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Hallituksen esitys Eduskunnalle eläkkeiden ja eräiden muiden 
etuoksien ulosmittausta koskevan lainsäädännön muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Työ- tai virkasuhteeseen taikka yrittäjätoi
mintaan perustuvaa eläkettä, kansaneläkettä, 
sairaus- ja äitiyspäivärahaa sekä eräitä muita 
toimeentuloetuoksia ei voimassa olevan lain 
mukaan saa ulosmitata muuta kuin eräissä 
harvoissa poikkeustapauksissa. Esityksessä eh
dotetaan, että tällaiset toimeentuloetuudet 
saatettaisiin ulosmi ttauskelpoisiksi. 

Ulosmittaus tapahtuisi palkan ulosmit
tausta koskevien säännösten mukaisesti. Ulos
mittaamatta tulisi siten yleensä jättää määrätty 
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osuus kyseisistä etuuksista. Ulosmittaamatta 
olisi aina jätettävä asetuksella määrättävä mark
kamäärä, joka riippuisi velallisen elatus
velvollisuudesta. Ulosmittaamatta olisi myös 
jätettävä tapaturmavakuutus-, eläke- tai muun 
sosiaalilainsäädännön nojalla määrättyyn tarkoi
tukseen myönnetty avustus sekä kustannusten 
korvaus. Ulosmittauksen ulkopuolelle jäisivät 
edelleen myös työttömyyskorvaus ja -avustus. 

Uudistus on tarkoitettu tulemaan voimaan 
vuoden kuluttua lakiehdotusten hyväksymisestä. 
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YLEISPERUSTELUT 

l. Nykyinen tilanne 

Ulosottolain 4 luvun 7 §:n 1 momentin 
(394/73) mukaan työsuhteen tai virka
suhteen taikka julkisen palvelussuhteen perus
teella suoritettavaa eläkettä, perhe-eläkettä tai 
elinkorkoa ei saa ulosmitata. Ulosmittaamatta 
on jätettävä myös muu sellainen eläke, 
korvaus tai avustus, josta erikseen on 
niin säädetty, sekä avustuskassan tai 
työttömyyskassan antama avustus, jos kas
salla on oikeus saada apurahaa valtiolta. Py
kälän 3 momentin mukaan valtioneuvosto voi 
päättää, että muuta kuin 1 momentissa tarkoi
tettua eläkettä tai elinkorkoa tai henkivakuu
tussummaa, jota jokin eläke-, elinkorko- tai 
henkivakuutuslaitos suorittaa, ei saa ulosmi
tata. Edellä tarkoitettu eläke, elinkorko ja hen
kivakuutussumma voidaan kuitenkin ulosmitata 
puolisolle tai lapselle taikka avioliiton ulkopuo
lella syntyneelle lapselle tai vahingonkorvaukse
na lapselle maksettavan elatusavun perimiseksi 
(7 b §). 

Ulosmittauskelvottomasta eläkkeestä tai 
muusta vastaavasta saatavasta kertynyt säästö 
on ulosmittauskelpoista (7 a §). 

Milloin eläke ja muu edellä tarkoitettu saa
tava voidaan ulosmitata, sovelletaan siihe!l 
palkan ulosmittausta koskevia säännöksiä 
(7 §:n 4 momentti). 

Ulosottolain 4 luvun 6 §:ssä säädetään pal
kan ulosmittauksesta. Pääsäännön mukaan ve
lallisen nettopalkasta on jätettävä ulosmittaa
matta kaksi kolmasosaa siitä, mitä palkasta 
tulee ulosmittauksen ja seuraavan palkanmaksu
päivän väliselle ajalle (6 § verrattuna 6 b §:n 
2 momenttiin) . Edellä mainittua elatusapua 
ulosottoteitse perittäessä voidaan ulosmittaamat
ta jätettävä palkan osa määrätä kahta kolmas
osaa pienemmäksikin (6 §:n 2 momentti). 
Kun ulosmittaus toimitetaan palkasta, joka 
maksetaan tietyin väliajoin, on kuitenkin aina 
jätettävä ulosmittaamatta vähintään niin paljon 
kuin velallisen, sen mukaan kuin asetuksella 
säädetään, katsotaan seuraavaan palkanmaksu
päivään asti tarvitsevan omaan elatukseensa 
ja hänen elatuksensa varassa olevien aviopuo
lisonsa sekä omien ja puolisonsa lasten ja otto
lasten elatukseen ( 6 § :n 3 momentti) . 

Ulosottolain 4 luvun 6 a §:n mukaan 
saadaan, milloin velallisen maksukyky on 

sairauden, työttömyyden tai muun erityisen 
syyn takia olennaisesti vähentynyt, ulosmit
taamatta jätettävä palkan osa määrätä suurem
maksi kuin mitä mainitun luvun 6 §:n sään
nösten mukaan on jätettävä ulosmittaamatta. 

2. Epäkohdat 

Eläkkeiden ulosmittauskiellot johtuvat siitä, 
että vuonna 1897 voimaan tulleen ulosottolain 
säätämisen aikaan eläkkeiden lukumäärä oli 
pieni ja eläkkeiden markkamäärät vähäisiä. Täl
löin katsottiin, että suojaamalla eläke pakko
perinnäitä vältytään siltä, että toimeentulomah
dollisuuksia vaille jäävät eläkkeensaajat joutui
sivat yhteiskunnan huollettaviksi. 

Eläketurva on vuosikymmenien kuluessa 
olennaisesti parantunut. Tämä koskee erityisesti 
niin sanottuja ansaintaeläkkeitä. Ei voida pitää 
oikeudenmukaisena, että pienikin palkka on 
ulosmittauskelpoinen, mutta ei edes suuri eläke. 
Eläkekin saattaa olla huomattavan suuri. Tätä 
ei voida pitää oikeudenmukaisena velkojia koh
taan ja yleistä oikeustajua tyydyttävänä. Muissa 
pohjoismaissa eläke ja muut toimeentuloetuudet 
rinnastetaan palkkaan ulosmittauksessa. 

3. V a 1m i s t e 1 u vaihe e t 

Valtion tilintarkastajien antamassa kertomuk
sessa eduskunnalle vuodelta 1970 todettiin, että 
valtiontalouden tarkastusviraston suorittamissa 
lääninhallitusten verotilien tarkastuksissa oli 
havaittu lopullisten verojen luetteloissa olevan 
runsaasti valtiolta eläkettä saavien henkilöiden 
verojen jäämiä, joita ei saatu perityksi, koska 
asianomaisilla ei ollut ulosmittauskelpoista 
omaisuutta eikä muuta tuloa kuin eläketuloa. 
Ennakkoperintämenettelyn tehostaminen 1970-
luvun puolivälissä on parantanut tilannetta 
verosaatavien osalta. Muiden saatavien osalta 
tilanne ei ole kuitenkaan muuttunut. Edellä 
malilltussa valtiontalouden tarkastusviraston 
kertomuksessa esitettiin harkittavaksi, olisiko 
eläkkeelle asetettava jokin sopivaksi katsottava 
markkamääräinen raja, jonka ylittävä osa saa
taisiin ulosmitata. Tarkastusvirastolle antamis.. 
saan lausunnoissa valtiovarainministeriö sekä 
sosiaali- ja terveysministeriö yhtyivät tähän esi
tykseen. 
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Tämän jälkeen myös eräät valtiovarainminis
teriön asettamat työryhmät ovat esittäneet, että 
eläketulo olisi ulosmittauksessa rinnastettava 
palkkatuloon (työryhmämuistiot 1976: VM 8 
ja 1981: VM 25). 

Tämä esitys on valmisteltu oikeusministe
riössä virka työnä. Valmistelussa on oltu yhtey
dessä sosiaali- ja terveysministeriöön, kansan
eläkelaitokseen, Helsingin ulosottovirastoon se
kä eräisiin muihin viranomaisiin ja yhteisöihin. 
Esityksestä on pyydetty lausunto edellä mainit
tujen lisäksi muun muassa valtiovarainminis
teriöltä, valtiokoottorilta sekä ulosottoasiain 
neuvottelukunnalta. 

4. E h d o t u k s e n s i s ä 1 t ö 

4.1. Ulosmittauskelpoisiksi tulevat etuudet 

4.1.1. Työ- tai virkasuhteeseen taikka yrittäjä
toimintaan perustuvat eläkkeet 

Ehdotuksen mukaan ulosmittauskelpoisia oli
sivat sekä työntekijälle itselleen tuleva eläke 
(vanhuus-, työkyvyttömyys- ja työttömyyselä
ke) että hänen perheelleen suoritettava perhe
eläke. Ulosmittauskelpoisiksi tulisivat siten 
muun muassa seuraavien lakien mukaiset eläk
keet (niin sanotut ansaintaeläkkeet): työnte
kijäin eläkelaki (395/61), lyhytaikaisissa työ
suhteissa olevien työntekijäin eläkelaki ( 134/ 
62), merimieseläkelaki (72/56), yrittäjien elä
kelaki ( 468/69), maatalousyrittäjien eläkelaki 
( 46 7/69) , luopumiseläkelaki ( 16/7 4) , valtion 
eläkelaki (280 /66) ja valtion perhe-eläkelaki 
(774/68), kunnallisten viranhaltijain ja työn
tekijäin eläkelaki (202/64), kunnallisten luot
tamushenkilöiden eläkelaki (578/77), evanke
lis-luterilaisen kirkon eläkelaki (298/66) ja 
evankelis-luterilaisen kirkon perhe-eläkelaki 
(258/70), laki evankelis-luterilaisten hiippa
kuntain arkkipiispan ja piispain palkkauksesta 
ja eläkeoikeudesta ( 143/28), kansanedustajain 
eläkelaki (329/67), kansanedustajain perhe
eläkelaki (791/68), laki valtioneuvoston jäse
nen oikeudesta eläkkeeseen ja hänen jälkeensä 
suoritettavasta perhe-eläkkeestä (870/77), laki 
tasavallan presidentin eläkeoikeudesta ( 80/56) 
ja laki rintamaveteraanien varhaiseläkkeestä 
(13/82). Ulosmittauskelpoisiksi tulisivat myös 
muun muassa Suomen Pankin, kansaneläkelai
toksen, Postipankin ja ortodoksisen kirkko
kunnan eläkesäännön mukaiset eläkkeet. 

