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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulosottotoimesta, laiksi 
ulosottolain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Ulosottomiesten ja ulosottoapulaisten palk
kauksesta on tehty virkaehtosopimus, joka tulee 
voimaan 1 päivänä toukokuuta 1985. Virkaehto
sopimuksen voimaantulo edellyttää muutoksia 
ulosoton nykyisen palkkauksen perusteena ole
vaan lainsäädäntöön. Uuden palkkausjärjestel
män takia ulosottomiesten ja ulosottoapulaisten 
työnjako olisi järjestettävä kaikissa ulosottopiireis
sä yhdenmukaisin perustein. Samassa yhteydessä 

4384010168 

tulisi yhdenmukaistaa eräitä ulosoton menettely
jä ja määräaikoja. Ulosotosta valtiolle aiheutu
vien kustannusten korvaamiseksi ulosoton asiano
saisilta olisi perittävä valtiolle maksuja. 

Esitys liittyy valtion vuoden 1985 tulo- ja 
menoarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltä
väksi sen yhteydessä. 

Uudistus on tarkoitus saattaa voimaan 1 päi
västä toukokuuta 1985. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne Ja ehdotetut 
muutokset 

Ulosottomiesten ja ulosottoapulaisten palk
kauksesta tehty, 11 päivänä huhtikuuta 1984 
hyväksytty virkaehtosopimus tulee voimaan 1 
päivänä toukokuuta 1985. Virkaehtosopimuksen 
mukaan kaupunginvoudit, nimismiehet ja ulos
.ottoapulaiset siirretään sanotusta ajankohdasta 
lukien kokonaispalkkaukseen. Virkaehtosopi
muksen mukaisessa uudessa palkkausjärjestelmäs
sä kaupunginvoutien, nimismiesten ja ulosotto
apulaisten tulot muodostuvat varsinaisesta palk
kauksesta sekä valtion maksamista lisistä ja toi
menpidepalkkioista. Myös ulosottotoiminnasta 
johtuvat matkakustannukset korvataan valtion 
varoista siten, että ulosottomiesten ja ulosotto
apulaisten matkakustannuksiin sovelletaan val
tion virkamiesten matkakustannusten korvaami
sesta tehtyä virkaehtosopimusta. Vastaisuudessa 
ulosottomiesten ja ulosottoapulaisten palkkauk
sesta sovitaan kokonaisuudessaan virkaehtosopi
muksella. 

Virkaehtosopimuksen mukaan sopimuksen so
veltamisen alkaessa lakkaa ulosottomiesten ja 
ulosottoapulaisten oikeus periä toimituskirjain 
lunastuksesta ja toimituspalkkioista 17 päivänä 
lokakuuta 1942 annetussa asetuksessa (toimitus
kirja-asetus 807142) säädettyjä lunastuksia, toi
mituspalkkioita, perimismaksuja ja korvauksia 
sekä asiakirjain lähettämisestä 26 päivänä helmi
kuuta 1954 annetussa asetuksessa (75 1 54) säädet
tyjä maksuja. 

Nykyisessä ulosoton palkkausjärjestelmässä 
edellä mainitut lunastukset, palkkiot ja perimis
maksut ovat ulosottomiehille ja ulosottoapulaisil
le varsinaisen palkkauksen lisäksi maksettavaa 
virkasivutuloa. Ulosottoviranomaiset perivät tä
män tulon suoraan ulosoton asianosaisilta toisin 
sanoen velalliselta tai ulosoton hakijalta. Ulos
ottoviranomaisten oikeudesta periä lunastuksia, 
palkkioita ja perimismaksuja säädetään eräiden 
viranomaisten toimituskirjoista ja virkatoimista 
suoritettavain maksujen perusteista 17 päivänä 
lokakuuta 1942 annetun lain (toimituskirjalaki 
806/42) 1 §:n 1 momentissa sekä verojen ja 
maksujen perimisestä ulosottotoimin 29 päivänä 

kesäkuuta 1961 annetun lain ( veronulosottolaki 
367/61) 13 §:ssä ja sakkorangaistuksen täytän
töönpanosta 20 päivänä kesäkuuta 1963 annetun 
lain (318/63) 24 a §:ssä. Tarkemmat säännökset 
lunastuksista, palkkioista ja perimismaksuista 
sekä niiden markkamääristä samoin kuin sään
nökset matkakustannusten korvauksesta on toi
mituskirjalain nojalla annetussa toimituskirja-ase
tuksessa. Perimismaksusta on säännöksiä myös 
verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin 
29 päivänä kesäkuuta 1961 annetussa asetuksessa 
(368/61). Edellä sanottuja ulosottoviranomaisten 
virkasivutuloja koskevat säännökset olisi kumot
tava 1 päivästä toukokuuta 1985 lukien. 

Virkaehtosopimuksen mukaan nykyisin suo
raan ulosoton asianosaisilta perittävä ulosotto
miesten ja ulosottoapulaisten palkan osa ja mat
kakustannusten korvaus tulevat valtion maksetta
viksi. Uusi järjestelmä edellyttää, että ulosotosta 
valtiolle aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi 
ulosoton asianosaisilta ja muilta ulosottovirano
maisten palveluksien käyttäjiltä peritään valtiolle 
maksuja. Säännökset valtiolle perittävistä mak
suista olisi tarkoituksenmukaista sijoittaa lakiin 
ulosottotoimesta, joka on ulosoton organisaatiota 
ja hallintoa koskeva laki. Laissa tulisi säätää 
valtiolle perittävien maksujen yleisistä perusteista 
kuten maksuvelvollisuuden määräytymisestä ja 
maksujen suuruuden yleisistä perusteista. 

Virkaehtosopimuksen mukaisessa uudessa 
palkkausjärjestelmässä ulosottoapulaisille makse
taan varsinaisen palkkauksen lisäksi perimispalk
kiota perityn saamisen mukaan ja toimenpide
palkkiota ulosmittauksesta. Lisäksi viran hoidosta 
johtuvat matkakustannukset korvataan ulosotto
apulaiselle valtion varoista. Järjestelmän toteutta
minen edellyttää, ettei samaan velalliseen koh
disteta päällekkäisiä täytäntöönpanotoimia tai 
virkamatkoja. 

Nykyisin paikallisessa ulosottotoiminnassa 
ulosottoasiat voidaan jakaa ulosottoapulaisten 
kesken asian laadun mukaan siten, että saman 
velallisen asioita hoitaa kaksi tai jopa useampia 
ulosottoapulaisia. Tämän takia ulosottopiirien 
toiminnoissa on usein päällekkäisyyksiä. Kaik
kien ulosottopiirien toimintaorganisaatio olisi 
tarkoituksenmukaista uudistaa siten, että kaikki 
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samaan velalliseen kohdistuvat asiat annetaan 
yhden ulosottoapulaisen täytäntöönpantaviksi. 
Milloin ulosottopiirissä on kaksi tai useampia 
ulosottomiehiä, velalliskohtainen työnjako olisi 
toteutettava myös ulosottomiesten kesken. Lisäksi 
ulosottoasiain toimeenpanossa työnjako ulosotto
miehen ja hänen alaisensa ulosottoapulaisen vä
lillä tulisi järjestää niin, että ulosottomies hoitaa 
toimeenpanoa johto-, ohjaus- ja valvontatehtävät 
sekä toimitusmiehen tehtävät lain tai yksittäista
pauksen niin vaatiessa. Muut täytäntöönpanoteh
tävät olisi annettava ulosottoapulaisen hoidetta
viksi. 

Suurimmat muutokset ulosottopiirien toimin
taorganisaatioiden uudelleenjärjestely ja yhden
mukaistaminen aiheuttaa Helsingin kaupungin 
ulosottoviraston organisaatioon. Helsingin kau
pungin ulosottovirastosta on nykyisin voimassa 
oma erillinen 24 päivänä huhtikuuta 1955 annet
tu laki Helsingin kaupungin ulosottovirastosta 
(383/55). Tämä laki ehdotetaan kumottavaksi. 
Kaikkien ulosottopiirien ulosottotoiminnan jär
jestämisestä ja ulosottoasioiden työnjaosta ulos
ottopiirin virkamiesten kesken tulisi säätää yhte
näisten perusteiden mukaan asetuksella. Valtuus
säännös asetuksen antamisesta olisi sijoitettava 
lakiin ulosottotoimesta. 

Ulosottotoimesta 23 päivänä huhtikuuta 1976 
annetussa laissa (343/76) on lueteltu kaupungin
voudinviraston virkanimikkeet. Virkanimikeluet
telo tulisi saattaa ajan tasalle. Virkarakenteen 
yhdenmukaistamiseksi samat virkanimikkeet tuli
si ottaa käyttöön myös nimismiespiireissä. 

Ulosottotoimesta annetun lain nykyisiä pykäliä 
on edellä selostetuista syistä ja muuttuneen lain
säädännön johdosta tarpeellista muuttaa niin 
suurelta osin, että nykyinen laki ulosottotoimesta 
olisi tarkoituksenmukaista kumota ja säätää uusi 
laki ulosottotoimesta. 

Ulosottomiesten palkkausjärjestelmästä tehdyn 
virkaehtosopimuksen mukaan kaupunginvoudeil
le ja nimismiehille maksetaan toimenpidepalkki
ota muun muassa kiinteistön, alusrekisteriin mer
kityn laivan ja rekisteröidyn ilma-aluksen pakko
huutokaupan toimittamisesta. Voimassa olevan 3 
päivänä joulukuuta 1895 annetun ulosottolain 
mukaan niissä kaupungeissa, joissa ulosottomie
henä on kaupunginvouti ja ulosotonhaltijana 
maistraatti, ulosotonhaltija on toimivaltainen toi
mittamaan ulosmitatun kiinteistön, alusrekiste
riin merkityn aluksen ja rekisteröidyn ilma-aluk
sen pakkohuutokaupan. Nimismiespiireissä sano-

tut huutokaupat kuuluvat ulosottomiehenä toi
mivan nimismiehen toimivaltaan. 

Pakkotäytäntöönpanoon kuuluvat toimitus
miehen tehtävät olisi tarkoituksenmukaista kes
kittää paikalliselle ulosottoviranomaiselle. Ulos
ottolaissa kiinteistön, alusrekisteriin merkityn 
aluksen ja rekisteröidyn ilma-aluksen pakkohuu
tokaupan toimittaminen tulisi säätää yksinomaan 
ulosottomiehen toimivaltaan kuuluvaksi. Samalla 
kiinteistöön kohdistuvaa täytäntöönpanomenet
telyä tulisi yksinkertaistaa ja tehostaa muun mu
assa siten, että ulosottomies voisi määrätä pakko
huutokaupan toimitettavaksi ulosottomiehen vir
kahuoneessa, myytävällä kiinteistöllä tai ulosotto
miehen erikseen määräämässä paikassa kiinteis
tön sijaintipaikkakunnalla. 

Aikaisemmin on tehty selkoa tarpeesta uudis
taa ulosoton toimintaorganisaatio siten, että ulos
ottoapulainen voi hoitaa velallisen kaikkien ulos
ottoasioiden täytäntöönpanotehtäviä. Säännökset 
ulosottoapulaisen toimivallasta ovat nykyisin 
ulosottolain 1 luvun 5 §:ssä, veronulosottolain 
5 §:ssä ja sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta 
annetun lain 7 §:ssä. Yksityisoikeudellisten täy
täntöönpanoasioiden toimeenpanoa varten ulos
ottoapulainen tarvitsee nykyisin ulosotonhaltijan 
määräyksen avustavaksi ulosottomieheksi. Avus
tavan ulosottomiehen toimivalta, josta säädetään 
ulosottolain 1 luvun 4 §:ssä, poikkeaa jossakin 
määrin ulosottoapulaisen toimivallasta. 

V elalliskohtainen toimintamalli edellyttää 
ulosottoapulaisen ja avustavan ulosottomiehen 
toimivallan yhdenmukaistamista. Tämä olisi tar
koituksenmukaista toteuttaa siten, että ulosotto
apulaiset lain nojalla määrättäisiin avustaviksi 
ulosottomiehiksi. Toimivaltaa koskevat säännök
set tulisi samalla sijoittaa ulosottolakiin. Veronu
losottolain ja sakkorangaistuksen täytäntöönpa
nosta annetun lain säännökset ulosottoapulaisen 
toimivallasta tulisi kumota. 

Velallisen kaikkien asioiden täytäntöönpanon 
keskittäminen yhdelle ulosottomiehelle ja edel
leen yhdelle hänen alaiselleen ulosottoapulaiselle 
edellyttää yhdenmukaisia täytäntöönpanon mää
räaikoja sekä yhdenmukaista kertyneiden varojen 
tilitysmenettelyä ulosoton hakijoille. Myös saa
misten keskinäiset etuoikeudet ulosotossa voi
daan toteuttaa nykyistä helpommin määräajoil
taan ja menettelyitään yhdenmukaisessa täytän
töönpanossa. Ulosoton täytäntöönpanon määrä
ajoista ja tilitysmenettelystä ulosoton hakijalle 
tulisi säätää asetuksella. Vastaava järjestely on 
nykyisin jo voimassa veronulosottolaissa ja -ase-
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tuksessa samoin kuin laissa ja asetuksessa sakko
rangaistuksen täytäntöönpanosta. 

Muut ulosottolakiin ehdoterot muutokset ovat 
teknisiä tai perustuvat muuttuneeseen lainsää
däntöön. 

Ulosottomiesten ja ulosottoapulaisten palk
kauksesta tehty virkaehtosopimus sinänsä ei edel
lytä muutoksia ulosottoviranomaisten vastuuta 
koskeviin nykyjärjestelyihin. Tämän vuoksi tässä 
vaiheessa ulosottomiehen ja ulosottoapulaisen 
vastuuseen hoitaa täytäntöönpano asianmukaises
ti ei esitetä muutoksia. Ulosottomiehen ja ulos
ottoapulaisen vastuuta koskevat kysymykset ja 
vastuusäännösten uudistamistarve on kuitenkin 
tarpeen selvittää omana kokonaisuutenaan erik
seen. 

2. Asian valmistelu 

Lainvalmistelu on tehty virkatyönä oikeusmi
nisteriössä. Ulosoton uusi palkkausjärjestelmä 
pohjautuu oikeusministeriön 25 päivänä tammi
kuuta 1983 asettaman ulosoton palkkaustyöryh
män 22 päivänä joulukuuta 1983 valmistunee
seen mietintöön. Mietintö on ollut pohjana myös 
uuden palkkausjärjestelmän vaatimien lainmuu
tosten valmistelussa. Helsingin kaupungin ulos
ottoviraston organisaation uudistamista on val
misteltu oikeusministeriön asettamassa työryh
mässä, joka jätti mietintönsä 28 päivänä joulu
kuuta 1982. Ulosottolakiin ehdoterot muutokset 
pohjautuvat pääosin oikeusministeriön ulosotto
lain uudistamista varten asettaman työryhmän 
ehdotukseen ulosottolain osittaisuudistukseksi 
(oikeusministeriön lainvalmisteluosaston julkaisu 
9/1983). 

Tehdyistä lakiehdotuksista ja liitteenä olevista 
asetusluonnoksista on kuultu seuraavia viran
omaisia ja järjestöjä: sisäasiainministeriö, valtio
varainministeriö, Suomen Kaupunginvoutien 
Yhdistys r.y., Suomen Nimismiesyhdistys r.y., 
Suomen Ulosottoapulaisten Yhdistys r.y., Oi
keushallinnon Henkilökuntaliitto r.y., Suomen 
Kaupunkiliitto, Suomen Kunnallisliitto, Fin
lands svenska kommunförbund, Suomen Vakuu
tusyhtiöiden Keskusliitto ja Työeläkelaitosten 
Liitto. 

3. Esityksen organisatoriset Ja 
taloudelliset vaikutukset 

Ulosoton uuden palkkausjärjestelmän käyt
töönotto edellyttää ulosottopiirien ulosottotoi
minnan ja ulosottohenkilöstön työnjaon uudista
mista. Uudelleenjärjestely aiheuttaa eniten muu
toksia suurien ulosottopiirien toimintaorganisaa
tioihin; Helsingin ulosottovirasto, Tampereen, 
Turun, Lahden ja Oulun kaupunginvoudinviras
tot sekä Espoon ja Vantaan nimismiespiirit. Eh
dotetuista muutoksista on tehty edellä selkoa 
kohdassa 1. 

Virkaehtosopimuksessa ulosottoapulaisella tar
koitetaan peruspalkkaisen, ylimääräisen tai tila
päisen ulosottoapulaisen toimen haltijaa. Nykyi
sin ulosottoapulaisen tehtävissä päätoimisesti on 
ulosottoapulaisten lisäksi seitsemän poliisimiestä 
ja kolme kansliahenkilökuntaan kuuluvaa. Polii
simiehet ja kansliatyöntekijät toimivat ulosotto
apulaisen tehtävissä eri nimismiespiireissä. Uu
den palkkausjärjestelmän takia poliisimiesten ja 
kansliatyöntekijoiden tilalle tulisi palkata ulos
ottoapulaisia. 

Raastuvanoikeuksien, maistraattien ja kaupun
kien ulosottolaitoksen henkilöstön palkkausjärjes
telmän muuttamisesta annetun lain (968/ 
77) mukaan palkkausjärjestelmän uudistamisen 
aiheuttama mahdollinen ansion aleneminen kor
vataan virkamiehelle henkilökohtaisella siirtoli
sällä siten, kuin siitä virkaehtosopimuksella sovi
taan. Hyväksytyssä virkaehtosopimuksessa mah
dollisista siirtolisistä on sovittu tehtäväksi eri 
sopimus. 

Kaupunginvoutien, nimismiesten ja ulosotto
apulaisten palkkauksen uudistamisesta välittö
mästi ja välillisesti valtiolle aiheutuvat lisäkustan
nukset vuoden 1984 hinta- ja palkkatason mu
kaan ovat noin 48 miljoonaa markkaa vuodessa. 
Toisaalta uudistus lisää valtion tuloja ulosoton 
asianosaisilta ja muilta ulosottoviranomaisten 
palvelusten käyttäjiltä perittävinä maksuina noin 
60 miljoonaa markkaa vuodessa. 

Tässä esityksessä ehdoterot lait liittyvät valtion 
vuoden 1985 tulo- ja menoarvioesitykseen. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Laki ulosottotoimesta 

Ulosottoviranomaisista on säädetty ulosottolain 
1 luvussa ja laissa ulosottotoimesta. Jälkimmäi
nen on suppea organisaatiolaki, jossa on lueteltu 
ulosottotointa hoitavat viranomaiset ja virkamies
ten virkanimikkeet. Ehdotetussa laissa säädettäi
siin tämän lisäksi valtiolle perittävistä ulosotto
maksuista ja ulosottopiirien työnjaon perusteista. 
Koska ulosottomiehenä toimivia maistraatteja ei 
enää ole, tulisi tämä viranomainen poistaa pai
kallisten ulosottoviranomaisten luettelosta. Muu
toin ulosottotoimen organisaatio ja viranomaiset 
eivät lakiehdotuksen mukaan muuttuisi. 

Ulosotto-organisaatio 

1 §. Ulosottotoimen ylin johto, ohjaus ja val
vonta kuuluisi oikeusministeriölle. 

2 §. Ulosottotoimen piirihallintoviranomaisia 
olisivat lääninhallitus ja maistraatti. 

3 §. Paikallisia ulosottoviranomaisia olisivat 
kaupunginvoudinvirasto ja nimismies. Kaupun
ginvoudinvirastona Helsingin kaupungissa olisi 
ulosottovirasto. Paikallisena ulosottoviranomaise
na Ahvenanmaan maakunnassa olisi Ahvenan
maan maakunnan maakunnanvoudinvirasto, jos
ta säädetään erikseen. 

Pykälän 2 momentin mukaan asetuksella voi
taisiin säätää ulosottotoiminnan järjestämisestä ja 
ulosottoasiain työnjaosta kaupunginvoudinviras
tossa ja nimismiespiirissä. Asetuksella olisi sää
dettävä muun muassa ulosottomiesten välisestä 
työnjaosta niissä ulosottopiireissä, joissa on kaksi 
tai useampia ulosottomiehiä. Työnjako olisi jär
jestettävä siten, että saman velallisen kaikki ulos
ottoasiat annettaisiin yhden ulosottomiehen hoi
dettaviksi. Myös ulosottoapulaisten välinen työn
jako olisi velalliskohtainen. Asetuksella säädettäi
siin myös ulosottomiehen ja ulosottoapulaisen 
välisestä yleisestä työnjaosta siten, että ulosotto
miehen tehtävänä olisi johtaa, ohjata ja valvoa 
täytäntöönpanoa ulosottoapulaisen hoitaessa 
"kenttätyön". Ulosottomies hoitaisi kuitenkin 
myös yksittäisiä täytäntöönpanotehtäviä lain taik
ka asian laadun niin vaatiessa. 

Virat ja toimet 

4 §. Pykälässä säädettäisiin paikallisten ulos
ottoviranomaisten viroista ja toimista. Nykyiseen 
kaupunginvoudinviraston virkanimikeluetteloon 
olisi lisättävä osastopäällikön ja apulaistoimisto
päällikön virat sekä toimistovirkailijan toimi. Py
kälään olisi lisättävä myös Helsingin ulosottovi
raston johtavan kaupunginvoudin virka sen takia, 
että tässä esityksessä ehdotetaan ulosottovirastoa 
koskeva erityislaki kumottavaksi. Haastemiehet 
eivät nykyisin kuulu ulosotto-organisaatioon. 
Haastemiehen toimi voitaisiin siten poistaa ulos
oton virkanimikeluettelosta. Virkarakenteen yh
denmukaistamiseksi kaupunginvoudinviraston 
virkanimikkeet ehdotetaan otettavaksi käyttöön 
myös nimismiespiirissä siten, että nimismiespii
rissä voisi olla kaunpunginvoudinviraston virkoja 
ja toimia vastaavia toimia. Kaupunginvoudinvi
rastossa ja nimismiespiirissä voisi olla myös yli
määräisiä toimenhaltijoita, tilapäisiä toimihenki
löitä ja työsopimussuhteista henkilökuntaa. Ni
mismiehestä ja apulaisnimismiehestä olisi voi
massa, mitä näistä virkanimikkeistä on säädetty 
18 päivänä helmikuuta 1966 annetussa poliisilais
sa (84/66) ja 14 päivänä helmikuuta 1969 anne
tussa poliisiasetuksessa ( 119/69). 

