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Hallituksen esitys Eduskunnalle ulosottohenkilöstön vahingon
korvausvelvollisuutta koskevien säännösten muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan ulosottolakia, sakkoran
gaistuksen täytäntöönpanosta annettua lakia sekä 
verojen ja maksujen periruisestä ulosottotoimin 
annettua lakia muutettavaksi siten, että niissä 
olevat ulosottomiehen ja avustavan ulosottomie
hen vahingonkorvausvastuuta koskevat erityis
säännökset poistetaan. Uudistuksen jälkeen ulos
ottomiehen ja avustavan ulosottomiehen viras
saan aiheuttaman vahingon korvaamiseen voivat 
tulla sovellettaviksi vain vahingonkorvauslain 
säännökset julkisyhteisön ja virkamiehen vahin
gonkorvausvelvollisuudesta. Ulosottolakia ehdo
tetaan muutettavaksi myös siten, ettei korvausta 
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ulosottomiehen ja avustavan ulosottomiehen ai
heuttamasta vahingosta voida enää vaatia ulos
otonhaltijan luona. 

Edelleen esityksessä ehdotetaan ulosottolakia 
muutettavaksi siten, että ulosottomiehellä olisi 
mahdollisuus irtaimen omaisuuden huutokau
passa harkintansa mukaan myöntää maksuaikaa 
maksukykyiseksi arvioimalleen ostajalle enintään 
huutokauppaa seuraavaan ensimmäiseen päi
vään, jona rahalaitokset pidetään avoinna. 

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voi
maan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ne 
on hyväksytty ja vahvistettu. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne 

1.1. Ulosottohenkilöstö ja sen tehtävät 

Ulosottomiehet hoitavat perimis- ja muita täy
täntöönpanotehtäviä, joista säädetään muun mu
assa ulosottolaissa, sakkorangaistuksen täytän
töönpanosta annetussa laissa (318/63), verojen ja 
maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa 
laissa (367 /61) sekä näiden lakien nojalla anne
tuissa asetuksissa. 

Ulosottomiehiä ovat kaupunginvouti, nimis
mies, Ahvenanmaan maakunnanvouti ja nimis
miespiirissä ulosottotoimen tehtävissä toimiva 
osastopäällikkö. Ulosottomiesten apuna ulosotos
sa ovat avustavat ulosottomiehet. Avustavina 
ulosottomiehinä toimivat pääasiassa ulosottoapu
laisen toimen haltijat. Tarpeen vaatiessa ulosotto
mies saa kuitenkin antaa yksittäisen täytäntöön
panotehtävän muunkin alaisensa viran- tai toi
menhaltijan suoritettavaksi, jolloin tällä on avus
tavan ulosottomiehen toimivalta. Kaikki täytän
töönpanotehtäviä hoitavat henkilöt ovat viran
tai toimenhaltijoita. 

1. 2. Ulosottolainsäädännön vahingonkorvausta 
koskevat säännökset 

1.2.1. Ulosottolainsäädäntöön sisältyvät sään
nökset ulosottomiehen ja avustavan 
ulosottomiehen vahingonkorvausvelvolli
suudesta 

Ulosottolaissa ja sakkorangaistuksen taytan
töönpanosta annetussa laissa on erityisiä säännök
siä ulosottomiehen ja avustavan ulosottomiehen 
velvollisuudesta korvata virassaan aiheuttamansa 
vahinko. Näiden säännösten mukaan vahingon
korvausvelvollisuus voi syntyä ulosottomiehelle ja 
avustavalle ulosottomiehelle laiminlyönnistä toi
mittaa täytäntöönpano tai lopputilitys säädetyssä 
määräajassa sekä ulosottomiehelle myös laimin
lyönnistä valvoa avustavan ulosottomiehen virka
toimia. 

Ulosottolain 1 luvun 4 §:n (867/84) mukaan 
ulosottomiehen on valvottava, että avustava ulos-

ottomies, jonka suoritettavaksi hän on antanut 
saamtsen perimisen tai muun täytäntöönpano
tehtävän, täyttää tehtävänsä asianmukaisesti sekä 
noudattaa määräyksiä ja hänelle annettuja ohjei
ta. Jos ulosottomies ei täytä valvontavelvollisuut
taan, hän on avustavan ulosottomiehen ohella 
vastuussa vahingosta, joka aiheutuu avustavan 
ulosottomiehen virheestä tai laiminlyönnistä. 

Sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta anne
tun lain 8 §:n (592/77) mukaan ulosottomies on 
vastuussa lopullisen tilityksen viivästymisestä ai
heutuneesta vahingosta. Jos viivästys on johtunut 
täytäntöönpanon tehtäväkseen saaneen ulosotto
apulaisen virheestä tai laiminlyönnistä, ulosotto
mies on vastuussa vahingosta vain, mikäli hän ei 
ole täyttänyt valvontavelvollisuuttaan. Vastaavat 
säännökset sisältyvät myös verojen ja maksujen 
perimisestä ulosottotoimin annetun asetuksen 
(368/61) 18 §:n 1 momenttiin. 

Ulosottolain 6 luvun 21 §:n (867 /84) mukaan 
ulosottomies on vastuussa täytäntöönpanon vii
pymisestä aiheutuvasta vahingosta, jos hän lai
minlyö velvollisuutensa toimittaa täytäntöönpano 
säädetyssä määräajassa. 

Ulosottolain 6 luvun 25 §:n mukaan ulosotto
miehen, joka ei määräajassa tilitä ulosmittaukses
sa kertyneitä varoja velkojalle, on maksettava 
kuusi prosenttia vuotuista korkoa. Vaikka pykä
lässä on säännelty velvollisuus maksaa tilitettävil
le varoille korkoa, vieläpä ennalta määrätyn suu
ruista korkoa, koronmaksuvelvollisuus vastaa asi
alliselta sisällöltään ulosottomiehelle asetettua va
hingonkorvausvelvollisuutta. Verojen ja maksu
jen perimisestä ulosottotoimin annetun asetuksen 
18 §:n 2 momentissa (188/81) on samansisältöi
nen säännös. 

Edellä selostettujen säännösten mukaan vahin
gonkorvausvelvollisuuden syntyminen edellyttää 
ulosottomiehen tai avustavan ulosottomiehen 
syyllistyneen virheeseen tai laiminlyöntiin virka
toimessaan. 

Myös ulosottolain 5 luvun 9 §:ssä on erityinen 
säännös ulosottomiehen vahingonvastuusta. 
Säännöksessä tarkoitetussa tapauksessa ei kuiten
kaan ole kysymys ulosottomiehen virheestä tai 
laiminlyönnistä, vaan hänen oikeudestaan omalla 
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vastuullaan suorittaa virkatoimi tarkoituksenmu
kaiseksi katsomailaan tavalla. Säännöksen mu
kaan huutokaupalla myydyn irtaimen omaisuu
den kauppahinta on maksettava heti. Jollei kaup
pahintaa heti makseta, omaisuus on pantava 
uudestaan myyntiin. Ulosottomies voi kuitenkin 
"omalla uhallaosa" myöntää maksuaikaa, minkä 
on oikeuskirjallisuudessa katsottu merkitsevän, 
että ulosottomies on vastuussa vahingosta, joka 
syntyy, jos ostaja ei myöhemmin maksa kauppa
hintaa kokonaisuudessaan, tai jos omaisuus on 
myytävä uudestaan, eikä kauppahinta uudessa 
huutokaupassa nouse yhtä korkeaksi. 

