 

Määräajan j atkaminen 

Velallinen voi vältellä velkojensa maksua myös pakoilemalla tai piileskelemällä velkojaa tai täytäntöönpanoa 
kotimaassa tai matkustamalla ulkomaille. Käytännössä tällaista esiintyy vain sellaisten velallisten kohdalla, joiden 
velkojen määrä on erittäin huomattava ja joilla on määräysvallassaan riittävästi varallisuutta pitkäaikaiseen 
piileskelyyn. Piileskely ei kuitenkaan ole sama asia kun 1. momentin 4. Kohdassa tarkoitettu taloudellisen aseman 
järjesteleminen. Tämän vuoksi ehdotamme pykälän 1. momenttiin lisättäväksi kohta: 
 

pakoilemalla tai piileskelemällä velkojaa tai täytäntöönpanoa 
9 luku 2 § 
 

Kulujen perintä 
 

Pykälä säätää kulujen perimisestä vastaajalta tai hakijalta, mikäli kuluja ei saada perityksi ulosotto-kertymästä. 
Tilanteessa, jossa kulujen periminen kertymästä ei onnistu, ei kuuleminenkaan ole aina mahdollista. Tämän 
vuoksi olisi toivottavaa, että kuulemisvelvoitetta lievennettäisiin. Kulut syntyvät viranomaistoiminnan yhteydessä 
ja ovat sen vuoksi määrältään jo "kontrolloituja". Esimerkiksi ulos-ottoasian yhteydessä perittävien 
perimistoimiston kulujen osalta vastaajaa ei erikseen kuulla. 
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Käytännössä kulut ovat pieniä summia, joita on lukumääräisesti paljon. Suurin osa muodostuu hää-
tökustannuksista. Häätöasioita tulee Helsingin kihlakunnanulosottovirastossa vireille vuositasolla n. 1.000, joista 
n. 300 johtaa varsinaiseen täytäntöönpanoon. Tämän ohessa kuluja syntyy esimerkiksi ulosmitattujen 
ajoneuvojen, veneiden tms. siirtoja säilytyskustannuksista. 
 

Tämän vuoksi ehdotetaan, että pykälän 1. momentin viimeinen lause muutetaan kuuluvaksi: 
 

Ennen kulujen perimistä asianomaista on tarvittaessa kuultava. 
 
 

11 luku 10 § 
 

Ulosottomiehen lausunto 
 

Ulosottomiehen lausuntoa koskeva pykälä kaipaa pieniä tarkennuksia. Valtaosassa valitustapauksia esitetty 
kahden viikon määräaika on riittävä. Tapaukset ovat kuitenkin hyvinkin erilaisia. Tämän vuoksi esityksen 
enintään kolmen viikon määräaika on toisinaan täysin riittämätön. Tämä saattaa seurata jo toimitusmiehen tai 
ulosottomiehen sairastumisesta tms. Lisäksi laajoissa samastusjutuissa lausunnon kirjoittaminen jo sinänsä siihen 
liittyvine lisäselvitysten hankkimisineen vaatii helposti pidemmän ajan. Tämä johtuu siitä, että tällaisissa asioissa 
valituksen yhteydessä usein tuodaan esiin sellaista näyttöä jota ei ennen ulosmittausta ole esitetty ja esitetään 
täysin uusia väitteitä. Joissakin tapauksissa itse valituskirjelmä saattaa olla kymmenien sivujen mittainen ja myös 
lausunnot ovat enimmillään olleet sadan sivun luokkaa. Maksimissaan lausuntoja sen liitteet ovat muodostaneet 
40 kilon asiakirjamäärän. Tämän vuoksi käräjäoikeuden tulisi voida harkintansa mukaan myöntää lausunnon 
antamiselle lisäaikaa, mikä menettely tällä hetkellä jo onkin vakiintunut käytännöksi. Käytäntö on osoittautunut 
hyväksi ja olisi sen vuoksi syytä saada myös kirjatuksi lakiin. 
 

Valitusten käsittelyaikojen venyminen joissakin tapauksissa ei johdu lausuntojen viivästymisistä vaan siitä, että 
osa asioista on huomattavan laajoja ja vaikeita. Näissä tapauksissa myös valittajille myönnetään usein lisää aikaa 
valituksen tekemiseen, mikä esityksen mukaan olisi jatkossakin mahdollista. 
 

Tämän vuoksi ehdotetaan pykälä kirjoitettavaksi seuraavaan muotoon 
 

Jos valituskirjelmässä pyydetään täytäntöönpanon keskeyttämistä, asianomaisen 
ulosottomiehen tulee heti toimittaa keskeytystä koskeva lausuntonsa käräjäoikeuteen. 
Muulta osin ulosottomiehen tulee toimittaa lausuntonsa valituksesta kahden viikon 
kuluessa. Käräjäoikeus voi harkintansa mukaan pidentää määräaikaa. 
 
 
 

Visa Kallio 
kihlakunnanvouti 
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Eduskunnan lakivaliokunnalle 
 
 
 
 

Lausuntona hallituksen esityksestä 83/2006 vp esitän kunnioittavasti seuraavaa. 
 

Ehdotettu ulosottolain viimeinen osauudistus päättää ulosottolain kokonais-
uudistuksen, joka on ollut merkittävä osa ulosottolaitoksen kaikinpuolista 
modernisointia. Kehitys on ollut nopeaa ja oikeansuuntaista. 
 

Kehitysvaihe on ollut mittava ponnistus ulosottolaitoksen henkilökunnalle. 
Hallituksen esityksen perusteluissa todetaan aivan oikein, että kokonaisuudistus on 
nostanut ulosottolaitoksen vaativuustasoa huomattavasti. Edelleen siinä todetaan, 
että ulosottolaitoksen resurssit tulee jatkossa turvata. Tämä onkin välttämätöntä, kun 



 

 

toimintaa ja organisaatiota halutaan kehittää ja samalla turvata henkilökunnan työssä 
jaksaminen. 
 

Keskushallinnon osalta keskusvirastomalliin perustuvaa organisaatiota voidaan pitää 
perusteltuna. Ulosoton ollessa lainkäyttöorganisaatio, keskushallinto on 
johdonmukaista koota oikeusministeriön hallinnonalalle. Hallituksen esityksessä on 
esitetty hyvät perusteet keskusviraston roolille suhteessa sekä ministeriöön että 
paikalliseen hallintoon. 
 

Ehdotusta paikallisen hallinnonjärjestämisestä kokonaan erillisvirastomal-lin 
pohjalle voidaan käytännön kokemustenkin valossa pitää perusteltuna. 
 

Ulosottopiirien koon osalta hallituksen esityksessä on organisaation kehittämiseen 
liittyviä perusteluja, jotka ilmeisesti vievät kehitystä kohti suurempaa piirikokoa. 
Tiheän palveluverkon säilyttämisellä katsotaan piiri-koon kasvaessakin puolestaan 
voitavan turvata paikallisten palveluiden saatavuus ja viranomaisten riittävä 
paikallistuntemus. Uudistuksen toteutus edellyttää kuitenkin, että ulosottolaitoksen 
riittävät resurssit turvataan eikä suurempaa piirikokoa käytetä resurssien 
vähentämisen keinona. 
 

Ulosottoperusteen määräaikaisuuteen siirtymisen jälkeen on selkeätä ja 
johdonmukaista päätyä näissä tilanteissa myös saatavan lakkaamiseen. Silloin kun 
saatavasta on ulosottoperuste jo olemassa, asia on esitetty ratkaistavaksi ehdotetulla 
ulosottokaaren 2 luvun 27 §:llä. Käsiteltävänä olevissa lakialoitteissa on esitetty 
edettäväksi pitemmälle niin, että saatava vanhentuisi lopullisesti joka tapauksessa 20 
vuodessa jo saatavan erääntymisestä. Käsiteltävänä on luottoyhteiskunnassa 
periaatteellisesti merkittävä ja monitahoinen kysymys, jolla ei ulosoton kannalta 
kuitenkaan ole huomattavia vaikutuksia. 



 

 

Alaikäisten velallisten asemasta huolehtimista on pidettävä tervetulleena 
uudistuksena. Ongelmaan on perustellusti esitetty ldinnitettäväksi huomiota 
enemmänkin käsiteltävänä olevassa toimenpidealoitteessa. 
 

Kihlakunnanvoudin nimitysperusteita esitetään väljennettäväksi. Ottaen huomioon 
toimialan erityisluonne ja pitkälle menevään erikoistumiseen johtanut kehitys, 
voidaan kuitenkin pitää edelleen perusteltuina voimassaolevan lain mukaisia 
kelpoisuusehtoja, jotka korostavat hyvää perehtyneisyyttä ulosottotoimeen. Mikäli 
kelpoisuusehtojen väljentämistä tarkoittavan ehdotuksen taustalla on lähivuosina 
edessä olevat alan rekrytointiongelmat, tulisi ne ratkaista ulosottotoimen 
rekrytointikoulutuksen järjestämisellä kiireellisesti. 
 

Muutoksenhakua koskevat lainsäädännön tarkistukset ovat omiaan selkeyttämään 
eräitä käytännössä havaittuja ongelmakohtia, kuten esimerkiksi 
valituksen/täytäntöönpanoriidan käyttöalaa ja ulosottoviranomaisen roolia 
muutoksenhakuprosessissa. 
Johtava kihlakunnanvouti 

Juhani Öaapamäki 



 

 

Oikeushallinnon Henkilökunta OHK r.y. 27.10.2006 HE 83/2006 vp 
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Eduskunta 
Lakivaliokunta 
 
 
 

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

 
 
 
 

Oikeushallinnon Henkilökunta OHK r.y. esittää, että ehdotetussa 
ulosottokaaren 1 luvun 8 §:ssä Muut virkamiehet sana "tarvittaessa" korvataan 
sanaparilla "perustellusta syystä". 
 

Oikeushallinnon Henkilökunta OHK r.y. ehdottaa siis 1 luvun 8 §:ää 
muutettavaksi muotoon: 
Kihlakunnanvouti saa perustellusta syystä määrätä myös muulle alaiselleen 
virkamiehelle kihlakunnanulosottomiehelle kuuluvia täytäntöönpanotehtäviä, 
jos virkamies täyttää kihlakunnanulosottomiehen kelpoisuusvaatimukset. 
Tällöin virkamiehestä on voimassa, mitä kih-lakunnanulosottomiehestä 
säädetään. 
 

Perusteluna edellä mainittuun muutokseen on pelko siitä, että avustavan 
ulosottomiehen tehtäviä siirretään liian kevein perustein toimisto-
henkilökunnan tehtäviksi ilman tehtävien siirtämisen edellyttämää 
palkkauksen tarkistamista. Oikeusministeriön hallinnonalan uusi 1.12.2005 
voimaan tullut palkkausjärjestelmä ei kannusta sihteeri-ja assistenttityyppisiin 
tehtäviin, mihin suuntaan tämä ehdotettu ulosottokaaren 1 luvun 8 §:n 
sanamuoto toimistohenkilöstön tehtävät uhkaa viedä. 
 

Uudessa palkkausjärjestelmässä toimistohenkilöstöllä on mahdollisuus 
korottaa palkkauksensa vaativuustasoa tekemällä vaativampia ja 
vastuullisempia tehtäviä, mutta näitä "vaativia" tehtäviä on oltava ainakin 2/3 
työajasta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että toimistohenkilöllä pitää olla 
valmiudet hoitaa avustavan ulosottomiehen tehtäviä, mutta tehtäviä ei koskaan 
tule niin paljon, että sillä olisi mitään merkitystä henkilön palkkaukseen. 
 

Työnjako ulosottotoimessa eri henkilöstöryhmien välillä perustuu karkeasti 
ottaen siihen, että toimistohenkilökunta huolehtii tietokannan ylläpidosta, 
avustavat ulosottomiehet tekevät tarvittavat toimitukset ja kihlakunnanvouti 
ratkoo juridiset ongelmat ja toimii yksikkönsä päällikkönä. 
Toimistohenkilöstön on selviydyttävä varsinaisesta teh 

tavastaan eli ulosoton tietokannan ylläpidosta ilman, että sille siirretään 
"tarvittaessa" myös avustavan ulosottomiehen tehtäviä. 
 

Tietokannan ylläpito on toimistohenkilökunnan päätehtävä, johon kuuluu 
täytäntöönpanoperusteiden kirjaus valtakunnalliseen tietojärjestelmään 
(lainvoimaisuus, vanhentuminen, osalliset, saatavien määrät ja niiden 
muutokset, velallisten ja hakijoiden henkilörekisterit tili-tietoineen, valtakirjat 
yms) ja lisäksi seuranta- ja raportointitehtävät sekä ulosottoperinnän 
rahaliikenteen hoito. 
 

Lisäksi tulevaisuudessa ulosottotoimen toimistotehtäviä tulee hoitamaan yhä 
pienenevä määrä toimistohenkilökuntaa. Valtionhallinnossa suunnitellaan 
toteutettavan monia henkilöstöä vähentäviä hankkeita ja koska 
ulosottotoimessa on oikeusministeriön hallinnonalan korkein keski-ikä eli 49,5 
vuotta, myös eläkkeelle tulee jäämään lähivuosina paljon henkilöstöä ja sen 
mukana tietotaitoa. 
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Ulosottotoimessa tapahtuneiden suurten muutosten kuten uuden atk-ohjelman, 
palkkausjärjestelmän sekä henkilöstön määrän vähentämisien takia 
toimistohenkilöstön tehtäviä pyritään kehittämään paremmin nykytilannetta 
vastaaviksi, itsenäisempään ja vastuullisempaan suuntaan. Näin myös 
toimistohenkilöstöllä olisi mahdollisuuksia uralla etenemiseen ja kehittymiseen 
työssään. 
 