Ulosottomaksut 

Ulosottomiesten ja ulosottoapulaisten siirtyessä 
kokonaispalkkaukseen 1 päivästä toukokuuta 
1985 lukien heidän oikeutensa periä suoraan 
ulosoton asianosaisilta virkasivutuloja lakkaa. 
Ulosotosta valtiolle aiheutuvien kustannusten 
korvaamiseksi ulosottoviranomaisten palvelusten 
käyttäjiltä perittäisiin maksuja valtiolle. Valtion 
maksuperustelaissa (980/73), joka on annettu 29 
päivänä joulukuuta 1973, edellytetään maksuvel
volliseksi viranomaisen suoritteen tilaaja. Ulos
otossa taas on lähtökohtana, että ulosottoasiain 
kuluista vastaa ensisijaisesti velallinen. Koska 
ulosotto massamenettelynä edellyttää lisäksi 
mahdollisimman kaavamaista ja yksinkertaista 
maksun määräytymistä, ehdotetaan ulosottovi
ranomaisten palveluksista valtiolle perittävistä 
maksuista säädettäväksi erikseen laissa ulosotto
toimesta. Maksuihin olisi kuitenkin sovellettava 
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myös ulosottolaissa olevia ulosottoasiain kuluja 
koskevia yleisiä säännöksiä (ulosottolain 8 luku). 
Siten ulosoton asianosaiset olisivat ulosottopalve
luksista valtiolle perittävien maksujen lisäksi 
edelleen velvollisia korvaamaan ulosottomiehen 
käyttämistä ulkopuolisista palveluksista aiheutu
vat kustannukset kuten esimerkiksi kustannukset 
kiinteistön pakkohuutokaupan kouluttamisesta. 

5 §. Pykälän 1 momentin mukaan ulosotosta 
valtiolle aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi 
ulosoton asianosaisilta ja muilta ulosottovirano
maisten palvelusten käyttäjiltä voitaisiin periä 
valtiolle maksuja. 

Pykälän 2 momentin mukaan ulosoton asiano
saisen maksuvelvollisuus alkaisi asian ulosottoon 
saapumisesta. Ulosoton asianosaisten maksuvel
vollisuuden keskinäinen järjestys eli se, kumpi 
maksusta vastaa, määräytyisi ulosottoasiain kulu
ja koskevien ulosottolain säännösten mukaan. 
Ensisijainen maksuvelvollinen olisi siis yleensä 

, velallinen. Myös etuoikeuden osalta valtiolle pe
. rittäviin maksuihin sovellettaisiin ulosottoasiain 
kuluja koskevia säännöksiä. Kertyneistä varoista 
olisi maksettava ensin ulosottomaksu ja sitten 
saaminen. Rahasaamisen perimisestä menevän 
maksun velallinen olisi velvollinen suorittamaan 
silloinkin, kun hän on ulosoton aikana maksanut 
velkansa muulle kuin ulosottoviranomaiselle. Tä
mä olisi tarpeellista sen vuoksi, ettei velallinen 
voisi kiertää maksun suoritusvelvollisuutta. 

Pykälän 3 momentin mukaan valtion viran
omaiset olisivat vapaat valtiolle perittävän mak
sun suorittamisesta. Vapautus ei kuitenkaan kos
kisi valtion liikeyrityksiä. Sakko ja uhkasakko, 
jotka voidaan muuntaa vankeudeksi, perittäisiin 
maksuitta. Maksusta vapauttaminen ei koskisi 
muunlaisten rikokseen perustuvien saamisten pe
rimistä ulosottotoimin. Esimerkiksi rikesakon pe
rimisestä sakotettu olisi velvollinen suorittamaan 
maksun. Muualla lainsäädännössä olevat sään
nökset maksunomasta ulosotosta jäisivät edelleen 
voimaan; maksuttomasta oikeudenkäynnistä an
netun lain (87/7 3) 9 § ja pohjoismaiden välisen 
elatusapusopimuksen eräiden määräysten hyväk
symisestä sekä sopimuksen soveltamisesta anne
tun lain (702/62) 4 §. 

6 §. Pykälän 1 momentin mukaan maksujen 
suuruus olisi määrättävä siten, että niillä voidaan 
kattaa vähintään neljännes paikallisten ulosotto
viranomaisten kokonaiskustannuksista. Nämä 
kustannukset olisi laskettava valtion maksuperus
telain 2 §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla. 
Kokonaiskustannuksiin luettaisiin tällöin välittö
mien kustannusten lisäksi myös muun muassa 

hallintokustannukset, henkilökunnan eläkekus
tannukset ja käyttöomaisuuden poistot. Koko
naiskustannusten määrä vuoden 1984 hinta- ja 
palkkatason mukaan on noin 205 miljoonaa 
markkaa. 

Pykälän 2 momentin mukaan maksut rahasaa
misen perimisestä voitaisiin määrätä perittävälle 
saamiselle kertyneen rahamäärän perusteella. 
Tällä tavoin määräytyy myös nykyisen lain mu
kainen perimismaksu. Maksu voisi olla porrastet
tu taulukon muotoon. Muusta täytäntöönpanosta 
ja ulosottoviranomaisen palveluksesta perittävät 
maksut olisi määrättävä toimenpiteistä valtiolle 
keskimäärin aiheutuvien kustannusten perusteel
la. 

Pykälän 3 momentin mukaan maksujen suu
ruudesta säädettäisiin asetuksella. 

Erinäisiä säännöksiä 

7 §. Tarkemmat säännökset lain täytäntöönpa
nosta ja soveltamisesta annettaisiin asetuksella. 

8 §. Pykälään sisältyy tavanomainen voimaan
tulosäännös. Lailla kumottaisiin ulosottotoimesta 
23 päivänä huhtikuuta 1976 annettu laki (343/ 
76) siihen tehtyine muutoksineen sekä Helsingin 
kaupungin ulosottovirastosta 24 päivänä elokuuta 
1955 annettu laki (383/55). Helsingin ulosottovi
raston organisaatiosta ei enää säädettäisi erillises
sä laissa, vaan ulosottovirastoa koskevat säännök
set sisältyisivät lakiin ulosottotoimesta. Ennen 
lain voimaantuloa voitaisiin ryhtyä sen täytän
töönpanon edellyttämiin toimiin. 

1.2. Laki ulosottolain muuttamisesta 

1 luku. Ulosottoviranomaisista 

1 §. Pykälän nykyisen 1 momentin mukaan 
'' ulosottoasioita käsittelee ja tutkii ulosotonhalti
ja (ylieksekuuttori), jona maalla on Keisarin ja 
Suuriruhtinaan käskynhaltija kukin läänissään, ja 
kaupungissa maistraatti''. Nykyisen 2 momentin 
mukaan "maaseuduksi luetaan tässä laissa maa
laisoikeuden alainen kaupunkikin." Pykälän 1 ja 
2 momentti ehdotetaan korvattavaksi uudella 
kieliasultaan nykyaikaistetulla säännöksellä. Ter
mi '' ylieksekuuttori'' jätettäisiin säännöksestä 
pois ja ''Keisarin ja Suuriruhtinaan käskynhalti
ja" korvattaisiin sanalla lääninhallitus, jota Kei
sarin ja Suuriruhtinaan käskynhaltijalla nykyisin 
tarkoitetaan. Kieliasua ehdotetaan muutoinkin 
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nykyaikaistettavaksi. Ehdotus e1 sisällä asiallisia 
muutoksia. 

2 §. Pykälässä on säädetty ulosottomiehestä, 
joita 2 momentin mukaan ovat nimismies ja 
kaupunginvouti. Jos kaupunginvouteja tarvitaan 
kaupungissa useampia, määrätään näiden luku ja 
toimiala asetuksella. Toimialalla on tarkoitettu 
ulosottoasioiden laatuun perustuvaa työnjakoa. 
Yleisperusteluissa mainituista syistä asioiden laa
tuun perustuva työnjako on tarkoitus uudistaa 
kaikissa ulosottopiireissä velalliskohtaiseksi työn
jaoksi. Tätä koskevat säännökset sijoitettaisiin 
ulosottotoimesta annettavaan lakiin ja asetuk
seen. Tämän vuoksi maininta kaupunginvoutien 
toimialasta ehdotetaan poistettavaksi. Momentin 
kieliasua ehdotetaan samalla nykyaikaistettavaksi. 

Pykälän 3 momentin mukaan ulosottomiehen 
apuna ulosottoasioissa on ulosottoapulainen. 
Ulosottoapulaisen määräyksen antaa maalla lää
ninhallitus ja kaupungissa maistraatti. Nimittä
misestä ulosottoapulaisen toimeen on säädetty 
erikseen. Jotta ulosottoapulainen voisi olla toimi
tusmiehenä ulosottolain mukaisessa täytäntöön
panossa, hänellä tulee kuitenkin olla 4 §:n 1 
momentissa tai 6 §:n 3 momentissa tarkoitettu 
ulosotonhaltijan määräys avustavaksi ulosotto
mieheksi. Veronulosottolain sekä sakkorangais
tuksen täytäntöönpanosta annetun lain nojalla 
tapahtuvassa täytäntöönpanossa ulosottoapulai
nen suorittaa täytäntöönpanon ulosottoapulaise
na ilman avustavan ulosottomiehen määräystä. 
Kun yleisperusteluissa mainituista syistä ulosotto
piireissä siirrytään työnjakoon, jossa ulosottoapu
laiset hoitavat tiettyä velallista koskevat kaiken
laatuiset ulosottoasiat, olisi tarkoituksenmukais
ta, että ulosottoapulaisen toimivalta eri asioissa 
olisi samanlainen. Pykälän 3 momenttia ehdote
taan muutettavaksi siten, että ulosottomiehen 
apuna ulosottoasioissa toimisi avustava ulosotto
mies. Avustavia ulosottomiehiä olisivat ulosotto
apulaisen toimen haltijat. Ulosottomies saisi kui
tenkin tarvittaessa antaa yksittäisen täytäntöön
panotehtävän myös muun alaisensa virkamiehen 
suoritettavaksi. Virkamieheen sovellettaisiin täl
löin avustavaa ulosottomiestä koskevia säännök
siä. Lisäksi ulosottomies voisi tarvittaessa määrätä 
alaisensa virkamiehen antamaan perimiskuitin 
ulosottomiehen tai avustavan ulosottomiehen 
puolesta sekä toimimaan täytäntöönpanossa toi
mitustodistajana. Viimeksi mainitut järjestelyt 
ovat tarpeellisia ulosottoviranomaisten palveluk
sien parantamiseksi varsinkin pienissä ulosotto
piireissä. 

Pykälän 4 momentin mukaan ulosottoasiain 
toimeenpanijasta Ahvenanmaan maakunnassa ja 
Helsingin kaupungissa on laissa erikseen säädet
ty. Koska ulosottotoimesta annettavalla lailla ku
mottaisiin laki Helsingin kaupungin ulosottovi
rastosta, ehdotetaan Helsingin kaupunkia koske
va maininta momentista poistettavaksi. 

3 §. Pykälän mukaan voidaan asetuksella sää
tää, että ''Keisarin ja Suuriruhtinaan käskynhal
tija'' eli lääninhallitus toimii kaupungissa ulos
otonhaltijana ja maistraatti ulosottomiehenä. 
Tällaista järjestelyä ei ole enää voimassa missään 
kaupungissa sen jälkeen, kun ulosottomiehenä 
toiminut Uudenkaarlepyyn maistraatti lopetti 
toimintansa lokakuun 1 päivänä 1982 eräiden 
raastuvanoikeuksien lakkauttamisesta sekä eräi
den tuomiokuntien uudelleen muodostamisesta 
18 päivänä maaliskuuta 1982 annetun valtioneu
voston päätöksen (207 /82) 1 §:n 2 momentin 
nojalla. Tulevaisuudessa ei ole enää tarvetta ulos
ottolain 1 luvun 3 § :ssä tarkoitettuun erityisjär
jestelyyn, joka aikanaan otettiin käyttöön muun 
muassa siksi, että pienimmät kaupungit välttyisi
vät kaupunginvoudin paikkaamiselta. Siksi pykä
lä ehdotetaan kumottavaksi. 

4 §. Pykälän 1 momentin mukaan nimismies 
saa erityistä asiaa varten panna sijaansa ulosotto
mieheksi apulaisnimismiehen tai jonkun muun, 
lääninhallituksen siihen toimeen määräämän 
henkilön. Nimismies ei kuitenkaan saa panna 
toista myymään ulosmitattua kiinteää omaisuut
ta, laivaa, laivassa olevaa tavaraa, ilma-alusta tai 
linja-autoa eikä jakamaan niiden kauppahintaa 
eikä liioin jakamaan muun irtaimen omaisuuden 
kauppahintaa, milloin eri jakomenettely on tar
peen. Tällainen rajoitus on asetettu sen vuoksi, 
että näissä toimituksissa joudutaan ratkomaan 
oikeudellisesti mutkikkaita kysymyksiä kiinnityk
senhaltijain oikeuksista. Ulosottolain 1 luvun 
6 §:n 3 momentissa on vastaavat säännökset 
kaupunginvoudin oikeudesta panna sijaansa 
avustava ulosottomies. Säännökset eroavat toisis
taan vain sen vuoksi, että vanhoissa kaupungeissa 
maistraatti on tähän asti huolehtinut kiinteistö
jen sekä rekisteröityjen alusten ja ilma-alusten 
pakkohuutokaupoista. Kun jäljempänä 5 luvussa 
ehdotetaan, että kaupunginvoudit ryhtyisivät toi
mittamaan myös nämä pakkohuutokaupat, avus
tavan ulosottomiehen toimivaltaa koskevat sään
nökset voidaan yhtenäistää. Tässä yhteydessä eh
dotetaan 6 § kumottavaksi. Tästä syystä 4 §:n 1 
momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että 
siinä säädettäisiin ulosottomiehen oikeudesta an
taa täytäntöönpanotehtävä avustavan ulosotto-
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miehen suoritettavaksi yleisesti eikä pelkästään 
nimismiehen osalta. Selvyyden vuoksi ehdotetaan 
todettavaksi, että avustavasta ulosottomiehestä 
olisi tällöin voimassa, mitä ulosottomiehestä on 
säädetty. Luetteloon omaisuudesta, jonka myy
mistä avustava ulosottomies ei saa toimittaa, 
ehdotetaan lisättäväksi kuorma-auto ja perävau
nu, jotka ovat nykyisin kiinnityskelpoisia, sekä 
asunto- tai kiinteistoyhtiön osakkeet, jotka ovat 
yleensä arvoltaan verrattavia kiinteään omaisuu
teen, ja yleensä pantti- tai pidätysoikeuden nojal
la velan vakuutena oleva omaisuus. 

Jos nimismies on pannut toisen sijaansa ulos
ottomieheksi, hänen on pykälän 2 momentin 
mukaan valvottava, että tämä asianmukaisesti 
täyttää velvollisuutensa ja noudattaa annettuja 
määräyksiä. Jollei nimismies täytä valvontavelvol
lisuuttaan, hän on itse vastuussa vahingosta, joka 
aiheutuu avustavan ulosottomiehen tekemästä 
virheestä tai laiminlyönnistä. Myös 2 momenttia 
ehdotetaan muutettavaksi siten, että se kirjoite
taan kaikkia ulosottomiehiä koskevaan muotoon. 
Selvyyden vuoksi ehdotetaan valvontavelvollisuu
den laiminlyönnin johdosta vahingosta vastuu
seen joutuvan ulosottomiehen yhteydessä mainit
tavaksi myös avustava ulosottomies, koska hän on 
vastuussa omasta virheestään tai laiminlyönnis
tään aiheutuvasta vahingosta. 

5 §. Pykälän 1-4 momenteissa on säädetty 
ulosotonhaltijan oikeudesta määrätä erityistä asi
aa, erityistä laatua olevia asioita tai toimituksia 
taikka tiettyä ulosottopiiriä tai siihen kuuluvaa 
aluetta varten eri ulosottomies, joka toimii täl
löin omalla vastuullaan. Tällaisella niin sanotulla 
erityisellä ulosottomiehellä ei kuitenkaan yleensä 
ole oikeutta panna toista sijaansa ulosottomie
heksi eikä toimittaa 4 §:ssä tarkoitetun omaisuu
den myymistä tai kauppahinnan jakamista. Ulos
otonhaltijan tulee peruuttaa antamansa määräys, 
milloin siihen on syytä. Pykälän 1-4 moment
tien säännökset ehdotetaan koottavaksi uudeksi 1 
ja 2 momentiksi. Tämä ei merkitse asiallista 
muutosta. 

Pykälän 5-7 momenteissa on säädetty ulos
ottoapulaisen tehtävistä ja toimivallasta sekä 
ulosottomiehen valvontavelvollisuudesta ja vas
tuusta. Koska ulosottoapulaiset olisivat muute
tun 2 §:n nojalla jo virkansa puolesta avustavia 
ulosottomiehiä, jäisivät 5-7 momentit tarpeet
tomiksi. Siksi ne ehdotetaan poistettaviksi. 

6 ja 7 §. Pykälät voidaan tarpeettomina kumo
ta, koska 6 §:n 1 ja 2 momentti sekä 7 §koskevat 
ulosottomiehenä toimivaa maistraattia ja muutet
tavaksi ehdotettu 4 § soveltuu myös nykyään 
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6 §:n 3 momentissa säänneltyyn avustavan ulos
ottomiehen määräämiseen kaupungissa. 

9 §. Pykälässä säädetään ulosottomiehen ja 
ulosottoapulaisen esteellisyydestä. 

Pykälän 2 momentin kieliasu ehdotetaan nyky
aikaistettavaksi. Momentissa mainitaan ulosotto
miehinä kruununvouti ja kaupunginvouti. Kun 
kruununvoudin virat aikanaan lakkautettiin, hei
dän ulosottomiehen tehtävänsä siirtyivät nimis
miehille. Nyt ehdotetaan, että momentissa pu
huttaisiin vain ulosottomiehestä. 

Pykälän 3 momentti, jossa säädetään ulosotto
miehenä toimivan maistraatin jäsenen esteellisyy
destä, ehdotetaan 3 §:n kumoamisen vuoksi ku
mottavaksi. 

10 ja 12 §. Luvun 10 §:ssä säädetään ulosotto
toimituksen todistajasta ja 12 §:ssä ulosotonhalti
jan kurinpitovallasta. Kun kummankin pykälän 2 
momentti koskee ulosottomiehenä toimivaa 
maistraattia, ne ehdotetaan kumottaviksi. 

4 luku. Ulosmittauksesta 

21 §. Pykälässä on säännökset menettelystä 
kiinteän omaisuuden ulosmittauksessa. Ulos
mittauksen toimittajan on merkittävä toimituk
sessa pidettävään pöytäkirjaan, että omaisuus on 
ulosmitattu. Velallisen edellytetään voimassa ole
van 5 luvun 13 §:n mukaan maalla olevaa kiin
teistöä ulosmitattaessa jo ulosmittaustilaisuudessa 
ilmoittavan, haluaako hän pakkohuutokaupan 
toimitettavaksi lääninkansliassa vai itse tilalla. Jos 
myynti ei tapahdu itse tilalla, ulosmittauksen 
toimittajan on laadittava kiinteistöstä selitelmä ja 
arvio. Samoin on maalaiskiinteistöt seliteltävä ja 
arvioitava kukin erikseen, jos huutokauppa on 
toimitettava jossakin muualla kuin jollakin myy
tävistä kiinteistöistä. Tätä käytännössä harvinaista 
tapausta selostetaan jäljempänä 5 luvun 15 §:n 
perusteluissa. 

Pykälä on jäänyt osittain kuolleeksi kirjaimek
si. Maalaiskiinteistöjen pakkohuutokauppoja ei 
ole enää vuosikymmeniin toimitettu lääninkans
lioissa (nykykielellä lääninhallituksissa). Siksi ei 
ulosmittaustilaisuudessa ole enää liioin käytän
nössä kysytty velallisen mielipidettä huutokaup
papaikasta. Kun mahdollisuudesta pitää pakko
huutokauppa lääninkansliassa ehdotetaan jäljem
pänä 5 luvun 12 ja 13 §:n kohdalla luovuttavak
si, säännökset erillisestä selitelmän laatimisesta ja 
kiinteistön arvioimisesta tämän varalta ovat tar
peettomia. 
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Kiinteä omaisuus julistetaan ulosmittaustoimi
tuksessa ulosmitatuksi. Tästä hetkestä alkavat 
ulosmittauksen oikeusvaikutukset. Ulosottomie
hen on 3 luvun 32 §:n (389/73) mukaan pidet
tävä pöytäkirjaa kaikesta toimittamastaan täytän
töönpanosta. Erillinen maininta pöytäkirjaamis
velvollisuudesta kiinteän omaisuuden ulos
mittauksessa on siten tarpeeton. 

Ehdotuksen mukaan ulosmitatut kiinteistöt, 
jokainen kiinteistö erikseen, olisi ulosmitattaessa 
arvioitava. Arviointia edellyttää jo 4 luvun 1 §:stä 
johdettava yleinen oikeusperiaate, liiallisen ulos
mittauksen kielto, sekä 4 luvun 15 §:n hyödyttö
män ulosmittauksen kielto. Arviointi on tarpeen 
myös huutokauppakuulutusta varten, jossa on 
mainittava myytävän kiinteistön arvo. Nykyisin 
pykälässä viitataan arvioinnista irtaimen omai
suuden arvioinnissa noudatettavaan menettelyyn. 
Nyt pykälässä ehdotetaan toistettavaksi 14 §:n 
(389/73) 1 momentin irtainta omaisuutta koske
va säännös siitä, että arvioinnissa saadaan tarvit
taessa käyttää apuna asiantuntijoita. 

Käytännössä kiinteistön selitelmä laaditaan ny
kyisin pakkohuutokauppakuulutusta kirjoitetta
essa. Selitelmään sisältyvät samat tiedot kiinteis
tön laadusta, jotka 5 luvun 18 §:n 1 momentin 
mukaan on otettava kuulutukseen. Erillistä seli
telmää ei tarvita myöskään edellä mainituissa 5 
luvun 15 §:n mukaisissa erikoistapauksissa, koska 
huutokaupan toimittava ulosottomies voi pyytää 
ulosmittauksen toimittaneelta ulosottomieheltä 
virka-apua kuulutuksessa tarvittavien tietojen 
saamiseksi. 