Ulosmittauskieltojen poistaminen edellyttää 

ulosottolain 4 luvun 7 §:n 1 momentin en
simmäisen virkkeen ja eri eläkelaeissa olevien 
ulosmittauskieltojen jättämistä pois laista. 
Kaikkiin eläkelakeihin ei sisälly ulosmittaus
kieltoa koskevaa säännöstä. Näiden lakien 
mukaisten eläkkeiden ulosmittauksen estää 
nykyisin ainoastaan ulosottolain 4 luvun 7 §:n 
1 momentin säännös. Samalla kun eläkkeiden 
ulosmittauskiellot jätettäisiin pois laista, pois
tettaisiin myös valtioneuvostolla ulosotto
lain 4 luvun 7 § :n 3 momentin nojalla 
oleva oikeus päättää eläkkeiden, elinkorko
jen ja henkivakuutussummien ulosmittaus
kelpoisuudesta ja valtioneuvoston päätösten 
nojalla voimassa olevat ulosmittauskiellot rau
keaisivat. 

4.1.2. Kansaneläke ia perhe-eläke 

Kansaneläkelakiin (345/56) perustuvia 
etuuksia ei nykyisin voida ulosmitata 
(kansaneläkelain 79 §). Kansaneläkkeellä on 
tarkoitus turvata perustoimeentulo. Kansan
eläke on nykyisin tulosidonnainen, toisin 
sanoen mahdolliset muut tulot ja eläkkeet 
vaikuttavat kansaneläkkeen , määrään. Kansan
eläkkeen tulosidonnaisuus eläkkeiden osalta on 
tarkoitus säilyttää tulevaisuudessakin. Jotta 
eläkeläiset eivät joutuisi eriarvoiseen asemaan 
sillä perusteella, minkä lakien nojalla eläkettä 
suoritetaan, tulee kansaneläke rinnastaa ulos
mittauksessa ansaintaeläkkeisiin. Ulosmittauk
sen kannalta ratkaisevaa tulisi olemaan kansan
eläkkeen ja mahdollisten muiden ulosmittaus
kelpoisten eläkkeiden ja etuuksien yhteismäärä. 
- Todettakoon, että kansaneläke on veron
alaista tuloa 1 päivästä tammikuuta 1983 
(tulo- ja varallisuusverolain 20 §:n 8 kohta; 
111/82). 

Myös perhe-eläkelain (38/69) mukainen 
perhe-eläke tulisi ulosmittauskelpoiseksi. 

Kansaneläkelain nojalla suoritettava apulisä, 
hoitolisä ja muut kustannusten korvaukset sekä 
perhe-eläkelain mukainen koulutustuki ja asu
mistuki olisivat edelleen ulosmittauskelvotto
mia. 

4.1.3. Sairausvakuutuslain mukainen päivä- ;a 
äitiysraha 

Sairausvakuutuslakiin ( 364/63) perustuvia 
korvauksia ei nykyisin voida ulosmitata 
( sairausvakuutuslain 69 §). Ulosmittauskielto 
koskee muun muassa päivä- ja äitiysrahaa, 
jonka markkamäärä kohosi vuoden 1982 



N:o 148 5 

alussa samalla kun se tuli veronalaiseksi 
tuloksi. Tasoltaan päivä- ja äitiysraha on 
eläkkeisiin rinnastettavissa. Kun lisäksi ote
taan huomioon, että lain mukaista päivä
ja äitiysrahaa voidaan maksaa jopa lähes 
vuoden ajalta, ei ole perusteltua asettaa 
tällaista korvausta eri asemaan kuin eläkkeet. 
Sitä vastoin sairaanhoito- ja kuntoutus
sekä raskaus- ja synnytyskustannuksista suo
ritettavat korvaukset olisivat edelleen ulos
mittauskelvottomia. 

4.1.4. Tapaturmavakuutuslain ja eräiden 
muiden lakien mukaiset korvaukset 
ansionmenetyksestä 

Tapaturmavakuutuslain (608/48) 63 §:n 
mukaan vahingoittuneelle tai hänen omaisil
leen myönnettyjä henkilökohtaisia korvauksia 
ei saa ulosmitata. Kun tapaturmavakuutus
lain nojalla suoritettava korvaus ansionmene
tyksestä voi olla suurempikin kuin eläke, 
ei olisi aiheellista säilyttää tällaisen korvauksen 
ulosmittauskieltoa. Ulosmittauskelpoisiksi tuli
sivat siten päiväraha, eläke ja elinkorko. 

Myös seuraavien lakien mukaiset korvaukset 
ansionmenetyksestä tulisivat ulosmittauskelpoi
siksi: ammattitautilaki (638/67), laki eräisiin 
rangaistus-, huolto- ja hoitolaitoksiin otettujen 
henkilöiden tapaturmakorvauksesta ( 894/46) , 
laki eräissä vapaaehtoisissa töissä sattuvien ta
paturmien korvaamisesta (408/42), laki virka
tehtävässä apuna olleelle henkilölle eräissä ta
pauksissa suoritettavasta tapaturmakorvauksesta 
( 625/6 7) , laki ihmishenkeä pelastettaessa sat
tuvan tapaturman korvaamisesta (158/35), 
laki palo- ja pelastustoimesta (559 /75), laki 
valtion viran- ja toimenhaltijain tapaturmakor
vauksesta (154/35) sekä 1 päivänä heinäkuuta 
1982 voimaan tullut maatalousyrittäjien tapa
turmavakuutuslaki (1026/81). 

Edellä mainittujen lakien nojalla suoritetta
vat hoito-, lääke-, hautaus- ja muiden kus
tannusten korvaukset olisivat edelleen ulosmit
tauskelvottomia. 

Sotilasvammalain (404/48) nojalla suoritet
tavat korvaukset jäisivät edelleen ulosmittaus
kelvottomiksi. 

Liikennevakuutuslain (279/59) 6 §:n 2 mo
mentin nojalla suoritetaan korvausta henkilö
vahingon tai kuoleman johdosta tulojen tai 
elatuksen vähentymisestä sekä työ- tai elin
keinotulojen myöhentymisestä. Korvaukset suo
ritetaan yleensä jatkuvina. Liikennevakuutus-

lain 22 § :n mukaan jatkuvan korvauksen 
erääntyneen osan ulosmittauksesta on voi
massa, mitä palkan ulosmittauksesta on sää
detty. Itse oikeutta jatkuvaan korvaukseen ei 
saa ulosmitata. 

Kun liikennevakuutuksen perusteella voidaan 
suorittaa jatkuvaa korvausta myös eräistä kus
tannuksista ja korvausta aineettomasta vahin
gosta, esimerkiksi pysyvästä viasta tai haitasta, 
pykälää ehdotetaan tarkistettavaksi siten, että 
ulosmittauskelpoisia olisivat vain tulojen ja 
elatuksen vähentymisestä ja myöhentymisestä 
suoritetut korvaukset sekä muusta kuin hen
kilövahingosta suoritetut kustannusten korvauk
set. 

4.1.5. Ulosmittauksen ulkopuolelle jäävistä 
etuuksista 

Tarkoituksena on, että eläkkeet ja muut 
toimeentuloetuudet, siis "palkan sijaan tuleva 
raha", tulisivat ulosmittauskelpoisiksi. Sitä vas
toin määrättyihin tarkoituksiin myönnetyt avus
tukset, tuet ja korvaukset, joita nykyisin kos
kee ulosmittauskielto, jäisivät edelleen ulos
oton ulkopuolelle. Tällaisia suorituksia ovat 
muun muassa hautausapu, äitiysavustus, lapsi
lisä, invalidiraha, elatustuki, asumistuki, 
valtion varoista myönnetyt avus-tukset eräi~ 
den maa- ja vesirakennustöiden kustannuk
siin, maatalouden perusparannustöistä suoritet
tavat palkkiot sekä valtion tai kunnan varoista 
tienpitoon tai sen kustannuksiin myönnetty 
avustus. 

Myös työttömyyskorvaus ja -avustus jäisivät 
tässä vaiheessa ulosmittauksen ulkopuolelle. 
Työttömyyskorvauksen ja -avustuksen ulosmit
tauskelpoisuus tulisi ottaa uudelleen tarkastel
tavaksi siinä tapauksessa, että nämä etuudet 
saatetaan veronalaisiksi tuloiksi. 