1.2.2. Ulosotonhalttjan toimivalta ratkaista 
ulosottomiehen ja avustavan ulosotto
miehen vahingonkorvausvelvollisuutta 
koskeva kysymys 

Ulosottolain 9 luvun 8 §: ssä ( 644166) on 
säännelty erityinen menettely, jossa ulosotonhal
tijan luona voidaan vaatia ulosottomiehen tai 
avustavan ulosottomiehen veivoittamista korvaa
maan heidän ulosottoasiassa virheellään tai lai
minlyönnillään aiheuttamansa vahinko. Kaupun
gissa, jossa on raastuvanoikeus, ulosotonhaltijana 
on maistraatti. Muualla ulosotonhaltijana on lää
ninhallitus. Ulosotonhaltija voi velvoittaa ulos
ottomiehen tai avustavan ulosottomiehen korvaa
maan vahingon vain, jos hakijan oikeus korvauk
seen on ilmeinen eli, kun sekä korvauksen perus
te että vahingon määrä ovat selvät ja riidattomat. 
Jos ulosotonhaltija pitää hakijan korvausvaati
musta perusteeltaan tai määrältään epäselvänä tai 
riitaisena, sen tulee osoittaa hakija nostamaan 
vahingonkorvauskanne yleisessä tuomioistuimes
sa. Yleinen tuomioistuin on aina toimivaltainen 
ratkaisemaan kysymyksen ulosottomiehen ja 
avustavan ulosottomiehen vahingonkorvaus
velvollisuudesta. 

1.3. Vahingonkorvauslain säännökset julkisyh
teisön ja virkamiehen vahingonkorvaus
velvollisuudesta 

Vahingonkorvauslain (412/74) 3 luvun 2 §:n 
mukaan julkisyhteisö, kuten valtio tai kunta, on 
velvollinen korvaamaan julkista valtaa käytettäes
sä virheellä tai laiminlyönnillä aiheutetun vahin
gon, jollei toimen tai tehtävän suorittamiselle sen 
laatu ja tarkoitus huomioon ottaen kohtuudella 
asetettavia vaatimuksia ole noudatettu. Tämä 

julkisyhteisön korvausvastuu on niin sanottua 
isännänvastuu ta, mikä merkitsee, että julkisyh
teisö työnantajana vastaa työntekijänsä ja virka
miehensä virheellä tai laiminlyönnillä aiheutta
masta vahingosta. Vastuu ei edellytä, että yksit
täistapauksessa voidaan todeta, kuka on syyllisty
nyt virheeseen tai laiminlyöntiin. 

Vahingonkorvauslain 4 luvun 1 ja 2 §:n mu
kaan virkamies on velvollinen korvaamaan viras
saan virheellään tai laiminlyönnillään sivulliselle 
tai julkisyhteisölle aiheuttamastaan vahingosta 
määrän, joka harkitaan kohtuulliseksi ottamalla 
huomioon vahingon suuruus, teon laatu, vahin
gon aiheuttajan asema, vahingon kärsineen tarve 
sekä muut olosuhteet. LieväHä tuottamuksella 
aiheuttamastaan vahingosta virkamies ei ole lain
kaan korvausvelvollinen. Tahallisesti aiheutta
mansa vahinko hänen taas on korvattava koko
naan, jollei erityisistä syistä harkita kohtuulliseksi 
alentaa korvausta. Vahingonkorvauslain mukaan 
virkamies on siten julkisyhteisön ohella vahin
gonkorvausvelvollinen, kun hän on aiheuttanut 
virassaan vahinkoa muuten kuin lieväHä tuotta
muksella. 

Vahingonkorvauslain 6 luvun 2 §:n mukaan 
useat saman vahingon korvaamiseen velvolliset 
vastaavat korvauksesta pääsääntöisesti yhteisvas
tuullisesti. Mainitun pykälän niin sanotun 
kanavointisäännöksen mukaan julkisyhteisön vas
tuu on kuitenkin yleensä ensisijainen vahingon 
aiheuttaneen virkamiehen vastuuseen nähden, ja 
korvausvaatimus on siten kohdistettava ensisijai
sesti julkisyhteisöön. Säännöksen mukaan virka
mies, joka on aiheuttanut vahinkoa tuottamuk
sellisesti, vastaa nimittäin yleensä vain määrästä, 
jota ei voida saada vahingosta vastuussa olevalta 
julkisyhteisöltä. Vain jos virkamies on aiheutta
nut vahinkoa tahallisesti, hän on julkisyhteisön 
ohella ensisijaisesti vastuussa vahingon korvaami
sesta, ja korvausvaatimus voidaan kohdistaa suo
raan häneenkin. Jos virkamies on aiheuttanut 
vahingon lieväliä tuottamuksella, hän ei ole lain
kaan vahingonkorvausvelvollinen. Tällöin kor
vausta voidaan vaatia vain julkisyhteisöltä. 

Julkisyhteisön takautumisoikeus vahingon ai
heuttanutta virkamiestä vastaan on säännelty va
hingonkorvauslain 4 luvun 3 §:ssä. Virkamies 
voidaan periaatteessa velvoittaa korvaamaan jul
kisyhteisölle, mitä se on maksanut korvauksena 
virkamiehen aiheuttamasta vahingosta. Julkisyh
teisön takautumisoikeus rajoittuu kuitenkin mää
rään, joka virkamieheltä itseltään olisi voitu vaa
tia vahingonkorvauslain nojalla. Jos virkamies on 
aiheuttanut vahingon lieväliä tuottamuksella, ta-
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kautumisoikeutta ei ole, ja jos virkamies on 
aiheuttanut vahingon tahallisesti, hänet voidaan 
velvoittaa maksamaan julkisyhteisön korvaama 
määrä kokonaankin. 

Vahingonkorvauslain mukainen korvauskanne 
pannaan vireille riita-asioista säädetyssä järjestyk
sessä yleisessä alioikeudessa. 

1.4. Muutoksen syyt 

Vahingonkorvauslain esitöistä ei ilmene, että 
tarkoituksena olisi ollut jättää ulosottomiehet 
vahingonkorvausvastuuseen nähden muista jul
kista valtaa käyttävistä virkamiehistä poikkeavaan 
asemaan. Lain soveltuvuus ulosottotoiminnassa 
aiheutetun vahingon korvaamiseen ilmeni myös 
sen 3 luvun 3 §:stä, joka kumottiin 17 päivänä 
marraskuuta 1978 annetulla lailla (857/78). Py
kälä oli käynyt tarpeettomaksi, kun niin sanottu
jen vanhojen kaupunkien ulosottolaitos oli 1 
päivästä huhtikuuta 1978 alkaen siirretty valtion 
haltuun. Mainitun pykälän mukaan valtion oli 
korvattava ulosotto- tai täytäntöönpanotoimessa 
aiheutettu vahinko silloinkin, kun muu kuin 
valtion viranomainen (kaupungin palveluksessa 
oleva ulosottomies tai ulosottoapulainen) oli ai
heuttanut vahingon. Niin ikään oikeuskäytän
nössä ulosotto- ja täytäntöönpanomenettelyä on 
pidetty vahingonkorvauslaissa tarkoitettuna julki
sen vallan käyttämisenä, ja lakia ja sen isännän
vastuuperiaatetta on sovellettu ulosottomiehiin ja 
valtioon heidän työnantajanaan (esimerkiksi Hel
singin hovioikeuden tuomio 14.4.1982 S 1980/ 
521). 