22 §. Kun kiinnitettyä saamista haetaan lain
hakuteitse maksettavaksi kiinteistöstä, ulosoton
haltija julistaa kiinteistön ulosmitatuksi. Sen on 
myös 4 luvun 22 §:n mukaan määrättävä ulos
ottomies laatimaan kiinteistöstä selitelmä ja ar
vio, jos myyminen ei tapahdu itse tilalla. Tässä 
viitataan lääninkansliassa ja maistraatin virkahuo
neessa toimitettaviin huutokauppoihin. Kun 
kiinteistön pakkohuutokaupan toimittaa ehdo
tuksen mukaan aina ulosottomies siinä ulosotto
piirissä, jossa kiinteistö on, erillisen selitelmän 
laatiminen on tarpeetonta. Myös 5 luvun 15 §:n 
mukaisessa tapauksessa se on tarpeetonta edellä 
21 §:n perusteluissa mainituista syistä. Näin ol
len 22 § voidaan kumota. 

Pykälän kumoamisesta seuraa, että ulosoton
haltijan lainhakumenettelyssä ulosmitatuksi julis
tamaa kiinteistöä ei enää lainkaan arvioitaisi 
ennen huutokauppaa, jollei ulosottomies joudu 
ulosmittaamaan sitä erikseen muista saamisista. 
Kiinteistö voidaan kuitenkin julistaa lainhaku-

menettelyssä ulosmitatuksi vain kiinnitetystä saa
tavasta tai maksamauoman kauppahinnan pant
tioikeuden nojalla. Koska nimenomaan kiinteistö 
vastaa näissä tapauksissa saamisen suorittamises
ta, ei arviointi liiallisen ulosmittauksen estämi
seksi ole tarpeen. 

23 §. Pykälän 1 momentin mukaan ulosotto
miehen on ulosmitatessaan kiinteää omaisuutta 
vaadittava velalliselta ne asiakirjat, jotka todista
vat tämän omistusoikeuden tai ''antavat valais
tusta rasitteesta (servituutista), nautiotaoikeudes
ta tai oikeudesta tuloon tai muuhun etuun, mikä 
omaisuudesta on suoritettava.'' Samalla tavoin 
hänen on meneteltävä laatiessaan ulosotonhalti
jan määräyksestä selitelmää 22 §:n mukaisesti. 
Kun 22 § ehdotetaan kumottavaksi, viittaus voi
daan poistaa momentista. 

Samalla ehdotetaan, että ulosottomiehen tulisi 
vaatia edellä mainitut asiakirjat vain silloin, kun 
se velallisen omistusoikeuden tai kiinteistöä rasit
tavien oikeuksien selvittämiseksi on tarpeen. Use
assa tapauksessa ulosottomies on jo aikaisemmas
sa vaiheessa saanut riittävät selvitykset alioikeu
den lainhuuto- ja kiinnitysrekistereistä. 

On kyseenalaista, voiko ulosottomies nykyisen 
23 §:n 1 momentin nojalla ottaa vastoin velalli
sen kieltoa haltuunsa tämän hallussa mahdolli
sesti olevat ulosmitattuun omaisuuteen kiinnite
tyt velkakirjat. Koska velallinen voi panttaamalla 
velkakirjan vähentää kiinteistön rcaaliarvoa ja 
näin vahingoittaa ulosmittausvelkojiaan, ehdote
taan momenttiin lisättäväksi säännös, jonka mu
kaan ulosottomiehen on otettava haltuunsa velal
lisen hallussa mahdollisesti olevat, ulosmitatmun 
omaisuuteen kiinnitetyt velkakirjat. 

Kun ulosotonhaltija julistaa kiinteistön ulos
mitatuksi lainhakumenettelyssä, asianomaisen 
ulosottomiehen asiana olisi vaatia velalliselta 1 
momentissa tarkoitetut asiakirjat. Tätä koskevasta 
viimeisestä virkkeestä ehdotetaan poistettavaksi 
vii.ttaus erilliseen selitelmän laatimiseen ja arvioi
miseen. 

27 §. Pykälän nykyisen sanamuodon mukaan 
ulosottomiehen on heti ilmoitettava ulosotonhal
tijalle kiinteistön ulosmittauksesta. Jos velallinen 
on pyytänyt, että hänen maalla olevan kiinteis
tönsä pakkohuutokauppa toimitettaisiin läänin
hallituksessa tai muualla kuin myytävällä tilalla, 
on tästäkin samalla ilmoitettava. 

Jäljempänä ehdotetaan 5 luvun säännöksiä 
muutettaviksi niin, että kiinteistön pakkohuuto
kauppaa ei enää voitaisi toimittaa lääninhallituk
sessa, vaan huutokaupan toimittaisi aina ulos
ottomies määräämässään paikassa kiinteistön si-
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jaintipaikkakunnalla. Näin ilmoitus huutokaup
papaikan valinnasta ei olisi enää tarpeen. Kiin
teistöjen ulosmittausten ilmoittamisella olisi sen 
jälkeen merkitystä vain valvonnan kannalta. Kos
ka tällaisista viranomaisten välisistä ilmoituksista 
on tarkoituksenmukaisempaa säätää asetuksella, 
27 § ehdotetaan kumottavaksi. 

32 §. Pykälän 2 momentissa on viittaus vuon
na 1979 lailla ulosottolain 3 luvun 7 ja 23 §:n 
muuttamisesta (1075/79) kumottuun 3 luvun 
7 §:n 2 momenttiin. Viittaus olisi virheellisenä 
poistettava. 

5 luku. Ulosmitatun omaisuuden rahaksi 
muuttamisesta 

10 §. Pykälän 1 momentissa säädetään alusre
kisteriin merkityn aluksen, rekisteröidyn ilma
aluksen, aluksen osuuden, aluksen lastina olevan 
tavaran, rekisteröidyn linja- ja kuorma-auton 
sekä perävaunun huutokaupan toimittavasta vi
ranomaisesta. Alusrekisteriin merkityn aluksen 
sekä rekisteröidyn ilma-aluksen huutokaupan toi
mittaa maalla nimismies ja niin sanotussa van
hassa kaupungissa maistraatti. Kaupunginvouti 
siis ei voi toimittaa rekisteröidyn aluksen tai 
ilma-aluksen huutokauppaa. Sen sijaan muiden 
edellä lueteltujen esineiden huutokaupan toimit
taa niin maalla kuin kaupungissakin asianomai
nen ulosottomies. 

Yleisperusteluissa mainituista syistä ehdote
taan rekisteriin merkityn aluksen ja rekisteröidyn 
ilma-aluksen pakkohuutokaupat vanhoissa kau
pungeissa siirrettäviksi maistraateilta kaupungin
voudeille. Kun myös kiinteistöjen pakkohuuto
kaupat siirretään maistraateilta kaupunginvou
deille, nimismiehellä ja kaupunginvoudilla olisi 
vastaisuudessa sama toimivalta omaisuuden reali
soinnissa. 

Ulosottolain 1 luvun 2 §:n 1 momentin mu
kaan ulosottoasioissa on toimeenpanijana ulos
ottomies. Saman luvun 4 §:ää on edellä ehdotet
tu muutettavaksi. Pykälän uuden 1 momentin 1 
kohdan mukaan ulosottomies ei saisi panna avus
tavaa ulosottomiestä myymään 5 luvun 10 §:n 1 
momentissa mainittuja esineitä. Myöskään 1 lu
vun 5 §:ssä tarkoitetulla erityisellä ulosottomie
hellä ei ehdotuksen mukaan olisi oikeutta myydä 
tällaista omaisuutta. Koska huutokaupan toimit
tava viranomainen näin määräytyy jo 1 luvun 
yleisten toimivaltasäännösten perusteella, 5 lu
vun 10 §:n 1 momentti voidaan tarpeettomana 
kumota. 

12 §. Kiinteistön pakkohuutokaupan toimit
taa nykyisin maalla asianomainen ulosottomies, 
jollei huutokauppaa toimiteta 13 §:n nojalla lää
ninkansliassa. Pakkohuutokaupan pitäminen voi
daan antaa myös ulosottolain 1 luvun 5 §:n 1 
momentissa tarkoitetun erityisen ulosottomiehen 
tehtäväksi, mutta ei saman luvun 4 §:ssä tarkoi
tetun avustavan ulosottomiehen tehtäväksi. Van
hassa kaupungissa maistraatti toimittaa kiinteis
tön pakkohuutokaupan. 

Yleisperusteluissa mainituista syistä kiinteistön 
pakkohuutokauppojen toimittaminen ehdote
taan siirrettäväksi maistraateilta kaupunginvou
deille. Samoin ehdotetaan jäljempänä tämän 
luvun 13 §:n muuttamista niin, että maalaiskiin
teistön huutokauppaa ei voitaisi enää pitää lää
ninkansliassa. Edellä 10 §:n perusteluissa maini
tuista syistä myös 12 § voidaan tarpeettomana 
kumota. 

Jotta kiinteistön tai kiinteistön osan myyminen 
johtaisi mahdollisimman hyvään lopputulokseen, 
on tärkeää, että mahdolliset ostajat voivat etukä
teen tutustua myytävään omaisuuteen. Voimassa 
olevassa laissa ei ole säännöksiä velallisen velvolli
suudesta sallia kiinteistön esittelyä mahdollisille 
ostajille. Ottaen lisäksi huomioon kotirauhan 
nauttiman erityisen suojan ehdotetaan lakiin 
otettavaksi 12 §:n tilalle asiasta nimenomainen 
säännös. 

Kiinteistön omistaja ja se, jolla on käyttöoi
keus kiinteistöön, olisivat velvollisia sallimaan 
kiinteistön esittelyn sopivana aikana. Ulosottovi
ranomainen olisi velvollinen huolehtimaan, että 
mahdolliset ostajat saavat tutustua kiinteistöön. 
Erityisesti, jos velallinen asuu kiinteistöllä, ulos
ottoviranomaisen on syytä sopia velallisen kanssa 
esittelyn ajasta ja muistakin järjestelyistä. 

Käyttöoikeus kiinteistöön on muun muassa 
vuokralaisella sekä asunto-osakeyhtiön osakkee
nomistajalla. Selvyyden vuoksi on pidetty tar
peellisena ottaa pykälän 2 momenttiin nimen
omainen maininta huoneistosta, jonka hallintaan 
asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön osakkeet oikeut
tavat. 

Jos esittelyn toteuttaminen sitä edellyttää, 
ulosottomiehellä on oikeus saada poliisilta virka
apua tai hän voi myös itse käyttää tilanteen 
edellyttämiä voimakeinoja (3 luvun 30 §). 

13 §. Pykälän 1 momentin mukaan velallinen 
saa määrätä, pidetäänkö maalla olevan kiinteän 
omaisuuden pakkohuutokauppa lääninhallituk
sessa vai itse tilalla. Jos hän ei ilmoita huuto
kauppapaikkaa tai kiinteistön osaomistajat ovat 
asiasta eri mieltä, ulosotonhaltija määrää paikan. 
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Ulosotonhaltija voi hyväksyä huutokauppapai
kaksi myös jonkun muun velallisen ilmoittaman 
"seudulla olevan paikan". Kaupungissa kiinteän 
omaisuuden huutokauppa on 14 §:n mukaan 
toimitettava maistraatin virkahuoneessa tai 
muussa paikassa, jossa kaupungin huutokauppo
ja tavallisesti pidetään. Maistraatti voi määrätä 
huutokaupan pidettäväksi myös itse kiinteistöllä. 
Maistraatin toimittaessa huutokaupan velallinen 
ei siis voi määrätä huutokauppapaikkaa. 

Nyt ehdotetaan, että huutokaupan toimittaja 
saisi päättää, toimitetaanko huutokauppa hänen 
virkahuoneessaan, myytävällä kiinteistöllä vai hä
nen määräämässään paikassa kiinteistön sijainti
paikkakunnalla. Maalaiskiinteistön huutokaup
paa ei siis enää voitaisi toimittaa lääninkansliassa. 

Huutokaupan toimittajan oikeus määrätä huu
tokauppapaikka ei tietenkään estäisi velallista tai 
velkajaa esittämästä huutokauppapaikkaa koske
via toivomuksia. Milloin tällainen toivomus on 
perusteltu, se olisi mahdollisuuksien mukaan 
otettava huomioon. Jos huutokauppapaikalla voi
daan olettaa olevan vaikutusta kauppahintaan, 
huutokauppa tulisi pitää siellä, missä voidaan 
saada paras hinta. 

14 §. Koska maistraatti ei enää toimittaisi 
kiinteistön pakkohuutokauppaa ja huutokauppa
paikasta niin maalla kuin kaupungissakin säädet
täisiin ehdotetussa 13 §:ssä, voidaan 14 § tar
peettomana kumota. 

15 §. Pykälässä säädetään huutokauppapaikan 
määräytymisestä silloin, kun myydään samalla 
kertaa eri ulosotonhaltijoiden piireihin kuuluvia 
kiinteistöjä tai maalla ja kaupungissa olevia kiin
teistöjä, jotka kuuluvat saman ulosotonhaltijan 
piiriin ja jotka on ulosmitattu samasta saamisesta 
tai kiinnitetty saman haunalaisen saamisen va
kuudeksi. Huutokauppa on toimitettava "siellä 
missä päätaio tahi, ellei sellaista ole, kalliimmak
si arvattu kiinteistö sijaitsee". Jos "päätalo" tai 
"kalliimmaksi arvattu kiinteistö" sijaitsee maal
la, huutokauppa on pidettävä lääninkansliassa. 

Edellä on jo ehdotettu, että vastaisuudessa 
kiinteistön pakkohuutokaupan toimittaisi aina 
kiinteistön sijaintipaikkakunnan ulosottomies ja 
huutokauppaa ei voitaisi enää pitää lääninkansli
assa. Koska samasta saamisesta ulosmitatut kiin
teistöt ja yhteiskiinnitetyt kiinteistöt on yhteis
kiinnitettyä saamista uloshaettaessa myytävä yh
dessä, tarvitaan edelleen erityissäännös sen tilan
teen varalta, että yhdessä myytävät kiinteistöt 
ovat eri ulosottomiesten toimialueilla. Käytän
nössä näitä tilanteita esiintyy harvoin ja yleensä 

alueilla, joilla tiluksia on siirretty kunnasta toi
seen. 

Nyt ehdotetaan, että huutokauppa pidettäisiin 
mainitussa tilanteessa siellä, missä arvokkaim
maksi arvioitu kiinteistö on. 

16 §. Pykälässä säädetään ulosottomiehen vel
vollisuudesta toimittaa kiinteistön pakkohuuto
kaupan toimittajalle huutokaupassa tarvittavia 
asiakirjoja sellaisissa tapauksissa, joissa huutokau
pan pitää ulosotonhaltija tai joku toinen ulos
ottomies. Koska ehdotuksen mukaan ulosoton
haltija ei enää toimittaisi huutokauppoja eikä 
myöskään erillistä selitelmää myytävästä kiinteis
töstä laadittaisi, olisi pykälä näiltä osin kumotta
va. 

Ulosmittauksen toimittanut ei myöskään edel
lä 15 § :ssä tarkoitetussa yhteismyyntitilanteessa 
ole aina toimivaltainen myymään ulosmittaa
maansa kiinteistöä. Tällöin ulosottomiehen on 
edelleenkin toimitettava ulosmittauspöytäkirja ja 
velalliselta saamansa asiakirjat huutokaupan toi
mittavalle arvokkaimman kiinteistön sijaintipai
kan ulosottomiehelle. 

17 §. Pakkohuutokaupan toimittaja voi 17 §:n 
nojalla vaatia huutokauppaa hakeneelta veikajal
ta etukäteen varat huutokauppaa varten hankit
tavien asiakirjojen lunastamiseen. Sen sijaan esi
merkiksi huutokaupan kuuluttamiskustannukset 
huutokaupan toimittaja on voinut vaatia etukä
teen vain silloin, kun kiinteistö on veronulosotto
lain 4 §:n nojalla myyty verovelkojen maksami
seksi. Ulosottolain 5 luvun 28 §:n mukaan tulee 
alimman hyväksyttävän tarjouksen kiinteistön 
pakkohuutokaupassa olla korkeampi kuin niiden 
saatavien yhteenlaskettu määrä, jotka on makset
tava kauppahinnasta paremmalla etuoikeudella 
kuin hakijan saatava. Jollei hyväksyttävää tarjous
ta tehdä, kiinteistö jää myymättä. Tällaisen tilan
teen varalta olisi tarpeen asettaa hakijalle velvolli
suus maksaa ennakkoa myös huutokaupan kuu
luttamiskustannuksia ja muita sen toimittamises
ta aiheutuvia kuluja varten. Siksi 17 §:ää ehdote
taan muutettavaksi niin, että huutokaupan toi
mittajalla eli ulosottomiehellä olisi kaikissa ta
pauksissa oikeus vaatia myös tällaiset kustannuk
set veikajalta ennakolta. 

6 luku. U/osmittauksesta kertyneitten varain 
tzlityksestä ja jakamisesta 

1 §. Pykälän 1 momentissa on säädetty kerty
neiden varojen veikajalle tilittämisestä ja siinä 
noudatettavasta määräajasta. Veronulosottolaissa 
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sekä sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta anne
tussa laissa tilitysmenettely määräaikoineen on 
jätetty asetuksella säädettäväksi. Kun yleisperus
teluissa mainituista syistä ulosottoasiain työnjako 
ulosottopiireissä uudistetaan siten, että ulosotto
miehet ja ulosottoapulaiset tulevat hoitamaan 
kaikenlaatuisia täytäntöönpanoasioita, olisi tar
koituksenmukaista, että eri lakien nojalla tapah
tuvassa taytantoonpanossa tilitysmenettely ja 
-määräajat olisivat mahdollisimman yhdenmu
kaiset. Tämän vuoksi 1 momenttia ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että menettelystä, jonka 
mukaan ulosotossa kertyneet rahavarat ja toiselle 
luovutettavaksi tuomittu tavara tilitetään velko
jalle, säädetään asetuksella. 

2 §. Pykälässä on säännökset ulosotossa kerty
neiden varojen tilitysvelvollisuudesta silloin, kun 
ulosottomies on pannut sijaansa avustavan ulos
ottomiehen panemaan täytäntöön määrätyn tuo
mion. Avustavan ulosottomiehen käsitettä ja toi
mivaltaa on selostettu edellä 1 luvun 2 ja 4 §: n 
perusteluissa. 

Pykälän mukaan ulosottomiehen on huoleh
dittava itse kertyneiden varojen tilittämisestä vel
kojalle, jollei hän ole antanut sitäkin avustavan 
ulosottomiehen tehtäväksi ja ilmoittanut siitä 
velkojalle. Pykälässä mainitaan edelleen kruu
nunvouti ulosottomiehenä. Samoin siinä on 
säännös maistraatin toimimisesta ulosottomiehe
nä, mikä 1 luvun 3 §:n kumoamisen vuoksi 
muuttuisi virheelliseksi. 

Ulosottolaitoksen tilitysjärjestelmää on viime 
vuosina kehitetty hallinnollisesti niin, että varo
jen tilittämistä velkojalle ei käytännössä enää 
lainkaan uskota avustavan ulosottomiehen tehtä
väksi. Kaikki varat tilitetään velkojalle pääulosot
tomiehen virkavarain tilin kautta. Näin ollen 
koko pykälä voidaan kumota. 

18 §. Pykälän 1 momentissa on säännös kiin
teän omaisuuden kauppahinnan jaosta läänin
kansliassa. Kun kiinteistön pakkohuutokauppaa 
ei ehdotetun 5 luvun 13 §:n mukaan enää voitai
si toimittaa lääninkansliassa, myös säännös kaup
pahinnan jakamisesta siellä käy tarpeettomaksi. 
Momentissa on myös säännös varojen tallettami
sesta lääninrahastoon silloin, kun jako on tapah
tunut muualla kuin lääninkansliassa. Koska eh
dotuksen mukaan myös kaupungeissa siirryttäi
siin järjestelmään, jossa ulosottomies (kaupun
ginvouti) toimittaisi kaikenlaisen omaisuuden 
myynnin ja jakaisi kauppahinnan, säännös koski
si enää vain varoja, jotka ovat jääneet nostamatta 
ulosottomiehen toimittamasta kauppahinnan ja
osta. Säännös jää tältäkin osin tarpeettomaksi, 

sillä 24 §:ssä on samansisältöinen säännös ulos
ottomiehen velvollisuudesta tallettaa tällaiset va
rat lääninrahastoon. 

Pykälän 1 momentti ehdotetaankin kokonaan 
kumottavaksi. 

19 §. Pykälästä on poistettu viittaus 18 §:ään, 
jonka 1 momentti ehdotetaan kumottavaksi. Sen 
sijaan säännökseen on otettu viittaus 24 §:ään, 
jossa säännellään nostamatta jääneiden varojen 
tallettamista lääninrahastoon. Samalla säännök
sen kieliasua ehdotetaan nykyaikaistettavaksi. 

20 §. Pykälän 1 momentin mukaan ulos
mittaus on toimitettava ja ulosmitattu irtain 
omaisuus myytävä kahden kuukauden kuluessa 
ulosottohakemuksen vastaanottamisesta. Jos vel
koja antaa maksuaikaa tai täytäntöönpanoa koh
taa este, myyminen on toimitettava määräajassa 
maksuajan päättymisestä tai esteen lakkaamises
ta. Pykälän 2 momentin mukaan ulosottomiehen 
on, jos hän panee yksittäisessä asiassa toisen 
sijaansa avustavaksi ulosottomieheksi, annettava 
täytäntöönpanoasiakirjat sijaiselleen kolmessa 
päivässä niiden saapumisesta. Edellä mainittu 
kahden kuukauden määräaika ulosmitatun omai
suuden myymiseksi ja täytäntöönpanon loppuun 
saattamiseksi on käytännössä useimmissa tapauk
sissa liian lyhyt ja kohtuuton. Ulosoton toimeen
panossa on kuitenkin edelleenkin johtavana peri
aatteena toimittaa täytäntöönpano loppuun no
peasti ja tehokkaasti. Ulosottolain mukaisessa 
järjestyksessä toimeenpantavan täytäntöönpanon 
määräajat olisi tarkoituksenmukaista yhdenmu
kaistaa veronulosoton määräaikojen kanssa. Myös 
ehdotettu velalliskohtainen toimintamalli edel
lyttää yhdenmukaisia määräaikoja eri laatuisten 
asioiden täytäntöönpanossa. Täytäntöönpano
ajoista veronulosotossa säädetään asetuksella. Jär
jestely on ollut toimiva. Tämän takia pykälää 
ehdotetaan muutettavaksi siten, että myös ulos
ottolain mukaisen täytäntöönpanon ja lopputili
tyksen määräajasta säädettäisiin asetuksella. Py
kälän 2 momentin mukainen järjestely on van
hentunut ja epätarkoituksenmukainen. Moment
ti ehdotetaan kumottavaksi. 