Ulosotto-organisaatiossa saattaa kuitenkin tulla tilanteita, jolloin kaikkien 
osapuolien etu on, että perustellusta syystä olisi hyvä voida siirtää joitain 
avustavan ulosottomiehen tehtäviä toimistohenkilökunnalle. Siihen tämä 
pykälä OHK r.y.:n ehdottamalla tavalla muutettunakin antaisi mahdollisuuden. 
 
 
 

Oikeushallinnon Henkilökunta OHK r.y.:n puolesta 
 
 

Päivi Sillanpää 
hallituksen jäsen 



 

 

AVUSTAVAT ULOSOTTOMIEHET JA 
HAASTEMIEHET RY Mika Wallenius 
Mäkelänkatu 2 A 4. krs. 00510 
HELSINKI 

LAUSUNTO 
 
 

23.10.2006 HE 83/2006 vp 

 
 

EDUSKUNNAN LAKIVALIOKUNNALLE 
 
 

Hallituksen esitys HE 83/2006 vp 
 

Viittaan Eduskunnan lakivaliokunnan kirjeeseen 19.9.2006, jossa yhdistyksemme edustajaa pyydetään 
kuultavaksi lakivaliokuntaan perjantaina 27.10.2006 klo 9.15. Tällä kertaa annamme lausuntomme kirjallisesti. 
 

Hallituksen esitystä on edeltänyt tavanomainen lausuntokierros, jossa yhdistyksemme kiinnitti huomionsa 
avustavan ulosottomiehen tehtävänimikkeeseen. Hallituksen esityksessä Ulosottokaaren 1 luvun 7 § on 
kirjoitettu pitkälti esittämäämme muotoon. Pidämme mainittua säännöstä onnistuneena eikä meillä ole 
Ulosottokaaren osalta muuta lausuttavaa. 
 

Kunnioittavasti 
 
 

Mika Wallenius 
puheenjohtaja 
Avustavat Ulosottomiehet ja Haastemiehet ry, AUH 

 



 

 

SUOMEN KIHLAKUNNANVOUDIT RY Helsinki 27.10.2006 

 

Varapuheenjohtaja Lauri Kykkänen 
Eduskunnan lakivaliokunnalle 
 
 

Pyydettynä lausuntonamme hallituksen esityksestä Eduskunnalle ulosottokaareksi ja laiksi verojen ja maksujen 
täytäntöönpanosta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi (HE 83/2006 vp) esitämme kunnioittaen seuraavaa. 
 
 

Yleistä 
 

Uudistus on ulosottomenettelyn kannalta tärkeä ja vie loppuun ansiokkaan ulosottolainsäädännön 
kokonaisuudistuksen. Se palauttaa myös vanhan ulosottokaan-nimikkeen, jota voidaan pitää perusteltuna ja 
arvokkaana valintana. Samalla kun ulosottolaitos itsenäistyy ja profiloituu entistä paremmin 
oikeussuojamenettelymme ja oikeuslaitoksemme osana, myös lainsäädännön tasolla palataan vanhaan ja 
arvostettuun kaarirakenteeseen. 
 

Ulosoton hallinnosta on kuitenkin tarpeen vielä säätää erikseen. Siinä yhteydessä - erityisesti ottaen aikanaan 
huomioon, miten kihlakuntahallinto järjestetään - tulisi vielä uudestaan harkita toimitusmiesten virkanimikkeet. 
Muodossa tai toisessa olisi tuossa yhteydessä syytä palauttaa myös arvokas kruununvoudin virkanimike. Vaikka 
valtionpäämiehenä ei enää olekaan kuningas, se voitaisiin säilyttää erittäin perinteikkäänä nimikkeenä samoin 
kuin oikeushistorian muutkin vastaavat nimikkeet kuten laamanni, maistraatti tai hovioikeus. 
 

Uudistus on perusteltuja tarpeellinen. Se selkeyttää lainsäädäntöä ja parantaa oikeusturvaa. Ehdotus on 
rakenteeltaan onnistunut ja sen kirjoitustapa on selkeä. 
 
 

Organisaatiosta 
 

Esitys keskittäisi operatiiviset ohjaustehtävät hallintovirastolle, johon koottaisiin suurin osa nykyisin 
ministeriössä ja lääninhallituksissa olevista ulosoton henkilöstöresursseista. Ulosottohallinto muuttuisi 
kaksiportaiseksi ja sijoittuisi kokonaan oikeusministeriön hallinnonalalle. Hallinnon kokoamisella saataisiin 
resurssit tehokkaampaan käyttöön. Järjestely vastaisi myös pyrkimyksiä siirtää ministeriötasolta pois 
tämänkaltaisia hallintotehtäviä, jolloin ministeriö keskittyisi strategiseen suunnitteluun ja lainvalmisteluun. 
 

Lainkäytön hallinnonjärjestäminen oikeusministeriön hallinnonalalle on perusteltua. Piirikoon suurentuessa 
kaksiportainen hallinto on riittävä. Jos suuressakin läänissä on vain kolme paikallispiiriä, ei niitten hallinnointia 
varten tarvita väliporrasta. Yhdistys kannattaa keskushallinnon järjestämistä esitetyllä tavalla. Hallintoviraston 
päällikön nimittäminen tulisi kuitenkin olla valtioneuvostolla oikeusministeriön sijasta. Samalla tasolla on 
esimerkiksi konkurssiasiamiehen nimitysvalta. 
Velan vanhentumisesta 
 

Yhdistys korostaa, että sen näkemyksen mukaan oikea velasta vapautumistapa on velan maksaminen. 
Velvoiteoikeudelliset oikeudet ja velvollisuudet tulisi pääsääntöisesti pysyttää voimassa kunnes ne toteutuvat. 
 

Olemme kuitenkin valmiit tukemaan hallituksen esitystä velan vanhentumisesta samalla hetkellä kun 
täytäntöönpanoperusteen määräaika on kulunut loppuun. Oikeusjärjestyksen selkeyden vuoksi ratkaisu on 
perusteltavissa. 
 

Yksittäisistä säännösehdotuksista 2:26 

Määräajan jatkaminen 

Säännökseen olisi hyvä lisätä määräajan jatkamisen perusteina velallisen pakoilu tai piileskely, koska on varsin 
todennäköistä, että ainakin velan ollessa lähiaikoina vanhentumassa velalliset saattavat pyrkiä välttämään 
täytäntöönpanoa tarkoituksellisesti. 

HE 83/2006 vp
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9:2 Kulujen perintä 
 

Monet täytäntöönpanokulut ovat vähäisiä eikä niiden määrään juurikaan voida vaikuttaa (häätöku-lut, 
kuljetuskustannukset jne). Tämän vuoksi kategorinen kuulemisvelvoite ennen kulujen perimistä tuntuu 
liioitellulta oikeusturvalta. Säännös tulisi kirjoittaa muotoon: "Ennen kulujen perimistä asianomaista on 
tarvittaessa kuultava." Oikeuskäytännössä löydetään tällöin varmasti oikea ja kohtuullinen linja. 
 

11:10 Ulosottomiehen lausunto 
 

Koska monista syistä (jo vuosilomienkin takia) saattaa olla vaikea saada ulosottomiehen lausunto lyhyessä 
määräajassa, tulisi säännöksessä olla mahdollisuus käräjäoikeuden harkinnan mukaan pidentää määräaikaa. 
 
 

Ruotsinkielisestä ulosottoviraston nimestä 
 

Esitämme harkittavaksi, voisiko ulosottovirasto lakitekstissä ruotsiksi olla utsökningsverk nykyisen käännöksen 
"exekutionsverk" sijasta. Naapurimaassamme Ruotsissa nykykieleen huonosti sopiva "exekution" on jo 
kokonaan jäänyt pois käytöstä. 
 
 
 

Lauri Kykkänen 
varapuheen] ohtaj a 



 

 

HE 83/2006 vp 
 
 

POLIISI-, ULOSOTTO-, SYYTTÄJÄ- JA MAISTRAATTILAKIMIESTEN EDUN 
VALVONTA JÄRJESTÖ PUSH RY 

Helsinki 24.10.2006 
 
 
 
 

Eduskunnan lakivaliokunnalle 
 
 

Pyydettynä lausuntonamme hallituksen esityksestä Eduskunnalle ulosottokaareksi ja laiksi verojen ja maksujen 
täytäntöönpanosta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi (HE 83/2006 vp) esitämme kunnioittaen seuraavaa. 
 
 

Yleistä 
 

Uudistus on ulosottomenettelyn kannalta tärkeä ja vie loppuun ansiokkaan ulosottolainsäädännön ko-
konaisuudistuksen. Uudistus on perusteltu ja tarpeellinen. Se selkeyttää lainsäädäntöä ja parantaa oikeusturvaa. 
Ehdotus on rakenteeltaan onnistunut ja sen kirjoitustapa on selkeä. 
 
 

Organisaatiosta 
 

Esitys keskittäisi operatiiviset ohjaustehtävät hallintovirastolle, johon koottaisiin suurin osa nykyisin ministeriössä 
ja lääninhallituksissa olevista ulosoton henkilöstöresursseista. Ulosottohallinto muuttuisi kaksiportaiseksi ja 
sijoittuisi kokonaan oikeusministeriön hallinnonalalle. Hallinnon kokoamisella saataisiin resurssit tehokkaampaan 
käyttöön. Järjestely vastaisi myös pyrkimyksiä siirtää ministeriötasolta pois tämänkaltaisia hallintotehtäviä, jolloin 
ministeriö keskittyisi strategiseen suunnitteluun ja lainvalmisteluun. Lainkäytön hallinnonjärjestäminen 
oikeusministeriön hallinnonalalle on perusteltua. Piirikoon suurentuessa kaksiportainen hallinto on riittävä. 
Yhdistys kannattaa keskushallinnon järjestämistä esitetyllä tavalla. 
 

Muilta osin yhdistys korostaa, että henkilöstön asema organisaatiouudistuksissa tulisi ottaa ensisijaisena 
kysymyksenä huomioon. Tältä osin esitetyt siirtymäsäännökset huomioivatkin kohtuullisella tavalla 
kihlakunnanvoutien aseman. Sama näkökohta tulisi olla esillä kaikkea kihlakuntahallintoa uudistettaessa. 
 
 
 

Lauri Kykkänen Kihlakunnanvouti, 
varatuomari 



 

 

SUOMEN ULOSOTTOMIESTEN YHDISTYS JHL RY 27.10.2006 
 
Puheenjohtaja Harri Lepolahti HE 83/2006 vp 

 
 
 
 
 
 
 
 

EDUSKUNNAN LAKIVALIOKUNNALLE 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pyydettynä lausuntona hallituksen esityksestä Eduskunnalle ulosottokaareksi ja laiksi verojen ja maksujen 
täytäntöönpanosta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi (HE 83/2006 vp) esitämme kunnioittaen seuraavaa. 
 
 
 

Yleistä 
 

Pidämme esitystä ulosottokaareksi ja laiksi verojen ja maksujen täytäntöönpanosta sekä eräiksi niihin liittyviksi 
laeiksi asianmukaisena ja tarpeellisena. Esitys on pääpiirteittäin selkeä ja onnistunut. 
 

Keskushallinto 
 

Mielestämme ulosotto-organisaation uudistaminen on kannatettava ratkaisu. Nykyinen järjestelmä, missä 
ulosottotoimen hallinto on jakautunut oikeusministeriön ja lääninhallitusten kesken, on koettu virkamieskunnan 
keskuudessa epätarkoituksenmukaiseksi. Ehdotettua hallintovirastomallia pidämme perusteltuna. Tällöin 
ulosoton yleinen johto, ohjaus ja valvonta ovat selkeästi yksissä käsissä. 
 

Pidämme myös tärkeänä sitä, että hallintoviraston toimivaltaan kuuluvat puhtaasti hallinnolliset tehtävät. Koska 
ulosottomiehet ovat puolueettomia lainkäyttöviranomaisia, tulee riippumattomuus taata myös keskushallintoa 
kehitettäessä. 
 

Paikallishallinto 
 

Paikallishallinnon osalta kannatamme tavoitetta, että ulosoton toimintayksiköt ovat tulevaisuudessa 
erillisvirastoja. Näin luodaan ulosotolle paremmat toimintaedellytykset. Mikäli piirikokoa suurennetaan, on 
samalla kuitenkin huolehdittava, että nykyinen palveluverkosto säilytetään. 
Ulosottoviranomaiset 
Esityksen mukaan ulosottomiehiä ovat sekä kihlakunnanvouti että kihlakunnanulosottomies. Olemme 
tyytyväisiä siihen, että täytäntöönpanoviranomaisista (ulosottomiehistä) säädetään omassa pykälässä. Edelleen 
pidämme tarkoituksenmukaisena, että avustavan ulosottomiehen virkanimike muutetaan esityksen mukaisesti 
kihlakunnanulosottomieheksi. Uusi nimike kuvaa oikealla tavalla tehtävän itsenäisyyttä, vaativuutta ja siihen 
liittyvää vastuuta. 
 