Edellä esitetystä huolimatta vahingonkorvaus
lain soveltuvuutta ulosottomiehen aiheuttaman 
vahingon korvaamiseen on pidetty epäselvänä. 
Syynä tähän on se, että vahingonkorvauslaki ei 
soveltamisalasäännöksensä mukaan koske muussa 
laissa säädettyä korvausvastuuta, ja ulosottolain
säädäntöön taas sisältyy ulosottomiehen vahin
gonkorvausvelvollisuutta koskevia erityissäännök
siä. Vahingonkorvauslain soveltamisalasäännök
sen mukaan nämä säännökset näyttäisivät syrjäyt
tävän vahingonkorvauslain valtion isännänvas
tuuta koskevat säännökset. 

Osa ulosottolainsäädäntöön sisältyvistä ulos
ottomiesten ja avustavien ulosottomiesten vahin
gonvastuuta koskevista erityissäännöksistä on sel
laisia, että vahingonkorvausvelvollisuus edellyttää 
virhettä tai laiminlyöntiä samoin kuin virkamie
hen vahingonkorvausvelvollisuus vahingonkor
vauslain mukaan. Osa säännöksistä taas on sellai-

sia, että vahingonkorvausvelvollisuus näytta1s1 
seuraavan tuottamuksesta riippumatta. Ulosotto
lainsäädäntöön ei sisälly säännöksiä, jotka viittai
sivat siihen, että ulosottomiesten ja avustavien 
ulosottomiesten korvausvastuu olisi rajoitettu 
niin kuin virkamiesten korvausvastuu vahingon
korvauslain mukaan. Näin ollen on epäselvää, 
missä määrin he ovat vastuussa aiheuttamastaan 
vahingosta. Mitään syytä asettaa ulosottomies ja 
avustava ulosottomies ankarampaan vastuuseen 
virkatoimistaan kuin virkamies yleensä ei ole 
olemassa, vaan heidän tulisi korvausvelvollisuu
teen nähden olla yleisen virkamiehiä koskevan 
vahingonkorvausvelvollisuuden alaisia. 

Mikäli ulosottomiehen ja avustavan ulosotto
miehen virheellään tai laiminlyönnillään aiheut
taman vahingon korvaamiseen sovellettaisiin va
hingonkorvauslain säännöksiä, ulosottolain 9 lu
vun 8 §:n soveltamisala olisi suppea. Mainitun 
pykälän mukaisessa menettelyssä ulosotonhaltijan 
luona voitaisiin käsitellä vain korvausvaatimus, 
joka perustuu tahallisesti aiheutettuun vahin
koon. Käytännössäkään korvausta ulosottomie
hen tai ulosottoapulaisen aiheuttamasta vahin
gosta ei vahingonkorvauslain säätämisen jälkeen 
yleensä ole vaadittu ulosotonhaltijan luona vaan 
yleisessä tuomioistuimessa. 

2. Asian valmistelu 

Eduskunnan toinen lakivaliokunta on hallituk
sen esityksestä laiksi ulosottotoimesta, laiksi ulos
ottolain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi 
laeiksi (hall. es. n:o 16111984 vp.) sekä hallituk
sen esityksestä ulosottomiehen alueellista toimi
valtaa koskevien ulosottolain säännösten muutta
miseksi (hall. es. n:o 200/1985 vp.) antamissaan 
mietinnöissä (II LaVM n:o 6/1984 vp. ja II LaVM 
n:o 6/1985 vp.) kiinnittänyt huomiota ulosotto
henkilöstön vahingonkorvausvastuun järjestämi
seen. Valiokunnan mukaan ulosottomiesten ja 
ulosottoapulaisten vahingonkorvausvastuu on 
jäänyt muiden virkamiesten vahingonkorvaus
vastuusta poikkeavaksi. Ulosottomiehiin ja ulos
ottoapulaisiin ei sovelleta vahingonkorvauslain 
säännöksiä, vaan he ovat henkilökohtaisessa vas
tuussa aiheuttamastaan vahingosta. Valiokunta 
on pitänyt ulosottohenkilöstön oikeusturvan kan
nalta välttämättömänä, että heidän vahingonkor
vausvastuunsa määräytyisi vahingonkorvauslain 
virkamiehiä koskevien säännösten mukaisesti, ja 
kiirehtinyt hallitusta antamaan asiaa koskevan 
esityksen eduskunnalle. 
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Ulosottohenkilöstön vahingonkorvausvelvolli
suuden selventämistä koskeva hallituksen esitys 
on valmisteltu oikeusministeriön vuonna 1982 
ulosottolainsäädännön kokonaisuudistusta val
mistelemaan asettamassa ulosottolakityöryhmäs
sä. Ennen esityksen antamista asiasta on neuvo
teltu ulosottohenkilöstöä edustavien järjestöjen 
kanssa. 

3. Ehdotetut muutokset 

Ulosottomiehen ja avustavan ulosottomiehen 
vahingonkorvausvastuuta ehdotetaan selvennettä
väksi niin, että vahingonkorvauslain julkisyhtei
sön ja virkamiehen vahingonkorvausvelvollisuutta 
koskevat säännökset kiistatta soveltuvat ulosotto
miehen ja avustavan ulosottomiehen virassaan 
virheellään tai laiminlyönnillään aiheuttaman va
hingon korvaamiseen. Tämän vuoksi esityksessä 
ehdotetaan kumottavaksi ne ulosottolakiin ja 
sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta annettuun 
lakiin sisältyvät ulosottomiehen ja avustavan 
ulosottomiehen vahingonkorvausvelvollisuutta 
koskevat erityissäännökset, jotka näyttäisivät aset
tavan ulosottomiehen ja avustavan ulosottomie
hen muita virkamiehiä ankarampaan vahingon
vastuuseen. Verojen ja maksujen perimisestä 
ulosottotoimin annetusta laista ehdotetaan pois-

tettavaksi viittaus asetuksella annettaviin ulos
ottomiehen korvausvastuuta koskeviin säännök
sun. 

Esityksessä ehdotetaan myös kumottavaksi käy
tännössä merkityksettömäksi jäänyt ulosottolain 9 
luvun 8 §:ssä säännelty mahdollisuus vaatia ulos
otonhaltijan luona korvausta ulosottomiehen tai 
avustavan ulosottomiehen aiheuttamasta vahin
gosta. Korvausta heidän aiheuttamastaan vahin
gosta haenaisiin aina yleisessä alioikeudessa va
hingonkorvauslaissa säädetyssä järjestyksessä. 