21 §. Pykälässä on säädetty ulosottomiehen 
vastuusta 20 §:ssä säädettyjen määräaikojen nou
dattamisesta. Kun 20 §:n 2 momentissa säädetty 
erityinen määräaika poistettaisiin, olisi myös 
21 §:n 2 momentissa oleva erityinen vastuusään
nös kumottava. Muutoin pykälään ehdotetut 
muutokset koskevat vain kieliasua. 

23 §. Pykälässä on säädetty määräajasta, jossa 
ulosmitattu kiinteistö on myytävä. Kun muute
tuo 20 §:n mukaan täytäntöönpanossa noudatet-
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tavista määräajoista säädettäisiin asetuksella, jäisi 
23 § tarpeettomaksi. Pykälä ehdotetaan kumotta
vaksi. 

8 luku. Ulosottoasiain kuluista 

5 a §. Ulosoton asianosaisilta ja muilta ulos
ottoviranomaisten palvelusten käyttäjiltä valtiolle 
perittäviä maksuja koskevat säännökset sisältyisi
vät ulosottotoimesta annettavaan lakiin. Ulos
ottolain täytäntöönpanokuluja koskevaan 8 lu
kuun ehdotetaan selvyyden vuoksi lisättäväksi 
tätä koskeva viittaussäännös erilliseksi pykäläksi. 

9 luku. Muutoksen hakemisesta ulosottomie
hen menettelyyn 

2 §. Pykälässä on vielä niin sanottu ''kello 
kahdentoista sääntö'', jonka mukaan valitus 
ulosmittauksesta on toimitettava ulosotonhaltijal
le viimeistään määräpäivänä mainittuun kellonai
kaan mennessä. Säädettyjen määräaikain laske
misesta annetun lain 6 §:ää muutettiin lailla 
662/78 niin, että muutoksenhakemuksen jättä
minen ja muut vastaavat virastoissa suoritettavat 
oikeudelliset toimet saadaan tehdä määräajan 
viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan 
päättymistä. Lain voimaantulosäännöksellä ku
mottiin sen kanssa ristiriitaiset muussa laissa tai 
asetuksessa olevat säännökset tietyn toimen suo
rittamisesta ennen määrättyä kellonaikaa. Myös 
valitus ulosmittauksesta on siis saatu tehdä vuo
den 1979 alusta lukien määräpäivänä ennen 
viraston aukioloajan päättymistä. 

Koska ulosottolain 9 luvun 2 §:ssä oleva vir
heellinen säännös voi aiheuttaa väärinkäsityksiä, 
pykälää on muutettava poistamalla siitä mainittu 
kellonaikaa koskeva säännös. Pykälän kieliasua 
on samalla nykyaikaistettu. 

4 §. Pykälän 1 momentissa on virheellinen 
"kello kahdentoista sääntö", joka ehdotetaan 
poistettavaksi. Pykälän kieliasua on nykyaikaistet
tu ja samalla 1 ja 2 momentti on yhdistetty 
yhdeksi momentiksi. 

10 luku. Muutoksen hakemisesta ulosottoasias
sa annettuun päätökseen 

1 §. Pykälässä on säännökset muutoksenha
kuoikeudesta ja ulosotonhaltijan antamasta vali
tusosoituksesta. Koska ulosotonhaltija ei ehdo-

tuksen mukaan enää toimittaisi pakkohuuto
kauppoja, olisi säännöstä tältä osin tarkistettava. 
Samalla säännöksen kieliasua on nykyaikaistettu. 

3 §. Pykälästä ehdotetaan poistettavaksi "kel
lo kahdentoista sääntö" samoin kuin edellä 9 
luvun 2 §:n 1 momentista ja 4 §:stä. Lisäksi 
pykälästä ehdotetaan poistettavaksi ulosotonhal
tijan toimittamaa huutokauppaa koskeva kohta 
kuten 1 §: stäkin. 

Voimaantulo- ja stirtymäsäännökset. 

Lain tultua voimaan kiinteän omaisuuden, 
alusrekisteriin merkityn aluksen ja sen kanssa 
samasta saatavasta ulosmitatun lastin sekä rekiste
röidyn ilma-aluksen pakkohuutokaupan toimit
taisi aina ulosottomies. Kuitenkin niissä tapauk
sissa, joissa ennen lain voimaantuloa täytäntöön
panoasiakirjat olisi toimitettu ulosotonhaltijalle 
edellä mainitun omaisuuden pakkohuutokaupan 
toimittamista varten, ulosotonhaltijan tehtävänä 
olisi pakkohuutokaupan saattaminen loppuun. 

1.3. Laki verojen ja maksujen penmtsestä 
ulosottotoimin annetun lain 5 ja 13 §:n 
kumoamisesta 

Verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoi
min annetun lain 5 §:ssä on säädetty ulosotto
miehen oikeudesta antaa saamisen periminen 
ulosottoapulaisen tehtäväksi sekä määrätä ulos
ottoapulainen suorittamaan ulosmittaus tai pak
komyynti. Koska ulosottomiehen oikeus antaa 
täytäntöönpanotehtäviä alaistensa suoritettavaksi 
järjestettäisiin muutetussa ulosottolain 1 luvun 2 
ja 4 §:ssä yhdenmukaisesti kaikkien täytäntöön
panomuotojen osalta, ehdotetaan 5 § kumotta
vaksi. 

Lain 13 §:ssä on säädetty velalliselta ulosotto
apulaiselle ja ulosottomiehelle perittävästä peri
mismaksusta. Kun virkamiesten oikeus virkasivu
tuloihin lakkaa ja ulosoton asianosaisilta perittäi
siin ulosottopalveluksista maksuja valtiolle, ehdo
tetaan 13 § kumottavaksi. 

Lain 13 §:n kumoaminen edellyttää muutoksia 
myös asetukseen verojen ja maksujen perimisestä 
ulosottotoimin. 
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1.4. Laki sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta 
annetun lain muuttamisesta 

Sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta anne
tun lain 7 §:ssä on säädetty ulosottomiehen oi
keudesta antaa sakon periminen ja muu täytän
töönpanotehtävä ulosottoapulaisen suoritettavak
si. Säännöstä ehdotetaan muutettavaksi ulosotto
lain 1 luvun 4 §:n muutoksen edellyttämällä 
tavalla. 

Lain 24 a §:ssä on säädetty tuomitun velvolli
suudesta suorittaa ulosottomiehelle ja ulosotto
apulaiselle sakon perimismaksu ja muita maksu
ja. Ulosoton palkkausjärjestelmän uudistuksen 
takia säännös ehdotetaan kumottavaksi. 

1.5. Laki leimaverolain 4 §:n muuttamisesta 

Elokuun 6 päivänä 1943 annetun leimavero
lain (662/43) 4 §:ssä on säädetty viranomaisista, 
joiden toimituskirjoista peritään leimaveroa. Kos
ka ehdotetun ulosottotoimesta annettavan lain 
mukaan paikallisten ulosottoviranomaisten toi
mituskirjoista perittäisiin valtiolle ainoastaan sa
notussa laissa tarkoitettuja maksuja, ehdotetaan 
leimaverolain 4 § muutettavaksi siten, että viran
omaisten luettelosta poistettaisiin paikalliset 
ulosottoviranomaiset. Luettelon viranomaisissa 
on mainittu sotaoikeudet. Koska sotaoikeudet 
nykyisen lainsäädännön mukaan eivät toimi rau
han aikana, maininta sotaoikeuksista ehdotetaan 
poistettavaksi pykälästä. 

1.6. Laki eräiden viranomaisten toimituskirjois
ta ja virkatoimista suoritettavain maksu
jen perusteista annetun lain 1 §:n muutta
misesta 

Lain 1 §:n 1 momentissa on säädetty viran
omaisista, joiden toimituskirjoista ja virkatoimis-

1. 

ta voidaan asetuksella säätää suoritettavaksi toi
mituskirjain lunastusta ja toimituspalkkioita. 
Säännöksestä ehdotetaan poistettavaksi ulosotto
viranomaiset. Samalla säännökseen ehdotetaan 
tehtäväksi eräitä aikaisemmasta lainsäädännöstä 
aiheutuvia teknisiä tarkistuksia. 

Muutos edellyttää muutoksia myös asetukseen 
t~imituskirjain lunastuksesta ja toimituspalkki
Olsta. 

2. Tarkemmat säännökset 

Ehdotetun ulosottotoimesta annettavan lain 
3 §:n 2 momentin nojalla säädettäisiin asetuksel
la ulosottotoiminnan järjestämisestä ja ulosotto
asiain työnjaosta kaupunginvoudinvirastossa ja 
nimismiespiirissä. Helsingin ulosottovirastosta 
olisi tarpeen säätää eri asetus. Ulosottotoimesta 
annettavan lain 6 §:n 3 momentin nojalla tulisi 
asetuksella säätää ulosotosta valtiolle aiheutuvien 
kustannusten korvaamiseksi valtiolle perittävien 
maksujen suuruudesta. 

Ulosottolakiin ehdotetun 6 luvun 1 §:n 1 mo
mentin ja 20 §:n nojalla ulosottoasetuksessa sää
dettäisiin täytäntöönpanon määräajoista ja tilitys
menettelystä ulosoton hakijalle. 

Luonnokset asetuksiksi on liitetty esityksen 
mukaan (liite 2). 

3. Voimaan tulo 

Ehdotetut lait on tarkoitus saattaa voimaan 1 
päivänä toukokuuta 1985 eli samanaikaisesti kun 
ulosottomiesten ja ulosottoapulaisten palkkauk
sesta tehtyä virkaehtosopimusta ryhdytään sovel
tamaan. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset: 

Laki 
ulosottotoimesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

Ulosotto-organisaatio 

1 § 
Ulosottotoimen ylin johto, ohjaus ja valvonta 

kuuluu oikeusministeriölle. 

2 § 
Ulosottotoimen piirihallintoviranomaisia ovat 

maistraatti ja lääninhallitus. 
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3 § 
Paikallisia ulosottoviranomaisia ovat kaupun

ginvoudinvirasto ja nimismies. Kaupunginvou
dinvirastona ja rikostuomioiden toimeenpanijana 
Helsingin kaupungissa on ulosottovirasto. Paikal
lisesta ulosottoviranomaisesta Ahvenanmaan 
maakunnassa on säädetty erikseen. 

Ulosottotoiminnan järjestämisestä ja ulosotto
asiain työnjaosta kaupunginvoudinvirastossa ja 
nimismiespiirissä säädetään asetuksella. 

Virat ja toimet 

4 § 
Kaupunginvoudinvirastossa voi olla peruspalk

kainen ensimmäisen kaupunginvoudin virka, pe
ruspalkkaisia kaupunginvoudin virkoja ja ylimää
räisiä kaupunginvoudin toimia. Helsingin ulos
ottovirastossa voi olla peruspalkkainen johtavan 
kaupunginvoudin virka. Kaupunginvoudinviras
ton päällikkönä toimii kaupunginvouti. Jos viras
tossa on kaksi tai useampia kaupunginvouteja, 
viraston päällikkönä on ensimmäinen kaupun
ginvouti. Helsingin ulosottoviraston päällikkönä 
on johtava kaupunginvouti. 

Nimismiehen ja apulaisnimismiehen toimesta 
nimismiespiirissä on säädetty erikseen. 

Lisäksi kaupunginvoudinvirastossa voi olla 
osastopäällikön, toimistopäällikön, apulaistoimis
topäällikön, notaarin, kanslianhoitajan, kirjaa
jan, apulaiskirjaajan, kirjanpitäjän, apulaiskirjan
pitäjän, arkistonhoitajan ja apulaisarkistonhoita
jan virkoja sekä ulosottoapulaisen, osastosihtee
rin, toimistosihteerin, kanslistin, kassanhoitajan, 
toimistovirkailijan, apulaiskanslistin, konekirjoit
tajan, toimistoapulaisen, virastomestarin ja vahti
mestarin toimia. Nimismiespiirissä voi olla edellä 
mainittuja virkoja ja toimia vastaavia toimia. 

Kaupunginvoudinvirastossa ja nimismiespiiris
sä voi olla myös ylimääräisiä toimenhaltijoita ja 
tilapäisiä toimihenkilöitä sekä työsopimussuh
teessa olevaa henkilökuntaa. 

Ulosottomaksut 

5 § 
Ulosotosta valtiolle aiheutuvien kustannusten 

korvaamiseksi ulosoton asianosaisilta ja muilta 

ulosottoviranomaisten palvelusten käyttäjiltä voi
daan periä valtiolle maksuja. 

Ulosoton asianosaisen maksuvelvollisuus alkaa 
asian ulosottoon saapumisesta. Ulosoton asiano
saisten maksuvelvollisuuden keskinäisestä järjes
tyksestä ja maksujen etuoikeudesta ulosotossa on 
voimassa, mitä ulosottolaissa on säädetty ulos
ottoasiain kuluista. Rahasaamisen periruisestä ve
lallinen on velvollinen suorittamaan maksun 
myös siinä tapauksessa, että saaminen ulosoton 
aikana on maksettu muulle kuin ulosottovirano
maiselle. 

Valtion viranomaiset ovat vapaat maksujen 
suorittamisesta. Valtion liikeyrityksiltä maksu pe
ritään. Sakko ja uhkasakko peritään maksuitta. 

6 § 
Maksujen suuruus on määrättävä siten, että 

niillä voidaan kattaa vähintään neljännes paikal
listen ulosottoviranomaisten kokonaiskustannuk
sista. Kustannukset on laskettava valtion maksu
perustelain (980/73) 2 §:n 1 momentissa sääde
tyllä tavalla. 

Maksut rahasaamisen periruisestä voidaan mää
rätä saamiselle kertyneeseen rahamäärään perus
tuen. Muusta täytäntöönpanosta ja palveluksesta 
perittävät maksut on määrättävä toimenpiteistä 
valtiolle keskimäärin aiheutuvien kustannusten 
perusteella. 

Tarkemmat säännökset maksujen suuruudesta 
annetaan asetuksella. 

Erinäisiä säännöksiä 

7 § 
Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöön

panosta annetaan asetuksella. 

8 § 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 

1985. Sillä kumotaan ulosottotoimesta 23 päivä
nä huhtikuuta 1976 annettu laki (343/76) ja 
Helsingin kaupungin ulosottovirastosta 24 päivä
nä elokuuta 1955 annettu laki (383/55) niihin 
myöhemmin tehtyine muutoksineen. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen 
täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. 
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2. Laki 
ulosottolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan ulosottolain 1 luvun 1 §:n 2 momentti, 3, 6 ja 7 §, 9 §:n 3 momentti, 10 §:n 2 

momentti ja 12 §:n 2 momentti, 4 luvun 22 ja 27 §, 5 luvun 10 §:n 1 momentti ja 14 §sekä 6 luvun 
2 §, 18 §:n 1 momentti ja 23 §, 

sellaisena kuin niistä ovat 1luvun 6 §ja 6 luvun 2 §osittain muutettuina 24 päivänä elokuuta 1955 
annetulla lailla (382/55) sekä 1 luvun 10 §:n 2 momentti, 5 luvun 10 §:n 1 momentti ja 6 luvun 
18 §:n 1 momentti 18 päivänä toukokuuta 1973 annetussa laissa (389/73), 

muutetaan 1 luvun 1 §:n 1 momentti, 2 §:n 2-4 momentti, 4 ja 5 § sekä 9 §:n 2 momentti, 4 
luvun 21 §, 23 §:n 1 momentti ja 32 §:n 2 momentti, 5 luvun 12, 13 ja 15-17 §, 6 luvun 1 §:n 1 
momentti sekä 19-21 §, 9 luvun 2 ja 4 § sekä 10 luvun 1 §:n 1 momentti ja 3 §, 

sellaisina kuin niistä ovat 1 luvun 2 §:n 2 ja 3 momentti ja 4 § sekä 6 luvun 1 §:n 1 momentti 29 
päivänä kesäkuuta 1961 annetussa laissa (366/61), 1 luvun 2 §:n 4 momentti 14 päivänä joulukuuta 
1979 annetussa laissa (899/79), 4 luvun 23 §:n 1 momentti ja 5 luvun 17 § 17 päivänä joulukuuta 
1948 annetussa laissa (963/48), 1 luvun 5 § muutettuna mainitulla 29 päivänä kesäkuuta 1961 
annetulla lailla ja 20 päivänä kesäkuuta 1963 annetulla lailla (319/63), 4 luvun 32 §:n 2 momentti 
mainitussa 18 päivänä toukokuuta 1973 annetussa laissa sekä 6 luvun 20 ja 21 § 16 päivänä 
joulukuuta 1966 annetussa laissa (644/66), sekä 

Iisätäiin 8 lukuun uusi 5 a § seuraavasti: 

1 luku 

Ulosottoviranomaisista 

1 § 
Ulosottoasioita käsittelee ja tutkii ulosotonhal

tija. Ulosotonhaltijana on lääninhallitus. Niissä 
kaupungeissa, joissa on raastuvanoikeus, ulos
otonhaltijana on maistraatti. 

2 § 

Kaupungissa, jossa on raastuvanoikeus, ulos
ottomiehenä on kaupunginvouti. Muualla ulos
ottomiehenä on nimismies. Jos kaupungissa tar
vitaan useampia kaupunginvouteja, määrätään 
näiden luku asetuksella. 

Ulosottomiehen apuna ulosottoasioissa on 
avustava ulosottomies. Avustavia ulosottomiehiä 
ovat ulosottoapulaisen toimen haltijat. Ulosotto
mies saa tarpeen vaatiessa antaa yksittäisen täy
täntöönpanotehtävän muun alaisensa viran- tai 
toimenhaltijan suoritettavaksi. Viran- tai toimen
haltijasta on tällöin voimassa, mitä avustavasta 
ulosottomiehestä on säädetty. Lisäksi ulosotto
mies voi tarvittaessa määrätä alaisensa viran- tai 
toimenhaltijan antamaan perimiskuitin joko 
ulosottomiehen tai avustavan ulosottomiehen 
puolesta sekä toimimaan 10 §:ssä mainittuna 
todistajana. 

3 4384010168 

Ulosottoasiain toimeenpanijasta Ahvenanmaan 
maakunnassa on säädetty erikseen. 

4 § 
Ulosottomies saa antaa saamisen perimisen tai 

muun täytäntöönpanotehtävän avustavan ulos
ottomiehen suoritettavaksi. Avustavasta ulosotto
miehestä on tällöin voimassa, mitä ulosottomie
hestä on säädetty. Avustava ulosottomies ei kui
tenkaan saa 

1J myydä ulos"" · attua kiinteää omaisuutta, 
alusrekisteriin merkttyä alusta, osuutta siihen tai 
·s-enlas · o evaa tavaraa, rekisteröityä ilma-alus
ta, linja- tai kuorma-autoa taikka perävaunua, 
huoneiston hallintaan oikeuttavaa asunto- tai 
kiinteistöosakeyhtiön osaketta eikä muutakaan 
ulosmitattua omaisuutta, jonka tiedetään olevan 
kiinnityksen taikka pantti- tai pidätysoikeuden 
nojalla velan vakuutena; eikä 

2) jakaa edellä 1 kohdassa mainitun omaisuu
den kauppahintaa tai muun omaisuuden kaup
pahintaa, milloin eri jakomenettely on 6 luvun 
3-5 §:n mukaan tarpeen. 

Ulosottomiehen on valvottava, että avustava 
ulosottomies täyttää 1 momentissa mainitun teh
tävänsä asianmukaisesti sekä noudattaa määräyk
siä ja hänelle annettuja ohjeita. Jos ulosottomies 
ei täytä valvontavelvollisuuttaan, hän on avusta
van ulosottomiehen ohella vastuussa siitä vahin
gosta, joka aiheutuu avustavan ulosottomiehen 
tekemästä virheestä tai laiminlyönnistä. 
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5 § 
Ulosotonhaltija saa määrätä tiettyä asiaa taikka 

tietynlaisia asioita tai toimituksia varten ulosotto
toimeen perehtyneen valtion viran- tai toimen
haltijan toimimaan tietyllä alueella omalla vas
tuullaan erityisenä ulosottomiehenä. Erityisestä 
ulosottomiehestä on voimassa, mitä ulosottomie
hestä on säädetty. Hän ei kuitenkaan saa antaa 
täytäntöönpanotehtävää avustavan ulosottomie
hen suoritettavaksi eikä toimittaa 4 §:n 1 mo
mentin 1 tai 2 kohdassa mainitun omaisuuden 
myymistä tai kauppahinnan jakoa, ellei hänelle 
ole sellaista oikeutta erikseen annettu. 

Ulosotonhaltijan on peruutettava 1 momentin 
nojalla antamansa määräys, milloin siihen on 
syytä. 

9 § 

Ulosottomiehen on heti ilmoitettava esteelli
syydestään ulosotonhaltijalle, jonka on määrättä
vä hänen sijaansa toinen ulosottomies. Ulosoton
haltijan päätökseen esteellisyysasiassa ei saa hakea 
muutosta valittamalla. 

4 luku 

Ulosmittauksesta 

21 § 
Kiinteä omaisuus on julistettava ulosmittausti

laisuudessa ulosmitatuksi. Ulosmitattu omaisuus 
on arvioitava, kukin kiinteistö erikseen. Arvioin
nissa saadaan tarvittaessa käyttää apuna asiantun
tijoita. 