Myös eläkelakien ja muiden tähän esityk
seen liittyvien säädösten perusteella myönne
tään erilaisia kustannusten korvauksia. Tällaisia 
ovat esimerkiksi työeläkelain nojalla suoritetta
vat hautausavustukset sekä korvaukset kun
toutus-, lääkärintarkastus- ja matkakustannuk
sista, edellä mainittu kansaneläkelain nojalla 
suoritettava apulisä ja hoitolisä, tapaturmava
kuutuslain nojalla suoritettava korvaus sairaan
hoidon ja kodinhoidon kustannuksista sekä 
liikennevakuutuslain nojalla suoritettava avut
tomuus- ja vaatelisä, korvaus sairaanhoitokus
tannuksista, hautaamiseen liittyvistä kustannuk• 
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sista ja kdhonneista kodinhoitokustannuksistl!l. 
Tällaiset kustannusten korvaukset olisivat edel
leen ulosmittauskelvottomia. Myös korvaus 
aineettomasta vahingosta olisi ulosmittauskel
votonta. Tällaisia korvauksia ovat muun muas
sa tapaturmavakuutuslain nojalla suoritettava 
haittaraha sekä liikennevakuutuslain nojalla 
suoritettava korvaus kivusta ja särystä sekä 
viasta tai muusta pysyvästä haitasta. 

4.2. Ulosmittausmenettely 

Silloin kun eläkettä nykyisin voidaan ulos
mitata, tämä tapahtuu samaan tapaan kuin 
palkan ulosmittaus (ulosottolain 4 luvun 7 §:n 
4 momentti). Myös ehdotuksen mukaan eläk
keet ja muut ulosmittauskelpoiset etuudet ulos
mitattaisiin palkan ulosmittausta koskevien 
säännösten mukaisesti. Siten esimerkiksi ulos
mittaamatta jätettävää määrää laskettaessa so
vellettavat murto-osat olisivat samat kuin pal
kan ulosmittauksessa. Maksukyvyn vähentymi
nen sairauden, työttömyyden tai muun erityi
sen syyn takia otettaisiin eläkkeiden ja muiden 
etuuksien ulosmittauksessa huomioon samalla 
tavoin kuin palkan ulosmittauksessa. Myös vä
himmäistoimeentulon turvaamiseksi tarkoitettu 
osa (suojaosuus) olisi sama kuin palkan ulos
mittauksessa. 

Valmistelun aikana on esillä ollut myös sel
lainen vaihtoehto, että eläkkeestä ulosmittaa
matta jätettävä määrä olisi korkeampi kuin 
palkasta ulosmittaamatta jätettävä määrä. Täl
laisen sääntelyn puolesta on esitetty, että eläke
läisillä on vaikeampi hankkia lisäansioita kuin 
aktiiviväestöllä. Tällaista sääntelyä vastaan voi
daan esittää, että eläkeläisillä ei pääsääntöisesti 
ole sellaisia lapsiin ja asunnon hankintaan liit
tyviä menoja, joita aktiiviväestöllä yleensä on. 
Siten erillisen eläkkeitä koskevan ulosmittaa
matta jätettävän määrän säätämistä ei pidetä 
perusteltuna edes siirtymävaiheen järjestelynä. 

Eläkkeiden erilainen kohtelu myös mutkistaisi 
ulosmi ttausmenettelyä. 

Palkan määrästä, joka vähimmäistoimeentu
lon turvaamiseksi on aina jätettävä ulosmittaa
matta, säädetään suojaosuudesta palkan ulos
mittauksessa annetussa asetuksessa (767 /81). 
Suojaosuuden määrä riippuu velallisen perheen 
koosta, ja sitä tarkistetaan vuosittain elin
kustannusten muutosten johdosta. Esimerkiksi 
elatusvelvollisuutta vailla olevalle velalliselle on 
jätettävä vuoden 1982 alusta lukien ulosmit
taamatta 38 markkaa päivää kohti eli 1140 
markkaa kuukautta kohti. Jos velallisella on 
kolme huollettavaa, ulosmittaamatta on jätet
tävä 80 markkaa päivää kohti eli 2 400 mark
kaa kuukautta kohti. 

Tämän uudistuksen yhteydessä edellä maini
tun asetuksen markkamääriä korotetaan, jol
loin sekä palkansaajille että eläkettä tai muita 
toimeentuloetuuksia saaville velallisille varattai
siin vähimmäistoimeentuloa varten nykyistä 
suurempi markkamäärä. Suojaosuuden määrä 
tulisi olemaan elatusvelvollisuutta vailla ole
valla velallisella vähintään sama kuin tulo- ja 
varallisuusverolain 36 a §: ssä tarkoitettu täysi 
kansaneläke. Näin ollen pelkän kansaneläkkeen 
varassa elävän eläkettä ei voitaisi ulosmitata. 

Tämän esityksen liitteenä on luonnos asemk
seksi suojaosuudesta palkan ulosmittauksessa 
annetun asetuksen muuttamisesta (liite 2). 

5. 0 r g a n i sato r i se t ja 
taloudelliset vaikutukset 

Esityksellä ei ole organisatorisia vaikutuksia. 
Esitys mahdollistaisi valtion ja muiden julkis

yhteisöjen sekä yksityisten velkojien saatavien 
perimisen ulosottoteitse eläkettä ja eräitä muita 
toimeentuloetuuksia saavilta. Toisaalta ulosmit
taamatta jätettävän markkamäärän korottami
nen jossakin määrin heikentäisi mainittujen 
saatavien perimismahdollisuutta. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakien perustelut 

1.1. Ulosottolain 4 luku 

6 §. Käytännös~ä on ollut joitakin tapa
uksia, joissa velallinen on saanut sama,n.. 

aikaisesti palkkaa useammalta työnantajalta. 
Palkan ulosmittauksessa on tällöin tavallisesti 
menetelty niin, että ulosmittaamatta jätettävä 
määrä eli vapaaosa ja suojaosuus on laskettu 
palkkojen yhteenlasketusta määrästä. Menette
lyn yksinkertaistamiseksi on saatettu tehdä 
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myös niin, että yksi palkoista on ulosmitattu 
lähes kokonaan ja muut on jätetty ulosmittaa
matta, kunhan vain velalliselle on jäänyt käteen 
palkkojen yhteismäärän mukainen vapaaosa ja 
suojaosuus. Näin on päästy yhdellä maksukiel
lolla. 

Kun eläkkeiden ja muiden toimeentuloetuuk
sien ulosmittaukseen sovelletaan palkkaa kos
kevia säännöksiä ja eläkkeiden kysymyksessä 
ollen on tavallista, että velallinen saa saman
aikaisesti useita eri eläkkeitä, edellä mainittua 
periaatetta olisi käytännössä sovellettava useam
min kuin nykyisin. 

Edellä mainituista syistä 4 luvun 6 §:n 
5 momentiksi ehdotetaan otettavaksi nimen
omainen säännös kahden tai useamman palkan 
tai eläkkeen ulosmittauksesta. 

7 §. Säännökseen nykyisin sisältyvä an
saintaeläkkeen ulosmittauskielto ehdotetaan 
jätettäväksi pois laista. Samoin poistettaisiin 
valtioneuvoston oikeus päättää, että eläkettä, 
elinkorkoa tai henkivakuutussummaa ei saa 
ulosmitata. 

Ehdotettava uusi 1 momentti vastaa sisäl
löltään voimassa olevaa 7 § :n 4 momenttia. 
Momentissa ehdotetaan mainittavaksi sel
vyyden vuoksi myös sairauspäiväraha, äitiys
raha sekä muu toimeentuloetuus. Muista 
toimeentuloetuuksista voidaan mam1ta esi
merkiksi liikennevakuutuslain nojalla suori
tettava hyvitys tulojen ja elatuksen vähen
tymisestä. Koska perhe-eläke on eräs eläkkeen 
muoto, ehdotetaan maininta perhe-eläkkeestä 
poistettavaksi tarpeettomana. 

Voimassa olevassa 1 momentissa oleva sään
nös, jonka mukaan avustuskassan ja työttö
myyskassan antamaa avustusta ei saa ulos
mitata, ehdotetaan asiayhteyden vuoksi siir
rettäväksi valtakunnallisista työttömyyskas
soista annettuun lakiin. Nyt käsiteltävänä 
olevaan ulosottolain pykälään ei ole tarkoi
tuksenmukaista sisällyttää yksittäistä ulos
mi ttauskieltoa. Työttömyyskorvauksen ulos
mittauskielto on työllisyyslaissa (946/71). 

Voimassa olevan 2 momentin säännök
set, joiden mukaan oikeutta elinkorkoon 
ei saa ulosmitata eräissä tapauksissa, ehdote
taan jätettäviksi pois. Säännös on ollut ulos
ottolaissa alusta alkaen. Nykyisen kielen
käytön mukaan elinkorolla tarkoitetaan elä
kettä. Sana onkin useissa lainuudistuk
sissa muutettu nykyaikaiseen muotoon ( esi-

merkiksi tapaturmavakuutuslain 18 ja 19 §:n 
muutos; 526/81). JotkUJt eläkkeensaajat 
saavat vielä eräiden jo kumottujen säännösten 
nojalla elinkoroksi katsottavaa eläkettä, mutta 
pykälässä tarkoitetun tyyppisiä elinkorkoja ei 
enää liene olemassa. Nyt annettavan hallituk
sen esityksen mukaiset säännökset ratkaisevat 
kaikki käytännön ongelmat myös elinkorkojen 
ulosmittauksessa. Varmuuden vuoksi on 7 §:n 
1 momentissa olevaan toimeentuloetuuksien 
luetteloon otettu myös elinkorko. 