Muut virkamiehet 
 

Ulosoton muista virkamiehistä lausutaan ulosottokaaren 8 §:sä. Esityksen mukaan kihlakunnanvouti saisi 
tarvittaessa määrätä täytäntöönpanotehtäviä myös muulle alaiselleen virkamiehelle kuin 
kihlakunnanulosottomiehelle. 
 



54 

 

Olemme sitä mieltä, että täytäntöönpanotehtävät tulee jatkossakin ehdottomasti säilyttää 
kihlakunnanvoudeilla ja kihlakunnanulosottomiehillä. 
 

Meillä pn pitkään ollut selkeä, vakiintunut ja yleisesti tunnettu täytäntöönpanovirkamiesjärjestelmä, eikä ole 
mielestämme mitään perusteita sen muuttamiseen. Täytäntöönpanotehtävät kuuluvat fulosottomiehille, koska 
heillä on niihin riittävä pätevyys, kokemus ja vastuu. 
j: 

Ulosoton tulee olla velalliskohtaista, jolloin samaa velallista koskevat kaikki ulosottoasiat hoitaa aina yksi ja 
sama vastaava ulosottomies koko maassa. Ei ole tarkoituksenmukaista jakaa saman velallisen eri ulosottoasioita 
usean virkamiehen hoidettavaksi. Mikäli myös muut virkamiehet kuin ulosottomiehet hoitavat 
täytäntöönpanotehtäviä, aiheutuu siitä sekaannusta ja hämmennystä ulosoton asianosaisten keskuudessa. Nyt 
käsiteltävänä olevien uudistusten tulisi edistää nykyistä velalliskohtaista henkilöviranomaismallia. 
 

Nykyisessä laissa UL 1:6 § säädetään, että ulosottomies saa tarvittaessa määrätä yksittäisen 
täytäntöönpanotehtävän muun alaisensa virkamiehen suoritettavaksi. Tämä on ollut riittävä säännös, eikä tämän 
laajempaan valtuutukseen ole tarvetta. 
 

Lausuntokierroksella esitystä työnjaosta ovat tältä osin lisäksemme vastustaneet myös Helsingin 
ulosottovirastoja Avustavat Ulosottomiehet ja Haastemiehet ry. Varauksellisesti siihen ovat suhtautuneet 
Oikeushallinnon henkilökunta OHK ry ja Pardia ry. 

8 § Muut virkamiehet 

Muutosesitys 

Esitämme, että koko lainkohta jätetään pois tai se muutetaan seuraavaan muotoon: 

Kihlakunnanvouti saa tarvittaessa määrätä yksittäisiä kihlakunnan ulosottomiehelle kuuluvia 
täytäntöönpanotehtäviä myös muulle alaiselleen virkamiehelle, jos virkamies täyttää kihlakunnan 
ulosottomiehen kelpoisuusvaatimukset. Tällöin virkamiehestä on voimassa, mitä kihlakunnanulosottomiehestä 
säädetään. 
 
 

Harri Lepolahti 
puheenjohtaja 



 

 

 
 

Lausunto 

Pasi 
Pönkä 

7.11.2006 1342/90/2006 ' 

 
 
 

Eduskunnan lakivaliokunta 

00102 Eduskunta 
 
 

Lausuntopyyntönne 4.10.2006 

Suomen Kuntaliiton lausunto hallituksen esityksestä HE 83/2006 vp, u losotto ka a r 
esta 

 
Hallituksen esitys HE 83/2006 vp ulosottokaareksi ja laiksi verojen ja maksujen 
täytäntöönpanosta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi on lähetetty valmisteltavaksi ja 
käsiteltäväksi lakivaliokuntaan. Esitykseen on yhdistetty lakialoitteet LA 133/2003 vp, 
LA33/2004 vp ja ILA 57/2006 vp sekä toimenpidealoitteet TTA 32/204 vp ja TTA 117/204 
vp. 

Suomen Kuntaliitto lausuu eduskunnan lakivaliokunnalle seuraavaa. 
 
1. 
Velkavastuun enimmäiskesto 

 
Ulosoton määräaikaisuutta koskevat säännökset tulivat voimaan maaliskuun 2004 alusta. 
Velkaa voidaan lain mukaan periä velallisena olevalta luonnolliselta henkilöltä 
ulosottotoimin 15 vuoden ajan. Jos kuitenkin velkojana on yksityinen ihminen tai rikoksen 
johdosta vahinkoa kärsinyt asiassa, jossa on tuomittu vankeutta, määräaika on 20 vuotta. 
Aika lasketaan lopullisesta tuomiosta. 

Laki tuli voimaan osittain taannehtivasti niin, että jos velkaa koskeva lopullinen tuomio on 
annettu 1. maaliskuuta 1993, velka on perittävissä ulosotossa 1.3.2008 tai 1.3.2013 
saakka määräajan pituudesta riippuen. Jos tuomio on annettu 1.3.1993 tai sen jälkeen, 
ulosotto määräytyy 15 tai 20 vuoden kuluttua tuomion antopäivästä. 
 
Määräaikaa on mahdollista jatkaa kymmenellä vuodella laskettuna alkuperäisen 
määräajan päättymisestä. Velkoja voi tietyin edellytyksin nostaa tällaisen kanteen. 
 
Hallituksen esityksessä esitetään saatavan lopullista vanhentumista (2 luku 27 §): 

 
"Velallisen maksuvelvollisuus lakkaa ja saatava vanhentuu lopullisesti silloin, kun 
ulosottoperusteen määräaika kuluu umpeen. Saatavasta on sen jälkeen voimassa, 
mitä vanhentuneesta velasta säädetään velan vanhentumisesta annetussa laissa 
(728/2003). 
 
Tuomiossa, jolla ulosottoperusteen määräaikaa jatketaan, velalliselle asetetaan 
maksuvelvollisuus sellaisena kuin se oli määräajan päättyessä. Velalli- 
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sen maksuvelvollisuus tulee voimaa heti ja sitä koskeva lain voimaa vailla oleva 
tuomio on täytäntöönpanokelpoinen niin kuin edellä tässä luvussa säädetään." 

Suomen Kuntaliitto pitää esitystä perusteltuna ja uudistaa näin aikaisemman kantansa 
asiassa. Velkaongelmat ja ylivelkaantuminen koskevat edelleen suurta osaa kansalaisia 
ja välillisesti joukko on moninkertainen. 

 
 
2. 
Alaikäinen velallinen 

Myös alle 18-vuotias saattaa eri syistä velkaantua ja joutua ulosottoon. Lainsää-
dännössä ei ole nykyisin erityissäännöksiä siitä, miten ulosotossa tulisi menetellä silloin, 
kun alaikäinen on velallisena. Este todistukseen päättyneestä perinnästä ilmoitetaan 
normaaliin tapaan luottotietorekisterin pitäjälle, jolloin lapsen tai nuoren luottotietoihin 
tulee maksuhäiriömerkintä. 
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Oikeusministeriössä tehdyn selvityksen mukaan tiettynä aikana ulosotossa oli yhteensä 
4300 alaikäistä velallista. Heillä oli asioita 17 050, joiden pääoma oli yhteensä noin 2,3 
miljoonaa euroa. Alaikäisistä velallisista suurin osa oli 15-17-vuotiaita. kuitenkin noin 
800 velallista oli alle 15-vuotiaita ja heistä noin 300 alle 10-vuotiaita. Nuorimmat 
ulosottovelalliset olivat syntyneet vuonna 2003. Tähän saakka nuorin henkilö, jota 
koskeva maksuhäiriömerkintä on rekisteröity, oli 2-vuotias. 

 
 
2.1 
Yksityisoikeudelliset saatavat 

Hallituksen esityksessä esitetään alaikäistä koskevasta ilmoituksesta (3 luku 113 §): 

"Jos ulosottoperusteena on riita-asiassa annettu tuomio ja velallisena on alle 18-
vuotias henkilö, ulosottomiehen tulee salassapitosäännösten estämättä tehdä 
asian vireille tulosta ilmoitus velallisen kotikunnan holhousviranomaiselle 
mahdollisia holhoustoimesta annetun lain 91 §:ssä tarkoitettuja toimia varten. 
Ilmoitusta ei tehdä vahingonkorvaussaatavista. Täytäntöönpano on 
keskeytyneenä tarpeellisen ajan. 

Alle 15-vuotiaasta velallisesta ei anneta 1 luvun 31 §:ssä tarkoitettua todistusta 
eikä luottotietotoiminnan harjoittajalle 32 §:ssä tarkoitettuja tietoja." 

Suomen Kuntaliiton käsityksen mukaan täytäntöönpano tulisi pitää keskeytyneenä 
tarpeellisen ajan. Tällä väljällä säätelyllä pyritään siihen, että ulosottomies ja hol-
housviranomainen sopisivat jonkinlaisen aikataulun selvitystoimille, jonka ajan ulosotto 
on keskeytyneenä. Jos selvitystoimet kestävät huomattavan pitkään eikä näköpiirissä 
ole, että esimerkiksi huoltajat suorittavat alaikäisen velan, estettä ulosoton jatkamiselle 
ei olisi. Usein ulosotto johtaa näissä tapauksissa alaikäisen varattomaksi toteamisen. 
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Toisessa momentissa säädettäisiin, ettei 15-vuotiasta velallisesta anneta 1 luvun 31 
§:ssä tarkoitettua todistusta eikä myöskään 32 §:ssä tarkoitettuja tietoja luot-
totietotoiminnan harjoittajalle. Kielto koskisi kaikkia ulosottoasioita ulosottoperusteen 
laadusta riippumatta. Luottotiedoilla ei oie tavanomaista merkitystä tällöin, koska alle 
15-vuotias ei voi itse tehdä oikeustoimia. Sen sijaan 15 vuotta täyttäneistä annettaisiin 
mainittu todistus ja luottotietotoiminnan harjoittajalle tiedot. 
 
Suomen Kuntaliitto pitää tehtyjä esityksiä perusteltuna ja toteaa, kuten hallituksen 
esityskin, että 15 vuotta täyttäneiden alaikäisten luottotietoja koskevaa sääntelyä on 
tarpeen selvittää luottotietolainsäädännön uudistamisen yhteydessä. 

 
2.2 
Julkisoikeudelliset saatavat 

Ehdotetussa laissa verojen ja maksujen täytäntöönpanosta 7 §:n säännöksen mukaan: 

"Jos velallinen on alle 18-vuotias ja hakemus koskee veroa tai muuta siihen 
rinnastettavaa julkista saatavaa, ulosottomiehen tulee tehdä holhousviran-
omaiselle ilmoitus noudattaen, mitä ulosotto kaaren 3 luvun 113 §:ssä sää-
detään. 

Asioissa, joista ilmoitus tehdään, säädetään tarkemmin valtioneuvoston 
asetuksella." 

Edellä oleva säännös koskee veroa tai muuta siihen rinnastettavaa julkista saatavaa. 
Sen sijaan niillä ei tarkoiteta esimerkiksi sosiaali-ja terveydenhuollon maksuja. Asiasta 
on tarkoitus säätää valtioneuvoston asetuksella pykälän 2 momentin mukaisesti. 
Kuntaliitolla ei ole asiaan huomauttamista. 

 
3. 
Laki verojen ja maksujen täytäntöönpanosta 

 
Lain soveltamisalaa koskevassa pykälässä luetellaan ne saatava ryhmät, joita laki 
koskee. Voimassa olevaan veroulosottolakiin nähden soveltamisalaan ei ehdoteta 
olennaisia muutoksia. Rakenne olisi samanlainen kuin nykyisessä vero ulosottolaissa. 
Sitä, mitä saatavia soveltamisalaan kuuluu, täsmennettäisiin valtioneuvoston 
asetuksessa. Pykälän 1 momentissa luetellaan saatavat, jotka kuuluvat lain 
soveltamisalaan. Tällaisia saatavia nimitetään julkisiksi saataviksi. Lakia sovellettaisiin 
veroon, julkiseen maksuun sekä niille säädettyyn viivästyskorkoon ja korotukseen. 
Veroulosottoasetuksen mukaan kuntien perimät julkiset maksut voivat perustua lakiin 
tai valtion viranomaisen vahvistamaan taksaan. Lakia sovellettaisiin myös veroon ja 
julkisen maksun säädettyyn viivästyskorkoon. Nykyisessä veroulosottolaissa ei ole 
säännöksiä siitä, kuluuko siinä tarkoitettujen saatavien viivästyskorko lain 
soveltamisalaan. Kuntaliitto pitää perusteltuna, että nyt asiasta todettaisiin 
nimenomaisesti. Ehdotettu säännös sinänsä ei tuottaisi oikeutta saada viivästyskorkoa, 
jollei sellaista oikeutta ole muualla laissa säädetty. Tämä tarkoittaa ainoastaan sitä, että 
jos kyseinen saatava on muun sääntelyn mukaan viivästyskorollista, korko kuuluu 
ehdotetun lain soveltamisalaan. 
 
Lakia sovelletaan myös muuhun julkisoikeudelliseen tai siihen rinnastettavaan 
saatavaan, joka 3 §:n mukaan saadaan periä ilman ehdotettuun ulosottokaaren 2 luvun 
2 §:ssä tarkoitettua ulosottoperustetta. Tästä perintämahdoliisuudesta käytettäisiin 
vakiintuneen kielenkäytön mukaista ilmaisua "suora ulosottokelpoisuus". 
 