Edelleen esityksessä ehdotetaan ulosottolain 5 
luvun 9 § :ää muutettavaksi siten, että ulosotto
mies voisi irtaimen omaisuuden huutokaupassa 
harkintansa mukaan myöntää maksuaikaa mak
sukykyiseksi arvioimalleen ostajalle enintään 
huutokauppaa seuraavaan ensimmäiseen päi
vään, jona rahalaitokset pidetään avoinna. 

Samassa yhteydessä ehdotetaan ulosottolain 1 
luvun 9 §:n 4 momenttia täydennettäväksi eräillä 
avustavan ulosottomiehen esteellisyyttä koskevilla 
säännöksillä. 

4. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Esityksellä et ole taloudellisia vaikutuksia. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten peruste! u t 

1.1. Laki ulosottolain muuttamisesta 

1 luku 

Ulosottoviranomaisista 

4 §. Pykälän 2 momentista ehdotetaan pois
tettavaksi säännös, jonka mukaan ulosottomies, 
jos hän ei ole täyttänyt valvontavelvollisuuttaan, 
on avustavan ulosottomiehen ohella vastuussa 
tämän täytäntöönpanotehtävässä virheellä tai lai
minlyönnillä aiheuttamasta vahingosta. Säännös 
viittaa siihen, että ulosottomies ja avustava ulos
ottomies vastaisivat täytäntöönpanossa aiheutu
neesta vahingosta henkilökohtaisesti, eikä valtiol
la olisi vahingonkorvauslain mukaista isännänvas
tuuta heidän aiheuttamastaan vahingosta. 

Mainitun säännöksen poistamisen jälkeen val
tio vastaisi täytäntöönpanossa aiheotetusta vahin
gosta vahingonkorvauslain 3 luvun 2 §:n mu
kaan. Virheeseen tai laiminlyöntiin syyllistyneen 
avustavan ulosottomiehen ja valvontavelvollisuu
tensa laiminlyöneen ulosottomiehen vastuu va
hingosta määräytyisi vahingonkorvauslain virka
miehiä koskevien säännösten mukaisesti. 

Säännöstä on lisäksi lähinnä kielellisistä syistä 
täsmennetty niin, ettei siinä enää mainita avusta
van ulosottomiehen olevan velvollinen noudatta
maan hänelle annettuja ohjeita. Ohjeethan eivät 
ole oikeudellisesti sitovia. 

9 §. Pykälän 4 momentin nykyisen sanamuo
don mukaan ulosottoapulaisen esteellisyys mää
räytyy samojen perusteiden mukaan kuin ulos
ottomiehen esteellisyys. Kun kaikki ulosottoapu
laisen toimen haltijat saivat 1 päivänä toukokuu
ta 1985 voimaan tulleen uuden lainsäädännön 
mukaan avustavan ulosottomiehen toimivallan, 
ilmaisu "ulosottoapulainen" olisi muutettava il
maisuksi '' avustava ulosottomies''. 

Pykälän 2 momentin (867 /84) mukaan ulos
ottomiehen on heti ilmoitettava esteellisyydes
tään ulosotonhaltijalle, jonka on määrättävä hä
nen sijaansa toinen ulosottomies. Luvun 4 §:n 1 
momentin huomioon ottaen tämä säännös näyt-

täisi koskevan myös avustavaa ulosottomiestä. 
Ulosotonhaltijan puoleen kääntyminen merkitsisi 
kuitenkin byrokraattista menettelyä. Tämän 
vuoksi 9 §:n 4 momenttiin ehdotetaan otettavak
si säännös, jonka mukaan tällaisessa tilanteessa 
ulosottomies määräisi esteettämän avustavan 
ulosottomiehen esteellisen sijaan tai ottaisi täy
täntöönpanotehtävän itse suorittaakseen. Näin 
onkin käytännössä koko ajan menetelty. Mo
menttiin olisi otettava myös säännös avustavan 
ulosottomiehen velvollisuudesta ilmoittaa oma
aloitteisesti esteellisyydestään. 

12 §. Pykälään ehdotetaan selvyyden vuoksi 
lisättäväksi 2 momentti, jonka mukaan ulosotto
miehen ja avustavan ulosottomiehen vahingon
korvausvelvollisuuteen sovelletaan vahingonkor
vauslain säännöksiä. 

3 luku 

Yleisiä säännöksiä tuomioiden Ja päätösten 
täytäntöönpanosta 

18 §. Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi 
ulosottolain 9 luvun 8 §, jonka mukaan korvaus
ta ulosottomiehen ja avustavan ulosottomiehen 
aiheuttamasta vahingosta voidaan hakea ulos
otonhaltijan luona. Sen vuoksi 3 luvun 18 §:ssä 
oleva viittaus päätökseen, jolla ulosotonhaltija on 
velvoittanut ulosottomiehen tai avustavan ulos
ottomiehen maksamaan vahingonkorvausta, eh
dotetaan poistettavaksi. Samalla pykälän kieli
asua nykyaikaistettaisiin. 

5 luku 

Ulosmitatun omaisuuden rahaksi muuttamisesta 

1 §. Huutokauppalaitoksen tahi yleisen huu
tokaupantoimittajan toimitettavasta ulosmitatun 
irtaimen omaisuuden myymisestä kaupungissa 22 
päivänä maaliskuuta 1898 annettuun asetuksen
tasoiseen julistukseen sisältyvät säännökset, joi
den mukaan ulosottomies saa antaa ulosmitatun 
irtaimen omaisuuden myymisen kaupungissa 
huutokauppakamarin tai yleisen huutokaupan-
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toimittajan tehtäväksi. Julistuksen mukaan ulos
ottomies on vastuussa huutokaupalla kertyneiden 
varojen tilityksestä sekä huutokauppakamarin tai 
yleisen huutokaupantoimittajan virheellä tai lai
minlyönnillä aiheuttamasta vahingosta. Koska 
julistus asettaa ulosottomiehen muita virkamie
hiä ankarampaan vahingonkorvausvastuuseen, 
julistus ehdotetaan kumottavaksi. 

Ulosmitatun omaisuuden rahaksi muuttamista 
koskevat säännökset tulevat lähivuosina uudistet
taviksi. Tämän vuoksi ulosottomiehen oikeus 
antaa ulosmitatun irtaimen omaisuuden myymi
nen huutokaupantoimittajan tehtäväksi ehdote
taan tässä vaiheessa säilytettäväksi yhtä laajana 
kuin se on nyt kumottavaksi ehdotetun julistuk
sen mukaan. Myymisen saisi antaa huutokaupan
toimittajan tehtäväksi vain kaupunginvouti, ja se 
saataisiin antaa vain sellaisen huutokaupantoi
mittajan tehtäväksi, joka toimittaa huutokauppo
ja erityisessä huoneistossa. Säännös tästä otettai
siin pykälän 2 momentiksi, jolloin nykyinen 2 
momentti siirtyisi 3 momentiksi. 