Pykälän uudeksi 2 momentiksi ehdotetaan 
säännöstä, jonka mukaan tapaturmavakuutus-, 
eläke- tai muun sosiaalilainsäädännön nojalla 
määrättyihin tarkoituksiin suoritettavia avus
tuksia sekä kustannusten korvauksia ei saa 
ulosmitata. Sosiaalilainsäädännöllä tarkoitetaan 
sosiaalivakuutus-, sosiaalihuolto- ja sosiaalisin 
perustein suoritettavia avustuksia koskevaa lain
säädäntöä. Säännös on tarpeellinen, jotta mai
nitunlaiset avustukset ja kustannusten korvauk
set, joita suoritetaan tämän uudistuksen piiriin 
kuuluvien lakien nojalla, eivät tulisi ulosmit
tauskelpoisiksi samalla kun eläkkeet ja muut 
vastaavat toimeentuloetuudet saatetaan ulosmit
tauskelpoisiksi. Säännöksessä tarkoitettuja avus
tuksia ja kustannusten korvauksia ovat muun 
muassa työntekijäin eläkelain ja merimieseläke
lain mukaiset hautausavustukset, kansaneläke
lain mukainen apulisä, hoitolisä ja hautaus
avustus, perhe-eläkelain mukainen asumistuki 
ja koulutustuki, eläkkeensaajien asumistukilain 
(591/78) mukainen asumistuki, lapsen hoito
tuesta annetun lain (444/69) mukainen 
hoitotuki, sairausvakuutuslain mukaiset sai
rauden ja synnytyksen perusteella suoritettavat 
kustannusten korvaukset, tapaturmavakuutus
lain mukaiset sairaanhoidon ja kodinhoidon 
kustannukset ja hautausapu sekä tapaturma
korvausta saavien invaliidihuollosta annetun 
lain (592/63) ja liikennevakuutuskorvausta 
saavien invaliidihuollosta annetun lain (391/ 
65) mukaiset invaliidihuoltona annettavat 
kustannusten korvauksena suoritettavat etuu
det. Ulosmittauskelpoisia sen sijaan olisivat 
esimerkiksi kahden viimeksi mainitun lain no
jalla suoritettavat toimeentuloetuudet kuten 
päiväraha, elinkorko tai korvaus ansionmene
tyksestä. Ehdotetun säännöksen ohella on ky
symyksessä olevien avustusten ja korvausten 
ulosmittauksesta ehdotettu selvyyden vuoksi 
säädettäväksi myös eräissä tämän uudistuksen 
piiriin kuuluvissa keskeisissä laeissa. 
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7 a S. Pykälään ehdotetaan tehtäväksi 7 
§:n muuttamisesta aiheutuva vähäinen kielelli
nen korjaus. 

7 b §. Pykälän mukaan eläkkeiden ja 
eräiden muiden etuuksien ulosmittauskieltoa 
ei sovelleta puolisolle tai lapselle taikka avio
liiton ulkopuolella syntyneelle lapselle tai va
hingonkorvauksena lapselle maksettavaa elatus
apua ulosmitattaessa. Uudistuksen jälkeen py
kälä kävisi tarpeettomaksi, joten se ehdotetaan 
kumottavaksi. 

Voimaantulosäännös. Lakia sovellettaisiin 
lain voimaan tultua erääntyviin eläkkeiden ja 
muiden toimeentuloetuuksien eriin. Ulosotto
perusteen syntyhetkellä ei ole merkitystä. 

Voimaantulosäännöksen 2 momentin mukaan 
valtioneuvoston päätöksiin perustuvat eläkkei
den, elinkorkojen ja henkivakuutussummien 
ulosmittauskiellot lakkaisivat lain voimaan tul
lessa. Säännös olisi sopusoinnussa eläkkeiden 
ulosmittauskieltojen poistamisen sekä valtio
neuvoston eläkkeiden, elinkorkojen ja henki
vakuutussummien ulosmittauskelpoisuutta kos
kevan päätöksenteko-oikeuden lakkauttamisen 
kanssa. Vuoden 1981 Suomen Laki l:ssä lue
tellaan 10 eläkkeiden ja edeilä mainittujen 
muiden etuuksien ulosmittauskelpoisuutta kos
kevaa valtioneuvoston päätöstä, jotka koskevat 
25: tä eläkesäätiötä. 

1.2. Työntekijäin eläkelaki 

19 i:l §. Voimassa olevasta 19 a §:n 1 mo
mentista ehdotettu 1 momentti poikkeaa siten, 
että siihen ei sisällv eläkkeen ulosmittauskiel
toa. Momenttiin ehdotetaan lisättäväksi sään
nös, jonka mukaan tämän lain nojalla suoritet· 
tavaa hautausavustusta ja muuta kustannusten 
korvausta ei saa ulosmitata. Ulosmittaus
.kielto kos·kisi muun muuassa lain 4 §:n 
6 momentin ja 11 §:n nojalla myönnettäviä 
kustannusten korvauksia. Tällaisia ovat esimer
kiksi korvaukset kuntoutus-, lääkärintarkastus
ja matkakustannuksista. Säännösehdotukseen 
sisältyy myös kielellisiä korjauksia. 

Kyseessä olevaan säännökseen viitataan lyhyt
aikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin elä
kelaissa, yrittäjien eläkelaissa, maatalousyrittä
jien eläkelaissa, rintamaveteraanien varhaiseläk
keestä annetussa laissa ja luopumiseläkelaissa. 
Siten ehdotus tulisi koskemaan myös viimeksi 
mainittujen säädösten nojalla maksettavien 
etuuksien ulosmittausta. 

1.3. Merimieseläkelaki 

63 §. Pykälän 1 momentti ehdotetaan muu
tettavaksi siten, että eläkkeen ulosmittauskielto 
poistetaan. Momenttiin ehdotetaan lisättäväksi 
säännös, jonka mukaan tämän lain nojalla suo
ritettavaa hautausavustusta tai muuta kustan
nusten korvausta ei saa ulosmitata. Muilla kus
tannuksilla tarkoitetaan muun muassa lain 
25 §:n nojalla annettuun lääkintähuoltoon, 
koulutukseen ja työhuoltoon liittyviä kustan
nuksia. Myös momentin kieliasuun ehdotetaan 
muutoksia. 

1.4. Valtion perhe-eläkelaki 

14 §. Pykälän 1 momentin ulosmittauskiel
to ehdotetaan kumottavaksi. Evankelis-luteri
laisen kirkon perhe-eläkelain 3 §: ssä, evankelis
luterilaisten hiippakuntain arkkipiispan ja piis
pain palkkauksesta ja eläkeoikeudesta annetun 
lain 2 §:ssä, kansanedustajain perhe-eläkelain 
14 §:ssä sekä valtioneuvoston jäsenen oikeu
desta eläkkeeseen ja hänen jälkeensä suoritetta
vasta perhe-eläkkeestä annetun lain 1 §:ssä on 
viittaus valtion perhe-eläkelakiin. Näin myös 
muun muassa mainittujen lakien mukaisen 
perhe-eläkkeen ulosmittauskielto kumoutuisi. 

1.5. Laki valtion virkamiesten perhe-eläkkeistä 
ja hautausavuista 

19 §. Pykylän mukaan "tämän lain mukaan 
suoritettavaa perhe-eläkettä, hautausapua ja 
hautauskustannusten korvausta älköön ulosmi
tattako". Lain mukaisia pathe-eläkkeitä voi
daan edelleen myöntää ja niitä on maksussa 
tällä hetkellä yli 8 000 kappaletta. Pvkälä ehdo
tetaan kumottavaksi, jolloin mahdollinen hau
tausapu ja hautauskustannusten korvaus olisi
vat kuitenkin ulosmittauskelvottomia ehdote
tun ulosottolain 4 luvun 7 §:n 2 momentin 
nojalla. 

1.6. Kansaneläkelaki 

79 §. Pykälän 1 momenttia ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että ulosmittauskielto kos
kisi ainoastaan apulisää, hoitolisää, hautaus. 
avustusta sekä 34 § :n nojalla suoritettuja ja 
muita kustannusten korvauksia. Viimeksi mai-
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nitun säännöksen nojalla annetaan lääkintä
huoltoa, koulutusta ja työhuoltoa. Mainitut 
avustukset ja korvaukset olisivat ulosmittaus
kelvottomia jo ehdotetun ulosottolain 4 luvun 
7 §:n 2 momentin nojalla, mutta selvyyden 
vuoksi ehdotetaan näitä etuuksia koskevasta 
ulosmittauskiellosta mainittavaksi myös tässä 
yhteydessä. 

Ulosmittauskelpoisiksi tulisivat siten van
huuseläke, työkyvyttömyyseläke sekä työttö
myyseläke, lapsikorotus ja vaimolisä mukaan 
lukien mutta lukuun ottamatta apulisää ja 
hoitolisää. Lain 34 §:n nojalla suoritettavat 
toimeentuloetuudet, kuten sairausvakuutuslain 
mukaista vähimmäispäivärahaa vastaava toi
meentuloturva, olisivat periaatteessa ulos
mittauskelpoisia. Käytännössä tällaiset toimeen
tuloetuudet jäisivät useimmiten ulosmittauksen 
ulkopuolelle suojaosuutta koskevan säännöksen 
sekä mahdollisesti myös ulosottolain 4 luvun 
6 a §:n nojalla. 

