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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulosottolain 3 lu
vun 20 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan ulosottolakia muu
tettavaksi muun muassa siten, että valtion 
vakuusrahastosta annetussa laissa tarkoitetun 
omaisuudenhoitoyhtiön ei tarvitsisi asettaa 
ulosottolain mukaista vakuutta. 

351182K 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voi
maan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun 
se on hyväksytty ja vahvistettu. 
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PERUSTELUT 

1. Nykytila ja ebdo
tetut muutokset 

Ulosottolaissa on lukuisia säännöksiä asi
anosaisen velvollisuudesta asettaa vakuus 
ulosottoasiassa. Esimerkiksi ulosottolain 3 
luvun 7 §:n 1 momentin mukaan ulosmittaus 
saadaan toimittaa, vaikka alioikeuden mak
suvelvollisuutta koskevaan päätökseen hae
t~n muutosta, jollei velalline~ aseta panttia 
tm takausta, mm sanottua torJuntavakuutta, 
maksettavaksi tuomitusta määrästä. Niin sa
nottua hakijavakuutta koskevan ulosottolain 
7 luvun 16 § :n mukaan turvaamistaimipää
töstä ei saa panna täytäntöön, ellei hakija 
aseta ulosottomiehelle panttia tai takausta 
vahingosta, mikä sellaisesta toimenpiteestä 
voi syntyä vastapuolelle. Myös muun muas
sa ulosottolain 3 luvun 7 § :n 1 momentissa 
ja 8- 10 §:ssä on säännöksiä hakijavakuu
desta. 

Ulosottolain 3 luvun 20 §:ssä ovat yleiset 
säännökset siitä, minkälainen ulosottolain 
edellyttämän vakuuden tulee olla. Pykälän 3 
momentissa mainitaan tahot, jotka on va
pautettu hakijavakuuden asettamisesta. Ky
seisen säännöksen mukaan vakuutta ei vaa
dita, jos velkojana on valtio tai sen laitos, 
kansaneläkelaitos, Postipankki, Suomen 
Pankki, muu julkisen valvonnan alainen 
pankkilaitos, Helsingin yliopisto, kunta, kun
tainliitto, Ahvenanmaan maakunta taikka 
evankelis-luterilainen kirkko, ortodoksinen 
kirkkokunta tai niihin kuuluva seurakunta. 

Puheena olevassa ulosottolain säännökses
sä ei mainita omaisuudenhoitoyhtiötä. Valti
on tai valtion vakuusrahaston omistamien tai 
hallinnaimien omaisuudenhoitoyhtiöiden 
perustaminen mahdollistettiin valtion va
kuusrahastosta annetun lain muutoksella 
(857/93). Valtion vakuusrahastosta annetun 
lain (379/92) 1 §:ään lisättiin tuolloin uusi 5 
momentti, jonka mukaan rahasto voi omistaa 
tai hallinnaida osakkeita osakeomistuksen 
perusteella valtion tai rahaston määräysval
lassa olevassa osakeyhtiössä, jonka tarkoi
tuksena on valtion tai rahaston tukitoimien 
kohteena olevan pankin omaisuuden tai vas
tuiden ostaminen tai muu hankkiminen ja 
hoitaminen sekä myyminen tai muu luovut
taminen (omaisuudenhoitoyhtiö). Sittemmin 
kyseistä säännöstä on muutettu siten, että 
sanotunlaisella omaisuudenhoitoyhtiöllä voi 
olla osakeomistukseen perustuva määräys-

valta toisessa samaa tarkoitusta varten ole
vassa osakeyhtiössä, jolloin viimeksi mainit
tu yhtiö on myös omaisuudenhoitoyhtiö. 

Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, jäl
jempänä Arsenal Oy, sekä muut pankkikrii
sin yhteydessä syntyneet yhtiöt, joiden tehtä
vänä on hoitaa niin sanottuja ongelmaluotto
ja ja niihin liittyviä vakuuksia, ovat toimi
neet talletuspankkien nimissä, jolloin va
kuutta ei ole vaadittu. Esimerkiksi Arsenal 
Oy on perinyt saatavat talletuspankkina toi
mivan Suomen Säästöpankki - SSP Oy:n, 
jäljempänä SSP, nimissä. 

SSP:n toimilupa tullaan lähiaikoina kuiten
kin peruuttamaan, jolloin SSP muuttuu Ar
senal Oy:n omistamaksi omaisuudenhoitoyh
tiöksi. Sanottu omaisuudenhoitoyhtiö olisi 
ilman lainmuutosta velvollinen asettamaan 
ulosottolaissa tarkoitetun hakijavakuuden. 
Vakuus olisi ilmeisesti asetettava myös jo 
vireillä olevissa ulosotto- ja turvaamistoi
miasioissa. Koska Arsenal Oy valtion ja val
tion vakuusrahaston omistamana omaisuu
denhoitoyhtiönä ja SSP Arsenal Oy:n omis
tamana omaisuudenhoitoyhtiönä ovat verrat
tavissa julkisen valvonnan alaisiin pankkei
hin, ja lisäksi omaisuudenhoitoyhtiöt toimi
vat tosiasiallisesti valtion vastuulla, ei va
kuuden vaatiminen niiltä ole tarkoituksen
mukaista. 