Vuonna 1898 annettiin samanaikaisesti nyt 
kumottavaksi ehdotetun julistuksen kanssa julis
tus, sisältävä lähempiä määräyksiä huutokaupan
toimittajan-ammatin harjoittamisesta kaupungis
sa. Sen mukaan huutokaupantoimittajan ammat
tia saa niin sanotussa vanhassa kaupungissa (kau
pungissa, jossa on raastuvanoikeus, maistraatti ja 
kaupunginvoudinvirasto) harjoittaa vain mais
traatin antamalla luvalla. Muissa kunnissa asia on 
sääntelemättömässä tilassa. Mainitun julistuksen 
mukaan myös kaupunki itse saa pitää yllä huuto
kauppalaitosta ilman eri lupaa. Tällaisia kunnal
lisia huutokauppalaitoksia ei enää ole. 

Pykälän ehdotetun 2 momentin mukaan myös 
huutokaupantoimittajan olisi noudatettava ulos
mitatun irtaimen omaisuuden myymisessä sano
tun luvun säännöksiä. Momenttiin ehdotetaan 
otettavaksi myös asetuksenantovaltuussäännös, 
jonka mukaan omaisuutta myytäessä kertyneiden 
varojen tilityksestä säädettäisiin asetuksella. 

9 §. Pykälässä ovat säännökset huutokaupalla 
myydyn irtaimen omaisuuden kauppahinnan 
maksamisesta. Pykälän mukaan kauppahinta on 
maksettava heti, jollei ulosottomies "omalla 
uhallansa'' myönnä maksuaikaa. Muussa tapauk
sessa omaisuus pannaan heti uudestaan huutoon. 
Ulosottomiehen oikeuden myöntää omalla uhal
laan maksuaikaa on katsottu merkitsevän, että 
ulosottomies vastaa vahingosta, joka syntyy, jos 
ostaja ei myöhemmin maksa kauppahintaa koko
naisuudessaan, tai vahingosta, joka syntyy, jos 
omaisuus on myytävä uudestaan, eikä kauppa-

hinta uudessa huutokaupassa nouse yhtä korke
aksi kuin aikaisemmassa huutokaupassa. 

Käytännössä huutokaupan toimittavan ulos
ottomiehen on myönnettävä ja hän myöntää 
maksuaikaa, kun huutokaupalla myydään taval
lista arvokkaampaa omaisuutta. Maksuaikaa on 
yleensä tarpeen myöntää vain sen verran, että 
ostajalla on tilaisuus nostaa maksuun tarvittavat 
rahat pankista. Ilman mahdollisuutta myöntää 
maksuaikaa omaisuus tulisi monessa tapauksessa 
myytäväksi selvään alihintaan. Koska ei ole koh
tuullista, että ulosottomies joutuisi henkilökoh
taiseen tuottamuksesta riippumattamaan vastuu
seen maksuajan myöntämisestä aiheutuvasta va
hingosta, ehdotetaan pykälää muutettavaksi. 

Pykälän 1 momenttiin otettaisiin voimassa ole
vaa oikeutta vastaavat säännökset siitä, että huu
tokaupalla myydyn irtaimen omaisuuden kaup
pahinta on pääsääntöisesti maksettava heti ja 
muussa tapauksessa omaisuus pantava heti uu
destaan myyntiin. 

Pykälän 2 momentissa olisivat säännökset mak
suajan myöntämisestä huutokauppaostajalle. 
Huutokaupan toimittava ulosottomies salSl 
myöntää ostajalle maksuaikaa niin, että ostaja 
voisi maksaa kauppahinnan vielä ensimmäisenä 
huutokauppaa seuraavana sellaisena päivänä, jo
na rahalaitokset pidetään avoinna. Edellytyksenä 
maksuajan myöntämiselle olisi, että huutokaup
paostaja on ulosottomiehen arvion mukaan mak
sukykyinen. Erityistä selonottovelvollisuutta osta
jan maksukyvystä huutokaupan toimittajalla ei 
kuitenkaan olisi. Lähinnä olisikin ostajan intres
sissä ja asiana epäselvissä tapauksissa esittää selvi
tys maksukyvystään. Koska huutokaupan toimit
tajalla ei olisi velvollisuutta erityisesti selvittää 
ostajan maksukykyä, hän syyllistyisi virheelliseen 
menettelyyn lähinnä vain myöntäessään maksuai
kaa yleisesti maksukyvyttömäksi tunnetulle osta
jalle. Ehdotetun muutoksen jälkeen huutokau
pan toimittavan ulosottomiehen vastuu maksu
järjestelyistä aiheutuneesta vahingosta määräytyi
si vahingonkorvauslain säännösten mukaan. 

Tarkoituksena on, että maksuaikaa myönnet
täisiin yleensä vain, kun huutokauppahinta on 
niin korkea, ettei tavallisen ostajan voida edellyt
tää kykenevän maksamaan huutokauppahintaa 
heti huutokauppatilaisuudessa. Koska menette
lyn tulisi olla joustava, mitään markkamääräistä 
rajaa ei ehdoteta otettavaksi lakiin. 

Kaupunginvouti saisi luvun 1 §:ään lisättäväk
si ehdotetun 2 momentin nojalla antaa ulosmita
tun irtaimen omaisuuden myymisen huutokaup
paliikettä harjoittavan huutokaupantoimittajan 
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tehtäväksi. Tällainen huutokaupantoimittaja ei 
kuitenkaan saisi myöntää ostajalle maksuaikaa 
nyt ehdotettujen säännösten nojalla. 

Pykälän 2 momentin mukaan toimitettaisiin 
uusi huutokauppa, jos ostaja ei myönnetyn mak
suajankuluessa maksaisi kauppahintaa. Jos omai
suus uudessa huutokaupassa myytäisiin aikaisem
paa kauppasummaa ja sille viiden prosentin mu
kaan maksettavaa korkoa alemmasta hinnasta, 
aikaisemman ostajan olisi pykälän 3 momentin 
mukaan korvattava erotus. Lisäksi hänen olisi 
korvattava uuden huutokaupan pitämisestä syn
tyneet kulut paitsi, jos kauppahinta tässä huuto
kaupassa nousisi aikaisempaa korkeammaksi ja 
kulut voitaisiin suorittaa tuosta ylijäämästä. Kor
vausten määrä merkittäisiin huutokauppapöytä
kirjaan, jonka nojalla korvaukset voitaisiin ulos
mitata ostajalta. Ostajalla olisi oikeus saattaa 
korvausvelvollisuutensa takaisinsaan tikan teella 
tuomioistuimen tutkittavaksi. 

Pykälän 4 momentin mukaan huutokaupalla 
myydyn omaisuuden saisi luovuttaa ostajalle vas
ta, kun tämä on maksanut kauppahinnan koko
naisuudessaan. 

6 luku 

Ulosmittauksesta kertyneitten varain tilityksestä 
ja jakamisesta 

21 ja 25 §. Pykälät ehdotetaan yleisperuste
luissa lausutun mukaisesti kumottavaksi. Kysy
mys ulosottovelkojan saatavalle tilityksen viiväs
tyessä maksettavasta korosta on voimassa olevan 
oikeuden mukaan epäselvä. Tilityssaatavan on 
katsottava perustuvan julkisoikeudellisesta pe
rusteesta johtuvaan velkasuhteeseen, johon kor
kolakia (633/82) ei lainkaan sen 1 §:n (943/83) 
mukaan sovelleta. Oikeusministeriössä on kuiten
kin valmistumassa ehdotus laiksi julkisoikeudel
listen saamisten viivästyskorosta, joka soveltuisi 
myös tilityksen viivästyttyä velkojalle maksetta
vaan korkoon. 