Kyseiseen säännökseen viitataan perhe-eläke
laissa, eläkkeensaajien asumistukilaissa ja lap
sen hoitotuesta annetussa laissa. Perhe-eläke
lain mukaista koulutustukea ja asumistukea, 
el?-ikkeensaajien asumistukilain mukaista asu
mistukea sekä lapsen hoitotuesta annetun 
lain mukaista hoitotukea ei kuitenkaan 
voitaisi ulosmitata, sillä nämä ovat sellai
sia määrättyihin tarkoituksiin suoritettavia 
avustuksia ja kustannusten korvauksia, joita 
ehdotetun ulosottolain 4 luvun 7 §:n 2 mo
mentin nojalla ei saisi ulosmitata. Mainittuihin 
lakeihin perustuvien kustannusten korvausten 
ulosmittauksen estäisi viittauksen johdosta 
myös kyseessä oleva kansaneläkelain muutos
ehdotus. 

1. 7. Rintamasotilaseläkelaki 

16 a S. Lain 17 §: ssä viitataan muun muas
sa kansaneläkelain 79 §: ään. Jotta rintamasoti
laseläke ei tulisi kansaneläkelain 79 §:n muut
tamisen yhteydessä ulosmittauskelpoiseksi, eh
dotetaan lakiin lisättäväksi pykälä, jonka mu
kaan rintamasotilaseläkettä ja rintamalisää ei 
saa ulosmitata. 

1.8. Sairausvakuutuslaki 

69 §. Pykälän 1 rnomentin mukaan "tähän 
Jakiin perustuvaa oikeutta korvaukseen älköön 
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ulosmitattako". Säännöstä ehdotetaan muutetta
vaksi siten, että kustannusten korvaukset jäisi
vät edelleen ulosmittauksen ulkopuolelle. Täl
laisia kustannusten korvauksia olisivat sairaan
hoito- ja kuntoutus- sekä raskaus- ja synnytys
kustannuksista suoritettavat korvaukset. Sitä 
vastoin päivä- ja äitiysraha tulisivat ulosmit
tauskelpoisiksi. 

1.9. Tapaturmavakuutuslaki 

63 §. Pykälän 1 momentin mukaan vahin
goittuneelle ja hänen omaisilleen lain nojalla 
myönnettyjä henkilökohtaisia korvauksia ei saa 
ulosmitata. Momenttia ehdotetaan muutettavak
si siten, että siinä mainitut kustannusten kor
vaukset tulisivat edelleen olemaan ulosmittaus
kelvottomia. Ulosmittauksen ulkopuolelle jäisi
vät muun muassa sairaanhoidon kustannukset 
ja haittaraha, epäillystä vammasta ja ammatti
taudista aiheutuneet tutkimuskulut, kodinhoi
don kustannukset, hautausapu, korvaus työtapa
turman yhteydessä särkyneistä silmälaseista, 
kuulokojeista, hammasproteeseista, tukisidoksis
ta ja -liiveistä sekä tekojäsenistä ja -elimistä, 
avuttomuuslisä sekä korvaus pitovaatteiden. eri
tyisestä kulumisesta ja opaskoirasta. Ulosmit
tauskelpoisiksi sen sijaan tulisivat päiväraha, 
elinkorko, huoltoeläke, tapaturmaeläke ja 
perhe-eläke. 

Ammattitautilain 2 §:n mukaan korvausvel
vollisuudesta, korvauksesta ja korvausasiain 
käsittelystä on voimassa, mitä tapaturmavakuu
tuslaissa ja valtion viran- ja toimenhaltijain 
tapaturmakorvauksesta annetussa laissa ön sää
detty. Eräissä vapaaehtoisissa töissä sattuvien 
tapaturmien korvaamisesta annetun lain 1 § :n 
mukaan on laissa mainituilla henkilöillä oikeus 
saada korvausta, niin kuin valtion työssä sat
tuneen tapaturman korvaamisesta on säädetty. 
Virkatehtävässä apuna olleelle henkilölle eräissä 
tapauksissa suoritettavasta tapaturmakorvauk
sesta annetun lain 1 §:n mukaan laissa maini
tuilla henkilöillä on oikeus saada valtion· va
roista korvausta tapaturmavakuutuslain mukai
sesti. Ihmishenkeä pelastettaessa sattuvan tapa
turman korvaamisesta annetun lain 1 §:n mu
kaan korvaus moritetaan valtion varoista siten 
kuin tapaturmavakuutuslaki säätää työssä sat~ 
tuviin tapaturmiin nähden. Valtion viran- ja 
toimenhaltijain tapaturmakorvauksesta annetun 
lain 2 §:n (609/48) mukaan korvausoikeuden 
edellytyksistä, annettavista korvauksista ja nii-
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den suorittamisesta sekä korvausasiain käsitte
lystä on voimassa, mitä valtion työssä sattu· 
rieesta tapaturmasta tai ammattitaudista on 
säädetty. Palo- ja pelastustoimesta annetun lain 
35 §:n mukaan suoritetaan asianomaiselle kor
vausta valtion varoista samojen perusteiden 
mukaan kuin työtapaturmasta. Tapaturmava
kuutuslain 63 §:ään on viittaus myös maata
lousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 22 §: ssä. 
Edellä mainittujen lakien mukaiset korvaukset 
siis määräytyvät pääosiltaan tapaturmavakuutus
lain säännösten nojalla. Myös mainittujen lakien 
nojalla suoritettavat päivärahat, elinkorot ja 
eläkkeet tulisivat ulosmittauskelpoisiksi. Sitä 
vastoin lakien nojalla suoritettavat kustannus
ten korvaukset olisivat ulosmittauskelvottomia 
ehdotetun ulosottolain 4 luvun 7 §:n 2 mo
mentin perusteella. 

Mitä tässä on sanottu päivärahojen ja eläk
keiden ulosmittauskelpoisuudesta sekä kustan
nusten korvausten ulosmittauskelvottomuudes
ta, koskee myös tapaturmakorvausta saavien 
invaliidihuollosta annetun lain mukaisia 
etuuksia. 

1.10. Laki eräisiin rangaistus-, huolto- ja 
hoitolaitoksiin otettujen henkilöiden 
tapaturmakorvauksesta 

4 §. Lain mukaan suoritetaan korvausta 
rangaistusvangille työssä aiheutuneesta tapatur
masta. Korvausta suoritetaan, jollei laissa toisin 
säädetä, sen mukaan kuin työtapaturman kor
vaamisesta säädetään. Lain 4 §:n (528/81) 
mukaan lain nojalla suoritettava korvaus voi
daan, haittarahaa ja sairaanhoito- ja hautaus
kustannusten korvausta lukuun ottamatta, ko
konaisuudessaan ulosmitata rikoksen johdosta 
ruumiinvammasta tuomitun vahingonkorvauk
sen perimiseksi. Rikoksen johdosta tuomitun 
muun vahingonkorvauksen maksamiseksi asian
omistajalle voidaan ulosmitata enintään puolet 
Jain nojalla suoritettavasta korvauksesta. 

Koska lakiin ei sisälly muuta ulosmittausta 
koskevaa säännöstä ja kun ulosmittauksen osal
ta ei ole viittausta tapaturmavakuutuslakiin, 
ehdotetaan 4 §: ään 2 momentiksi selvyyden 
vuoksi lisättäväksi viittaus tapaturmavakuutus
lakiin sekä ulosottolakiin, jolloin ulosmittauk
sessa olisi muilta osin sovellettava ehdotettua 
tapaturmavakuutuslain 63 §:ää sekä ulosotto
lain 4 luvun 7 §:ää. Näiden säännösten nojalla 
lain mukaisten korvausten ulosmittauksesta on 

voimassa, puheena olevan 4 §:n 1 momentissa 
mainituin poikkeuksin, mitä on sanottu edellä 
tapaturmavakuutuslain 63 §:n sekä ulosottolain 
4 luvun 7 § :n yhteydessä. 

1.11. Liikennevakuutuslaki 

22 §. Pykälän mukaan oikeutta lain nojalla 
maksettavaan jatkuvaan korvaukseen ei saa 
ulosmitata. Jatkuvan korvauksen erääntyneen 
osan ulosmittauksesta on voimassa, mitä palkan 
ulosmittauksesta on säädetty. 

Ulosottolaissa on alkujaan omaksuttu peri" 
aate, jonka mukaan vastaisuudessa syntyviä, 
vielä erääntymättömiä saatavia ei voida ulos· 
mitata. Myös palkan ulosmittauksessa ulosotto
laissa omaksuttiin aluksi periaate, ettei palkkaa 
saanut ulosmitata ennen kuin palkansaaja oli 
oikeutettu sen nostamaan. Käytännössä sään
nöstä alettiin kuitenkin pian soveltaa niin, että 
jo ennen kunkin palkkaerän erääntymistä ulos
mitattava osa siitä julistettiin ulosmitatuksi ja 
palkanmaksajalle annettiin kielto maksaa ulos
mitattua palkan osaa muulle kuin ulosottomie
helle. Lakiin tämä periaate otettiin vasta vuon
na 1955. Samalla säädettiin, että palkan ulos
mittaus ja maksukielto olisivat voimassa tois
taiseksi niin, ettei jokaista erää tarvinnut ulos
mitata erikseen. Kielto ulosmitata oikeus jat
kuvaan korvaukseen otettiin liikennevakuutus
lain 22 §:ään nimenomaan siksi, että eräänty
mättömiä saatavia ei katsottu voitavan ulos
mitata. Liikennevakuutuslain 22 §:n sovelta
minen on osoittautunut käytännössä erittäin 
vaikeaksi, koska siinä edellytetään, että jatku
van korvauksen yksittäisen erän tulee olla ulos
mittaushetkellä jo erääntynyt. Liikennevakuu
tuksia myöntävät vakuutusyhtiöt maksavat täl
laiset erät yleensä erääntymispäivänä, jolloin 
ulosmittaaminen on käytännössä mahdotonta,. 
jos eriä ei palkan erien tapaan voida ulos
mitata etukäteen. 