Pykälän 2 momentissa olisi edellä selostettu valtuutussäännös, jonka mukaan siitä, mitä 
1 momentin 1 kohdassa tarkoitetuilla saatavilla tarkoitetaan, säädetään tarkemmin 
valtioneuvoston asetuksella. Asetusluonnosta ei ole liitetty hallituksen esitykseen. 

Kaiken kaikkiaan edellä mainittua säätelyä on pidettävä Kuntaliiton mukaan 
perusteltuna. 
 
Kuntien käytännön perintätoimen osalta on ongelmallista se, ettei missään 
lainsäädännössä ole koottu yhteen kuntia koskevia säännöksiä, vaan ne ovat eri laeissa 
ja sovellettavia lakeja on useita kymmeniä. Lisäksi eräissä laeissa on säädetty korkojen 
ulosottokelpoisuudesta ja osasta laissa tällaista säännöstä ei ole. Kuntaliitto katsoo, 
että niissä tapauksissa, kun saatava on säädetty suoraan ulosottokelpoiseksi, tulisi 
käyttää yhtenevää systematiikkaa eli että saatava ja sen viivästyskorko ovat suoraan 
ulosottokelpoisia. Lisäksi Kuntaliitto katsoo, että suoraan ulosottokelpoisista saatavista 
tulisi olla saatavilla selkeä tieto. Nykyisin saatavat ovat lueteltu Suomen Laki -teoksen 
veroulosottolain 1 §:n jälkeen. 
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4. 
Asiamiehen käyttäminen 

Verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetun lain 5 §:n 2 momentin mukaan: 

"Rahoitus- tai luottolaitos, perintätoiminnan harjoittaja tai muu asiamies ei saa 
esiintyä velkojan toimeksiannosta hakijana julkisen saatavan ulosotossa." 

 
Kuntaliitto katsoo, kuten hallituksen esityskin, että rahoitus- tai luottolaitos, 
perintätoiminnan harjoittaja tai muu asiamies ei saa esiintyä velkojen toimeksiannosta 
hakijana julkisen saatavan ulosotossa. Oikeusturvasyistä jatkossakin on syytä 
edellyttää, että velkoja, jonka saatavalle on säädetty suora ulosottokelpoisuus, itse 
kantaa vastuun muun muassa siitä, että saatava peritään oikeamääräisenä ulosotossa 
ja huolehtii siitä, ettei vanhentunutta saatavaa peritä. Mainittu säännös on tärkeä myös 
esitetyn 6 §:n säännöksen kannalta. 

5. 
Saatavan tarkistus 

 
Verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetun lain 6 §:n 2 momentin säännöksen 
mukaan: 

 
"Jos alle 15-vuotiaalta henkilöltä peritään ulosotossa muuta julkista saatavaa 
kuin veroa, ulosottomiehen tulee pyytää hakijaa tarkistamaan alaikäisen 
maksuvelvollisuus. Täytäntöönpano on sen ajan keskeytyneenä. 
 
Asiasta, joista tarkistus pyydetään, säädetään tarvittaessa tarkemmin val-
tioneuvoston asetuksella." 
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Edellä mainittu koskee tilannetta, jossa alle 15-vuotiaalta henkilöltä peritään ulosotossa 
muuta julkista saatavaa kuin veroa. Tällöin ulosottomiehen tulee pyytää hakijaa 
tarkistamaan alaikäisen maksuvelvollisuus. Täytäntöönpano olisi tämän ajan 
keskeytyneenä. Tarkoituksena on selvittää se, onko lasku kirjoitettu tai maksu määrätty 
perusteettomasti alaikäiselle. Ikärajaksi on ehdotettu 15 vuotta, koska sitä vanhemmat 
ovat usein yksin vastuussa ulosotossa olevista julkisista saatavista, kuten 
joukkoliikenteen tarkastusmaksuista. Koska perimistoimisto tai muu asiamies ei saa 
esiintyä hakijana, tulee momentissa tarkoitettu tarkistuspyyntö tehdä itse velkojalle 
esimerkiksi kunnalle. Kunnan itsensä tulee tarkistaa julkisoikeudellisen saatavan 
velkojana se, onko asiassa menetelty säädösten ja ohjeiden mukaisesti. Pykälän 3 
momentin mukaan se, miten tarkistus pyydetään, säädetään tarvittaessa tarkemmin 
valtioneuvoston asetuksella. 
 
Kuntaliitto pitää tehtyä esitystä perusteltuna. 
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Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle ulosottokaareksi ja laiksi verojen ja maksujen 
täytäntöönpanosta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi (HE 83//2006) 

 
 

Suomen Yrittäjät ry toteaaa esityksen johdosta kunnioittavasti seuraavaa: 
 

Ehdotus ulosottokaaareksi rakentuu suurelta osin aiempiin, noin kymmenen vuoden 
aikana toteutettuihin ulosottolain osittaisuudistuksiin. Suomen Yrittäjillä ei ole 
huomautettavaa ulosottokaarta koskevan ehdotuksen osalta. 
 

Periaatteellisesti merkittävä sisällöllinen muutosehdotus ulosottokaaressa on ehdotus 
saatavien lopullisesta vanhentumisesta. Nykyinen, muutamia vuosia sitten 
voimaansaatettu sääntely on tarkoittanut, että vanhoja saatavia voidaan periä 
ulosottotoimin 15/20 vuoden ajan. Vaikka saatavan ulosottoperintä lakkaa, velka on 
muutoin edelleen olemassa. Nyt tehdyn ehdotuksen mukaan saatava vanhentuu 
lopullisesti samalla kun sen ulosottokelpoisuus lakkaa. Suomen Yrittäjät kannattaa 
tätä muutosta. 
 

Muutos ei välttämättä olisi käytännön tasolla huomattava, koska jo 
ulosottoperusteen vanhentuminen merkinnee monessa tapauksessa sitä, että saatavaa 
ei enää tulla perimään velalliselta. Alkuperäiset velkojat ovat useimmiten myyneet 
saatavansa esim. perimistoimistoille ja sillä tavoin itse luopuneet velan enemmästä 
perimisestä. Esityksestä ilmeneekin, että vanhoissa ennen vuotta 1993 syntyneissä 
saatavissa perimistoimistot ovat velkojina n. 75 %:ssa saatavia. Vanhoissa saatavissa 
maksuja on saatu lähinnä toistuvaistulon, käytännössä siis velallisten eläkkeiden 
ulosmittauksesta. Nyt ehdotettu lopullisen vanhentumisen säätäminen siis rajoittaisi 
lähinnä perimistoimistojen mahdollisuuksia saada velkaa perityksi aikanaan 
kuolinpesän varoista. 
 

Vaikka muutoksella ei olisi enää kovin suurta käytännön vaikutusta huomioon ottaen jo 
aiemmin toteutettu ulosottoperusteen vanhentumista koskeva muutos, periaatteelliselta 
kannalta se olisi kuitenkin olennainen, koska saatava lakkaisi kokonaan. Sopimusten 
sitovuuden periaatteeseen tulisi siten ehdoton ajallinen rajoitus. Käytännölliseltä 
merkitykseltään määräajan säätäminen vuonna 2001 ulosottoperusteen vanhentumiselle oli 
kuitenkin selkeästi vaikuttavampia ja tärkeämpi toimenpide kuin nyt ehdotetut säännökset 
velan lopullisesta vanhentumisesta. Tuolla muutoksella poistettiin käytännössä vanhojen 
velkojen perimismahdollisuus. Tähän nähden nyt ehdotettua lopullisen   suomen Yrittäjät 
vanhentumisen säätämistä voi pitää vanhentumissääntelyn selkeyttämisena^,annerheimintie 76 A 
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kun mahdollisuus periä saatavaa vielä kuolinpesän varoista poistuisi. Kuten esityksen 
perusteluissa viitataan, tilanne jäisi tosin edelleen jossain määrin epäselväksi sen 
johdosta, että ne saatavat, joille ei ole haettu maksutuomiota, säilyisivät 
tulevaisuudessakin rajoituksetta voimassa. 
 

Nyt ehdotetun muutoksen mahdolliset kielteiset vaikutukset kansalaisten 
maksukäyttäytymiseen eivät nähdäksemme poikkea ulosottoperusteen vanhentumiseen 
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kytkeytyvistä vaikutuksista. Jo pitkään käytössä ollut yksityishenkilön velkajärjestelyä 
koskevan lainsäädännön ei myöskään ole voitu havaita heikentäneen kansalaisten 
maksukäyttäytymistä. Maksumoraaliin ehdotetut muutokset eivät käsityksemme 
mukaan siten toisi lisäheikennystä. 
 

Esityksessä arvioidaan mielestämme oikein niitä myönteisiä vaikutuksia, joita saatavan 
lopullisella vanhentumisella olisi. Olemme yhtä mieltä siitä, että kansalaisen ns. 
normalisoitunut taloudellinen toimintamahdollisuus edesauttaa harmaan talouden 
ehkäisemistä ja vähentää olennaisesti velallisten tarvetta järjestellä omaisuuttaan 
normaalista poikkeavalla tavalla. Samoin halu työllistyä tai aloittaa yritystoiminta on 
parempi kuin siinä tilanteessa, että velkavastuu säilyy. 
 

Verojen ja julkisten maksujen täytäntöönpano 
 

Esityksen sisältyy myös ehdotus laiksi verojen ja maksujen täytäntöönpanosta. Vaikka 
ehdotus pitkälti vastaakin nykyisen veroulosottolain sisältöä, siinä esitetään eräitä 
yritysten näkökulmasta kielteisiä muutoksia. 
 

Lain soveltamisalaan ja sen myötä ilman tuomiota täytäntöönpantavaksi ehdotetaan nyt 
myös veron ja julkisen maksun korotusta. Tähän asti korotus on voitu periä 
ulosottotoimin vasta, kun sen peruste ja määrä on lainvoimaisesti ratkaistu. Veron ja 
julkisen maksun korotuksen määräämiseen liittyy viranomaisen harkintaa sekä sen 
suhteen, onko korotuksen määräämiseen aihetta että sen suhteen, mikä olisi korotuksen 
sopiva määrä. Kun korotuksen määrääminen riippuu suuressa määrin harkinnasta, ei 
mielestämme ole perusteltua asettaa korotusten perintää samaan asemaan verojen ja 
julkisten maksujen kanssa. Esityksessä tosin ehdotetaan ikäänkuin vastapainona 
korotusten perinnän tehostamiselle sitä, että niiden perinnän saisi nykyistä helpommin 
keskeytettyä. Esityksestä saa käsityksen, että keskeyttämisen tulisi olla jopa pääsääntö, 
jollei perinnän jatkamiselle ole vahvoja syitä. Kynnys tämän tyyppisten oikeudellisten 
toimenpiteiden, tässä tapauksessa siis keskeytyshakemusten tekemiseen on pienissä 
yrityksissä kuitenkin käytännössä suhteellisen korkealla. Mielestämme oikeampi 
menettelytapa olisi se, että verojen ja ja julkisten maksujen korotuksia ei edelleenkään 
rinnastettaisi muihin ko. laisssa tarkoitettuihin saataviin, vaan että niiden perimisessä 
edellytettäisiin korotuksen tulemista lainvoimaiseksi. 
 

Esityksessä ehdotetaan myös, että kiinteistöjen sekä velallisen omana asuntonaan 
käyttämien asunto- tai kiinteistöyhtiön osakkeiden myynti tulisi mahdolliseksi ennen 
kuin saatava on lainvoimaisesti määrätty. Tässäkin velallisen oikeusturvasta olisi 
tarkoitus huolehtia nykyistä helpommin 



 

 

saatavalla keskeytysmääräyksellä. Myös tämän ehdotuksen osalta katsomme, että 
ehdotusta ei tule toteuttaa vaan että näiden tilanteiden kohdalla olisi vastaisuudessakin 
vaadittava maksupäätöksen lainvoimaisuutta. 
 

Esityksen perusteluissa on viiitattu valmisteilla olevaan ns. verotilijärjestelmään. Oleme 
yhtä mieltä perusteluissa todetun kanssa kanssa siitä, että kyseisen valmistelun 
yhteydessä on vielä tarkoin selvitettävä mm. se, voidaanko ja millä edellytyksillä 
verotilillä olevaa alijäämää rinnastaa veroon esim. ulosottoperinnän suhteen. 
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Lausuntopyyntönne OM 17/41/2004, OM0560:00/06/01/1998, 30.6.2005 EHDOTUS 

ULOSOTTOKAAREKSI JA VEROTÄYTÄNTÖÖNPANOLAIKSI 
 

1 Yleistä 

Suomen Asianajajaliitolta on pyydetty lausuntoa ehdotuksesta hallituksen esitykseksi ulos-
ottokaareksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (2005:18). Esitys muodostaa ulosottolainsää-dännön 
kokonaisuudistuksen neljännen ja samalla viimeisen vaiheen. Esitys on julkaistu oikeusministeriön 
Lausuntoja ja selvityksiä koskevassa sarjassa 27.6.2005. 

Suomen Asianajajaliitto pitää ehdotusta yleisesti varsin onnistuneena. Asianajajaliitto kannattaa 
työryhmän valitsemaa linjaa siitä, että vuodelta 1895 oleva ulosottolaki korvataan uudella 
ulosottokaarella, johon ulosottolain osittaisuudistuksissa jo uudistettujen lukujen säännökset 
siirretään. Lisäksi asianajajaliiton mielestä ulosotto-organisaation selkeyttäminen on kannatettava 
ratkaisu. 