23 § 
Kun ulosottomies ulosmittaa kiinteää omai

suutta, hänen on samalla tarvittaessa vaadittava 
velalliselta ne asiakirjat, jotka todistavat tämän 
omistusoikeuden taikka antavat selvitystä rasit
teesta (servituutista), nautiotaoikeudesta tai oi
keudesta tuloon tai muuhun etuun, mikä omai
suudesta on suoritettava. Hänen on otettava 
haltuunsa velallisen hallussa mahdollisesti olevat, 
ulosmitattuun omaisuuteen kiinnitetyt velkakir
jat. Jos ulosotonhaltija on julistanut kiinteistön 
ulosmitatuksi, ulosottomiehen on vaadittava 
edellä mainitut asiakirjat. 

32 § 

Tontinvuokraoikeuteen sovelletaan tämän lain 
kiinteää omaisuutta koskevia säännöksiä siitä 

riippumatta, rasittaako sitä kiinnitys vai ei. Muu
hunkin 1 momentissa tarkoitettuun omaisuuteen 
sovelletaan niin ikään kiinnityksistä riippumatta 
tämän luvun 28 §:n kiinteistöä koskevia säännök-
Slä. 

5 luku 

Ulosmitatun omaisuuden rahaksi muuttamisesta 

12 § 
Kiinteistön omistaja ja se, jolla on käyttöoi

keus kiinteistöön, ovat velvollisia sallimaan kiin
teistön esittelyn sopivana aikana ennen huuto
kauppaa. 

Mitä 1 momentissa on säädetty, sovelletaan 
myös huoneistoon, jonka hallintaan asunto- tai 
kiinteistöosakeyhtiön osakkeet oikeuttavat. 

13§ 
Kiinteistön pakkohuutokauppa pidetään huu

tokaupan toimittajan virkahuoneessa, myytävällä 
kiinteistöllä tai huutokaupan toimittajan erikseen 
määräämässä paikassa kiinteistön sijaintipaikka
kunnalla. 

15 § 
Jos useita eri ulosottomiesten toimialueilla ole

via kiinteistöjä on 36 §:n mukaan myytävä samal
la kertaa, huutokauppa pidetään siellä, missä 
arvokkaimmaksi arvioitu kiinteistö on. 

16 § 
Jos kiinteän omaisuuden ulosmitannut ei saa 

myydä omaisuutta, hänen on toimitettava ulos
mittauspöytäkirja ja velalliselta 4 luvun 23 §:n 
nojalla saadut asiakirjat huutokaupan toimittajal
le. 

17 § 
Huutokaupan toimittajan on hankittava rasi

tustodistus kiinteistöstä sekä velallisen omistusoi
keuden taikka kiinteistöön kiinnitetyn tai rekiste
röidyn oikeuden selvittämiseksi tarpeelliset asia
kirjat tuomioistuimelta tai 4 luvun 23 §:n 2 
momentissa tarkoitetussa tapauksessa kauppa- ja 
teollisuusministeriöitä sekä maalaiskiinteistöstä 
ote maarekisteristä. Ulosottomiehellä on oikeus 
vaatia huutokaupan hakijalta ennakolta varat 
pakkohuutokaupassa tarvittavien asiakirjojen 
hankkimista, huutokaupan kuuluttamista ja toi
mittamista varten. 
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6 luku 

Ulosmittauksesta kertyneitten varain tilityksestä 
Ja jakamisesta 

1 § 
Menettelystä, jonka mukaan ulosotossa kerty

neet rahavarat ja toiselle annettavaksi tuomittu 
tavara tiliterään velkojalle, säädetään asetuksella. 

19 § 
Jos asianosainen sitä vaatii, 17 tai 24 §:n 

mukaisesti lääninrahastoon talletetut varat on 
pantava ulosotonhaltijan hyväksymään rahalai
tokseen korkoa kasvamaan. Koron saa se, jolle 
varat määrätään maksettavaksi. 

20 § 
Määräajasta, jonka kuluessa ulosotto on toi

meenpantava ja tilitys tehtävä, säädetään asetuk
sella. 

21 § 
Jos ulosottomies laiminlyö velvollisuutensa toi

mittaa ulosotto säädetyssä määräajassa, hän on 
vastuussa täytäntöönpanon viipymisestä aiheutu
vasta vahingosta. 

8 luku 

Ulosottoasiain kuluista 

5 a § 
Ulosotosta valtiolle aiheutuvien kustannusten 

korvaamiseksi perittävistä maksuista säädetään 
erikseen. 

9 luku 

Muutoksen hakemisesta ulosottomiehen menet
telyyn 

2 § 
Määräaika ulosmittauksesta valittamiseen on 

kaksikymmentä päivää. Määräaika lasketaan ve
lalliselle siitä päivästä, jona ulosmittaus on päät
tynyt tai 4 luvun 18 §:ssä tarkoitetussa tapaukses-

sa velallisen luona toimeenpantu sekä velkojalle 
siitä päivästä, jona hän sai ulosmittauksesta tie
don. 

4 § 
Määräaika irtaimen omaisuuden kauppahin

nan jakamisesta valittamiseen 6 luvun 3 §:ssä 
mainituissa tapauksissa on kaksikymmentä päi
vää. Määräaika lasketaan päivästä, jona jakoluet
telo on 6 luvun 3 tai 4 §:n mukaisesti pantu 
esille. Jos on pidetty 6 luvun 5 §:n mukainen 
kokous, määräaika lasketaan kokouspäivästä. 

10 luku 

Muutoksen hakemisesta ulosottoasiassa annet
tuun päätökseen 

1 § 
Muutosta ulosotonhaltijan päätökseen ulos

ottoasiassa haetaan hovioikeudelta valittamalla. 
Kun ulosotonhaltija ratkaisee asian lopullisesti, 
sen on samalla ilmoitettava muutoksenhakuoi
keudesta ja siitä, mitä puhevallan säilyttämiseksi 
on noudatettava. 

3 § 
Ulosotonhaltijan lopullisesta toimesta, joka on 

julkipanolla ilmoitettu ja koskee 2 luvussa mai
nittua asiaa, tai ulosotonhaltijan antamasta pää
töksestä sellaisen valituksen johdosta, joka on 
tehty ulosmittauksesta tai 9 luvun 3 ja 4 §:ssä 
mainitusta huutokaupasta tai kauppahinnan ja
kamisesta, valitetaan hovioikeuteen. Määräaika 
on kolmekymmentä päivää siitä päivästä, jona 
ulosotonhaltijan päätös annettiin. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 
1985. 

Jos täytäntöönpanoasiakirjat kiinteän omaisuu
den, alusrekisteriin merkityn aluksen, sen kanssa 
samasta saatavasta ulosmitatun lastin tai rekiste
röidyn ilma-aluksen pakkohuutokaupan toimitta
mista varten on toimitettu ulosotonhaltijalle en
nen tämän lain voimaantuloa, ulosotonhaltijan 
tehtävänä on toimittaa pakkohuutokauppa. 
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3. 
Laki 

veroJen ja maksujen periruisestä ulosottotoimin annetun lain 5 Ja 13 §:n kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Täten kumotaan verojen ja maksujen perimi

sestä ulosottotoimin 29 päiväna kesäkuuta 1961 
annetun lain (367 /61) 5 ja 13 §, näistä 13 § 
sellaisena kuin se on 30 päivänä maaliskuuta 
1973 annetussa laissa (274/73). 

4. 

2 § 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 

1985. 

Laki 
sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta 20 päivänä kesäkuuta 1963 annetun lain (318/63) 

24 a §, sellaisena kuin se on 6 päivänä maaliskuuta 1979 annetussa laissa (397 /79), ja 
muutetaan 7 §, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 21 päivänä heinäkuuta 1977 annetulla 

lailla (596/ 77), näin kuuluvaksi: 

7 § 
Ulosottomies saa antaa tässä laissa tarkoitetun 

täytäntöönpanon avustavan ulosottomiehen teh
täväksi. Avustavalla ulosottomiehellä on tällöin 
ulosottolain 1 luvun 4 §:n 1 momentin mukai
nen toimivalta ja oikeus haastaa sakotettu muun
tarangaistuksen määräämistä koskevaan oikeu-

denkäyntiin sekä muuntorangaistuksen maaraa
misen jälkeen ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin 
tuomitun toimittamiseksi rangaistustaan suoritta
maan. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 
1985. 
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5 . 
Laki 

leimaverolain 4 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain 
4 §:ään sisältyvät viides ja kuudes viranomaisten ryhmä, 

sellaisina kuin ne ovat, viides viranomaisten ryhmä 7 päivänä kesäkuuta 1978 annetussa laissa 
(416/78) ja kuudes viranomaisten ryhmä 1 päivänä joulukuuta 1978 annetussa laissa (916/78), näin 
kuuluviksi: 

4 § 
Viranomaiset, joiden toimituskirjoista leimave

roa on suoritettava, luetaan leiman määrän puo
lesta kuuteen ryhmään seuraavasti: 

5 ryhmä: 

sekä niiden puheenjohtajat, maistraatit sekä jul
kiset notaarit. 

6 ryhmä: 
Kaupunginviskaalit ja Ahvenanmaan maakun

nan maakunnansyyttäjä. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 
Maa-, vesi-, kihlakunnan- ja raastuvanoikeudet 1985. 

6. 
Laki 

eräiden viranomaisten toimituskirjoista ja virkatoimista suoritettavain maksujen perusteista annetun 
lain 1 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan eräiden viranomaisten toimituskirjoista ja virkatoi
mista suoritettavain maksujen perusteista 17 päivänä lokakuuta 1942 annetun lain 1 §:n 1 momentti, 
sellaisena kuin se on 27 päivänä joulukuuta 1968 annetussa laissa (717 1 68), näin kuuluvaksi: 

1 § 
Oikeuslaitokseen kuuluvain viranomaisten, 

maistraattien, julkisten notaarien, lääninvirka
kunnan maalla olevain virkamiesten, poliisilaitos
ten viranomaisten, radiolaitteiden tarkastajain ja 
katsastajain, merentutkimuslaitoksen, Helsingin, 
Jyväskylän ja Oulun yliopistojen, eläinlääketie
teellisen korkeakoulun, teknillisen korkeakoulun, 
valtion oppi- ja merenkulkukoulujen, teknillisten 
oppilaitosten, kiinteistönvälittäjälautakunnan, 

Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 1984 

kansa- ja oppikouluhallinnon virkamiesten Ja 
maatalouspiirien piiripäälliköiden toimitus
kirjoista, mikäli niistä ei ole säädetty suoritetta
vaksi ainoastaan leimaveroa, voidaan säätää otet
tavaksi lunastusta sekä mainittujen viranomaisten 
virkatoimista toimituspalkkiota. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 
1985. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Oikeusministeri Christoffer Taxell 
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Lzite 1 

2. 
Laki 

ulosottolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan ulosottolain 1 luvun 1 §:n 2 momentti, 3, 6 ja 7 §, 9 §:n 3 momentti, 10 §:n 2 

momentti ja 12 §:n 2 momentti, 4 luvun 22 ja 27 §, 5 luvun 10 §:n 1 momentti ja 14 §sekä 6 luvun 
2 §, 18 §:n 1 momentti ja 23 §, 

sellaisena kuin niistä ovat 1luvun 6 §ja 6 luvun 2 § osittain muutettuina 24 päivänä elokuuta 1955 
annetulla lailla (382/55) sekä 1 luvun 10 §:n 2 momentti, 5 luvun 10 §:n 1 momentti ja 6 luvun 
18 §:n 1 momentti 18 päivänä toukokuuta 1973 annetussa laissa (389/73), 

muutetaan 1 luvun 1 §:n 1 momentti, 2 §:n 2-4 momentti, 4 ja 5 § sekä 9 §:n 2 momentti, 4 
luvun 21 §, 23 §:n 1 momentti ja 32 §:n 2 momentti, 5 luvun 12, 13 ja 15-17 §, 6 luvun 1 §:n 1 
momentti sekä 19-21 §, 9 luvun 2 ja 4 § sekä 10 luvun 1 §:n 1 momentti ja 3 §, 

sellaisina kuin niistä ovat 1 luvun 2 §:n 2 ja 3 momentti ja 4 § sekä 6 luvun 1 §:n 1 momentti 29 
päivänä kesäkuuta 1961 annetussa laissa (366/61), 1 luvun 2 §:n 4 momentti 14 päivänä joulukuuta 
1979 annetussa laissa (899/79), 1 luvun 5 § muutettuna mainitulla 29 päivänä kesäkuuta 1961 
annetulla lailla ja 20 päivänä kesäkuuta 1963 annetulla lailla (319/63), 4luvun 23 §:n 1 momentti ja 
5 luvun 17 § 17 päivänä joulukuuta 1948 annetussa laissa (963/48), 4 luvun 32 §:n 2 momentti 
mainitussa 18 päivänä toukokuuta 1973 annetussa laissa sekä 6 luvun 20 ja 21 § 16 päivänä 
joulukuuta 1966 annetussa laissa (644/66), sekä 

lisätään 8 lukuun uusi 5 a § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

1 luku 

Ulosottoviranomaisista 

Ulosottoasioita käsittelee ja tutkii ulosotonhaltija 
(ylieksekuuttori), jona maalla on Keisarin ja 
Suuriruhtinaan käskynhaltija kukin läänissään, ja 
kaupungissa maistraatti. 

Maaseuduksi luetaan tässä laissa maalaisoikeu
den alainen kaupunktkin. 

1 § 

2 § 

Ulosottomiehenä on nimismies, kukin piiris
sään ja sellaisessa kaupungissa, johon hänet on 
määrätty ulosottomieheksi, ja kaupungissa muu
ten kaupunginvouti sekä heidän sijaansa tämän 
lain nojalla määrätty henkilö. Jos kaupungissa 
tarvitaan useampia kaupunginvouteja, määrätään 
näiden luku ja toimiala asetuksella. 

Ulosottomiehen apuna ulosottoasioissa on 
ulosottoapulainen. Maalla toimii ulosottoapulai
sena lääninhallituksen määräämä poliisimies tai 

Ulosottoasioita käsittelee ja tutkii ulosotonhal
tija. Ulosotonhalttj"ana on lääninhallitus. Niissä 
kaupungeissa, joissa on raastuvanoikeus, ulos
otonhaltijana on maistraatti. 

(2 mom. kumotaan) 

Kaupungissa, jossa on raastuvanoikeus, ulos
ottomiehenä on kaupunginvouti. Muualla ulos
ottomiehenä on nimismies. Jos kaupungissa tar
vitaan useampia kaupunginvouteja, määrätään 
näiden luku asetuksella. 

Ulosottomiehen apuna ulosottoasioissa on 
avustava ulosottomies. Avustavia ulosottomiehiä 
ovat ulosottoapulaisen toimen haltijat. Ulosotto-
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Voimassa oleva laki 

muu henkilö. Kaupungissa ulosottoapulaisen 
määrää maistraatti. Lääninhallituksen ja maist
raatin tulee peruuttaa antamansa määräys, mil
loin siihen on syytä. 

Ulosottoasiain toimeenpanijasta Ahvenanmaan 
maakunnassa ja Helsingin kaupungissa on laissa 
erikseen säädetty. 

Ehdotus 

mies saa tarpeen vaatiessa antaa yksittäisen täy
täntöönpanotehtävän muun alaisensa viran- tai 
toimenhaltijan suon.tettavaksi. Viran- tai toimen
haltzjasta on tällöin voimassa, mitä avustavasta 
ulosottomiehestä on säädetty. Lisäksi ulosotto
mies voi tarvittaessa määrätä alaisensa viran- tai 
toimenhaltijan antamaan pen.miskuitin joko 
ulosottomiehen tai avustavan ulosottomiehen 
puolesta sekä toimimaan 10 §:ssä mainittuna 
todistajana. 

Ulosottoasiain toimeenpanijasta Ahvenanmaan 
maakunnassa on säädetty enkseen. 

3 § 
jos nähdään että sellainen ulosottoviranomais

ten järjestely kuin 1 ja 2 §:ssä on kaupungeille 
säädetty, jossakin kaupungissa ei ole sopiva toi
meenpanna olkoon toistaiseksi asianomainen 
Keisan·n ja Suuriruhtinaan käskynhaltija ulos
otonhaltijana kaupungissakin sekä maistraatti 
ulosottomiehenä. Siitä annetaan määräys erityi
sellä armollisella asetuksella. 

(Kumotaan) 

4 § 
Nimismies saa erityistä asiaa varten panna 

sijaansa ulosottomieheksi apulaisnimismiehen tai 
jonkun muun, lääninhallituksen siihen toimeen 
määräämän henkilön; älköön nimismies kuiten
kaan panko toista myymään ulosmitattua kiinte
ätä omaisuutta, laivaa tahi laivassa olevaa tava
raa, ilma-alusta taikka linja-autoa eikä jakamaan 
niiden hintaa, eikä myöskään jakamaan muun 
ulosmitatun omaisuuden hintaa, milloin 6 luvun 
3 §:n mukaan eri jakomenettely on tarpeen. 

Jos nimismies on pannut toisen sijaansa ulos
ottomieheksi, hänen tulee, niinkuin asetuksessa 
tarkemmin säädetään, valvoa, että tämä ulosotto
mies asianmukaisesti täyttää velvollisuutensa ja 
noudattaa annettuja määräyksiä. Jollei nimismies 
täytä valvontavelvollisuuttaan, hän on itse vas
tuussa tilinteosta ja siitä vahingosta, joka aiheu
tuu ulosottomiehen tekemästä virheestä tai lai
minlyömisestä. 

Ulosottomies saa antaa saamisen pen.misen tai 
muun täytäntöönpanotehtävän avustavan ulos
ottomiehen suon.tettavaksi. Avustavasta ulosotto
miehestä on tällöin voimassa, mitä ulosottomie
hestä on säädetty. Avustava ulosottomies ei kui
tenkaan saa 

1) myydä ulosmitattua kiinteää omaisuutta, 
alusrekisteni"n merkittyä alusta, osuutta szihen tai 
sen lastina olevaa tavaraa, rekisteröityä ilma-alus
ta, linja- tai kuorma-autoa tazkka perävaunua, 
huoneiston hallintaan ozkeuttavaa asunto- tai 
kiinteistöosakeyhtiön osaketta ezkä muutakaan 
ulosmitattua omaisuutta, jonka tiedetään olevan 
kiinnityksen tazkka pantti- tai pidätysozkeuden 
nojalla velan vakuutena; etkä 

2) jakaa edellä 1 kohdassa mainitun omaisuu
den kauppahintaa tai muun omaisuuden kaup
pahintaa, milloin eri jakomenettely on 6 luvun 
3-5 §:n mukaan tarpeen. 

Ulosottomiehen on valvottava, että avustava 
ulosottomies täyttää 1 momentissa mainitun teh
tävänsä asianmukaisesti sekä noudattaa määräyk
siä ja hänelle annettuja ohjeita. jos ulosottomies 
ei täytä valvontavelvollisuuttaan, hän on avusta
van ulosottomiehen ohella vastuussa siitä vahin
gosta, joka aiheutuu avustavan ulosottomiehen 
tekemästä virheestä tai laiminlyönnistä. 
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Lääninhallitus saa erityistä asiaa tai entytstä 
laatua olevia asioita tahi toimituksia taikka ni
mismiespiiriä tai siihen kuuluvaa aluetta varten 
määrätä apulaisnimismiehen tahi muun sopivan 
henkilön olemaan omalla vastuullaan ulosotto
miehenä nimismiehen sijassa. 

5 § 

Ulosottomiehestä, joka on määrätty 1 momen
tin mukaisesti, on voimassa mitä nimismiehestä 
ulosottomiehenä on säädetty; sellainen ulosotto
mies ei kuitenkaan, ellei määräyksessä ole häntä 
siihen nimenomaan oikeutettu, saa panna toista 
sijaansa eikä toimittaa 4 §:ssä mainittua ulos
mitatun omaisuuden myymistä tai hinnan jaka
mista. 

Maistraatti ulosotonhaltijana saa, milloin ulos
mittausten tilapäinen lisääntyminen tai muut 
syyt välttämättömästi vaativat, määräajaksi taikka 
erityistä asiaa tahi erityistä laatua olevia toimituk
sia varten määrätä eri ulosottomiehen, josta sil
loin on voimassa, mitä kaupunginvoudista sääde
tään, kuitenkin siten, ettei hän saa panna toista 
sijaansa ulosottomieheksi. 

Ulosotonhaltijan tulee peruuttaa 1 ja 3 mo
mentissa mainittu määräys, milloin siihen on 
syytä. 

Ulosottomies voi määrätä ulosottoapulaisen 
tiedoksiantamaan ulosottoasiassa annettuja pää
töksiä, asiakirjoja, kieltoja ja ilmoituksia sekä 
noutamaan maksukiellon tai ulosmittauksen pe
rusteella kertyneitä varoja. Muista ulosottoapulai
sen tehtävistä säädetään asetuksella. 

jos ulosottomies on määrännyt ulosottoapulai
sen suorittamaan 5 momentissa sanottua toi
meenpanotehtävää, hänen tulee, niinkuin ase
tuksessa tarkemmin säädetään, valvoa, että ulos
ottoapulainen toimittaa tehtävänsä täsmällisesti 
sekä noudattaa häntä koskevia määräyksiä ja 
hå'nelle annettuja ohjeita. jollei ulosottomies tå'y
tä valvontavelvollisuuttaan, hän on itse vastuussa 
siitä vahingosta, joka aiheutuu ulosottoapulaisen 
tekemästä virheestä tai laiminlyömisestä. 

Ulosottoapulaisen toimivallasta sakkoa, eräitä 
muita rikosoikeudellisia seuraamuksia ja valtiolle 
maksettaviksi tuomittuja korvauksia täytäntöön
pantaessa samoin kuin veroja, julkisia maksuja ja 

Ehdotus 

Ulosotonhalttja saa määrätä tiettyä asiaa taikka 
tietynlaisia asioita tai toimituksia varten ulosotto
toimeen perehtyneen valtion viran- tai toimen
halttjan toimimaan tietyllä alueella omalla vas
tuullaan erityisenä ulosottomiehenä. En'tyisestä 
ulosottomiehestä on voimassa, mitä ulosottomie
hestä on säädetty. Hän ei kuitenkaan saa antaa 
täytäntöönpanotehtävää avustavan ulosottomie
hen suon'tettavaksi eikä toimittaa 4 §:n 1 mo
mentin 1 tai 2 kohdassa mainitun omaisuuden 
myymistä tai kauppahinnan jakoa, ellei hänelle 
ole sellaista ozkeutta enkseen annettu. 