Tällaiset jatkuvat korvaukset ehdotetaan nyt 
rinnastettaviksi eläkkeisiin ja muihin toimeen· 
tuloetuuksiin. Korvaus voitaisiin ulosmitata 
palkan tapaan jo etukäteen ja näin korvauksen 
maksavalle vakuutusyhtiölle voitaisiin antaa 
toistaiseksi voimassa oleva kielto maksaa ulos
mitattua osaa kustakin korvauserästä muulle 
kuin ulosottomiehelle. 

Pykälään ehdotetaan nyt jätettäväksi vain 
kielto ulosmitata sellaisia henkilövahingoista 
tai kuoleman johdosta suoritettavia korvauksia, 
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jotka eivät ole korvausta tulojen tai elatuksen 
vähentymisestä. Näitä ovat muun muassa avut
tomuus- ja vaatelisä, korvaus kivusta ja särystä 
sekä viasta tai muusta pysyvästä haitasta, sai
raanhoitokustannuksista, kohonneista kodinhoi
tokustannuksista, opaskoirasta, hautaamiseen 
liittyvistä sekä muista henkilövahingosta aiheu
tuneista kustannuksista. 

Ulosmittauskelpoista olisi siten muun muas
sa hyvitys tulojen ja elatuksen vähentymisestä. 

Jotkut liikenneonnettomuudessa loukkaantu
neet saavat eläkettä tai elinkorkoa 1 päivänä 
tammikuuta 1960 kumotun autovastuulain 
(408/37) 20 §:n 1 momentin nojalla. Nämä 
eläkkeet ja elinkorot olisivat ulosmittauskel
poisia ulosottolain 4 luvun 7 §:n yleissään
nöksen nojalla. Jotta henkilövahingosta auto
vastuulain mukaisesti suoritettavat korvaukset 
eivät tulisi ulosmittauskelpoisiksi, ehdotetaan 
liikennevakuutuslain 22 §: ään sisällytettäväksi 
maininta myös autovastuulaista. 

Koska korvausten ulosmittaus tapahtuisi 
ulosottolain 4 luvun 7 § :n nojalla palkan ulos
mittausta koskevien säännösten perusteella, viit
taosta palkan ulosmittausta koskeviin säännök
siin ei tässä tarvita. 

Liikennevakuutuskorvausta saavien invaliidi
huollosta annetun lain mukaisien etuoksien 
ulosmittauksen osalta viitataan edellä jaksossa 
1.9. tapaturmakorvausta saavien invaliidihuol
losta annetun lain yhteydessä lausuttuun. 

1.12. Vakuutussopimuslaki 

118 §. Pykälän 3 momentin mukaan oi
keutta elinkorkoon ja suoritettua elinkorkoa ei 
saa ulosmitata muusta kuin puolisolle tai lap
selle olevasta elatusvelasta. Mainittua ulosmit
tauskieltoa ei yleisperusteluissa esitetyistä syistä 
tule enää säilyttää. Tämän vuoksi pykälän 3 
momentti ehdotetaan kumottavaksi, jolloin elin
korkoon ulosmittauksessa sovellettaisiin ehdo
tettua ulosottolain 4 luvun 7 § :n yleissään
nöstä. 

123 §. Pykälän mukaan tapaturma- tai sai
rausvakuutussopimuksen nojalla maksettua mää
rää ei saa, niin kauan kuin se elää, jonka tapa
turman tai sairauden varalta vakuutus on otet
tu, ulosmitata muusta kuin puolison tai lapsen 
elatusapusaatavan perimiseksi. Koska tapatur
ma- ja sairausvakuutuskorvauksia koskeva ulos
mittauskielto on ehdotettu toimeentuloetuuk-

sien osalta poistettavaksi, ehdotetaan myös 
kyseessä oleva säännös muutettavaksi siten, että 
ulosottokielto koskisi tapaturma- tai sairaus
vakuutussopimuksen nojalla suoritettavista 
etuoksista ainostaan kustannusten korvausta. 
Tapaturma- ja sairausvakuutussopimuksen no
jalla maksettavan toimeentuloetuuden ulos· 
mittauksessa sovellettaisiin ehdotettua ulos
ottolain 4 luvun 7 § :n yleissäännöstä. 

1.13. Laki valtakunnallisista työttömyyskassoista 

22 a §. Jotta työttömyysavustukset eivät tu
lisi ulosmittauskelpoisiksi ulosottolain 4 luvun 
7 § :n muuttamisen yhteydessä, ehdotetaan val
takunnallisista työttömyyskassoista annettuun 
lakiin lisättäväksi uusi 22 a §, jonka mukaan 
lain nojalla suoritettavaa työttömyysavustusta 
ei saa ulosmitata. Työttömyyskorvaus on sää
detty ulosmittauskelvottomaksi työllisyyslaissa. 

2. Ta r k e m m a t sään n ö k se t 

Tämän uudistuksen yhteydessä muutetaan 
suojaosuudesta palkan ulosmittauksessa annet
tua asetusta. Asetusta sovellettaisiin myös 
kaikkiin tämän uudistuksen piiriin kuuluvien 
ulosmittauskelpoisten etuuksien ulosmittauk
sessa. Samalla korotetaan suojaosuuden mark
kamäärää, joka tulisi elatusvelvollisuutta 
vailla olevalla velallisella vastaamaan täyttä 
kansaneläkettä. Asiaa koskeva asetusluonnos 
on esityksen liitteenä (liite 2). 

.3. V o i m aan t u 1 o 

Uudistus edellyttää muun muassa ulosotto
viranomaisille sekä eläkkeiden ja muiden etuuk
sien maksajille suunnattua tiedottamista. Uudis
tuksen vaikutukset liittyvät moniin säädöksiin. 
Muun muassa tiedottamisen ja lain soveltami
seen liittyvien erilaisten teknisten ongelmien 
selvittämisen vuoksi ehdotetaan, että edellä 
mainitut lait tulisivat voimaan vuoden kulut
tua niiden hyväksymisestä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotuk
set: 
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1. 

Laki 
ulosottolain 4 luvun muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan ulosottolain 4 luvun 7 b §, sellaisena kuin se on 18 päivänä touko

kuuta 1973 annetussa laissa (394/73), 
muutetaan 4 luvun 7 ja 7 a §, sellaisina kuin ne ovat mainitussa 18 päivänä touko

kuuta 1973 annetussa laissa, sekä 
lisätään 4 luvun 6 §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna mainitulla 18 päivänä touko

kuuta 1973 annetulla lailla ja 5 päivänä syyskuuta 1975 annetulla lailla (709/75), 
uusi 5 momentti seuraavasti: 

4 luku 

Ulosmittauksesta 

6 § 

Jos velallinen saa palkkaa eri palkanmaksa
jilta, palkoista on jätettävä ulosmittaamatta 
yhteensä edellä tässä pykälässä tarkoitettu mää
rä. Yksittäisestä palkasta saadaan tällöin ulos
mitata tässä pykälässä tarkoitettua suurempikin 
osa. 

7 s 
Tämän luvun palkkaa koskevia säännöksiä 

on sovellettava myös eläkkeeseen, elinkorkoon, 
sairauspäivärahaan, äitiysrahaan sekä muihin 
toimeentuloetuuksiin, jollei niitä ole laissa kiel
letty ulosmittaamasta. 

Tapaturmavakuutus-, eläke- tai muun sosiaa
lilainsäädännön nojalla määrättyyn tarkoituk-

2. 

seen suoritettavaa avustusta tai kustannusten 
korvausta ei saa ulosmitata. 

7 a § 
Milloin määrätyltä ajalta laskettavaa tai 

toistuvasti määräajoin suoritettavaa saatavaa 
ei lain mukaan saa ulosmitata, on ulosmittaa• 
matta jätettävä myös asianomaisen siitä nosta
mat, hänen hallussaan olevat tai hänen lu
kuunsa rahalaitokseen maksetut rahat siltä osin 
kuin ne vastaavat edellä tarkoitetusta ajasta 
jäljellä olevaa osaa tai ulosmittauspäivän ja 
toistuvan suorituksen seuraavan maksupäivän 
välistä aikaa. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . 

Samalla lakkaavat olemasta voimassa valtio
neuvoston aikaisemman lain nojalla antamat 
eläkkeiden, elinkorkojen ja henkivakuutussum
mien ulosmittauskieltoa koskevat päätökset. 

Laki 
työntekijäin eläkelain 19 a §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun työnteki
jäin eläkelain 19 a §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 22 päivänä marraskuuta 1963 
annetussa laissa (525/63), näin kuuluvaksi: 

19 a § 
Tämän lain mukaista eläkettä ei saa siirtää 

toiselle ilman eläkelaitoksen suostumusta. Sopi
mus, joka tarkoittaa eläkkeen panttaamista, on 
mitätön. Tämän lain nojalla suoritettavaa hau-

tausavustusta tai muuta kustannusten korva
usta ei saa ulosmitata. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 • 

päivänä 
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Laki 
merimieseläkelain 63 §:n muuttamisesta 

'Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 26 päivänä tammikuuta 1956 annetun meri
mieseläkelain (72/56) 63 S:n 1 momentti näin kuuluvaksi: 

63 § 
Tämän lain nojalla suoritettavaa eläkettä ei 

saa siirtää toiselle. Tämän lain nojalla suoritet
tavaa hautausavustusta tai muuta kustannusten 
korvausta ei saa ulosmitata. 

4. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 • 

Laki 
valtion perhe-eläkelain 14 §:n 1 momentin kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 s 
Täten kumotaan 31 päivänä joulukuuta 1968 

annetun valtion perhe-eläkelain (774/68) 14 
S :n 1 momentti. 

5. 

2 s 
Tämä laki tulee voimaan 

kuuta 198 • 

Laki 

päivänä 

päivänä 

valtion virkamiesten perhe-eläkkeistä ja hautausavuista annetun lain 19 §:n kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Täten kumotaan valtion virkamiesten perhe

eläkkeisrä ja hautausavoista 28 päivänä joulu
kuuta 1956 annetun lain (696/56) 19 §. 

2 s 
Tämä laki tulee voimaan 

kuuta 198 • 
päivänä 
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Laki 
kansaneläkelain 79 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 8 päivänä kesäkuuta 1956 annetun kansanelä
kelain (347 /56) 79 §:n 1 momentti näin kuuluvaksi: 

79 § 
Tähän lakiin perustuvaa apulisää, hoitolisää, 

hautausavustusta taikka 34 §:n nojalla suoritet
tuja tai muita kustannusten korvauksia ei saa 
ulosmitata. 

7. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

Laki 
rintamasotilaseläkelain muuttamisesta 

päivänä 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 28 päivänä tammikuuta 1977 annettuun rin
tamasotilaseläkelakiin (119/77) uusi näin kuuluva 16 a §: 

16 a § 
Rintamasotilaseläkettä ja rintamalisää ei saa 

ulosmitata. 

8. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 • 

Laki 
sairausvakuutuslain 69 § :n muuttamisesta 

päivänä 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairaus
vakuutuslain (364/63) 69 §:n 1 momentti näin kuuluvaksi: 

69 § 
Sairaanhoito- ja kuntoutus- taikka raskaus

ja synnytyskustannuksista tämän lain nojalla 
suoritettavaa korvausta ei saa ulosmitata. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 
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9. 

Laki 
tapaturmavakuutuslain 63 § :n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 20 päivänä elokuuta 1948 annetun tapatur
mavakuutuslain (608/48) 63 §:n 1 momentti näin kuuluvaksi: 

63 § 
Vahingoittuneelle tai hänen omaiselleen tä

män lain nojalla myönnettyä henkilökohtaista 
korvausta ei saa siirtää toiselle. Haittalisää, 
avuttomuuslisää, haittarahaa tai hautausapua 
taikka sairaanhoitokuluista tai 14 §:n 3 ja 4 
momentissa, 20 §:n 2 ja 3 momentissa sekä 

10. 

44 §:ssä mainituista kustannuksista maksetta
vaa korvausta ei saa ulosmitata. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Laki 
eräisiin rangaistus-, huolto- ja hoitolaitoksiin otettujen henkilöiden tapaturmakorvauksesta 

annetun lain 4 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään eräisiin rangaistus-, huolto- ja hoitolaitoksiin 
otettujen henkilöiden tapaturmakorvauksesta 30 päivänä joulukuuta 1946 annetun lain 
4 §:ään, sellaisena kuin se on 10 päivänä kesäkuuta 1981 annetussa laissa (528/81), uusi 
näin kuuluva 2 momentti: 

4 § 

Tähän lakiin perustuvan korvauksen ulosmit
tauksesta on muutoin voimassa, mitä tapatur-

11. 

mavakuutuslaissa ja ulosottolaissa on säädetty. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 • 

päivänä 

Laki 
liikennevakuutuslain 22 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 26 päivänä kesäkuuta 1959 annetun liiken
nevakuutuslain (279/59) 22 § näin kuuluvaksi: 

22 § 
Korvausta, jota tämän lain tai autovastuulain 

nojalla suoritetaan kivusta ja särystä, viasta 
ja muusta pysyvästä haitasta taikka sairaan
hoitokustannuksista, hautaamiskustannuksista 

tai muista henkilövahingoista aiheutuneista 
kustannuksista, ei saa ulosmitata. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 
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12. 

Laki 
vakuutussopimuslain 118 ja 123 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 12 päivänä toukokuuta 1933 annetun vakuutussopimuslain (132/33) 118 S:n 

3 momentti ja 
muutetaan 123 S näin kuuluvaksi: 

123 s 
Tapaturma- tai sairausvakuutussopimuksen 

nojalla maksettua kustannusten korvausta ei 
saa ulosmitata. 

13. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 • 

Laki 

päivänä 

valtakunnallisista työttömyyskassoista annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään valtakunnallisista työttömyyskassoista 23 päi
vänä maaliskuuta 1934 annetuun lakiin (125/34) uusi näin kuuluva 22 a §: 

22 a S 
Tämän lain mukaista työttömyysavustusta ei 

saa ulosmitata. 

Helsingissä 24 päivänä syyskuuta 1982 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 • 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

päivänä 

Ministeri Esko Rekol6 
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1. Laki 
ulosott«>lain 4 luvun muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan ulosottolain 4 luvun 7 b Se, sellaisena kuin se on 18 päivänä touko

kuuta 1973 annetussa laissa (394/73), 
muutetaan 4 luvun 7 ja 7 a §, sellaisina kuin ne ovat mainitussa 18 päivänä touko

kuuta 197 3 annetussa laissa, sekä 
lisätään 4 luvun 6 §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna mainitulla 18 räivänä touko• 

kuuta 1973 annetulla lailla ja 5 päivänä syyskuuta 1975 annetulla lailla (709/75), 
uusi 5 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

4 luku 

Ulosmittauksesta 

6 § 

7 §. 
Työsuhteen tai virkasuhteen taikka julkisen 

palvelussuhteen perusteella suoritettavaa elä
kettä, perhe-eläkettä tai elinkorkoa ei saa ulos
mitata. Ulosmittaamatta on jätettävä myös 
muu sellainen eläke, korvaus tai avustus, josta 
erikseen on niin säädetty, sekä avustuskassan 
tai työttömyyskassan antama avustus, jos kas
salla on oikeus saada apurahaa valtiolta. 

Oikeutta elinkorkoon ei saa ulosmitata, jos 
elinkorko ensimmäisen kerran erääntyy makset
tavaksi myöhemmin kuin kolme vuotta ulos
mittauksen jälkeen tai jos elinkoron saaminen 
riippuu toisen henkilön kuolemasta tai muusta 
epävarmasta tapahtumasta. 

V aitioneuvosto voi päättää, että muuta kuin 
1 momentissa tarkoitettua eläkettä taikka elin
korkoa tai henkivakuutussummaa, jota jokin 
eläke-, elinkorko- tai henkivakuutuslaitos suo
rittaa, ei saa ulosmitata. 

Mitä tässä luvussa on säädetty palkasta, on 
vastaavasti sovellettava eläkkeeseen ja muuhun 
tässä pykälässä tarkoitettuun saatavaan, mikäli 
niitä voidaan ulosmitata. 

3 168200475S 

Jos velallinen saa palkkaa eri palkanmaksa
jilta, palkoista on jätettävä ulosmittaamatta 
yhteensä edellä tässä pykälässä tarkoztettu mää
rä. Yksittäisestä palkasta saadaan tällöin ulos
mitata tässä pykälässä tarkoitettua suurempikin 
osa. 

7 § 

Tämän luvun palkkaa koskevia säännöksiä 
on sovellettava myös eläkkeeseen, elznkorkoon, 
sairauspäivärahaan, äitiysrahaan sekä muihin 
toimeentuloetuuksiin, jollei niitä ole laissa kiel
letty ulosmittaamasta. 

Tapaturmavakuutus-, eläke- tai muun sosiaa
lilailtsäädännön nojalla määrättyyn tarkoituk
seen suoritettavaa avustusta tai kustannusten 
korvausta ei saa ulosmitata. 
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V dimassa oleva laki 

7 a §. 
Milloin 7 §:ssä tarkoitettua tai muuta mää

rätyltä ajalta laskettavaa tai toistuvasti määrä
ajoin suoritettavaa saatavaa lain mukaan ei saa 
ulosmitata; on ulosrriittaamatta jätettävä myös 
asianomaisen niistä nostamat, hänen hallussaan 
olevat tai hänen lukuunsa rahalaitokseen mak-. 
setut rahat siltä osin kuin ne vastaavat edellä 
tarkoitetusta ajasta jäljellä olevaa osaa tai ulos
mittauspäivän ja toistuvan suorituksen seuraa
van maksupäivän välistä aikaa. 

7b §. 
Eläkettä, elinkorkoa ja henkivakuutusta kos

kevia 7 §:n 1 ja 3 momentin sekä 7 a §:n 
säännöksiä ei sovelleta puolisolle tai lapselle 
taikka avioliiton ulkopuolella syntyneelle lap
selle tahi vahingonkorvauksena lapselle mak
settavaa elatusapua ulosotettaessa. 

2. 

Ehdotus 

7 a § 
Milloin määrätyltä ajalta laskettavaa tai 

toistuvasti määrätajoin suoritettavaa saatavaa 
ei lain mukaan saa ulosmitata, oli. ulosmittaa
matta jätettävä myös asianomaisen siitä nosta
mat, hänen hallussaan olevat tai hänen lu
kuunsa rahalaitokseen maksetut rahat siltä osin 
kuin ne vastaavat edellä tarkoitetusta ajasta 
jäljellä olevaa osaa tai ulosmittauspäivän ja 
toistuvan suorituksen seuraavan maksupäivän 
välistä aikaa. 