Suomen Asianajajaliitto katsoo edelleen, että alaikäisiä ulosottovelallisia koskevien säännösten 
lisääminen ehdotettuun lakiin lisää alaikäisten oikeusturvaa ulosottomenettelyssä. Myös tavoite 
tarkentaa luonnollisten henkilöiden velkavastuuta säätämällä ulosottoperusteen 
täytäntöönpanokelpoisuuden päättymisestä ja saatavan aineellisesta vanhentumisesta on 
kannatettava. 

Suomen Asianajajaliitto katsoo, että lakiehdotus on lainsäädäntöteknisesti onnistunut. La-
kiehdotuksen kielellinen ilmaisu, ehdotuksen systematiikka sekä viittaustekniikka ovat pääosin 
selkeitä. 
 
Asianajajaliitto toteaa, että se olisi kaivannut esityksen kansainväliseen vertailuun muitakin maita 
kuin Ruotsin. Euroopan yhteisön yhdenmukaisuuskysymykset tulisi ottaa huomioon tulevaisuuden 
varalta, jottei Suomen täytäntöönpanolainsäädäntö merkittävästi poikkeaisi muiden maiden 
vastaavista. Ulosottoa ei pitäisi pystyä välttelemään siirtymällä yhteisön sisällä toiseen maahan 
siitä syystä, että saamisten täytäntöönpanoa koskevat säännökset olisivat tässä toisessa massa 
vähemmän kehittyneet. 
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Suomen Asianajajaliitto kiinnittää seuraavassa huomiota eräisiin ehdotuksen kohtiin. 
 
2 Esitetyt huomiot ehdotuksesta ulosottokaareksi ja verotäytäntöönpanolaiksi 

2.1 Ulosoton uudistettu organisaatio 
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Työryhmän laatiman lakiehdotuksen ensimmäisessä luvussa säädetään ulosottoviranomaisista. 
Ehdotuksen mukaan ulosoton organisaatio olisi kaksiportainen. Keskushallinto kuuluisi 
valtakunnalliselle ulosoton hallintovirastolle. Edelleen ulosottotehtävien hoitamista varten maa 
jaettaisiin nykyisestä kihlakuntajaosta poikkeaviin ulosottopiireihin, joissa paikallisyksikköinä 
toimisivat piirien ulosottovirastot. Ulosottopiirejä tulisi ehdotuksen mukaan olemaan 22 
kappaletta. 

Nykyisten ulosottopiirien vähentämisellä tähdätään mm. nykyistä suurempaan yhtenäisyyteen 
käytännön menettelytavoissa ja lainkäyttöratkaisuissa. Piirikoon suurentaminen lisää 
mahdollisuuksia erikoistumiseen ja vaikeita ulosottoasioita käsittelevän erikoisperinnän laa-
jentamiseen. Edelleen ehdotuksessa todetaan, että piirien koon suurentaminen ja vastaavasti piirien 
vähentäminen ei tosiasiallisesti vähentäisi palvelujen paikallista saatavuutta. 
 
Suomen Asianajajaliitto pitää tärkeänä, että ulosoton palvelujen alueellinen saatavuus ei eh-
dotuksen johdosta heikkene. Asianajajaliitto pitää edelleen tärkeänä sitä, että ulosottoviran-
omaisella säilyy riittävä paikallistuntemus toimialueellaan. Paikallisilla ulosottoviranomaisilla on 
usein hallussaan velallisesta niin sanottua harmaata tietoa, jonka avulla voidaan arvioida velallisen 
tosiallista asemaa ja tämän toimenpiteitä. Piirien vähentämisestä huolimatta on erittäin tärkeää, että 
tosiasiallisia ulosottotoimia suorittavat virkamiehet toimivat hajautettuina uusien ulosottopiirien 
alueella. 

Suomen Asianajajaliitto pitää perusteltuna sitä seikkaa, että kunkin ulosottopiirin paikal-
lisyksikkönä toimii erillisvirasto. Edelleen Suomen Asianajajaliitto pitää perusteltuna sitä, että 
nykyisin voimassaolevan ulosottolain nimismies -nimikkeestä luovutaan ja ulosoton tehtäviä hoitaa 
ainoastaan ulosottomiehet. 

2.2 Alaikäinen velallinen 

Esityksen mukaan alaikäisen asemaa parannetaan ulosottomenettelyssä. Ulosottomiehen tulisi 
tehdä ilmoitus holhousviranomaiselle, jos alaikäistä koskeva velkomusasia tulee vireille 
ulosottoviranomaisessa. Esityksessä säännöstä perustellaan mm. sillä, että säännös jossain määrin 
ennalta ehkäisisi sellaisia huoltajien toimia, joiden seurauksena alaikäinen velkaantuu. Huoltajat 
eivät ehdotuksen mukaan välttämättä ryhtyisi toimenpiteisiin, jotka saattaisivat johtaa alaikäisen 
maksukyvyttömyyteen, koska he olisivat tietoisia ilmoituksen johdosta aiheutuvien 
holhoustoimikin mukaisten selvitysten käynnistämisestä. Toisaalta ehdotuksen mukaan 
säännöksellä ei pyrittäisi siihen, että huoltajat vapautettaisiin edunvalvonnasta muutoin kuin 
ääritapauksissa. 
 
Suomen Asianajajaliitto katsoo, että alaikäisen velkaantumiseen tulisi pystyä kiinnittämään 
huomioita jo velkaantumisen aikaisemmassa vaiheessa, kuten luotonannon yhteydessä ja 
mahdollista saatavaa koskevassa oikeudenkäynnissä. Sinänsä ehdotettu, vasta täytäntöön-
panovaiheessa tehtävä ilmoitus johtanee siihen tavoitteeseen, että osa huoltajista suorittaa velan 
ilmoituksen saatuaan. 
 
Suomen Asianajajaliitto pitää perusteltuna sitä, että alle 15-vuotiaasta velallisesta ei anneta 
ehdotetun ulosottokaaren 1 luvun 31 §:ssä tarkoitettua todistusta eikä myöskään 32 §:ssä 
tarkoitettuja tietoja luottotietotoiminnan harjoittajalle. Suomen Asianajajaliitto haluaa kuitenkin 
kiinnittää huomiota siihen, että sekä alle 15-vuotiaita että tätä vanhempia alaikäisiä koskevia tietoja 
tulisi käsitellä mahdollisimman yhdenmukaisesti ja luotettavasti siten, että erityisesti alle 15-
vuotiaita koskevien tietojen tietosuoja varmistetaan. 

2.3 Ulosottokustannusten periminen 

Ulosottokustannusten perimisessä tulisi ottaa huomioon se, ettei järjestelmä aiheuta tarpeetonta 
kirjanpitotyötä ulosottovelkojille. Nykytilassa yksi suoritus kirjanpitovelvolliselle velkojalle 
aiheuttaa kolme eri tilitapahtumaa (korko, pääoma ja tilitysmaksu). 
 
Tilitysmaksun perimistä velkojalta voidaan pitää erittäin epätarkoituksenmukaisena keinona lisätä 
valtion tuloja sekä jakaa ulosottoperinnän kustannuksia ulosottovelkojan ja velallisen kesken. 
Suomen Asianajajaliitto katsoo, että ulosottokustannukset tulisi periä kokonaisuudessaan 
velalliselta. 

2.4 Turvaamistoimipäätöksen täytäntöönpano 



 

 

Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:ään ehdotetaan oikeusturvasyistä lisättäväksi uusi säännös 
hakijan velvollisuudesta asettaa vakuus vastaajalle turvaamistoimesta mahdollisesti aiheutuvan 
vahingon varalta. Ehdotetussa lainkohdassa muuna turvaamistoimena tarkoitettu kielto tai päätös 
tulisi voimaan vasta, kun hakija asettaa vakuuden. Suomen Asianajajaliitto pitää ehdotusta 
perusteltuna, koska hakija joutuu jo etukäteen ottamaan taloudellisen riskin siitä, että 
turvaamistoimi aiheuttaa vahinkoa vastaajalle. 
 
Suomen Asianajajaliitto toteaa, että ehdotuksen mukaan hakijan on ennen vakuuden asettamista 
käännyttävä ulosottomiehen puoleen, jolta hakija saa tiedon mm. vaadittavan vakuuden määrästä. 
Käytännön näkökulmasta menettelyyn kuluu ylimääräistä aikaa, koska hakija joutuu 
turvaamistoimipäätöksen sisällöstä huolimatta neuvottelemaan ulosottoviranomaisen kanssa. 
Lisäksi Suomen Asianajajaliitto haluaa kiinnittää huomiota siihen, miten ulosottomiehen pystyvät 
arvioimaan riittävällä tavalla vakuuden suuruuden. Näistä syistä asianajajaliitto ehdottaa 
pohdittavaksi sitä, että tuomioistuin antaisi määräyksen vakuuden määrästä, jonka jälkeen hakija 
voi suoraan toimittaa vakuuden ulosottomiehelle. Ulosottomies ottaisi ainoastaan kantaa vakuuden 
riittävyyteen laadun perusteella (esimerkiksi tuomioistuimen määräyksen mukaan vaadittava 
vakuus olisi 150.000 euroa, jonka jälkeen ulosottomies harkitsee, onko vakuudeksi tarjottujen 
asunto-osakkeiden arvo riittävä). 
 
Asianajajaliitto kannattaa sitä, että turvaamistoimipäätöksen täytäntöönpanoon liittyviä vaiheita 
vähennetään siten, ettei hakijan tarvitse tiedottaa ulosottomiehelle pääasian saattamista vireille 
vaan toimimisvelvollisuus on vastaajalla. Jos vastaaja vaatii täytäntöönpanon peruuttamista, on 
hakijaa kuultava, kuten ehdotuksessa on esitettykin. 

2.5 Oikeudenkäyntikulut täytäntöönpanoriitakanteessa ja ulosottovalituksessa 

Esityksessä ehdotetaan, että oikeudenkäyntikulut jäisivät pääsääntöisesti asianosaisten itsensä 
vastattavaksi valitus- ja täytäntöönpanoriita-asioissa. Esitystä perustellaan sillä, että asian 
käsittelemiselle osoituksen jälkeen on olemassa tarve kaikkien osapuolten kannalta ja aineellisen 
täytäntöönpanoriidan tai valituksen ajautuminen yksipuoliseen tuomioon pelkän 
oikeudenkäyntikuluriskin vuoksi ei ole tarkoituksenmukaista. 
 
Suomen Asianajajaliitto katsoo, että edellä mainittu ehdotus ei ole hyväksyttävä. Jos viranomainen 
aiheuttaa riidan tai muutoksenhaun tarpeen, eivät kulut voi jäädä asianosaisten itsensä 
maksettavaksi. Suomen Asianajajaliitto pitää perustellumpana ratkaisuna sitä, että myös 
viranomaisen osoituksesta nostetun täytäntöönpanoriitakanteen tai valituksen kustannuksista vastaa 
asian hävinnyt osapuoli. 
 
Vaihtoehtoisesti Suomen Asianajajaliitto katsoo, että kynnys osoituksen täytäntöönpanorii-
takanteen nostamiseen tai valituksen tekemiseen on syytä asettaa riittävän korkealle, jotta 
ulosottoviranomaiset eivät siirrä hankalaksi kokemiaan asioita käsiteltäväksi asianosaisten 
kustannuksella tuomioistuimeen. 

2.6 Velan vanhentuminen 

Esityksessä ehdotetaan, että lakiin otettaisiin säännökset saatavan lakkaamisesta silloin, kun 
ulosottoperusteen täytäntöönpanokelpoisuuden ja sen jatkamista koskevan kanteen määräaika on 
kulunut umpeen. Esityksen mukaan saatava lakkaisi velan syntyperusteesta riippumatta. 

Ehdotuksen tavoitteena on parantaa velallisen asemaa ulosottoperusteen määräajan päättymisen 
jälkeen ja tukea velallisen palaamista aktiiviseksi jäseneksi yhteiskuntaan sekä siten alentaa 
yhteiskunnalle aiheutuvia kustannuksia. 
 
Suomen Asianajajaliitto pitää työryhmän perusteluja ja ehdotusta perusteltuina. Suomen 
Asianajajaliitto haluaa kuitenkin kiinnittää huomiota sekä ehdotetun ulosottokaaren että 
vanhentumislain aiheuttamiin käytännön epäselvyyksiin. Nykyinen järjestelmä ehdoteltuine 
muutoksineenkin on vaikeaselkoinen ja epäselvä. Ehdotuksessa puhutaan saatavan täytän-
töönpanokelpoisuuden lakkaamisesta, saatavan lopullisesta lakkaamisesta ja saatavan van-
hentumisesta. Esityksessä todetaan, että ulosottolaki on siviilioikeudellista täytäntöönpanoa 
koskeva yleislaki eikä siihen ole tarkoituksenmukaista ottaa puheena olevia aineellisia säädöksiä. 
Kuitenkin sekä velkojan että velallisen oikeussuojan kannalta on tärkeää, että saatavan 
täytäntöönpanokelpoisuuden lakkaaminen ja saatavan lopullinen lakkaaminen on yksiselitteisesti 
todettavissa. 
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Edellä mainituista syistä Suomen Asianajajaliitto katsoo, että saamisen perintäkelpoisuuden 
lakkaaminen ja aineellinen vanhentaminen tulisi niiden juridisen luonteen eroavaisuudesta 
huolimatta todeta selvästi ja luopua edellä mainittuja lakeja koskevista epätarkoituksenmukaisista 
oikeussystemaattisista raja-aidoista. Tärkeintä olisi saada aikaiseksi selkeät ja ymmärrettävät 
säännökset. 