9 luku 

Muutoksen hakemisesta ulosottomiehen 
menettelyyn 

8 §. Pykälä ehdotetaan kumottavaksi, koska, 
niin kuin yleisperusteluissa (s. 5) on lausuttu, sen 
soveltamisala on suppea, eikä sitä käytännössä
kään ole vahingonkorvauslain säätämisen jälkeen 
juuri sovellettu. 

2 370494L 

10 luku 

Muutoksen hakemisesta ulosottoasiassa 
annettuun päätökseen 

6 §. Pykälässä oleva viittaus kumottavaan 9 
luvun 8 §:ään poistettaisiin. Samalla pykälän 
kieliasu nykyaikaistettaisiin. 

1.2. Laki sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta 
annetun lain 8 §:n muuttamisesta 

Sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta anne
tun lain 8 §:ssä ovat säännökset ulosottomiehen 
ja avustavan ulosottomiehen vahingonvastuusta, 
kun tilitystä ei ole toimitettu sakkorangaistuksen 
täytäntöönpanosta annetussa asetuksessa (3211 
69) säädetyssä määräajassa. Jotta ulosottomiehen 
ja avustavan ulosottomiehen vahingonkorvaus
velvollisuuteen sovellettaisiin vahingonkorvaus
lain säännöksiä, pykälästä ehdotetaan poistetta
viksi erityissäännökset heidän vahingonvastuus
taan. 

1.3. Laki veroJen ja maksujen perimisestä 
ulosottotoimin annetun lain 7 §:n muut
tamisesta 

Verojen ja maksujen periruisestä ulosottotoi
min annetun lain 7 §:ssä on asetuksenantoval
tuussäännös, jonka mukaan muun muassa peri
misen ja tilityksen määräaikojen laiminlyömisestä 
aiheutuvasta vastuusta säädetään asetuksella. Py
kälässä tarkoitetut säännökset ovat verojen ja 
maksujen periruisestä ulosottotoimin annetun 
asetuksen 18 §:ssä. Kun ulosottomiehen ja avus
tavan ulosottomiehen vahingonkorvausvelvolli
suuteen sovellettaisiin vahingonkorvauslain sään
nöksiä, verojen ja maksujen periruisestä ulosotto
toimin annetun lain 7 §:stä ehdotetaan poistetta
vaksi viittaus asetuksella annettaviin korvausvas
tuuta koskeviin säännöksiin. 

2. Tarkemmat säännökset Ja mää
räykset 

Ehdotetut lainmuutokset edellyttävät verojen 
ja maksujen periruisestä ulosottotoimin annetun 
asetuksen muuttamista sekä ulosottoasetuksen 
täydentämistä huutokaupantoimittajan tilitysvel
vollisuutta koskevilla säännöksillä. 
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3. Voimaan tulo 

Ehdotettujen lakien olisi tultava voimaan mah
dollisimman pian sen jälkeen, kun ne on hyväk
sytty ja vahvistettu. 

1 . 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset: 

Laki 
ulosottolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti: 
kumotaan ulosottolain 6 luvun 21 ja 25 § ja 9 luvun 8 §, 
sellaisina kuin niistä ovat, 6luvun 21 § 14 päivänä joulukuuta 1984 annetussa laissa (867/84) ja 9 

luvun 8 § 16 päivänä joulukuuta 1966 annetussa laissa (644/66), 
muutetaan 1 luvun 4 §:n 2 momentti ja 9 §:n 4 momentti, 3 luvun 18 §, 5 luvun 9 §ja 10 luvun 

6 §, 
sellaisina kuin niistä ovat 1 luvun 4 §:n 2 momentti mainitussa 14 päivänä joulukuuta 1984 

annetussa laissa ja 9 §:n 4 momentti 29 päivänä kesäkuuta 1961 annetussa laissa (366/61), sekä 
lisätään 1 luvun 12 §:ään mainitulla 14 päivänä joulukuuta 1984 annetulla lailla kumotun 2 

momentin tilalle uusi 2 momentti ja 5 luvun 1 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti 
siirtyy 3 momentiksi, seuraavasti: 

1 luku 

Ulosottoviranomaisista 

4 § 

Ulosottomiehen on valvottava, että avustava 
ulosottomies täyttää 1 momentissa mainitun teh
tävänsä asianmukaisesti sekä noudattaa hänelle 
annettuja määräyksiä. 

9 § 

Avustavan ulosottomiehen esteellisyydestä on 
voimassa, mitä 1 momentissa on ulosottomiehes
tä säädetty. Avustavan ulosottomiehen on heti 
ilmoitettava esteellisyydestään ulosottomiehelle. 
Jos avustava ulosottomies on esteellinen, ulos
ottomiehen on annettava täytäntöönpallotehtävä 
esteettämän avustavan ulosottomiehen suoritetta
vaksi tai suoritettava se itse. 

12 § 

Ulosottomiehen ja avustavan ulosottomiehen 
velvollisuudesta korvata virassaan virheellään tai 
laiminlyönnillään aiheuttamansa vahinko on voi
massa, mitä vahingonkorvauslaissa (412/74) sää
detään. 

3 luku 

Yleisiä säännöksiä tuomioiden ja päätösten 
täytäntöönpanosta 

18 § 
Muu ulosottoasiassa annettu päätös pannaan 

täytäntöön valituksesta huolimatta. Päätöstä, jol
la joku on tuomittu sakkoon tai uhkasakkoon 
taikka jolla ulosottomies tai avustava ulosotto
mies on tuomittu erotettavaksi virantoimitukses
ta, ei kuitenkaan saa panna täytäntöön, ennen 
kuin päätös on lainvoimainen. Sen estämättä, 
mitä edellä on säädetty, saadaan uhkasakon peri
miseksi ulosmitata omaisuutta, mutta ulosmitat
tua omaisuutta ei saa myydä, ennen kuin päätös 
on lainvoimainen. 

5 luku 

Ulosmitatun omaisuuden rahaksi muuttamisesta 

1 § 

Kaupunginvouti saa antaa ulosmitatun irtai
men omaisuuden myymisen sellaisen huutokau
pantoimittajan tehtäväksi, joka harjoittaa huuto
kauppojen toimittamista erityisessä huoneistossa. 
Myymisessä on noudatettava, mitä tässä luvussa 
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säädetään. Myymisestä kertyneiden varojen tili
tyksestä säädetään asetuksella. 

9 § 
Huutokaupalla myydyn irtaimen omaisuuden 

kauppahinta on maksettava heti, jollei 2 momen
tista muuta johdu. Jos ostaja ei maksa kauppa
hintaa, omaisuus on pantava heti uudestaan 
myyntiin. 