Ulosotonhaltijan on peruutettava 1 momentin 
nojalla antamansa määräys, milloin siihen on 
syytä. 
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muita julkisoikeudellisia tai niihin rinnastettavia 
rahasaamisia perittäessä on säädetty erikseen. 

Ehdotus 

6 § 
jos kaupungissa maistraatti on ulosottomiehe

nä nzin olkoon ozkeutettu samalla vastuulla ja 
szllä rajoituksella, kuin kruununvoudzlle 4 §:ssä 
on määrätty, erityistä asiaa varten ulosottomie
heksi panemaan sijaansa toisen, jonka Keisarin ja 
Suuriruhtinaan käskynhaltzj"a on hyväksynyt. 

Keisan·n ja Suunruhtinaan käskynhaltija saa
koon, mzlloin katsoo sopivaksi äsken mainitulla 
rajoituksella, määrätä jonkun maistraatin jäsenen 
omalla vastuullaan olemaan ulosottomiehenä 
maistraatin szj"assa. Sellainen määräys peruutetta
koon, mzlloin syytä on. 

Kaupunginvouti saa szllä vastuulla, mikä 1 
momentissa on maistraatista säädetty, en"tyistä 
asiaa varten panna szjaansa ulosottomieheksi toi
sen henkzlön, jonka maistraatti on hyväksynyt. 
Älköön kaupunginvouti kuitenkaan panko toista 
jakamaan ulosmitatun irtaimen omaisuuden hin
taa, mzlloin 6 luvun 3 §:n mukaan en· jakome
nettely on tarpeen. 

(Kumotaan) 

7 § 
Kun maistraatti on ulosottomiehenä'ja mais

traatin jäsen omalla vastuullaan pitää ulosotto
miehentointa, noudatettakoon heihin nähden 
mitä tässä laissa kaupunginvoudista sanotaan, 
ellei en.tyisesti toisin säädetä. 

Kun ilmaantuu jäävi kruununvoudille tahi 
kaupunginvoudille, antakoon hän heti siitä tie
don ulosotonhaltijalle, joka, jos havaitsee jäävin 
lailliseksi, jäävillisen sijaan määrää toisen ulos
ottomiehen. Päätöksestä, jonka ulosotonhaltija 
jääviasiasta antaa, älköön valitusta tehtäkö. 

9 § 

jos kaupungissa maistraatti on ulosottomiehe
nä, olkoon maistraatinjäsen samojen jäävien alai
nen kuin edellä on mainittu. jäävin tutkimisesta, 
ja jäävittömän jäsenen määräämisestä olkoon laki 
se, mikä maistraatista semmoisen tapauksen va
ralta on yleensä säädetty. 

4 4384010168 

(Kumotaan) 

Ulosottomiehen on heti zlmoitettava esteelli
syydestään ulosotonhaltijalle, jonka on määrättä
vä hänen szjiumsa toinen ulosottomies. Ulosoton
haltijan päätökseen esteellisyysasiassa ei saa hakea 
muutosta valittamalla. 

(3 mom. kumotaan) 
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10§ 

jos toimituksen tekee maistraatti, ei todistajaa 
tarvita. 

(2 mom. kumotaan) 

12 § 

Mitä tässä on säädetty siitä että ulosotonhaltija 
saa tuomita ulosottomiehen eroteltavaksi virkan
sa toimittamzsesta tahi muuten pztå'ä häntä siitä 
erillå'än, sitä älköön sovellettako ulosottomiehenä 
olevaan mazstraattiin, eikä myöskään siksi mää
rättyyn mazstraatinjäseneen enemmälti, kuin että 
hänet saa erottaa ulosottomiehentoimestansa. 

(2 mom. kumotaan) 

4 luku 

Ulosmittauksesta 

21 § 
Jos kiinteä omaisuus ulosmitataan, kirjoitta

koon ulosottomies pöytäkirjaan julkilausuman, 
että omaisuus on ulosmitattu; ja jos omazsuus on 
maalla eikä sen myymzseen sen mukaan kuin 5 
luvussa sanotaan, tule tapahtua itse tzlalla on 
ulosottomiehen tehtävä siitä selitelmä ja arvio. 
Arvioon nähden noudatettakoon mitä ennen ir
taimen omazsuuden arviosta on sanottu. jos use
ampia maalazskzinteistöjä yht'azkaa ulosmitataan, 
ja jos ne ovat myytävät muualla kuin jossakin 
mistä, seliteltäköön ja arvioitakoon ne kukin 
erikseen. 

Kzi'nteä omazsuus on julzstettava ulosmittausti
laisuudessa ulosmitatuksi. Ulosmitattu omazsuus 
on arvioitava, kukin kiintezstö erikseen. Arvioin
nissa saadaan tarvittaessa käyttää apuna aszizntun
tijoita. 

22 § 
jos ulosotonhaltija 2 luvun 17 §:n mukaan on 

julistanut maalla olevan kiinteistön ulosmitatuk
si, ja jos myyminen ei ole toimitettava itse tzlalla, 
måä'rå'tköön hän ulosottomiehen selittelemään ja 
arvioimaan sen. Sama olkoon laki kaupungissa 
olevasta kiinteistöstä, mzlloin se 5 luvun 15 §:n 
mukaan on myytävä yhdessä maalazskiinteistön 
kanssa. 

(Kumotaan) 

.23 § 
Kun ulosottomies ulosmittaa kiinteän omat

suuden, nzin myös kun hän 22 §:n mukaan 
ulosotonhaltzjizn käskystä tekee sellazsen omai
suuden selitelmää ja arviota, vaatikoon hän velal
liselta ne asiakirjat, jotka todistavat tämän omis
tusoikeuden tahi antavat valaistusta rasitteesta 

Kun ulosottomies ulosmittaa kiinteää omai
suutta, hänen on samalla tarvittaessa vaadittava 
velalliselta ne asiakirjat, jotka todistavat tämän 
omistusoikeuden tazkka antavat selvitystä rasit
teesta (servituutista), nautintaozkeudesta tai oi
keudesta tuloon tai muuhun etuun, mikä omai-
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(servituutista), nautinto-oikeudesta tahi oikeudes
ta tuloon tai muuhun etuun, mikä omaisuudesta 
on suoritettava. Jos ulosotonhaltija on julistanut 
kiinteän omaisuuden ulosmitatuksi ja jos selitel
mää ja arviota ei tarvita, olkoon paikkakunnan 
ulosottomiehen asia velalliselta vaatia edellä mai
nitut kirjat. 

Ehdotus 

suudesta on suoritettava. Hänen on otettava 
haltuunsa velallisen hallussa mahdollisesti olevat, 
ulosmitatluun omaisuuteen kiinnitetyt velkakir
jat. Jos ulosotonhaltija on julistanut kiinteistön 
ulosmitatuksi, ulosottomiehen on vaadittava 
edellä mainitut asiakirjat. 

27 § 
Ulosottomiehen tulee, kun kiinteä omaisuus 

on ulosmitattu, heti timaittaa se ulosotonhaltijal
le ja samalla, jos velallinen ulosmittauksessa on 
määrännyt huutokauppapatkan minkuin 5 luvun 
13 §:ssä sanotaan, antaa siitäkin tieto. 

(Kumotaan) 

32 § 

Tontinvuokraoikeuteen sovelletaan tämän lain 
kiinteätä omaisuutta koskevia säännöksiä siitä 
riippumatta, rasittaako sitä kiinnitys vai ei. Muu
hunkin 1 momentissa tarkoitettuun omaisuuteen 
sovelletaan niin ikään kiinnityksistä riippumatta 
tämän luvun 28 §:nja 3 luvun 7 §:n 2 momentin 
kiinteistöä koskevia säännöksiä. 

Tontinvuokraoikeuteen sovelletaan tämän lain 
kiinteää omaisuutta koskevia säännöksiä siitä 
riippumatta, rasittaako sitä kiinnitys vai ei. Muu
hunkin 1 momentissa tarkoitettuun omaisuuteen 
sovelletaan niin ikään kiinnityksistä riippumatta 
t~män luvun 28 §:n kiinteistöä koskevia säännök
stä. 

5 luku 

Ulosmitatun omaisuuden rahaksi muuttamisesta 

10 § 
Kun on myytävä alusrekisteriin merkitty alus 

taikka rekisteröity tlma-alus, huutokaupan toi
mittaa maalla nimismies ja kaupungissa maist
raatti. Osuuden alukseen, aluksen lastina olevan 
tavaran sekä rekisteröidyn linja- tai kuorma
auton taikka perävaunun huutokaupan toimittaa 
asianomainen ulosottomies. jos kaupungissa on 
aluksen lasti ulosmitattu samasta saatavasta kuin 
itse alus, toimittaa kuitenkin maistraatti myös 
lastin myymisen. 

12 § 

(1 mom. kumotaan) 

Ulosmitatun, maalla olevan kiinteistön huuto- Kiinteistön omistaja ja se, jolla on käyttöoi-
kauppa tulee ulosotonhaltijan, taikka, jos huuto- keus kiinteistöön, ovat velvollisia sallimaan ktin
kauppa 13 §:n mukaan on pidettävä muualla teistön esittelyn sopivana atkana ennen huuto
kuin lääninkansliassa, paikkakunnan ulosotto- kauppaa. 
miehen toimittaa. Kaupungissa toimittakoon 
maistraatti kiinteän omaisuuden huutokaupan. 

Mitä 1 momentissa on säädetty, sovelletaan 
myös huoneistoon, jonka hallintaan asunto- tai 
kiinteistöosakeyhtiön osakkeet otkeuttavat. 
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13§ 
Maalla saakoon velallinen määrätä, pidetäänkö 

kiinteän omaisuuden huutokauppa lääninkansli
assa vai itse tilalla. Jos velallinen ilmoittaa toisen 
seudulla olevan paikan, olkoon myös lupa pitää 
huutokauppa siellä, jos ulosotonhaltija harkitsee 
paikan sopivaksi. 

Ellei velallinen ulosmittauksessa taikka, jos 
ulosotonhaltija 2 luvun 17 §:n mukaan on julis
tanut kiinteistön ulosmitatuksi, hänelle ennen 
asian ratkaisemista ole ilmoittanut huutokauppa
paikkaa, taikka jos on useampia, jotka saavat 
huutokauppapaikan määrätä, eivätkä he voi siitä 
sopia; ratkaiskoon ulosotonhaltija, missä huuto
kauppa on pidettävä. 

Kiinteistön pakkohuutokauppa pidetään huu
tokaupan toimittajan virkahuoneessa, myytävällä 
kiinteistöllä tai huutokaupan toimittajan err."kseen 
miiiiräåmåssä paikassa kzinteistön szj"aintipaz"kka
kunnalla. 

14 § 
Kaupungissa on kiinteän omaisuuden huuto

kauppa toimitettava maistraatin virkahuoneessa 
tai muussa paikassa, jossa kaupungin huutokaup
poja tavallisesti pidetään, taikka, jos maistraatti 
katsoo sen sopivammaksi itse kiinteistön alalla. 

(Kumotaan) 

15 § 
Kun eri ulosotonhaltijain piireihin kuuluvia 

kiinteistöjä tahi maalla ja kaupungissa olevia 
kiinteistöjä, jotka kuuluvat saman ulosotonhalti
jan pzirr.in, 36 §:n mukaan on myytävä samalla 
kertaa, niin toimitettakoon huutokauppa siellä 
missä päätaio tahi, ellei sellaista ole, kalliimmak-
si arvattu kiinteistö sijaitsee; jos se on maalla, 
pidettäköön huutokauppa lääninkansliassa. 

jos useita eri ulosottomiesten toimialueilla ole
via kiinteistöjä on 36 §:n mukaan myytävä samal
la kertaa, huutokauppa pidetään siellä, missä 
arvokkaimmaksi arvioitu kzinteistö on. 

16 § 
Jos ulosmitatun kiinteistön huutokauppa on 

ulosotonhaltijan toimitettava, taikka jos ulos
mittauksen tekijä ei ole oikeellinen myymistä 
toimittamaan; lähettäköön tämä ulosmittaukses
ta tehdyn pöytäkirjan ynnä omaisuuden selitel
män ja arvion, jos semmoinen 4 luvun mukaan 
on tehty, sekä 4 luvun 23 §:n mukaan velalliselta 
saadut asiakirjat sille, joka huutokaupan on pitä
vä. 

Jos kzinteän omaisuuden ulosmitannut ei saa 
myydä omaisuutta, hänen on toimitettava ulos
mittauspöytäkirja ja velalliselta 4 luvun 23 §:n 
nojalla saadut asiakirjat huutokaupan toimittajal
le. 

17 § 
Se, jonka toimitettava huutokauppa on, hank

kikoon rasitustodistuksen kiinteistöstä sekä velal
lisen omistusoikeuden vahvistamiseksi tahi kiin
teistöön kiinnitetyn tai rekisteröidyn oikeuden 
luonnon selvittämiseksi tarpeelliset ja vielä saa
matta olevat asiakirjat, jotka ovat oikeudelta tai, 

Huutokaupan tozmzttajan on hankittava rasi
tustodistus kiinteistöstä sekä velallisen omistusoi
keuden taz"kka kiinteistöön kiinnitetyn tai rekiste
röidyn oikeuden selvittämiseksi tarpeelliset asia
kirjat tuomioistuimelta tai 4 luvun 23 §:n 2 
momentissa tarkoitetussa tapauksessa kauppa- ja 
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4 luvun 23 §:n 2 momentissa tarkoitetussa ta
pauksessa, kauppa- ja teollisuusministeriöitä saa
tavissa, niin myös, milloin maalaiskiinteistö on 
myytävä, tarpeellisen otteen maarekisteristä; kui
tenkin olkoon velkoja, jos huutokaupan toimitta
ja vaatii, velvollinen edeltä maksamaan asiakir
jain lunastamiseen tarpeelliset kulut. 

Ehdotus 

teollisuusministeriöitä sekä maalaiskiinteistöstä 
ote maarekisteristä. Ulosottomiehellä on oikeus 
vaatia huutokaupan hakijalta ennakolta varat 
pakkohuutokaupassa tarvittavien asiakirjojen 
hankkimista, huutokaupan kuuluttamista ja toi
mittamista varten. 

6 luku 

Ulosmittauksesta kertyneitten varain tilityksestä 
ja jakamisesta 

1 § 
Kun rahaa tai ulostuomittua tavaraa on ulos

mitattu taikka rahaa irtaimen omaisuuden ulos
mittauksen perusteella ulosottomiehelle kertynyt, 
tulee hänen, niin pian kuin mahdollista ja, ellei 
jäljempänä toisin säädetä tai velkoja ole pyytänyt 
kertyneitä varoja tilitettäviksi muulla tavoin, vii
meistään kahdeksantena päivänä sen jälkeen, 
kun ulosmittaus on saatettu loppuun tahi varoja 
sitä ennen kertynyt viiteentoistatuhanteen mark
kaan, antaa näistä varoista, niin pitkälle kuin 
niitä riittää, velkojalle maksu hänen saamises
taan. Jos on myönnetty odotusaikaa, niin kuin 5· 
luvun 9 §:ssä on sanottu, on kuitenkin laki sama, 
kuin jos rahat olisivat silloin tulleet. Pantinhalti
ja, joka 4 luvun 12 §:n mukaan on ilmoittanut 
tyytyvänsä ottamaan saamistansa ulosmitatun 
omaisuuden hinnasta, pääsköön samassa aJassa 
oikeuteensa. 

2 § 
jos kruununvouti tahi, 1 luvun 6 §:ssä maini

tussa tapauksessa, maistraatti on ulosottomiehek
si szj'aansa pannut muun miehen, täyttäköön 
kuitenkin itse mitä ulosottomiehen velvollisuu
teen edellä sanotun mukaan kuuluu, ellei ulos
mittauksen toimittajan tehtäväksi myöskin ole 
jätetty maksun antamista velkojalle, ja velkojatie 
siitä annettu tietoa. 

Sama olkoon laki kaupunginvoudista, joka on 
pannut sijaansa ulosottomieheksi toisen henki
lön. 

Menettelystå~ jonka mukaan ulosotossa kerty
neet rahavarat ja toiselle annettavaksi tuomittu 
tavara tilitetään velkojalle, säädetään asetuksella. 

(Kumotaan) 

18 § 
Kauppasummaa lääninkansliassa jaettaessa vel

kojatie tulevat rahat, joita velkoja ei nosta ja joita 
(Kumotaan) 
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1 §:n 3 momentin mukaan ei hänelle lähetetä, 
talletetaan lääninrahastoon. jos jako on tapahtu
nut muualla kuin lääninkansliassa eikä velkoja 
neljän vzikon kuluessa nouda varoja, on laki 
sama. 

Ehdotus 

19 § 
Rahat, jotka 17 ja 18 §:n mukaan ovat läänin

rahastossa talletettavat, pantakoon, jos joku oi
keudenosallinen vaatii, ulosotonhaltijan hyväk
syttävään pankkilaitokseen, siellä pidettäväksi 
korkoa kasvamassa niin kauvan kuin ulosotonhal
tija määrää; ja tulkoon korko sille, joka havaitaan 
oikeutetuksi rahat saamaan. 

jos asianosainen sitä vaatzi, 17 tai 24 §:n 
mukaisesti lääninrahastoon talletetut varat on 
pantava ulosotonhaltijan hyväksymäå"n rahalai
tokseen korkoa kasvamaan. Koron saa se, jolle 
varat määrätään maksettavaksi. 

20 § 
Ulosmittaus on toimitettava ja, jos irtainta 

omaisuutta on ulosmitattu, se on myytävä kah
dessa kuukaudessa siitä, kun ulosottomies on 
ottanut vastaan 3 luvun 21 ja 22 § :ssä tarkoitetut 
asiakirjat. Jos velkoja antaa velalliselle maksuai
kaa taikka täytäntöönpanoa kohtaa este, myymi
nen on toimitettava mainitussa määräajassa mak
suajan päättymisestä tai esteen lakkaamisesta lu
kien. Maksuajasta sekä esteestä on heti tehtävä 
merkintä ulosottoasiain päiväkirjaan. 

Milloin ulosottomies säädetyssä järjestyksessä 
panee toisen sijaansa ulosottomieheksi erityisessä 
asiassa, hänen on kolmessa päivässä siitä, kun 
hän on ottanut vastaan asiaa koskevat asiakirjat, 
annettava tai lähetettävä asiakirjat sijaiselleen. 

Määräajasta, jonka kuluessa ulosotto on toi
meenpantava ja tzlitys tehtävä, säädetään asetuk
sella. 

21 § 
Jos ulosottomies laiminlyö velvollisuutensa toi

mittaa täytäntöönpano 20 §:ssä säädetyssä mää
räajassa, hän on vastuussa täytäntöönpanon vii
pymisestä aiheutuvasta vahingosta. 

Milloin ulosottomies en.tyisessä asiassa panee 
toisen sijaansa ulosottomieheksi, hän on itse 
vastuussa täytäntöönpanon viipymisestä aiheutu
vasta vahingosta, jollei hän ole antanut asiakirjo-
ja sijaiselleen 20 §:n 2 momentissa säädetyssä 
määräajassa. 

Jos ulosottomies laiminlyö velvollisuutensa toi
mittaa ulosotto säädetyssä määräajassa, hän on 
vastuussa täytäntöönpanon viipymisestä aiheutu
vasta vahingosta. 

23 § 
Kun kiinteistö on ulosmitattu, tulee ulosotto

miehen niin kiireesti suon#aa kaikki tehtävänsä, 
ettei omaisuuden myyminen hänen syystämä 
vzivästy, maalla päälle neljän kuukauden ja kau
pungissa päälle kolmen kuukauden siitä kuin 3 
luvun 21 ja 22 §:ssä mainitut asiakirjat on otettu 
vastaan. 

(Kumotaan) 
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8 luku 

Ulosottoasiain kuluista 

5 a § 
Ulosotosta valtiolle aiheutuvien kustannusten 

korvaamiseksi perittävistä maksuista säädetään 
en"kseen. 

9 luku 

Muutoksen hakemisesta ulosottomiehen menet
telyyn 

2 § 
Ulosmittauksesta valittaakseen olkoon velalli

sella aikaa kello kahteentoista asti kahdentena
kymmenentenä päivänä siitä lukien kuin ulos
mittaus on päättynyt tahi, 4 luvun 18 §:ssä 
sanotussa tapauksessa, velallisen luona toimeen
pantu. Jos velkoja on tyytymätön toimitukseen, 
antakoon valituskirjansa sisään samassa ajassa sen 
jälkeen, kuin sai ulosmittauksesta tiedon. 

4 § 
Joka, 6 luvun 3 ja 4 §:ssä mainituissa tapauk

sissa, on tyytymätön irtaimen omaisuuden hin
nan jakoon, antakoon valituskirjansa sisään en
nen kello kahtatoista kahdentenakymmenentenä 
päivänä siitä päivästä, jolloin jakoluettelo pantiin 
esille. 

Jos 6 luvun 5 §:n mukaan on pidetty kokous, 
olkoon asianomistajalla sama valitusaika, lukien 
kokouspäivästä. 

Määräaz"ka ulosmittauksesta valittamiseen on 
kaksz"kymmentä päivää. Määräaz"ka lasketaan ve
lalliselle siitä päivå:Stä, jona ulosmittaus on päät
tynyt tai 4 luvun 18 § :ssä tarkoitetussa tapaukses
sa velallisen luona toimeenpantu sekä veikajalle 
szi'tä päivästä, jona hän sai ulosmittauksesta tie
don. 

Määräaz"ka irtaimen omaisuuden kauppahin
nan jakamisesta valittamiseen 6 luvun 3 §:ssä 
mainituissa tapauksissa on kaksikymmentä' päi
vää. Määräaz"ka lasketaan päivästä, jona jakoluet
telo on 6 luvun 3 tai 4 §:n mukaisesti pantu 
esille. Jos on pidetty 6 luvun 5 §:n mukainen 
kokous, määräaika lasketaan kokouspäivästä. 

10 luku 

Muutoksen hakemisesta ulosottoasiassa annet
tuun päätökseen 

Jos riitapuoli ei tyydy ulosotonhaltijan ulos
ottoasiasta antamaan päätökseen, saakoon hän 
siitä valittaa hovioikeuteen; ja tulee ulosotonhal
tijan, kun hän lopullisesti ratkaisee sellaisen asian 
tahi on pitänyt ulosmitatun omaisuuden huuto
kaupan, samalla ilmoittaa mitä muutoksenhaussa 
noudatettava ja mikä uhka laiminlyömisestä on. 