2.7 Verotäytäntöönpanolaki 

Esityksessä ehdotetaan nykyisen veroulosottolain korvaamista uudella verotäytäntöön-panolailla, 
johon otettaisiin tarkistettuna nykyisen lain säännökset. 

Suomen Asianajajaliitto katsoo, että ehdotuksessa olisi tullut pohtia sitä, onko verotäytän-
töönpanolailla omana erillisenä lakina riittävää tarvetta vai voitaisiinko säännökset sisällyttää 
suoraan ehdotettuun uuteen ulosottokaareen. 
 
 

Helsingissä 15. syyskuuta 2005 
 
 

SUOMEN ASIANAJAJALIITTO 

Kari Lautjärvi 
Suomen Asianajajaliiton puheenjohtaja, asianajaja 
Pauliina Tenhunen Suomen  asianajajaliiton insol-
venssioikeuden asiantuntijaryhmän puheenjohtaja 
 
 

Lausunnon laatimiseen ovat osallistuneet insolvenssioikeuden asiantuntijaryhmän toimeksiannosta 
asianajaja Jukka Salomaa ja asianajaja Pauliina Tenhunen. 

 

Kristian Vuorilehto 6.11.2006       ^ ^jlotb Ub 
Luottomiehet - Kreditmännen ry 
 
 
 
 
 

Eduskunnan lakivaliokunnalle 
 
 

HALLITUKSEN ESITYS ULOSOTTOKAAREKSI JA LAIKSI VEROJEN JA MAKSUJEN 
TÄYTÄÄNTÖÖNPANOSTA SEKÄ ERÄIKSI NIIHIN LIITTYVIKSI LAEIKSI (HE 83/2006) 
 
Luottomiehet - Kreditmännen ry pitää hyvänä säädösten kokoamista uuteen yhtenäiseen 
ulosottokaareen. Yhdistys haluaa kiinnittää lakivaliokunnan huomiota erityisesti seuraaviin hallituksen 
esityksen kohtiin. 
 
Saatavan lopullinen vanhentuminen 
 
Hallituksen esityksessä ehdotetaan saatavan lopullista vanhentumista sen jälkeen, kun 
ulosottoperusteen määräaika, 15 tai 20 vuotta, on kulunut umpeen. 
 
Tietojemme mukaan missään Euroopan maassa eikä muuallakaan ole lainsäädäntöä, jonka mukaan 
saatava lakkaisi pelkästään ajan kulumisen perusteella. Katsomme, että Suomen lainsäädäntö ja olot 
eivät poikkea muista maista siinä määrin, että tällaiseen voimakkaasti velkojien oikeuksia rajoittavaan 
säätelyyn tulisi ryhtyä. 
 
Esitystä perustellaan mm. sillä, että jos velallisen toimintavapaus ja -varmuus on rajoitettu ulosoton 
jälkeenkin, se olisi omiaan passivoimaan velallisen. Samat vaikutukset ovat merkittäviä myös 
velkojan puolella, kun velkoja ei ole saanut sopimuksen mukaista suoritusta ajallaan. 
Maksamattomuudesta aiheutuu mm. liikkeen lopetuksia ja konkursseja velkojapuolellakin. Kyse ei ole 
yksittäisten velkojien kannalta vähäisistä saatavista ja perintätuloksesta. 
 
Esityksessä on erityisesti kiinnitetty huomiota lama-ajan velallisten tilanteeseen. Esitetyn rajusti 
velkojien oikeuksiin puuttuvan säädöksen sijasta lamavelallisia voisi helpottaa täsmälailla, jos sitä 
pidetään tarpeellisena. On myös syytä pitää mielessä, että velallisilla on mahdollisuus hakeutua 
velkajärjestelyyn. 
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Tällaiseen voimakkaasti velkojan oikeuksia rajoittavaan säätelyyn tulee olla painava yhteiskunnallinen 
tarve. Velallisen taloudellisen tilanteen selkiyttäminen ei täytä tätä vaatimusta. Mielestämme ei ole 
painavaa yhteiskunnallista tarvetta muuttaa nykyistä tilannetta, jossa esim. velallisen tekemät 
varallisuuden siirrot voivat peräytyä kuoleman jälkeen kuolinpesää vastaan nostetun 
takaisinsaantikanteen johdosta. 
 
Edellä mainituin perusteluin katsomme, että kyseisestä esityksestä saatavan lopullisesta 
vanhentumisesta tulisi luopua. 
 
Asiamieskielto ulosottokelpoisissa saatavissa 
 
Voimassa olevassa laissa ja nyt tehdyssä ehdotuksessa verotäytäntöönpanolaiksi velkoja ei voi 
käyttää asiamiestä hakiessaan suoraan ulosottokelpoisten saatavien ulosottoa. Asiamieskieltoa 
perustellaan oikeusturvasyillä, eli velkojan tulee itse kantaa vastuu muun muassa siitä, että saatavaa 
peritään oikeamääräisenä ulosotossa, ja huolehtia siitä, ettei vanhentunutta saatavaa peritä. 



 

 

Astarnieskielto poikkeaa periaatteesta, jonka mukaan yrityksillä on oikeus niin halutessaan käyttää 
ulkopuolista asiantuntemusta. Liike-elämässä on hyvin tavallista keskittyä ydintoimintoihin ja 
ulkoistaa siihen kuulumattomat toiminnot. Tämä koskee myös yritysten taloustoimintoja ja saatavien 
hallintaa, mukaan lukien saatavien perintä. Sama koskee soveltuvin osin myös 
julkisyhteisöjä. 
 
Velkojat joutuvat lisäkustannuksia aiheuttaviin keinotekoisiin organisatorisiin ratkaisuihin kun muu 
perintä voidaan ulkoistaa, mutta ulosottoa on haettava itse. Käytännössä tämä tarkoittaa myös sitä, 
että velkojat joutuvat investoimaan iaskutus- ja perintäjärjestelmiin vain siksi, että kyseessä olevaa 
toimintoa ei voida antaa asiamiehelle. Asiamiehillä tällaiset järjestelmät olisivat jo valmiina. 
 
Asiamieskieltoa perustellaan esityksessä oikeusturvasyillä. Laskujen oikeellisuus ei kuitenkaan 
vaarannu, koska velkoja on edelleen vastuussa saatavien oikeellisuudesta. Käytännössä asiamies 
lähettää saatavan ulosottoon velkojalta saamiin laskutustietoihin perustuen, tarkistaen ensin esim. 
vanhentumisen, koron yms. lainmukaisuuden. Lisäksi on syytä todeta, että perintätoiminta on 
luvanvaraista ja viranomaisvalvonnan alaista toimintaa. 
 
Asiamieskieltoa perustellaan esityksessä myös sillä, että esityksen 6 §:ssä mainitun asian 
palauttamisen ja saatavan tarkistuksen takia on tärkeää, että velkojana esiintyy alkuperäinen 
maksuunpanija eikä asiamies. Katsomme, että jos saatava on virheellinen tai maksuvelvollisuus tulee 
alaikäisen osalta tarkistaa, voi asiamies palauttaa tarkistusta varten saatavan toimeksiantajalleen eli 
velkojalle, joka viime kädessä vastaa saatavan oikeellisuudesta. Siten asiamiehen käyttö ei 
mielestämme millään tavalla haittaa 6 §:n soveltamista. 
 
Asiamiehen käyttö ei siis vaaranna laskutuksen oikeellisuutta, velkojan ja viranomaisten kontrolli 
säilyy, eikä velallisten etu vaarannu. Myös ulosoton kannalta asiamieskielto on haitallinen, koska 
asiamiehenä toimivien perintätoimistojen osaaminen ja järjestelmät ovat paremmat kuin useimpien 
julkisvelkojien. 

Edellä mainituin perustein katsomme, että asiamieskiellosta tulee luopua. 

Ulosoton organisaatiouudistus 

Velkojalle, oli se sitten yksityinen henkilö, pienyritys tai suuryritys tai julkisyhteisö, on tärkeää, että 
saatava saadaan perityksi tehokkaasti ja edullisesti. Katsomme, että ulosoton 
organisaatiouudistuksen tulee osaltaan edesauttaa sitä, että velat tulevat maksetuiksi ja se tapahtuu 

velkojille alhaisin kustannuksin. 

 
Kristian Vuorilehto hallituksen 
varapuheenjohtaja Luottomiehet 
- Kreditmännen ry 



 

 

Katakombista Elämään Kansanliike r.y 
8,11.2006 

HE 83/2006 vp 

 
 

Lakivaliokunnalle 
 
 

LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE 83/2006 vp. ULOSOTTOKAAREKS1 
JA LAIKSI VEROJEN JA MAKSUJEN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA SEKÄ ERÄIKSI NIIHIN 
LIITTYVIKSI LAEIKSI 
 

1. Lausunnon sisällöstä 
 

Esityksessä ehdotetaan muun muassa, että lakiin otettaisiin säännökset saatavan lopullisesta 
vanhentumisesta silloin, kun ulosottoperusteen täytäntöönpanokelpoisuuden määräaika on 
kulunut umpeen. Lopullisella vanhentumisella tarkoitetaan tässä esityksessä sellaista 
vanhentumisaikaa, jota ei voida katkaista ja joka määräytyy ulosottoperusteen 
täytäntöönpanokelpoisuuden määräajan mukaisesti. Lisäksi ehdotettuun ulosottokaareen 
sisältyisivät säännökset, joilla täsmennettäisiin ulosottoperusteen täytäntöönpanokelpoisuuden 
jatkamisen edellytyksiä. 
 

Tässä lausunnossa otamme kantaa yllä mainittuun ehdotukseen siltä osin, kuin siinä on kysymys 
edellä mainituista säännösehdotuksista. 

 
 

2.  Velan lopullinen vanhentuminen 
2.1. Kannanotto ehdotuksen pääasialliseen sisältöön 

 

Ehdotuksen mukaan ulosottokaareen otettaisiin säännös siitä, että ulosottoperusteen määräajan 
kuluminen umpeen johtaa saatavan lopulliseen vanhentumiseen. Saatava vanhentuisi lopullisesti 
silloin, kun ulosottoperusteen määräaika päättyy. Näin ollen ei tarvitsisi odottaa kahden vuoden 
määräajan kulumista, jona aikana määräajan jatkamis-kanne voidaan nostaa. Esityksen pohjana 
olleen ehdotuksen mukaan saatava olisi lakannut vasta silloin, kun myös ulosoton jatkamista 
koskevan kanteen kahden vuoden määräaika olisi kulunut umpeen (17/22 vuotta). 
 

Tuomiossa vahvistetulla saatavalla olisi esityksen mukaan siis vanhentumisaika, jonka kulumista 
ei voida katkaista ja joka on samanmittainen kuin kyseisen ulosottoperusteen 
täytäntöönpanokelpoisuuden määräaika. Velan vanhentumisesta annetun lain 8  §:n  3  
momentiksi otettaisiin viittaussäännös siihen, että saatavan lopullisesta vanhentumisesta 
säädetään ulosottokaaren 2 luvun 27 §:ssä. 
 

Edellä mainituissa ehdotuksissa on otettu huomioon oikeusministeriölle tekemämme huomautus, 
jonka mukaan saatavan tulisi vanhentua lopullisesti silloin, kun ulosottoperusteen määräaika 
päättyy, eikä ei tarvitsisi odottaa kahden vuoden kulumista, jona aikana määräajan 
jatkamiskanne voidaan nostaa (Katakombista Elämään Kansanliike r.y:n lausunto 
oikeusministeriölle 14.9.2005 ehdotuksesta ulosottokaareksi ja verotäytäntöönpanolaiksi. 
Ulosottoiainsäadännön kokonaisuudistuksen IV vaihe. Oikeusministeriö: lausuntoja ja 
selvityksiä 2005:18). 
 

Ehdotusta on tältä osin tervehdittävä tyydytyksellä. 
 
 
 

2.2. Saatavan vanhentuminen, kun ulosottoperustetta ei ole hankittu 
 

Esitykseen ei sisälly ehdotusta saatavan lopullisesta vanhentumisesta silloin, kun saatavasta ei 
ole lainkaan hankittu ulosottoperustetta. Tällainen säännös sisältyi Vanhentu-mistoimikunnan 
ehdotukseen (komiteanmietintö 2001:4) sekä ed. Kimmo Kiljusen ym. lakialoitteeseen 133/2003 
vp (Laki velan vanhentumisesta annetun lain muuttamisesta). Näiden ehdotusten mukaan 
rahavelka olisi vanhentunut viimeistään 20 vuoden kuluttua velan erääntymisestä. 
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Perusteena ulosottoperusteettoman saatavan lopullista vanhentumista koskevan säännöksen 
jättämiselle pois ehdotuksesta on se, että esitys koskee ulosottolainsäädäntöä; erääntymisestä 
laskettavan vanhentumisajan ottamista vanhentumislakiin voitaisiin ehdotuksen mukaan erikseen 
harkita. 
 