Huutokaupan toimittava ulosottomies saa 
myöntää maksuaikaa maksukykyiseksi arvioimal
leen ostajalle enintään huutokauppaa seuraavaan 
ensimmäiseen päivään, jona rahalaitokset pide
tään avoinna. Ostajan velvollisuudesta maksaa 
korkoa on voimassa, mitä 47 §:ssä on säädetty. 
Jos ostaja ei määräpäivänä maksa kauppahintaa, 
toimitetaan uusi huutokauppa. 

Aikaisemman ostajan maksettavasta korvauk
sesta on voimassa ja sen pöytäkirjaan merkitsemi
sessä ja ulosottamisessa noudatetaan soveltuvin 
osin, mitä 45 §:ssä on säädetty. Korvausta koske
va takaisinsaantikanne käsitellään sen paikkakun
nan yleisessä alioikeudessa, missä täytäntöönpano 
on tapahtunut. 

2. 

Huutokaupalla myytyä omaisuutta ei saa luo
vuttaa ostajalle, ennen kuin tämä on maksanut 
kauppahinnan kokonaisuudessaan. 

10 luku 

Muutoksen hakemisesta ulosottoasiassa 
annettuun päätökseen 

6 § 
Muutosta ulosotonhaltijan 1 luvun 12 tai 13 

§:n nojalla tekemään päätökseen haetaan hovioi
keudelta valittamalla. Määräaika valituksen teke
miseen on 30 päivää siitä päivästä, jona valittaja 
sai tiedon päätöksestä. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 19 . 

Tällä lailla kumotaan huutokauppalaitoksen 
tahi yleisen huutokaupantoimittajan toimitetta
vasta ulosmitatun irtaimen omaisuuden myymi
sestä kaupungissa 22 päivänä maaliskuuta 1898 
annettu julistus. 

Laki 
sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta annetun lain 8 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta 20 paiVana 
kesäkuuta 1963 annetun lain (318/63) 8 §, sellaisena kuin se on 21 päivänä heinäkuuta 1977 
annetussa laissa (592 1 77), näin kuuluvaksi: 

8 § 
Määräajasta, jonka kuluessa sakko tai saaminen 

on ulosottotoimin perittävä ja tilitys tehtävä, 
säädetään asetuksella. 

Tämä laki tulee VOimaan 
kuuta 19 

päivänä 
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3. 
Laki 

verojen Ja maksujen periruisestä ulosottotoimin annetun lain 7 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan verojen ja maksujen perimisestä 29 päivänä 
kesäkuuta 1961 annetun lain (367/61) 7 § näin kuuluvaksi: 

7 § 
Ulosottohakemuksen tekemisestä ja sen perus

teena olevasta asiakirjasta, perimisasian siirtämi
sestä ulosottomieheltä toiselle ja virka-avusta 
ulosottomiesten kesken, ulosotossa kertyneiden 
varojen tilittämisestä, määräajasta, jonka kulues-

Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 1987 

sa periminen on toimeenpantava ja tilitys tehtä
vä, sekä perimisasiain kirjanpidosta, valvonnasta 
ja tarkastuksista säädetään asetuksella. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Oikeusministeri Matti Louekoski 
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Liite 

1 . 
Laki 

ulosottolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti: 
kumotaan ulosottolain 6 luvun 21 ja 25 § ja 9 luvun 8 §, 
sellaisina kuin niistä ovat, 6 luvun 21 § 14 päivänä joulukuuta 1984 annetussa laissa (867 /84) ja 9 

luvun 8 § 16 päivänä joulukuuta 1966 annetussa laissa (644/66), 
muutetaan 1 luvun 4 §:n 2 momentti ja 9 §:n 4 momentti, 3 luvun 18 §, 5 luvun 9 §ja 10 luvun 

6 §, 
sellaisina kuin niistä ovat 1 luvun 4 §:n 2 momentti mainitussa 14 päivänä joulukuuta 1984 

annetussa laissa ja 9 §:n 4 momentti 29 päivänä kesäkuuta 1961 annetussa laissa (366/61), sekä 
lisätään 1 luvun 12 §:ään mainitulla 14 päivänä joulukuuta 1984 annetulla lailla kumotun 2 

momentin tilalle uusi 2 momentti ja 5 luvun 1 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti 
siirtyy 3 momentiksi, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

1 luku 

Ulosottoviranomaisista 

4 § 

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. · 

Ulosottomiehen on valvottava, että avustava 
ulosottomies täyttää 1 momentissa mainitun teh
tävänsä asianmukaisesti sekä noudattaa hänelle 
annettuja määräyksiä. 

9 § 

Ulosottoapulaisen esteellisyydestä on voimassa, 
mitä 1 momentissa on ulosottomiehestä säädetty. 

Avustavan ulosottomiehen esteellisyydestä on 
voimassa, mitä 1 momentissa on ulosottomiehes
tä säädetty. Avustavan ulosottomiehen on heti 
ilmoitettava esteellisyydestään ulosottomiehelle. 
jos avustava ulosottomies on esteellinen, ulos
ottomiehen on annettava täytäntöönpanotehtävä 
esteettämän avustavan ulosottomiehen suon'tetta
vaksi tai suon'tettava se itse. 

12 § 

Ulosottomiehen ja avustavan ulosottomiehen 
velvollisuudesta korvata virassaan virheellään tai 
laiminlyönnzllään aiheuttamansa vahinko on voi
massa, mitä vahingonkorvauslaissa (412174) sää
detään. 
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Voimassa oleva laki Ehdotus 

3 luku 

Yleisiä säännöksiä tuomioiden ja päätösten 
täytäntöönpanosta 

18 § 
Muu ulosottoasiassa annettu paatos menköön 

täytäntöön, vaikka siitä valitetaankin; kuitenkin, 
jos joku on tuomittu uhkasakkoon tahi muuhun 
sakkoon, taikka ulosottomies on tuomittu erotet
tavaksi viran toimittamisesta tahi suon"ttamaan 
vahingonkorvausta, saapi uhkasakon suoritutta
miseksi ainoastaan ulosmittaus tapahtua, vaan 
muuten ei mitään täytäntöönpanoa, ennenkuin 
päätös on saanut laillisen voiman. 

18 § 
Muu ulosottoasiassa annettu päätös pannaan 

täytäntöön valituksesta huolimatta. Päätöstä, jol
la joku on tuomittu sakkoon tai uhkasakkoon 
taikka jolla ulosottomies tai avustava ulosotto
mies on tuomittu erotettavaksi virantoimitukses
ta, ei kuitenkaan saa panna täytäntöön, ennen 
kuin päätös on lainvoimainen. Sen estämättä, 
mitä edellä on säädetty, saadaan uhkasakon pen·
miseksi ulosmitata omaisuutta, mutta ulosmitat
tua omaisuutta ei saa myydä, ennen kuin päätös 
on lainvoimainen. 

5 luku 

Ulosmitatun omaisuuden rahaksi muuttamisesta 

1 § 

9 § 
Jos huudettua irtainta omaisuutta ei heti mak

seta eikä ulosottomies omalla uhallaosa tahdo 
suoda odotusaikaa, pantakoon omaisuus uudes
taosa huutoon. 