1 § 
Muutosta ulosotonhaltijan päätökseen ulos

ottoasiassa haetaan hovioz"keudelta valittamalla. 
Kun ulosotonhaltija ratkaisee asian lopullisesti, 
sen on samalla zlmoitettava muutoksenhakuoi
keudesta ja siitä, mitä puhevallan säzlyttämiseksi 
on noudatettava. 
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3 § 
Jos joku tahtoo valittaa ulosotonhaltijan lopul

lisesta toimesta, joka on julkipanolla ilmoitettu 
ja koskee 2 luvussa mainittua asiaa, taikka huuto
kaupasta, jonka ulosotonhalttj"a on toimittanut, 
taikka ulosotonhaltijan antamasta päätöksestä 
sellaisen valituksen johdosta, joka on tehty ulos
mittauksesta taikka 9 luvun 3 ja 4 §:ssä mainitus
ta huutokaupasta tai kauppasumman jakamises
ta; antakoon valituksensa hovioikeuteen ennen 
kello kahtatoista kolmantenakymmenentenä päi
vänä sen jälkeen, lukematta sitä päivää, jolloin 
päätös on annettu, taikka, kun on kysymys 
ulosotonhaltijan pitämästä huutokaupasta, sitä 
päivää, jolloin huutokauppa on toimitettu. 

3. 

Ulosotonhaltijan lopullisesta toimesta, joka on 
julkipanolla ilmoitettu ja koskee 2 luvussa mai
nittua asiaa, tai ulosotonhaltijan antamasta pää
töksestä sellaisen valituksen johdosta, joka on 
tehty ulosmittauksesta tai 9 luvun 3 ja 4 §:ssä 
mainitusta huutokaupasta tai kauppahinnan ja
kamisesta, valitetaan hovioikeuteen. Määräaika 
on kolmekymmentä päivää stitä päivästä, jona 
ulosotonhaltzj"an päätös annettiin. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 
1985. 

jos täytäntöönpanoasiakirjat kiinteän omaisuu
den, alusrekistenin merkityn aluksen, sen kanssa 
samasta saatavasta ulosmitatun lastin tai rekiste
röidyn zlma-aluksen pakkohuutokaupan toimitta
mista varten on toimitettu ulosotonhaltijalle en
nen tämän lain voimaantuloa, ulosotonhaltijan 
tehtävänä on toimittaa pakkohuutokauppa. 

Laki 
verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetun lain 5 ja 13 §:n kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

5 § 
Ulosottomiehellli on valta antaa saamisen pen·- (Kumotaan) 

minen tehtäväksi ulosottoapulaiselle, joka stlloin 
saa ryhtyä ulosottolain 1 luvun 5 §:n 5 momen-
tissa mainittuihin toimituksiin sekä lisäksi ulos-
mitata irtainta omaisuutta, ei kuitenkaan laivaa 
eikä szinä olevaa tavaraa. 

jos ulosottomies on antanut 1 momentissa 
mainitun tehtävän ulosottoapulaise/le, hänen tu
lee, nzinkuin asetuksessa tarkemmin säädetään, 
valvoa, että ulosottoapulainen toimittaa tehtä
vänsä täsmällisesti sekä noudattaa häntä koskevia 
määräyksiä ja hänelle annettuja ohjeita. jollei 
ulosottomies täytä valvontavelvollisuuttaan, hän 
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on itse vastuussa siitä vahingosta, joka aiheutuu 
ulosottoapulaisen tekemästä virheestä tai laimin
lyömisestä. 

Ulosottomies voi omalla vastuullaan määrå.tä 
ulosottoapulaisen ulosmittaamaan tietyn kiinteis
tön sekä myymään ulosmitatun irtaimen omai
suuden, ei kuitenkaan laivaa taikka siinä olevaa 
tavaraa, zlma-alusta, linja-autoa eikä irtaimistoa, 
jonka kiinnityksen tai muutoin pantti- tahi pidä
tysoikeuden nojalla tiedetään olevan velan va
kuutena. 

Ulosottoapulaisen suoritettaessa edellä 1 ja 3 
momentissa tarkoitettuja toimituksia hänestä on 
soveltuvin osin voimassa, mitä ulosottomiehestä 
on säädetty. 

Ehdotus 

13§ 
Saamisen perimisestä ulosottotoimin maksu- (Kumotaan) 

velvollisen on suoritettava perimismaksu. Peri-
mismaksun suuruudesta sekä ulosottomiehen, 
ulosottoapulaisen tai valtion oikeudesta saada 
perimismaksu tai osa siitä säädetään asetuksella. 
Ulosottoviranomaisen virkatoimista muutoin pe-
rittävästä toimituspalkkiosta, hänen toimitus-
kirjoistaan kannettavasta lunastuksesta sekä mat-
kakulujen korvauksesta on säädetty erzkseen. 

4. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 
1985. 

Laki 
sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta 20 päivänä kesäkuuta 1963 annetun lain (318/63) 

24 a §, sellaisena kuin se on 6 päivänä maaliskuuta 1979 annetussa laissa (397/79), ja 
muutetaan 7 §, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 21 päivänä heinäkuuta 1977 annetulla 

lailla (596/ 77), näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

Ulosottomies saa antaa sakon perimisen sekä 
menetetyksi tuomittua tiettyä esinettä tai muuta 
omaisuutta ja saamista koskevan täytäntöönpa
non ulosottoapulaisen suoritettavaksi. Ulosotto
apulaisella on silloin oikeus ryhtyä ulosottolain 1 

5 4384010168 

7 § 

Ehdotus 

Ulosottomies saa antaa tässä laissa tarkoitetun 
täytäntöönpanon avustavan ulosottomiehen teh
täväksi. Avustavalta ulosottomiehellä on tällöin 
ulosottolain 1 luvun 4 §:n 1 momentin mukai
nen toimivalta ja oikeus haastaa sakotettu muun-
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luvun 5 §:n 5 momentissa mainittuihin tehtä
viin, ulosmitata ja ottaa haltuunsa irtainta omai
suutta, ei kuitenkaan alusrekisteriin merkittyä 
alusta, osuutta alukseen, aluksen lastina olevaa 
tavaraa eikä rekisteröityä ilma-alusta, ja haastaa 
sakotettu muuntorangaistuksen määräämistä kos
kevaan oikeudenkäyntiin sekä muuntorangais
tuksen määräämisen jälkeen ryhtyä tarvittaviin 
toimenpiteisiin tuomitun toimittamiseksi ran
gaistustaan suorittamaan. 

Milloin ulosottomies on antanut 1 momentissa 
mainitun tehtävän ulosottoapulaiselle, hänen on, 
niin kuin asetuksessa tarkemmin säädetään, val
vottava, että ulosottoapulainen suorittaa tehtä
vänsä täsmällisesti sekä noudattaa häntä koskevia 
määräyksiä ja hänelle annettuja ohjeita. Jos ulos
ottomies ei täytä mainittua valvontavelvollisuut
taan, hän on itse vastuussa siitä vahingosta, joka 
aiheutuu ulosottoapulaisen tekemästä virheestä 
tai laiminlyömisestä. 

Ulosottomies saa omalla vastuullaan määrätä 
ulosottoapulaisen ulosmittaamaan tietyn kiinteis
tön sekä myymään irtaimen omaisuuden, ei kui
tenkaan sellaista omaisuutta, jota tämä 1 mo
mentin mukaan ei saa ulosmitata, eikä rekisteröi
tyä linja- tai kuorma-autoa tai perävaunua, eikä 
myöskään irtaimistoa, jonka kiinnityksen, panui
oikeuden tai pidätysoikeuden nojalla tiedetään 
olevan velan vakuutena. 

Ulosottoapulaisen suorittaessa 1 ja 3 momen
tissa tarkoitettuja toimituksia ja tehtäviä häneen 
nähden on soveltuvin kohdin voimassa, mitä 
ulosottomiehestä on säädetty. 

Ehdotus 

torangaistuksen määräämistä koskevaan oikeu
denkäyntiin sekä muuntorangaistuksen määrää
misen jälkeen ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin 
tuomitun toimittamiseksi rangaistustaan suoritta
maan. 

24 a § 
jos sakko tai uhkasakko saadaan ulosottotoi- (Kumotaan) 

min kokonaan rahana perityksi vasta sen jälkeen, 
kun ulosottomies tai -apulainen on maksukeho-
tuksen osoittauduttua tuloksettomaksi joutunut 
sen perimiseksi lähtemään kotoaan tai virkahuo-
neistostaan taikka suorittamaan sellaisen ulos-
mittauksen, jonka hän voi tehdä virkahuonees-
saan, tuomitun on suoritettava asetuksella mää-
rättävä sakonpen"mismaksu. Sakonperimismaksu 
on suoritettava szlloinkin, kun ulosottomies tai 
-apulainen on haastanut sakotetun muuntoran-
gaistuksen määråämistä koskevaan oikeuden-
käyntiin ja sakko tai uhkasakko maksetaan koko-
naan rahana ennen kuin alioikeuden päätös asias-
sa on julistettu taikka kun se saadaan kokonaan 
pen.tyksi tietymå"ttömisså· olevan sakotetun ulos
mittauskelpoisista varoista. Sakon tai uhkasakon 
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perimisestä ei tuomitulta peritä muuta toimitus
palkkiota, toimituskirjan lunastusta tai matka
kustannusten korvausta. 

Tuomitun on suoritettava tässä laissa tarkoite
tun saamisen perimisestä ulosottotoimin toimi
tuspalkkiota, toimituskirjan lunastusta, perimis
maksua ja matkakustannusten korvausta samojen 
perusteiden mukaan kuin perittäessä valtiolle 
veroa. 

Ehdotus 

35 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 
1985. 

5 . 
Laki 

leimaverolain 4 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain 
4 §:ään sisältyvät viides ja kuudes viranomaisten ryhmä, 

sellaisina kuin ne ovat, viides viranomaisten ryhmä 7 päivänä kesäkuuta 1978 annetussa laissa 
(416/78) ja kuudes viranomaisten ryhmä 1 päivänä joulukuuta 1978 annetussa laissa (916/78), näin 
kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

4 § 
Viranomaiset, joiden toimituskirjoista leimave

roa on suoritettava, luetaan leiman määrän puo
lesta kuuteen ryhmään seuraavasti: 

5 ryhmä: 
Maa-, vesi-, kihlakunnan-, raastuvan- ja sotaoi

keudet sekä niiden puheenjohtajat, maistraatit, 
paitsi mzlloin maistraatti toimzi ulosottomiehenä, 
sekä julkiset notaarit. 

Maa-, vesi-, kihlakunnan- ja rastuvanoikeudet 
sekä niiden puheenjohtajat, maistraatit sekä jul
kiset notaarit. 

6 ryhmä: 
Kaupunginviskaalit, Ahvenanmaan maakun- Kaupunginviskaalit ja Ahvenanmaan maakun-

nan maakunnansyyttäjä, kaupunginvoudit, ni- nan maakunnansyyttäjä. 
mismies ja apulaisnimismies ulosottomiehenä ja 
muut ulosmittauksen toimittajat. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 
1985. 
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6. 
Laki 

eräiden viranomaisten toimituskirjoista ja virkatoimista suoritettavain maksujen perusteista annetun 
lain 1 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan eräiden viranomaisten toimituskirjoista ja virkatoi
mista suoritettavain maksujen perusteista 17 päivänä lokakuuta 1942 annetun lain 1 §:n 1 momentti, 
sellaisena kuin se on 27 päivänä joulukuuta 1968 annetussa laissa (717 1 68), näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

1 § 
Oikeuslaitokseen kuuluvain viranomaisten, 

ulosottoviranomaisten, maistraattien, julkisten 
notaarien, lääninvirkakunnan maalla olevain vir
kamiesten, poliisilaitosten viranomaisten, radio
laitteiden tarkastajain ja katsastajain, merentutki
muslaitoksen, Helsingin, Jyväskylän ja Oulun 
yliopistojen, eläinlääketieteellisen korkeakoulun, 
teknillisen korkeakoulun, opettajakorkeakoulun, 
valtion oppi- ja merenkulkukoulujen, teknillisten 
oppilaitosten, kiinteistönvälittäjälautakunnan, 
kansakouluseminaarien, kansa- ja oppikouluhal
linnon virkamiesten ja asutuspiirien piiripäälli
köiden toimituskirjoista, mikäli niistä ei ole sää
detty suoritettavaksi ainoastaan leimaveroa, voi
daan säätää otettavaksi lunastusta sekä mainittu
jen viranomaisten virkatoimista toimituspalkki
ota. 

Oikeuslaitokseen kuuluvain viranomaisten, 
maistraattien, julkisten notaarien, lääninvirka
kunnan maalla olevain virkamiesten, poliisilaitos
ten viranomaisten, radiolaitteiden tarkastajain ja 
katsastajain, merentutkimuslaitoksen, Helsingin, 
Jyväskylän ja Oulun yliopistojen, eläinlääketie
teellisen korkeakoulun, teknillisen korkeakoulun, 
valtion oppi- ja merenkulkukoulujen, teknillisten 
oppilaitosten, kiinteistönvälittäjälautakunnan, 
kansa- ja oppikouluhallinnon virkamiesten ja 
maatalouspzirien piiripäälliköiden toimitus
kirjoista, mikäli niistä ei ole säädetty suoritetta
vaksi ainoastaan leimaveroa, voidaan säätää otet
tavaksi lunastusta sekä mainittujen viranomaisten 
virkatoimista toimituspalkkiota. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 
1985. 
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Luonnos Lzite 2 

1. 
Asetus 

ulosottotoimesta 

Annettu Helsingissä päivänä kuuta 19 

Oikeusministerin esittelystä säädetään ulosottotoimesta päivänä kuuta 19 annetun 
lain ( ) 3 ja 7 §:n sekä 3 päivänä joulukuuta 1895 annetun ulosottolain 1 luvun 2 §:n 2 momentin 
nojalla, 

sellaisena kuin niistä on ulosottolain 1 luvun 2 §:n 2 momentti päivänä kuuta 19 
annetussa laissa ( ): 

1 § 
Maistraatista, lääninhallituksesta, kaupungin

voudista, nimismiehestä ja Ahvenanmaan maa
kunnanvoudista ulosottoviranomaisina on voi
massa, mitä niistä on erikseen säädetty. 

2 § 
Helsingin ulosottovirastosta on taman asetuk

sen lisäksi voimassa, mitä siitä on erikseen säädet
ty. 

3 § 
Lahden, Oulun, Tampereen ja Turun kaupun

ginvoudinvirastossa on kaksi kaupunginvoutia. 
Muissa kaupunginvoudinvirastoissa on yksi kau
punginvouti. 

4 § 
Ulosottotoimintaa johtaa, ohjaa ja valvoo kau

punginvoudinvirastossa viraston päällikkö ja ni
mismiespiirissä nimismies. 

Kaupunginvoudinvirasto voi jakautua täytän
töönpano-osastoiksi tai muiksi alayksiköiksi niin 
kuin työjärjestyksessä määrätään. Nimismiespii
rin ulosottotoimi voidaan järjestää alayksiköksi 
tai vastuualueeksi niin kuin ohjesäännössä määrä
tään. 

Virkamiesten sijoituksesta alayksiköihin tai vas
tuualueisiin päättää kaupunginvoudinvirastossa 
viraston pä~lli~kö ja nimismiespiirin ulosottotoi
messa mmtsmtes. 

5 § 
Kaupunginvoudinvirastossa tai nimismiespii

rissä, jossa on kaksi tai useampia ulosottomiehiä, 
ulosottoasiat jaetaan heidän keskensä siten, että 
yksi ulosottomies voi toimeenpanna samaa velal
lista koskevat asiat. 

Työnjako ulosottoapulaisten kesken on järjes
tet~ävä siten, että yksi ulosottoapulainen voi 
hottaa saman velallisen kaikki ulosottoasiat. 

6 § 
Ulosottoasiain toimeenpanossa täytäntöönpa

notehtävien työnjako ulosottomiehen ja ulosotto
apulaisen kesken on järjestettävä siten, että ulos
ottomies hoitaa toimeenpanon johto-, ohjaus- ja 
valvontatehtävät sekä toimitusmiehen täytän
töönpanotehtävät lain tai yksittäistapauksen niin 
vaatiessa. Muut täytäntöönpanotehtävät hoitaa 
ulosottoapulainen. 

7 § 
Kelpoisuusehtona vaaditaan: 
1) kaupunginvoudin virkaan ja ylimääräisen 

k~u~unginvoudin toimeen (sekä kaupunginvou
dmvtraston osastopäällikön virkaan ja nimismies
piirin ulosottotoimen tehtävissä toimivan osasto
päällikön toimeen) oikeustieteen kandidaatin 
tutkinto sekä perehtyneisyys ulosottotoimeen tai 
hallintotehtäviin; sekä 

2) kaupunginvoudinviraston ja nimismiespiirin 
ulosottoapulaisen toimeen soveltuva opistotason 
tai ylioppilastutkinto taikka käytännön kokemuk
sella saavutettu taito ja kyky, jota toimen hoita
minen edellyttää. 

8 § 
Kelpoisuusehtona vaaditaan: 
1) kaupunginvoudinviraston toimistopäälli

kön, apulaistoimistopäällikön ja notaarin virkoi
hin sekä vastaaviin nimismiespiirin ulosottotoi
men toimiin korkeakoulututkinto tai soveltuva 
opistotason tutkinto; 

2) kaupunginvoudinviraston kanslianhoitajan, 
kirjaajan, apulaiskirjaajan, kirjanpitäjän, apulais-
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kirjanpitäjän, arkistonhoitajan, apulaisarkiston
hoitajan virkoihin korkeakoulututkinto, merko
nomi- tai ylioppilastutkinto taikka käytännön 
kokemuksella saavutettu perehtyneisyys ulosotto
toimen kansliatehtäviin; sekä 

3) kaupunginvoudinviraston toimiin sellainen 
taito ja kyky, jota toimen hoitaminen edellyttää. 

9 § 
Kaupunginvoudin (ja kaupunginvoudinviras

ton osastopäällikön) nimittää ja ylimääräisen 
kaupunginvoudin ottaa oikeusministeriö maist
raatin julistettua viran tai toimen haettavaksi ja 
annettua lausunnon hakijoista. (Nimismiespiirin 
ulosottotoimen tehtävissä toimivan osastopäälli
kön nimittää lääninhallitus nimismiehen esityk
sestä toimen oltua haettavana.) 

Ulosottoapulaisen ottaa kaupunginvoudinvi
rastossa viraston päällikkö ja nimismiespiirissä 
nimismies toimen oltua haettavana. 

10 § 
Edellä 8 §:ssä mainitut kaupunginvoudinviras

ton viranhaltijat nimittää viraston päällikkö viran 
oltua haettavana. Lisäksi viraston päällikkö ottaa 
muut sanotussa pykälässä mainitut toimenhaltijat 
ja ylimääräiset toimenhaltijat sekä tilapäiset toi
mihenkilöt ja työsopimussuhteessa olevan henki
lökunnan. 

Jos kaupunginvoudinvirastossa on useampia 
kaupunginvouteja, nimittää tai ottaa viraston 
päällikkö muun kaupunginvoudin alaisen henki
lökunnan tämän esityksestä. 

11 § 
Maistraatti voi myöntää kaupunginvoudille (ja 

kaupunginvoudinviraston osastopäällikölle) vir
kavapautta enintään 90 päivää vuodessa. Sitä 
pitemmän virkavapauden myöntää oikeusminis
teriö. (Nimismiespiirin ulosottotoimen tehtävissä 
toimivalle osastopäällikölle virkavapautta enin
tään 90 päivää vuodessa myöntää nimismies. Sitä 
pitemmän virkavapauden myöntää lääninhalli
tus.) 

Ulosottoapulaiselle virkavapauden myöntaa 
kaupunginvoudinvirastossa viraston päällikkö ja 
nimismiespiirissä nimismies. 

Muun kuin 1 ja 2 momentissa mainitun virka
vapauden myöntää kaupunginvoudinvirastossa 
viraston päällikkö. 

12 § 
Viran ja toimen hoidosta virkavapauden ja 

vuosiloman aikana sekä viran tai toimen ollessa 
avoinna päättää sama viranomainen, joka siitä 
myöntää virkavapauden. 

Kaupunginvoudinvirastossa, jossa kaupungin
vouteja on useampia kuin yksi, he ovat velvollisia 
hoitamaan toistensa tehtäviä enintään yhden 
kuukauden ajan kerrallaan. 

Kaupunginvoudinvirastossa ja nimismiespiiris
sä, jossa ulosottoapulaisia on useampia kuin yksi, 
he ovat velvollisia hoitamaan toistensa tehtäviä 
enintään kolmen kuukauden ajan vuodessa. 

13 § 
Edellä 8 §:ssä mainittujen nimismiespiirin toi

mien kelpoisuusehdoista, toimenhaltijoiden otta
misesta, virkavapauden myöntämisestä sekä toi
men hoidosta virkavapauden ja vuosiloman aika
na sekä toimen ollessa avoinna on säädetty erik-
seen. 

14 § 
Ulosotonhaltijan oikeudesta rangaista kurinpi

totoimin ulosottomiestä ja ulosottoapulaista ulos
ottoasiassa tehdyn virheen tai laiminlyönnin joh
dosta on säädetty erikseen. 

Muusta kuin 1 momentissa tarkoitetusta virassa 
tehdystä virheestä sekä käytöksestä, joka virka
aseman tai virkavelvollisuuden kannalta ei ole 
sovelias, maistraatti voi kurinpidollisesti rangaista 
kaupunginvoutia (ja kaupunginvoudinviraston 
osastopäällikköä sekä lääninhallitus nimismiespii
rin ulosottotoimen tehtävissä toimivaa osasto
päällikköä) sekä (lisäksi) kaupunginvoudinviras
ton päällikkö ja nimismies alaistaan ulosottoapu
laista varoituksella tai sakolla taikka erottamalla 
hänet virantoimituksesta enintään kolmeksi kuu
kaudeksi. 

Virassa tehdystä virheestä sekä käytöksestä, 
joka virka-aseman tai virkavelvollisuuden kannal
ta ei ole sovelias, kaupunginvoudinviraston pääl
likkö voi kurinpidollisesti rangaista muuta kuin 1 
tai 2 momentissa mainittua kaupunginvoudinvi
raston virkamiestä 2 momentissa säädetyllä taval
la. Muiden kuin 2 momentissa mainittujen ni
mismiespiirin virkamiesten kurinpidosta on sää
detty erikseen. 