Mielestämme velan lopullista vanhentumista koskeva sääntely edellyttää, että säännökset 
ulotetaan koskemaan myös niitä tapauksia, joissa velkoja ei ole hankkinut ulos-
ottoperustetta. Tämä on välttämätöntä sääntelyn kattavuuden turvaamiseksi ja kiertä-
mismahdollisuuden minimoimiseksi. Tässä yhteydessä voidaan viitata samoihin perusteisiin, 
joiden vuoksi nyt on haluttu lopettaa sellaiset saamiset, joiden ulosottoperuste on lakannut 
vanhentumisen vuoksi. 

 
 
 

2.3. Kuolinpesän velkavastuu 
 

Nykyisen perintökaaren 21 luvun 1 §:n mukaan vainajan velkana maksetaan myös velka, jota 
koskevan ulosottoperusteen täytäntöönpanokelpoisuus on lakannut. Velkojien 
maksunsaantijärjestyksestä annetun lain (1578/1992) 6 §:n mukaan tällainen velka maksetaan 
viimesijaisena vainajan muiden velkojen jälkeen. Kyseiset säännökset kumottaisiin, koska 
saatava vanhentuisi lopullisesti ja myös kuolinpesään nähden silloin, kun ulosottoperusteen 
määräaika on kulunut umpeen. 
 

Myös tämä uudistus on sääntelyn kattavuuden ja velallistahon oikeusturvan kannalta 
tärkeä ja kannatettava. Seurauksena ulosottoperusteettoman saatavan voimassaolosta 
kuolinpesää kohtaan saattaisi nimittäin olla, kuten esityksen perusteluissa todetaan, perillisten 
kannalta yllättäviä ja kohtuuttomia takaisinsaantikanteita kuolinpesän konkurssissa. 
Kuolinpesissä, joissa on varallisuutta, saatettaisiin joutua kohtuuttomaan tilanteeseen, jos pesän 
varoista joudutaan maksamaan ehkä kymmeniä vuosia vanhoja velkoja. 

 

3. Ulosoton jatkaminen 
 

Ulosoton jatkamisen perusedellytyksenä säilyisi ehdotuksen mukaan se, että velallinen on 
olennaisesti vaikeuttanut velkojan maksunsaantia. Kynnys on siten suhteellisen korkea. 
Esityksessä on lähdetty siitä eduskunnan tekemästä linjauksesta, että ulosottoperusteen 
määräajan jatkaminen on poikkeuksellista (LaVM 34/2002 vp). Ehdotuksen mukaan 
ulosottoperusteen määräajan jatkamista ei voida arvioida yksin velkojan näkökulmasta. Jos 
jatkaminen on velallisen kannalta kohtuutonta, siitä tulisi luopua. Tämä periaate sisältyy myös 
voimassa olevaan sääntelyyn. 
 

Jotta velallinen saisi varmuuden oikeusasemastaan, ehdotetaan, että ulosottomiehen tulisi 
velallisen pyynnöstä antaa hänelle todistus siitä, että ulosottoperusteen ja sen täytän-
töönpanokelpoisuuden jatkamisen määräaika on kulunut. Tämä sääntö on kannatettava: sitä 
voidaan pitää käytännössä tärkeänä ja velallisen oikeusturvaa parantavana. 
 

Ulosoton jatkamisen perusteet ilmaistaisiin nykyistä eritellymmin. Säännöksessä mainittaisiin 
nimenomaisesti eräitä toimintatapoja, kuten omaisuuden kätkeminen ja lahjoittaminen, 
perusteeton lisävelan ottaminen sekä varalltsuustietojen salaaminen tai vääristely 
maksukyvyttömyysmenettelyssä. Kuitenkin myös muunlainen selvästi sopimaton taloudellisen 
aseman järjestely saattaisi johtaa ulosottoperusteen määräajan jatkamiseen. 
 

Viimeksi mainittu säännöskohta on velallisen oikeustun-an kannalta vaarallinen ja tulisi poistaa 
ehdotuksesta. Kattavuuden vuoksi säännökseen otettu maininta siitä, että velallinen on muulla 
tavoin sopimattomasti heikentänyt tai järjestellyt taloudellista asemaansa, on 
yleisluonteisuudessaan liian väljä ja tulkinnanvarainen. Liiaksi oikeuskäytännön varaan jäisi, 
millainen velallisen taloudellisen tilanteen huonontuminen johtaisi lainkohdan soveltamiseen. 
Olisi jo säännöksen sanamuodolla selkeämmin varmistettava, että ehdotettu säännös koskisi 
nimenomaan velallisen aktiivisia tai tahallisia toimia velkojien edun vahingoittamiseksi. 
Säännöstä ei saisi ulottua niihin tilanteisiin, joissa velallinen syrjäytymisen tai muun vastaavan 
syyn vuoksi on kykenemätön hoitamaan velvoitteitaan. 



 

 

 

Ulosottoperusteen täytäntöönpanokelpoisuuden määräajan pidennyksen tulisi olla 
mahdollinen vain silloin, kun velallinen on syyllistynyt rikokseen. Rikoslain säännökset 
velallisen rikoksista riittävät kattamaan ne tilanteet, joissa velkojan oikeussuoja vaatii 
ulosottoperusteen täytäntöönpanokelpoisuuden määräajan jatkamista. Lakiin ei saisi jäädä 
sellaista epävarmuutta, että esimerkiksi velallisen lakisääteisten työ- ja perhe-etuuksien 
käyttäminen, joka voi johtaa tulojen pienenemiseen, voisi aiheuttaa riskin lainkohdan 
soveltamisesta. 

4. Luottotiedot 
 

Ehdotuksessa luoltotietoiaiksi ehdotetaan, että luottotietorekisteriin merkityt maksuhäi-riötiedot 
on poistettava luottotietorekisteristä, kun saatavan täytäntöönpanokelpoisuus on lakannut ja 
rekisteröity on esittänyt siitä rekisterinpitäjälle luotettavan selvityksen (oikeusministeriö, 
Työryhmämietintö 2004:17). 
 

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

Ehdotus on sen mukainen, mitä olemme aikaisemmin esittäneet ulosottokaaren uudis-
tusehdotuksesta (Katakombista Elämään Kansanliike r.y:n lausunto oikeusministeriölle 
14.9.2005 ehdotuksesta uiosottokaareksi ja verotäytäntöönpanolaiksi. Ulosottolainsää-dännön 
kokonaisuudistuksen IV vaihe. Oikeusministeriö: lausuntoja ja selvityksiä 2005:18). Pidämme 
tärkeänä, että maksuhäiriömerkinnän poistamista koskeva uudistus toteutetaan 
viipymättä olennaisena osana ulosottokaaren säännöksin toteutettavaa velallisen 
oikeussuojan parantamista. 

5. Juoksevan sitoumuksen esittäminen alkuperäisenä 
 

Ed. Kankaanniemen ym. Iakialoitteen33/2004 vp (Laki ulosottolain 3 luvun muuttamisesta) 
mukaan juokseva velkakirja, vekseli tai shekki, johon ulosottoperusteessa määrätty 
maksuvelvollisuus perustuu, on liitettävä ulosottohakemuksen alkuperäisenä. Juokseva sitoumus 
oikeuttaa ulosottosuorituksesta tietämättömän ulkopuolisen siirronsaajan, jolla on velkakirja 
hallussaan, perimään asiakirjan osoittaman saatavan velalliselta sen estämättä, että siitä on jo 
kertaalleen suoritettu ulosmittaus. Sen vuoksi lakialoitteessa mainittu alkuperäisen asiakirjan 
esittämistä koskeva vaatimus on perusteltu ja kannatettava. Asiakirja tulee myös saatavan 
tultua ulosottoteitse suoritetuksi palauttaa velallisen haltuun. 

 
 
 

6. Jäljellä olevan luottomäärän selvittäminen ja dokumentointi 
 

Erityisesti niissä tilanteissa, joissa velasta on vastuussa useita velallisia ja takaajia, yhden 
velallisen tai takaajan on ollut käytännössä mahdotonta selvittää todellista jäljellä-olevaa velan 
määrää, joka lain mukaan olisi häneltä perittävissä. Tietojen antamisesta takaajalle on tosin 
olemassa säännöksiä laissa takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta. Velkoja on kuitenkin voinut 
kieltäytyä tiedon antamisesta vedoten esimerkiksi tietosuojaan tai pankkisalaisuuteen tai jopa 
kirjanpitojärjestelmiensä rakenteeseen. Tämä tilanne on voinut useissa tapauksissa johtaa 
velkojan saamaan hyötyyn yliperinnän kautta. 
Ulosottokaareen tulisi ottaa selkeät säännökset, joiden mukaan viranomainen vastaa velan 
todellista jäännösmäärää koskevan yksiselitteisen tiedon antamisesta velalliselle, johon 
ulosotto kohdistuu, myös yhteisvelallistilanteissa. Viranomaisen tulisi vastata myös siitä, 
ettei ulosottotoimin peritä todellisen jäännösvelan ylittäviä määriä. Vastaavat säännökset 
tulisi sisällyttää myös velkajärjestelylakiin turvaamaan velallisen oikeuksia 
velkajärjestelyssä. 

 
 
 

6. Muita ulosottokaareen sisällytettäviä säännöstöjä 
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1) Ulosottoviranomaisten vastuuta velallisen laillisten oikeuksien turvaamisesta 
ulosotossa tulisi entisestään selkeyttää laissa. Viranomaisen tulisi yksiselitteisesti vastata 
siitä, että realisoitavan omaisuuden arvo selvitetään puolueettomien asiantuntijoiden 
toimesta. 

2)  Velkojan intressi pantinhaltijana liittyy saamisoikeuden turvaamiseen. Tämän tarkoituksen 
mukaisesti myös panttiesineen arvonnousu, joka on toteutunut pian velkojan lunastettua 
pantin itselleen, tulisi ensi sijassa suunnata velan lyhennykseksi. Velkoja saisi näissä 
tapauksissa pantin itselleen lunastaneena omistajanakin hyötyä vain velailisen 
velkamäärän ylittävästä osasta pantin arvonnousua, kun muu osa on käytetty velan 
suoritukseksi. 
 

Lakiin tulisi ottaa säännökset panttivelkojan lojaliteetista, jolla velkoja velvoitettaisiin 
pantin hallinnan ja realisoinnin yhteydessä ottamaan riittävästi huomioon myös velallisen 
oikeutetut edut ja joka kieltäisi epälojaalin hyötymisen velallisen kustannuksella. 
Epälojaali ja hyvän perintätavan vastainen menettely tulisi myös kriminalisoida. Näiden 
säännösten paikka olisi joko laissa takauksesta ja vieras-velkapanttauksesta tai laissa 
saatavien perinnästä. Ulosottoviranomaisille tulisi säätää vastuu velallisen laillisten 
oikeuksien valvonnasta ulosottomenettelyssä. Tämä säännös kuuluisi ulosottokaareen. 
 
 
 

Helsingissä marraskuun 8 päivänä 2006. 

Katakombista elämään Kansanliike r.y. 
 
 

Reijo Siven Hemmo Siven 
hallituksen puheenjohtaja hallituksen jäsen 
 
 

Michael Östman 
hallituksen jäsen 

 
SUOMEN RAHOITUSYHTIÖIDEN YHDISTYS RY FINNISH 
FINANCE HOUSES ASSOCIATION 

9.11.2006 
 
Eduskunnan lakivaliokunnalle 
 
 
 
 

HALLITUKSEN ESITYS ULOS OTTO KAAREKSI JA LAIKSI VEROJEN JA 
MAKSUJEN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA JA ERÄIKSI NIIHIN LIITTYVIKSI 
LAEIKSI (HE 83/2006) 

1. Yleisiä näkökohtia 

Suomen Rahoitusyhtiöiden Yhdi6tys (SRY) pitää perusteltuna esitystä kokonaan uuden 
ulosottokaaren säätämiseksi. Uudistus parantaisi lain luettavuutta ja selkeyttäisi ulosottoa 
koskevien säännösten rakennetta. 

2. Velkojen lopullinen vanheneminen 
 
SRY ei pidä kannatettavana ehdotusta saatavan velvoiteoikeudellisesta lakkaamisesta 
lopullisesti tilanteessa, jossa ulosottoperusteen täytäntöönpanokelpoisuus on päättynyt. 
Ehdotus loukkaa velkojien omaisuudensuojaa sekä aiheuttaisi lukuisia 
epätarkoituksenmukaisia soveltamistilanteita. 

 



 

 

 
Länsimaisen oikeusjärjestelmän yhtenä kulmakivenä voidaan pitää periaatetta, jonka 
mukaan velat on maksettava takaisin. Tätä silmällä pitäen ehdotus velallisen 
vapauttamisesta velkavastuusta pelkästään riittävän ajan kulumisen johdosta olisi 
poikkeus sopimusten sitovuuden periaatteesta. Tällaisiin sopimussitovuuden rajoituksiin 
tulisi oikeusjärjestelmässämme suhtautua hyvin pidättyvästi. Riittävänä perusteena 
poikkeamiseen ei voida pitää ylivelkaantumista, sillä tällaista tilanteita varten on olemassa 
yksityishenkilön velkajärjestelyyn ja muuhun insolvenssioikeuteen liittyviä periaatteita. 
Velkojen lopullinen vanhentuminen olisi myös epäoikeudenmukainen velkansa sovitulla 
tavalla maksaneita velallisia kohtaan ja sillä olisi yleistä maksumoraalia alentava 
vaikutus. 