Kaupunginvouti saa antaa ulosmitatun irtai
men omaisuuden myymisen sellaisen huutokau
pantoimittajan tehtäväksi, joka harjoittaa huuto
kauppojen toimittamista en"tyisessä huoneistossa. 
Myymisessä on noudatettava, mitä tässä luvussa 
säädetään. Myymisestä kertyneiden varojen tili
tyksestä säädetään asetuksella. 

9 § 
Huutokaupalla myydyn irtaimen omaisuuden 

kauppahinta on maksettava heti, jollei 2 momen
tista muuta johdu. jos ostaja ei maksa kauppa
hintaa, omaisuus on pantava heti uudestaan 
myyntiin. 

Huutokaupan toimittava ulosottomies saa 
myöntää maksuaikaa maksukykyiseksi arvioimal
leen ostajalle enintään huutokauppaa seuraavaan 
ensimmäiseen päivään, jona rahalaitokset pide
tään avoinna. Ostajan velvollisuudesta maksaa 
korkoa on voimassa, mitä 47 §:ssä on säädetty. 
jos ostaja ei määräpäivänä maksa kauppahintaa, 
toimitetaan uusi huutokauppa. 

Aikaisemman ostajan maksettavasta korvauk
sesta on voimassa ja sen pöytiikirjaan merkitsemi
sessä ja ulosottamisessa noudatetaan soveltuvin 
osin, mitä 45 §:ssä on säädetty. Korvausta koske
va takaisinsaantikanne käsitellään sen pazkkakun
nan yleisessä alioikeudessa, missä tå'ytäntöönpano 
on tapahtunut. 
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Voimassa oleva laki Ehdotus 

Huutokaupalla myytyä omaisuutta ei saa luo
vuttaa ostajalle, ennen kuin tämä on maksanut 
kauppahinnan kokonaisuudessaan. 

21 § 

6 luku 

Ulosmittauksesta kertyneitten varain 
tilityksestä ja jakamisesta 

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

25 § 
jos ulosottomies pidättää varoja velkoja/ta, kun 

tämä on oikeutettu saamaan ne ulos ja zlmoittau
tuu niitä nostamaan, maksakoon korkoa kuusi 
sada/ta vuodessa ja vastatkoon sitä paitsi virkavir
heestä. 

8 § 

9 luku 

Muutoksen hakemisesta ulosottomiehen 
menettelyyn 

jos ulosotonhaltijan luona esitetään vaatimus 
ulosottomiehen tai ulosottoapulaisen veivoittami
sesta korvaamaan vahinko, joka on aiheutunut 
näiden virheestä tai laiminlyönnistä ulosottoasias
sa, ja hakzjan oikeus korvaukseen on zlmeinen, 
veivoittakaan ulosotonhaltzja syyllisen maksa
maan vaaditun korvauksen. jos ulosotonhaltija 
ryhtyy toimenpiteisiin syytteen nostamiseksi tuo
mioistuimessa virheen tai laiminlyönnin johdosta 
taikka jos hakijan korvausvaatimus havaitaan pe
rusteeltaan tai määrältään epäselväksi tai riitai
seksi, ulosotonhaltzjan tulee osoittaa hakija aja
maan vaatimuksestaan kannetta asianomaisessa 
tuomioistuimessa. 

6 § 

10 luku 

Muutoksen hakemisesta ulosottoasiassa 
annettuun päätökseen 

21 § 
(Kumotaan) 

25 § 
(Kumotaan) 

8 § 
(Kumotaan) 

6 § 
Jos joku tahtoo valittaa siitä, että ulosotonhal

tija on tuominnut hänet edesvastaukseen 1 luvun 
Muutosta ulosotonhaltijan 1 luvun 12 tai 

13 §:n nojalla tekemään päätökseen haetaan ho-
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Voimassa oleva laki 

12 tai 13 §:n mukaan taikka vahingonkorvauk
seen 9 luvun 8 §:n mukaan, olkoon hänellä 
siihen se aika, kuin edellä 3 §:ssä on sanottu, 
lukien siitä päivästä, jolloin päätös ulosotonhalti
jan toimesta annettiin hänelle tiedoksi. Jos pää
tös on valittajalle suullisesti julistettu, luettakoon 
valitusaika siitä kuin julistaminen tapahtui. 

2. 

Ehdotus 

vioikeudelta valittamalla. Määräaika valituksen 
tekemiseen on 30 päivää siitä päivästä, jona 
valittaja sai tiedon päätöksestä. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 19 

Tällä lattia kumotaan huutokauppalaitoksen 
tahi yleisen huutokaupantoimittajan toimitelta
vasta ulosmitatun irtaimen omaisuuden myymi
sestä kaupungissa 22 päivänä maaliskuuta 1898 
annettu julistus. 

Laki 
sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta annetun lain 8 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta 20 päivana 
kesäkuuta 1963 annetun lain (318/63) 8 §, sellaisena kuin se on 21 päivänä heinäkuuta 1977 
annetussa laissa (592/77), näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

8 § 
Määräajasta, jonka kuluessa sakko tai saaminen 

on ulosottotoimin perittävä ja tilitys tehtäyä, 
säädetään asetuksella. jos lopullinen tzlitys päte
vättä syyttä viipyy yli määräajan, ulosottomies on 
vastuussa vahingosta, jonka siitä näytetään aiheu
tuneen. Mtlloin viipyminen on johtunut täytän
töönpanon tehtäväkseen saaneen ulosottoapulai
sen virheestä tai laiminlyönnistä, ulosottomies on 
kuitenkin vastuussa vahingosta vain siinä tapauk
sessa, että hän ei ole täyttänyt valvontavelvolli
suuttaan. 

Ehdotus 

8 § 
Määräajasta, jonka kuluessa sakko tai saaminen 

on ulosottotoimin perittävä ja tilitys tehtävä, 
säädetään asetuksella. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 
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3 . 
Laki 

verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetun lain 7 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan verojen ja maksujen perimisestä 29 päivänä 
kesäkuuta 1961 annetun lain (367/61) 7 § näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

7 § 
Ulosottohakemuksen tekemisestä ja sen perus

teena olevasta asiakirjasta, perimisasian siirtämi
sestä ulosottomieheltä toiselle ja virka-avusta 
ulosottomiesten kesken, ulosotossa kertyneiden 
varojen tilittämisestä, määräajasta, jonka kulues
sa periminen on toimeenpantava ja tilitys tehtä
vä, sekä sen laiminlyömisestä aiheutuvasta vas
tuusta, niin myös perimisasiain kirjanpidosta, 
valvonnasta ja tarkastuksista säädetään asetuksel
la. 

3 3704941 

Ehdotus 

7 § 
Ulosottohakemuksen tekemisestä ja sen perus

teena olevasta asiakirjasta, perimisasian siirtämi
sestä ulosottomieheltä toiselle ja virka-avusta 
ulosottomiesten kesken, ulosotossa kertyneiden 
varojen tilittämisestä, määräajasta, jonka kulues
sa periminen on toimeenpantava ja tilitys tehtä
vä, sekä perimisasiain kirjanpidosta, valvonnasta 
ja tarkastuksista säädetään asetuksella. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 