15 § 
Päätökseen, joka koskee virkaan tai toimeen 

nimittämistä, määräämistä tai ottamista, ei saa 
hakea muutosta. 

16 § 
Kanslia pidetään auki valtion virastoissa nou

datettavana työaikana. 
Työjärjestyksessä tai ohjesäännössä voidaan ra

joittaa kanslian aukioloa yleisölle ja määrätä 
kanslian aukiolasta virka-ajan ulkopuolella. 

Työjärjestyksessä tai ohjesäännössä voidaan 
määrätä ulosottomiehen ja ulosottoapulaisen vas
taanottoajoista yleisölle. 
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17 § 
Ulosottomiehen ja ulosottoapulaisen hallussa 

olevat täytäntöönpanoasiakirjat, vakuudet, raha
varat ja täytäntöönpanossa haltuunotettu omai
suus on asianmukaisesti säilytettävä ja hoidetta
va. Vakuuksista ja haltuunotetusta omaisuudesta 
on pidettävä tarpeellista kirjaa. 

18 § 
Ulosottoapulaisen on pidettävä ajopäiväkirjaa 

oman auton käyttämisestä viran toimituksessa. 
Matkalasku jätetään ulosottomiehelle raha- ja 
estetilityksen mukana. Matkalaskun hyväksyy 
kaupunginvouti tai nimismies. Edellä mainit
tuun tilitykseen on liitettävä myös ulosottoapu
laisen laatimat ulosmittauspöytäkirjat. 

Ulosottomiehen on järjestettävä ulosottoapu
laisen tilitysten vastaanotto siten, että sama tili
tyksen vastaanottaja voi tarkastaa koko tilityksen, 
sen liitteet ja ajopäiväkirjan. 

19 § 
Tarkemmat määräykset kaupunginvoudinviras

ton toiminnasta annetaan työjärjestyksessä. Tar-

2. 

kemmat määräykset nimismiespiirin ulosottotoi
minnan järjestämisestä annetaan ohjesäännössä. 

Kaupunginvoudinviraston työjärjestyksen vah
vistaa oikeusministeriö. Ennen työjärjestyksen 
vahvistamista on kuultava asianomaista maist
raattia ja kaupunginvoudinvirastoa. Nimismies
piirin ulosottotoimen ohjesäännön vahvistaa lää
ninhallitus asianomaista nimismiestä kuultuaan. 
Lääninhallituksen on vahvistettava ohjesääntö si
säasiainministeriön nimismiespiirin oh jesäännös
tä antamien yleisten ohjeiden sekä oikeusministe
riön ulosottotoiminnan järjestämisestä erikseen 
antamien ohjeiden mukaan. 

20. § 
Tämä asetus tulee votmaan 1 päivänä touko

kuuta 1985. 
Tällä asetuksella kumotaan ulosottotoimesta 3 

päivänä maaliskuuta 1978 annettu asetus (182/ 
78) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. 

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan 
ry~tyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toi
mun. 

Asetus 
Helsingin ulosottovirastosta 

Annettu Helsingissä päivänä kuuta 19 

Oikeusministerin esittelystä säädetään ulosottotoimesta päivänä kuuta 19 annetun lain 
ulosottolain 1 luvun 2 §:n 2 momentin ( ) 3 ja 7 §:n ja 3 päivänä joulukuuta 1895 annetun 

nojalla, 
sellaisena kuin niistä on ulosottolain 1 luvun 2 §:n 2 momentti päivänä kuuta 19 

annetussa laissa ( ): 

1 § 
Ulosottoasiain ja rikostuomioiden toimeenpa

noa varten Helsingin kaupungissa on maistraatin 
alainen ulosottovirasto. 

Ulosottoviraston päällikkönä on johtava kau
punginvouti. 

Ulosottovirastossa on hallinto-osasto ja kahdek
san täytäntöönpanoosastoa. Jokaisessa osastossa 
on kaupunginvouti osaston päällikkönä. 

2 § 
Johtavan kaupunginvoudin tehtävänä on: 
1) johtaa, ohjata ja valvoa ulosottoviraston 

toimintaa; 

2) seurata ulosottoviraston ulosottokäytännön 
yhdenmukaisuutta; 

3) käsitellä ja ratkaista ulosottoviraston talous
ja henkilöstöhallintoa koskevat asiat; 

4) määrätä epäselvissä tapauksissa, mille osas
tolle ulosottoasia tai rikostuomion täytäntöönpa
noasia kuuluu taikka mille virkamiehelle jokin 
tehtävä kuuluu; sekä 

5) tarkistaa vähintään kerran vuodessa ulosoton 
asianosaisten virastoon jättämät vakuudet. 

Johtava kaupunginvouti voi, jos katsoo asian 
sitä vaativan, ottaa ulosottomiehenä suorittaak
seen alaiselleen kaupunginvoudille kuuluvan täy
täntöönpallotehtävän. 
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Johtavan kaupunginvoudin estyneenä ollessa 
toimii sijaisena hallinto-osaston kaupunginvouti 
ja tämän estyneenä ollessa maistraatin määräämä 
kaupunginvouti. 

3 § 
Hallinto-osaston päällikkönä toimivan kau

punginvoudin tehtävänä on: 
1) johtaa, ohjata ja valvoa osaston toimintaa; 
2) jakaa ulosottovirastoon saapuneet ulosotto

asiat ja rikostuomioiden täytäntöönpanoasiat täy
täntöönpano-osastojen kaupunginvoudeille; 

3) huolehtia kertyneiden varojen kirjanpidosta; 
4) pitää viraston nimikirjaa; 
')) johtavan kaupungin alaisena valmistella 

ulosottovirastoa koskevat talous- ja henkilöstöhal
lintoasiat; sekä 

6) suorittaa johtavan kaupunginvoudin erik
seen antamat tehtävät. 

4 § 
Täytäntöönpano-osaston päällikkönä toimivan 

kaupunginvoudin tehtävänä on: 
1) johtaa, ohjata ja valvoa osaston toimintaa; 
2) toimeenpanna laissa ulosottomiehelle sääde

tyt täytäntöönpanotehtävät; sekä 
3) huolehtia rikostuomioiden täytäntöönpa

nosta. 
') § 

Ulosottoapulaisen tulee: 
1) toimeenpanna sellaiset laissa ulosottoapulai

selle ja avustavalle ulosottomiehelle säädetyt täy
täntöönpanotehtävät, jotka kaupunginvouti on 
antanut hänelle toimeksi; 

2) suorittaa kaupunginvoudin määräämät teh
tävät rikostuomioiden täytäntöönpanossa; sekä 

3) toimittaa muut kaupunginvoudin määrää
mät tehtävät. 

6 § 
Ulosottoasiat ja rikostuomioiden täytäntöönpa

noasiat jaetaan täytäntöönpano-osastojen kau
punginvoutien kesken velallisen nimen mukaisen 
aakkosellisen jaon perusteella niin, että yksi kau
punginvouti voi toimeenpanna samaa velallista 
koskevat asiat. 

Täytäntöönpano-osaston kaupunginvoudin on 

annettava täytäntöönpanotehtävär osaston ulos
ottoapulaisille toimeksi velallisen nimen mukai
sen aakkosellisen jaon mukaisesti niin, että yksi 
ulosottoapulainen voi hoitaa saman velallisen 
asiat. 

Kaupunginvoudin ja ulosottoapulaisen toimi
alueena on Helsingin kaupungin alue. 

7 § 
Täytäntöönpanoa tai varojen nostamista varten 

annettu vakuus on asianomaisen täytäntöönpano
osaston kaupunginvoudin hyväksyttävä. 

Täytäntöönpano-osaston kaupunginvouti vas
taa siitä, että perittyjä varoja, joita lain mukaan 
ei saa suorittaa virastosta, ei tilitetä ulosoton 
asianasaisille. 

8 § 
Tarkemmat määräykset ulosottoviraston kau

punginvoutien ja muiden virkamiesten työnjaos
ta annetaan työjärjestyksessä. 

9 § 
Ulosottoviraston virkamies on velvollinen yksit

täistapauksessa johtavan kaupunginvoudin mää
räyksestä suorittamaan sellaisia tehtäviä, jotka 
eivät työnjaon mukaan hänelle kuulu. 

10 § 
Oikeusministeriö sijoittaa kaupunginvoudit 

osastoihin johtavaa kaupunginvoutia kuultuaan. 
Muiden virkamiesten sijoituksesta osastoihin 
päättää johtava kaupunginvouti. 

Tämä asetus 
kuuta 198). 

11 § 
tulee voimaan 1 päivänä touko-

. Tällä asetu~sella kumotaan Helsingin kaupun
gtn ulosottovtrastosta 3 päivänä maaliskuuta 1978 
annettu asetus (183/78). 

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan 
ry~tyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toi-
mun. 
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3. 
Asetus 

ulosottomaksuista 

Annettu Helsingissä päivänä kuuta 19 

Oikeusministerin esittelystä säädetään ulosottotoimesta päivänä kuuta 19 
annetun lain ( ) 6 ja 7 §:n nojalla: 

1 § 
Paikallisen ulosottoviranomaisen virkatoimista 

ja toimituskirjoista peritään ulosottomaksua valti
olle tämän asetuksen mukaisesti, jollei jonkin 
virkatoimen tai toimituskirjan osalta ole toisin 
säädetty. 

2 § 
Rahasaamisen periruisestä velallisen on suori

tettava ulosottomaksua kulloinkin perityn saami
sen tai sen osan ollessa: 

enintään 400 markkaa .......................... . 
yli 400 markkaa ja enintään 600 markkaa ...... . 
yli 600 markkaa ja enintään 1 000 markkaa .... . 
yli 1 000 markkaa ja enintään 2 000 markkaa ... . 
yli 2 000 markkaa ja enintään 4 000 markkaa ... . 
yli 4 000 markkaa ja enintään 8 000 markkaa ... . 
yli 8 000 markkaa .............................. . 

15,-
20,-
30,-
60,-

120,-
200,-
300,-

Kun täytäntöönpanoasiakirjat palautetaan 
ulosoton hakijalle perimistä kohdanneen esteen 
vuoksi tai hakijan peruutettua hakemuksensa, 
hakijan on suoritettava ulosottomaksua 25 mark
kaa asialta. Milloin hakemus peruutetaan sen 
vuoksi, että saaminen ulosoton aikana on suori
tettu muulle kuin ulosottoviranomaiselle, edellä 
mainittu ulosottomaksu peritään hakijalta ellei 
suoritusta vastaavaa 1 momentissa mainittua 
ulosottomaksua ole saatu perityksi velalliselta. 

3 § 
Muista kuin rahasaamisen perimistä koskevista 

asioista peritään ulosottomaksua 100 markkaa 
asialta. 

6 4384010168 

4 § 
Pöytäkirjan otteesta, jäljennöksestä, todistuk

sesta tai muusta toimituskirjasta, joka annetaan 
eri pyynnöstä, peritään 20 markkaa. 

Jos muulle kuin ulosoton asianosaiselle annet
tava todistus sisältää selvityksen monesta henki
löstä tai toimituksesta, peritään lisäksi 3 markkaa 
henkilöltä. 

5 § 
Ulosottomaksu hakijalta tai toimituskirjan saa

jalta peritään jälkikäteen asiakirjan luovutuksen 
yhteydessä tai laskua vastaan. 

Ulosottoviranomainen voi vaatia hakijalta 3 
§:ssä tarkoitetun ulosottomaksun etukäteen en
nen täytäntöönpanoon ryhtymistä. 

6 § 
Kun paikallinen ulosottoviranomainen postitse 

lähettää tai palauttaa asiakirjoja, lähettämisestä 
tai palauttamisesta ei peritä asiakirjain lähettämi
sestä annetussa asetuksessa (75 1 54) mainittuja 
maksuja. 

7 § 
Oikeusministeriö antaa tarvittaessa tarkempia 

määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta. 

8 .§ 
Tämä asetus tulee votmaan 1 päivänä touko

kuuta 1985. 
Ennen asetuksen voimaantuloa saadaan ryhtyä 

sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin. 
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4. 
Asetus 

ulosottoasetuksen muuttamisesta 

Annettu Helsingissä päivänä kuuta 19 

Oikeusministerin esittelystä 
kumotaan 31 päivänä lokakuuta 1896 annetun ulosottoasetuksen 1 e, 7, 7 a, 8, 18 ja 24 §, 
sellaisena kuin niistä ovat 7 ja 7a § 29 päivänä kesäkuuta 1961 annetussa asetuksessa (369/61) sekä 

1 e ja 24 § 14 päivänä joulukuuta 1973 annetussa asetuksessa (906/73), sekä 
lisätään asetukseen uusi 32, 33 ja 34 § seuraavasti: 

32 § 
Ulosottoasiat on toimeenpantava joutuisasti. 
Ulosmittaus on toimitettava ja, jollei täytän

töönpanoa kielletä tai keskeytetä tahi velallinen 
näytä saaneensa velkojalta maksuaikaa taikka asi
assa ilmaannu sellaista viivytystä, jota ulosotto
mies ei voi välttää, ulosmitattu omaisuus on 
myytävä niin hyvissä ajoin, että siitä kertyvät 
varat voidaan tilittää hakijalle viimeistään vuo
den kuluessa ulosottoasian saapumisesta ulosotto
miehelle. 

Antaessaan täytäntöönpanotehtävän avustaval
le ulosottomiehelle ulosottomies voi asettaa mää
räajan täytäntöönpanotehtävän suorittamista var
ten. 

33 § 
Avustavan ulosottomiehen tulee viivytyksettä 

ja viimeistään perimistä seuraavana valtion viras
tojen aukiolopäivänä tallettaa kertyneet varat 
ulosottomiehen virkavarain postisiirtotilille tai 
toimittaa ne ulosottomiehelle. 

Avustavan ulosottomiehen on tehtävä tilitys 
perimistään varoista ulosottomiehelle taman 
määräämänä aikana, kuitenkin vähintään kerran 
viikossa. Tilitykseen on liitettävä tarvittavat tosit
teet. Samalla on tilitettävä ne täytäntöönpano
tehtävät, joissa täytäntöönpanoa on kohdannut 
este. 

34 § 
Ulosottomiehen on viipymättä talletettava hä

nelle kertyneet varat virkavarain postisiirtotilil
leen. 

Jollei toisin ole säädetty, ulosottomiehen tulee 
lähettää kertyneet varat hakijalle postisiirron väli
tyksellä kahden viikon kuluessa siitä, kun hän on 
ne perinyt tai avustavan ulosottomiehen tilitykse
nä vastaanottanut (ulosottomiehen rahattlitys). 
Samalla hakijalle on lähetettävä tilisiirto- tai 
tililtäottokortin jäljennös, johon on liitettävä tili
tettäviä varoja koskevat perimiskuitit (ulosotto
miehen kuittittlitys). Tilitys on tehtävä viikot
tain. 

Jollei kertyneitä varoja voida velkojalle lähet
tää, ulosottomiehen tulee 2 momentissa maini
tussa ajassa ilmoittaa velkojalle kirjallisesti, mitä 
velkojan on täytettävä saadaksensa nostaa varat ja 
milloin ne, jollei niitä nosteta, lähetetään läänin
rahastoon. Jos velkojan tulee saada antamansa 
saamistodiste takaisin, ulosottomiehen on siitä 
hänelle vastaavasti ilmoitettava. 

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä touko
kuuta 1985. 

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan 
ry~tyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toi
mun. 
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5 . 
Asetus 

verojen Ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetun asetuksen muuttamisesta 

Annettu Helsingissä päivänä kuuta 19 

Oikeusministerin esittelystä 
kumotaan verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin 29 päivänä kesäkuuta 1961 annetun 

asetuksen (368/61) 31 ja 32 §, 
sellaisina kuin niistä on 32 § 30 päivänä maaliskuuta 1973 annetussa asetuksessa (275/73), sekä 
muutetaan 20 ja 21 §, 
sellaisina kuin ne ovat 13 päivänä maaliskuuta 1981 annetussa asetuksessa (188/81), seuraavasti: 

6 luku 

Perimisasiain kirjanpito 

20 § 
Ulosottomiehen tulee pitää tässä asetuksessa 

tarkoitetuista ulosottoasioista perimisasiain päivä
kirjakortistoa. Päiväkirjakortissa ja sen diaarioleh
dessä on mainittava ulosottohakemuksen järjes
tysnumero, saapumispäivä, hakija, maksuvelvol
lisen nimi, saamisen laatu sekä perittävä raha
määrä. Päiväkirjakoettiin on lisäksi merkittävä 
ulosottomiehen asiassa suorittamat toimenpiteet 
ja niiden aika, niin myös päivä, jolloin perimi
nen on annettu nimetyn ulosottoapulaisen tehtä
väksi, ulosottoapulaisen täytäntöönpanotoimet, 
kertyneet ja hakijalle tilitetyt rahamäärät sekä 
päivä, jolloin lopputilitys on tehty. 

Jos perimistä kohtaa este taikka jos periminen 

viipyy keskeytyshakemuksen, ulosmittausvalituk
sen, palkan ulosmittauksen tai muun sellaisen 
seikan johdosta, jota ei ole voitu välttää, päivä
kirjakoettiin on merkittävä mainittu este tai lop
putilityksen viipymisen syy. 

21 § 
Ulosottoapulaisen tulee pitää tarvittavaa kirjaa 

toimeksi saamiensa perimistehtävien täytäntöön
panosta. Maksukehotuksen toimittamisesta on 
tehtävä merkintä täytäntöönpanokirjaan. 

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä touko
kuuta 1985. 

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan 
ry~tyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toi
mun. 
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6. 
Asetus 

toimituskirjain lunastuksesta ja toimituspalkkioista annetun asetuksen muuttamisesta 

Annettu Helsingissä päivänä kuuta 198 

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn mmtsterin esittelystä 
kumotaan toimituskirjain lunastuksesta ja toimituspalkkioista 17 päivänä lokakuuta 1942 annetun 

asetuksen (807/42) 2 §:n huutokauppaa, palkan ulosmittausta, perimismaksua, sakon perimää, 
ulosottoa, ulosottoselvitystä ja virka-apua koskevat nimikkeet ja todistusta koskevan nimikkeen 5 
kohta sekä 14 §, 

sellaisena kuin niistä ovat 2 §:n huutokauppaa, palkan ulosmittausta, perimismaksua, sakon 
perimistä, ulosottoa, ulosottoselvitystä ja virka-apua koskevat nimikkeet 23 päivänä helmikuuta 1973 
annetussa asetuksessa (199/73), 29 päivänä maaliskuuta 1974 annetussa asetuksessa (260/74), 26 
päivänä syyskuuta 1975 annetussa asetuksessa (755/75) ja 6 päivänä huhtikuuta 1979 annetussa 
asetuksessa (414/79), sekä 

muutetaan 1 §:n 1 ----;- 3 momentti, 2 §:n kuulutusta koskevan nimikkeen 1 kohta ja 8 §, 
sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 1 - 3 momentti ja 2 §:n kuulutusta koskevan nimikkeen 1 kohta 

mainitussa 23 päivänä helmikuuta 1973 annetussa asetuksessa, seuraavasti: 

1 § 
Jäljempänä kahdessa ryhmässä lueteltujen vi

ranomaisten antamista toimituskirjoista on suori
tettava lunastusta sekä heidän virkatoimistaan 
toimituspalkkiota ja eräitä korvauksia sen mu
kaan, kuin tässä asetuksessa säädetään. 

1 ryhmä: 
Helsingin, Jyväskylän ja Oulun yliopistojen 

sekä eläinlääketieteellisen korkeakoulun ja teknil
lisen korkeakoulun viranomaiset, 

kihlakunnan-, raastuvan- ja maaoikeudet sekä 
niiden puheenjohtajat, 

kihlakunnantuomari, 
tuomiokunnan notaari, 
maistraatti, 
julkinen notaari, 
merentutkimuslaitos sekä 
ritarihuoneen johtokunta. 

2 ryhmä: 
Kaupunginviskaali, väestön muuttoliikkeen 

valvontaa, henkikirjoitusilmoitusten vastaanotta
mista ja muita henkikirjoitukseen liittyviä toi
menpiteitä varten kuntaan määrätty piirimies, 

nimismies ja apulaisnimismies, 
radiolaitteiden tarkastaja ja katsastaja, 
kihlakunnan lautamies, 

haastemies, 
opettajakorkeakoulujen, valtion oppt- Ja me

renkulkukoulujen sekä teknillisten oppilaitosten 
rehtori tai johtaja ja opettajaneuvosto tai neuvot
telukunta, 

kiin teistönvälittäj älau takunta, 
kansa- ja oppikouluhallinnon virkamies sekä 

maatalouspiirin piiripäällikkö. 
Poliisiviranomaisten ja muiden poliisimiesten 

eräistä virkatoimista on suoritettava palkkiota ja 
korvausta sen mukaan kuin jäljempänä sääde
tään. 

Nimismies ja apulaisnimismies saa kuitenkin 
periä antamistaan toimituskirjoista lunastusta 
sekä suorittamistaan virkatoimista toimituspalk
kiota ainoastaan julkisena notaarina. 

2 § 
Toimituskirjan lunastus ja toimituspalkkio 

sekä korvaus on jäljempänä mainittavista toimi
tuskirjoista ja virkatoimista seuraava: 

Koulutus: 

1) joka kunnan ilmoitustaululle tai oi
keuden ovelle julkipannaan annetusta lain-
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huudosta, kadonneen henkilön kuolleeksi 
julistamisesta, asiakirjan tai kiinnityksen 
kuolettamisesta, parempaa oikeutta kiin
teistöön koskevassa asiassa, perinnöksi os
tosta, asukasoikeuden hakemisesta kruu
nuntaloon ynnä muissa senkaltaisissa asi
oissa, kuulutuksen kappalelukuun katso-
matta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,80 

4384010168 

8 § 
Todistajalle, jonka tulee olla läsnä protesti- tai 

muussa virallisessa toimituksessa, sekä toimitus
miehen matkalla käyttämälle oppaalle ei tule 
asialliselta eri palkkiota, ellei oikeutta siihen ole 
erikseen säädetty. 

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä touko
kuuta 1985. 