Ehdotusta saatavien lakkaamisesta on myös arvioitava perustuslain omaisuudensuojan 
näkökulmasta. Velkojan saamisoikeus on perustuslain 15 §:ssä tarkoitettua omaisuutta, 
jonka suoja on turvattu. Saamisoikeuden lakkaaminen ilman velallisen asianmukaista 
suoritusta merkitsisi velkojalle kuuluvan perusoikeuden rajoittamista, jota ei voida 
mielestämme toteuttaa tavallisella lailla. 
 
Ehdotuksen mukaan sääntelyllä olisi taannehtivia vaikutuksia, koska velkojen lopullinen 
lakkaaminen ulotettaisiin saataviin, joiden oikeusperuste on syntynyt ennen nyt 
säädettävän lain voimaantuloa. Myös tätä seikkaa on arvioitava omaisuudensuojan 
toteutumisen kannalta. 
 
Ehdotettu velkojen lopullinen lakkaaminen olisi myös kansainvälisesti hyvin 
poikkeuksellinen ratkaisu. Tästä saattaisi seurata ongelmatilanteita kansainvälisissä 
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täytäntöönpanotrianteissa, koska ulosottoperusteen määräaikaisuus koskisi 
vain kotimaisia ulosottoperusteita. 
 
SUOMEN RAHOITUSYHTIÖIDEN YHDISTYS 
 
 
Vesa Kantee ""Reima Letto 
puheenjohtaja asiamies 



K E S K U S K A U P P A K A M A R I  

 

LAUSUNTO 10.11.2006 1(4) 

 
 
 

Eduskunnan lakivaliokunnalle 
 
 
 

ULOSOTTOKAARI 
 
 

Hallituksen esityksessä HE 83/2006 ehdotetaan ulosottokaaren säätämistä. Vaiheittain uudistetun 
ulosottolain säännösten kokoaminen uuteen ulosottokaareen on kannatettava hanke. Ennen lain 
hyväksymistä siihen on kuitenkin syytä tehdä joitakin tarkistuksia. 

 
 

Asiamiehen käytön kieltäminen julkisen saatavan ulosotossa 
 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan kiellettäväksi asiamiehen eli käytännössä perintätoimiston 
käyttö julkisen saatavan ulosotossa (laki verojen ja maksujen täytäntöönpanosta 5.2 §). 
Asiamiehen käytön kieltäminen ei ole hyväksyttävissä. Hallituksen esityksessä ei ole esitetty 
kiellolle mitään perusteluja. 
 

Säännöksen yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan, että "oikeusturvasyistä jatkossakin 
edellytettäisiin, että velkoja, jonka saatavalle on säädetty suora ulosottokelpoi-suus, itse kantaa 
vastuun muun muassa siitä, että saatavaa peritään oikeamääräisenä ulosotossa". Tällä 
maininnalla ei voida perustella asiamiehen käytön kieltämistä. On selvää, että velkoja vastaa 
saatavan oikeamääräisestä perimisestä riippumatta siitä, käyttääkö asiamiestä vai periikö itse 
velkaa. 
 

On erikoista, että hallituksen esityksessä asennoidutaan lailla säänneltyyn toimialaan niin 
kielteisesti, ettei perintätoimistojen katsota voivan hoitaa toimeksiantoja julkisyhteisöjen 
puolesta. Perintätoimintaa säännellään yksityiskohtaisesti perintälailla, perintätoimistoilta 
vaaditaan toimilupa ja viranomaiset valvovat niiden toimintaa. 
 

Ehdotus on käsittämätön myös velkojien kannalta. Voidaan kysyä, miten pienet julkisyhteisöt, 
erityisesti pienet kunnat, voivat jatkossa hoitaa saataviensa perintää. Pienten kuntien 
palveluksessa ei ole perintähenkilöstöä eikä niiden käytössä ole tarvittavia atk-ohjelmia ja -
yhteyksiä. Toisaalta suurtenkaan kuntien ei kannata paisuttaa hallintoaan mittavilla 
perintäyksiköillä, kun osaava palvelu on ostettavissa hyvinkin edullisesti alan ammattilaisilta. 
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Ulosotossa olevien saatavien tehokas valvonta edellyttää ammattitaitoa. Ei voida pitää 
velallisenkaan etuna, että jatkossa osaamattomat henkilöt hoitaisivat julkisten saatavien 
ulosottoperintää. 



K E S K U S K A U P P A K A M A R I  

 

 

Perintäala on erittäin kilpailtu ala, mikä näkyy edullisessa hintatasossa. Lukuisat kunnat 
käyttävät nykyisin perintätoimiston palveluja perinnässään ja säästävät siten huomattavasti 
perintäkuluissa ja toisaalta varmistavat saataviensa kertymistä, kun perintä on ammattitaitoisissa 
käsissä. 
 

Ylipäätään ehdotuksesta ilmenevä kielteinen suhtautuminen tiukasti säänneltyyn ja valvottuun 
toimialaan ei ole hyväksyttävissä. On tärkeää, että velkojat saavat jatkossakin hoitaa saataviaan 
tehokkaasti käyttäen tarvittaessa perintätoimistojen palveluita. 
 

Asialla on perintätoiminnan ulkopuolelle ulottuva laajempi merkitys, kun lailla pyritään 
rajoittamaan yksityisten palvelujen käyttö kuntien ulottumattomiin. Kieltoa on pidettävä 
oikeusjärjestelmämme vastaisena. 

 
 

Ulosottomaksut julkisen saatavan perinnässä 
 

Velallisen ja velkojan kannalta on kohtuutonta, jos ulosottomaksut määräytyvät siten, että 
huomattava osa kertymästä menee ulosottomaksuihin. Tämä ongelma koskee erityisesti julkisten 
saatavien perintää. Ulosottokaareen on otettava säännös siitä, että kunta voi koota yhteen 
saatavansa, jolloin jokaisesta pienestä saatavasta ei mene erillistä ulosottomaksua. 
 

Hallituksen esityksen sivulla 87 todetaan, että samasta perusteesta johtuvia saataviaan kunta 
voisi koota yhteen enintään yhdeltä kalenterivuodelta. Sen sijaan eri saata vape-rusteesta 
peräisin olevia korkoja tai perintäkuluja ei olisi lupa koota yhdeksi saatavaksi. 
 

On kohtuutonta pilkkoa ulosotossa olevat perittävät hallituksen esityksessä kuvatulla tavalla. 
Samasta perusteesta johtuvien saatavien niputtamiselle ei pidä asettaa vuoden aikarajaa. Lisäksi 
eri perusteesta johtuvat kunnan saatavat on voitava koota yhteen. Sekä yhden vuoden raja 
saatavien kokoamiselle että tiukka saman saatavaperusteen vaatimus ovat aiheettomia. 
Hallituksen esityksen mukainen pilkkominen edistää velkakierteen syvenemistä ja vähentää 
velkojien kertymiä. Kun velkaongelmia on helpotettu lukuisin erilaisin lainsäännöksin yli 
kymmenen vuoden ajan, on outoa, että ulosottomaksujen määräytymisessä ei noudateta 
kohtuuperiaatetta. 
 

Ulosottomaksuista annetun lain muutos (470/2006) tulee voimaan 1.1.2007, mutta uudistus ei 
sisällä säännöstä siitä, että kunnan saatavat voitaisiin koota yhteen, eikä tilanne siten ole 
korjautumassa ilman, että asiaan puututaan ulosottokaarta säädettäessä. 
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Turhan ulosmittauksen kielto 
 

Hallituksen esityksen mukaan omaisuutta ei saisi ulosmitata, jos hakijalle kertyisi vähäisenä 
pidettävä määrä sen jälkeen, kun täytäntöönpanokulut ja ulosottomaksut on maksettu 
(ulosottokaaren 4:16). Kertymän vähimmäismäärästä säädettäisiin 4 luvun 17 §:ssä. 
Valtioneuvoston asetus ulosottomenettelystä puolestaan määrittelee vähäisen saatavan raja-
arvoksi 40 euroa (12 §). 
 



K E S K U S K A U P P A K A M A R I  

 

Käytännössä rajaukset estäisivät monien suoraan ulosottokelpoisten saatavien perinnän. 
Säännökset merkitsevät, että erityisesti kunnilta jää jatkossa perimättä merkittävä osa saataviaan. 
Velkojien kannalta tällaiset kiellot ovat kohtuuttomia. 

 
 

Alaikäinen velallinen 
 

Alaikäinen voi velkaantua monella perusteella. Alaikäisten omistuksessa voi esimerkiksi olla 
moottorikulkuneuvoja, joihin on otettava pakollinen liikennevakuutus. Alaikäinen voi omistaa 
myös kiinteistön, joka on syytä vakuuttaa. Sen sijaan varsinaiseen velan ottoon tarvitaan 
holhousviranomaisen suostumus. 
 

Näin ollen se, että alaikäisiä on ulosotossa, ei osoita sitä, että väärinkäytöksiä olisi tapahtunut. 
Voitaneen lähteä siitä, että hyvin pienessä osassa tapauksia on kysymys edunvalvojan 
epäasianmukaisesta toiminnasta. 
 

On kyseenalaista, kuinka tarpeellista on säätää ehdot etuni ainen kattava ilmoitus- ja 
selvitysmenettely. Niin kauan kuin alaikäisiltä peritään terveydenhuollon maksuja, 
selvitysmenettely johtanee käytännössä siihen, ettei potilaan asemasta ja oikeuksista annetun 
lain tarkoittamaa yksityisyyden suojaa voida taata sellaisille alaikäisille, jotka käyttävät 
terveydenhuollon palveluita ilman huoltajiensa myötävaikutusta. 

 
 

Ulosottotoimen tehostaminen 
 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan ulosoton keskusviraston perustamista. Jos uusi keskusvirasto 
perustetaan, on aiheellista varmistaa, että sen toiminta on järjestetty kustannustehokkaasti. 
Olisikin syytä pohtia muidenkin samantyyppisten asioiden keskittämistä samalle viranomaiselle. 
Siten voitaisiin harkita esimerkiksi kortkurssiasiamie-hen toimiston yhdistämistä samaan 
viranomaiseen hallinnointikulujen säästämiseksi. 
 

Vuonna 2008 suuren saatavamäärän ulosottoperuste vanhentuu. Tuolloin ulosottoviranomaisilta 
vähenevät työt merkittävästi. Hallituksen ehdotuksen mukaan vanhenevat saatavat ovat 18,6 
prosenttia yksityisoikeudellisten saatavien kokonaismäärästä. Ulosottoviranomaisten töiden 
olennaiseen vähentymiseen vuonna 2008 on syytä ryhtyä valmistautumaan hyvissä ajoin. Kun 
ulosottomaksut ovat jo nykyisellään hyvin raskaita erityisesti pienten saatavien velkojille ja 
velallisille, on tärkeää, ettei maksuja köro- 
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4 teta entisestään, jotta pienemmällä asiamäärällä saataisiin entisenlaiset tulot. Ulosotto- 
toimi on sopeutettava pienenevään asiamäärään kustannusten pitämiseksi kohtuullisina. 

 
 

Velkavastuun enimmäiskesto 
 

Ulosottokaaren yhteydessä ehdotetaan säädettäväksi velan lopullisesta vanhentumisesta. 
Kuitenkin laki velan vanhentumisesta on tullut melko hiljattain voimaan, eikä kyseiseen lakiin 
otettu säännöstä velan lopullisesta vanhentumisesta. Ratkaisu tehtiin laajan lausuntokierroksen 
jälkeen. 
 

Tiettävästi missään maassa ei ole voimassa lainsäädäntöä saatavan lopullista vanhentumista. 
Lisäksi on huomattava, että Suomessa on velkajärjestely-lainsäädäntö, joka on kansainvälisessä 
vertailussa todettu erittäin velallisystävälliseksi. 
 

Lainvalmistelussa on oleellista perehtyä esityksen taloudellisiin vaikutuksiin paitsi hallinnon 
myös yksityisen sektorin kannalta. Nykyinen hallitus on korostanut yritys-vaikutusten 
selvittämisen tärkeyttä. Tämä on keskeinen seikka myös hiljattain valmistuneessa paremman 
sääntelyn hankkeessa sekä kauppa- ja teollisuusministeriön SÄ-VY-projektissa. Sen vuoksi on 
erikoista, että ulosottokaarta koskevassa ehdotuksessa vähätellään saatavan lopullisen 
vanhentumisen vaikutuksia velkojien kannalta. 
 

Kuitenkin hallituksen esityksen mukaan sellaisia vanhoja saatavia, joiden ulosottope-rintä 
päättyy vuonna 2008, on yli 1,6 miljardia euroa. Näistä noin 75 % on perimistoimistojen 
omistuksessa. Edelleen ehdotuksessa todetaan, että vanhojen saatavien vuosikertymä ulosotossa 
on yli 30 miljoonaa euroa. Tätä summaa ei voida pitää vähäisenä eikä niin merkityksettömänä 
kuin hallituksen esityksessä annetaan ymmärtää. 
 

Omaisuudensuoja on perustuslaillinen kysymys, joten hallituksen esityksen kantaa siitä, ettei 
velan lopullinen vanhentuminen vaatisi perustuslain säätämisjärjestystä, ei voida hyväksyä. 
Omaisuuden suojasäännökset on tarkoitettu suojaamaan eri tahoja, myös perintätoimistoja ja 
muita velkojia, joten pelkästään velallisen lähtökohdista tapahtuva perustelu ei ole riittävä. On 
vielä huomattava, ettei muualla maailmassa ole annettu vastaavia säädöksiä edes perustuslain 
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säätämisjärjestyksessä. 