7 b § 
(Kumotaan) 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . 

Samalla lakkaavat olemasta voimassa valtio
neuvoston aikaisemman lain no;alla antamat 
eläkkezden, elinkorko;en · ja henkivakuutussum
mien ulosmittauskieltoa koskevat päätökset. 

Laki 
työntekijäin eläkelain 19 a §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun työnteki
jäin eläkelain 19 a §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 22 päivänä marraskuuta 1963 
annetussa laissa (525 /63) , näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

19 a § 
Tämän lain mukaista eläkettä älköön ulos

mitattaka älköönkä ilman eläkelaitoksen suos
tumusta toiselle siirrettäkö. Sopimus, joka tar
koittaa eläkkeen panttaamista, on mitätön. 

Ehdotus 

19 a § 
Tämän lain mukaista eläkettä ei saa siirtää 

toiselle ilman eläkelaitoksen suostumusta Sopi
mus, joka tarkoittaa eläkkeen panttaamista, on 
mitätön. Tämän lain noJalla suorttettavaa hau
tausavustusta tai muuta kustannusten korvausta 
ei saa ulosmitata. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 • 

päivänä 
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3. 

Laki 
merimieseläkelain 63 § :n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 26 päivänä tammikuuta 1956 annetun meri~ 
mieseläkelain (72/56) 63 §:n 1 momentti näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

63 §. 
Tämän lain nojalla suoritettavaa eläkettä 

älköön toiselle siirrettäkö älköönkä ulosmitat
tako. 

4. 

Ehdotus 

63 § 
Tämän lain ·nojalla suoritettavaa eläkettä ei 

saa siirtää toiselle. Tämän lain no;alla suoritet
tavaa hautausavustusta tai muuta kustannusten 
korvausta ei saa ulosmitata. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Laki 
valtion perhe-eläkelain 14 §:n 1 momentin kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

Voimassa oleva laki 

14 §. 
. Tämän lain mukaan suoritettavaa perhe-elä

kettä älköön ulosmitattako. 

5. 

Ehdotus 

14 s 
(Kumotaan) 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 • 

Laki 

päiväni 

valtion virkamiesten perhe-eläkkeistä ja hautausavoista annetun lain 19 §:n kum~ta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

Voimassa oleva laki 

19 §. 
Tämän lain mukaan suoritettavaa perhe-elä

kettä, hautausapua ja hautauskustannusten kor
vausta älköön ulosmitattako. 

Ehdotus 

19 § 
(Kumotaan) 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 • 

päivänä 



6. 

N:o 14S 

Laki 
kansaneläkelain 79 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 8 päivänä kesäkuuta 1956 annetun kansanelä
kelain (347 /56) 79 §:n 1 momentti näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

79 §. 
Tähän lakiin perustuvaa eläkettä älköön 

ulosmitattako. 

7. 

Ehdotus 

79 § 
Tähän lakiin perustuvaa apulisää, hoitolisää, 

hautausavustusta taikka 34 §:n nojalla suoritet
tuja tai muita kustannusten korvauksia ei su 
ulosmitata. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 • 

päivänä 

Laki 
rintamasotilaseläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 28 päivänä tammikuuta 1977 annettuun rin
tamasotilaseläkelakiin (119/77) uusi näin kuuluva 16 a §: 

Voimassa oleva laki 

8. 

Ehdotus 

16 a § 
Rintamasotilaseläkettä ja rintamalisää ei saa 

ulosmitata. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Laki 
sairausvakuutuslain 69 § :n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairaus
vakuutuslain (364/63) 69 §:n 1 momentti näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

69 §. 
Tähän lakiin perustuvaa oikeutta korvauk

seen älköön ulosmitattako. 

Ehdotus 

69 § 
Sairaanhoito- ja kuntoutus- taikka raskaus

ja synnytyskustannuksista tämän lain nojalla 
suoritettavaa korvausta ei saa ulosmitata. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 • 

päivänä 



9. 

N:p 143 

Laki 
tapaturmavakuutuslain 63 S:n muuttamisesta 

2t 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 20 päivänä elokuuta 1948 annetun tapatur
mavakuutuslain (608/48) 63 §:n 1 momentti näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

63 §. 
V ahingoittuneelle tai hänen omaiselleen tä

män lain nojalla myönnettyjä henkilökohtai
sia korvauksia älköön toiselle siirrettäkö äl
köönkä panhtko ulosmittaukseen. 

10. 

Ehdotus 

63 s 
Vahingoittuneelle tai hänen omaiselleen tä

män lain nojalla myönnettyä henkilökohtaista 
korvausta ei saa siirtää toiselle. Haittalisää, 
avuttomuus/isää, haittarahaa tai hautausapua 
taikka sairaanhoitokuluista kli 14 §:n 3 ;a 4 
momentissa, 20 §:n 2 ia 3 momentissa sekä 
44 §: ssä mainituista kustannuksista maksetta
vaa korvausta ei saa ulosmitata. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 • 

päivänä 

Laki 
eräisiin rangaistus-, huolto- ja hoitolaitoksiin otettujen henkilöiden tapaturmakorvauksesta 

annetun lain 4 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään era1sun rangaistus-, huolto- ja hoitolaitoksiin 
otettujen henkilöiden tapaturmakorvauksesta 30 päivänä joulukuuta 1946 annetun lain 
(894/46) 4 §:ään, sellaisena kuin se on 10 päivänä kesäkuuta 1981 annetussa laissa 
(528/81), uusi näin kuuluva 2 momentti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

4 § 

Tähän lakiin perustuvan korvauksen ulosmit
tauksesta on muutoin voimassa, mitä tapatur
mavakuutuslaissa ;a ulosottolaissa on säädetty. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 
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11. 

Laki 
liikennevakuutuslain 22 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 26 päivänä kesäkuuta 1959 arin~ liiken
nevakuutuslain (279/59) 22 § näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

.. 22 §. 
Tämän lain mukaisen jatkuvan korvauksen 

erääntyneen osan ulosmitauksesta on voimassa, 
mitä palkan ulosmittauksesta on säädetty. Itse 
oikeutta jatkuvaan korvaukseen älköön ulosmi
tattako. 

12. 

Ehdotus 

22 § . . ' 
Korvausta, ;ota tämän lain tai autotlastuulain 

nojalla suoritetaan kivusta ja särystä, viasta ja 
muusta pysyvästå haitasta taikka sairaanhoito
kustannuksista, hautaamiskustannuksista tai 
muista henkilövahingosta aiheutuneista kustan
nuksista, ei saa ulosmitata. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 • 

päivänä 

Laki 
vakuutussopimuslain 118 ja 123 § :n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 12 päivänä toukokuuta 1933 annetun vakuutussopimuslain (132/33) 118 S:n 

3 momentti ja 
muutetaan 123 § näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

118 § 

Jos joku on korvauksetta tai korvaukseksi 
tehdystä· työstä saanut oikeuden elinkorkoon, 
älköön tätä oikeutta äalköönkä sen nojalla suo
ritettua elinkorkoa ulosmitattaka muusta kuin 
116 S:n 2 momentissa mainitusta velasta. 

123 §. 
Tapaturma- tai sairausvakuutussopimuksen 

nojalla maksettua määrää älköön, niin kauan 
kuin se elää, jonka tapaturman tai sairauden 
varalta vakuutus on otettu, ulosmitattaka 
muusta ,kuin 116 § :n 2 momentissa maini
tusta veiasta. 

(Kumotaan) 

123 § 
Tapaturma- tai sairausvakuutussopimuksen 

nojalla maksettua kustannusten korvausta ei 
saa ulosmitata. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 • 

päivänä 



N:o 148 

Laki 
valtakunnallisista työttömyyskassoista annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään valtakunnallisista työttömyyskassoista 23 päi
vänä maaliskuuta 1934 annetuun lakiin (125/34) uusi näin kuuluva 22 a §: 

Voimass• oleva laki Ehdotus 

22 a § 
Tämän lain mukaista työttömyysavustus/et ei 

saa ulosmitata. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 • 

päiväni 
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Liiti 2 

Asetus 
suojaosuudesta palkan ulosmittauksessa annetun asetuksen muuttamisesta 

Oikeusministerin esittelystä muutetaan suojaosuudesta palkan ulosmittauksessa 20 pal
vänä marraskuuta 1981 annetun asetuksen (.767 /81) nimike sekä 1 ja 2 § näin kuuluviksi: 

Asetus 
suojaosuudesta ulosmittauksessa 

1 § 
Palkan, eläkkeen, elinkoron, sairauspalVara

han, äitiysrahan ja muun toimeentuloetuuden 
ulosmittauksessa katsotaan velallisen tarvitse
van seuraavaan maksupäivään asti omaan ela
tukseensa ja hänen elatuksensa varassa olevien 
aviopuolisoosa sekä omien ja puolisonsa las
ten ja ottolasten elatukseen, omalta osaltaan 

markkaa ja jokaisen edellä mainitun 
omaisen osalta markkaa päivää kohti 
(suojaosuus). 

2 § 
Sellaisen elinkustannusten muutoksen joh

dosta, joka on tapahtunut 1 päivän marras
kuuta 198 jälkeen, on 1 §:ssä mainitut suo
jaosuuden määrät muutettava elinkustannusin
deksin (lokakuu 1951 = 100) muutosta vas
taavasti. 

Tämä asetus tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 