Omaisuudenhoito):'htiöitä koskevassa halli
tuksen esityksessä (HE 1993: 13 0 vp) asetet
tiin tavoitteeksi, että yhtiö perii sille siirretyt 
saatavat ja realisoi sille siirretyn omaisuuden 
mahdollisimman hyvään hintaan ja mahdol
lisimman nopeasti. Tämän tavoitteen kannal
ta järkevää olisi, että sanotunlaiset valtion 
omistamat omaisuudenhoitoyhtiöt voisivat 
ryhtyä tarpeellisiin täytäntöönpanotoimiin ja 
vahingonkorvauskanteisiin ilman hakijava
kuuden asettamista. 

Tästä syystä ehdotetaan, että ulosottolain 3 
luvun 20 §:n 3 momentissa olevaan luette
loon lisättäisiin valtion vakuusrahastosta an
netussa laissa tarkoitetut omaisuudenhoitoyh
tiöt 

Omaisuudenhoitoyhtiöt on tarkoitettu toi
mimaan määräajan. Ennen kuin sanotut yhti
öt lopetetaan selvitystilamenettelyllä, sulaut
tamisella tai muulla vastaavalla Järjestelyllä, 
on turvattava se, että mahdollisesti myöhem
min ajankohtaistuvat vahingonkorvausvas
tuut tulevat asianmukaisesti hoidetuksi. 

Ulosottolain 3 luvun 20 §:n 3 momentissa 
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oleva ilmaisu "Postipankki" on vanhentunut, 
koska Postipankki on lailla 972/87 muutettu 
Postipankki Oy:ksi. Luottolaitostoiminnasta 
annetun lain (1607/93) 2 §:n mukaan Posti
pankki Oy on talletuspankki ja siten luotto
laitos. Koska Postipankki Oy nykyään rin
nastuu muihin talletuspankkeihin eli muun 
muassa liikeP.ankkeihin, säästöpankkeihin ja 
osuuspankkethin, on Postipankkia koskeva 
erillismaininta ulosottolain 3 luvun 20 §:n 3 
momentissa vanhentunut ja tarpeeton, joten 
se ehdotetaan poistettavaksi. 

Puheena olevan säännöksen ilmaisulla 
"muu julkisen valvonnan alainen pankkilai
tos" et ole vastinetta luottolaitostoiminnasta 
annetussa laissa, jossa käytetty ilmaisu "luot
tolaitos" on merkityssisällöltään edellistä 
laajempi. Toisaalta taas luottolaitostoimin
nasta annetussa laissa oleva määritelmä "tal
letuspankki" saattaisi tarpeettomasti supistaa 
hakijavakuudesta vapaotettujen piiriä. Koska 
nykyisin voimassa oleva sanamuoto ei tiettä
västi ole aiheuttanut ongelmia ulosottokäy
tännössä, ei muutosta tältä osin ehdoteta. 

Koska kuntainliitot ovat vuoden 1993 
alusta muuttuneet kuntayhtymiksi (979/92 ja 
365/95), ehdotetaan ulosottolain puheena 
olevaan säännökseen tehtäväksi myös tätä 
koskeva korjaus. 

2. E s i t y k sen t a 1 o u d e 1 1 i
set vaikutukset 

Esitys säilyttäisi ennallaan nykyisen tilan
teen, jossa valtion omaisuudenhoitoyhtiö on 
voinut periä saatavia ilman ulosottolaissa 
tarkoitetun hakijavakuuden asettamista. Esi
tyksellä ei siten ole taloudellisia vaikutuksia. 

3. A s i a n v a 1 m i s t e 1 u 

Esitys on valmisteltu oikeusministeriössä 
virkatyönä. Esitystä valmisteltaessa on oltu 
yhteydessä seuraaviin tahoihin: valtiovarain
ministeriö, Arsenal Oy, Suomen Pankkiyh
distys sekä Suomen Kaupunginvoutien yh
distys ry. 

4. V o i m a a n t u 1 o 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan heti 
kun se on hyväksytty. Laki ehdotetaan tule
vaksi voimaan viimeistään silloin, kun 
SSP:n pankkitoimilupa lakkaa. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo
tus: 
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Laki 
ulosottolain 3 luvun 20 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 3 päivänäjoulukuuta 1895 annetun ulosottolain 3 luvun 20 §:n 3 momentti, sel

laisena kuin se on 18 päivänä toukokuuta 1973 annetussa laissa (3 89/73 ), seuraavasti: 

3 luku 
Yleisiä säännöksiä tuomioiden ja 

päätösten 
täytäntöönpanosta 

20 § 

Vakuutta ei vaadita, jos velkajana on val
tio tai sen laitos, valtion vakuusrahastosta 
annetussa laissa (3 79/92) tarkoitettu omai-

Helsingissä 8 päivänä syyskuuta 1995 

suudenhoitoyhtiö, kansaneläkelaitos, Suomen 
Pankki, muu julkisen valvonnan alainen 
pankkilaitos, Helsingin yliopisto, kunta, kun
tayhtymä, Ahvenanmaan maakunta taikka 
evankelis-luterilainen kirkko, ortodoksinen 
kirkkokunta tai niihin kuuluva seurakunta. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 
1995. 

Tasavallan Presidentti 

MARTTI AHTISAARI 

Oikeusministeri Sauli Niinistö 
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Liite 

Laki 
ulosottolain 3 luvun 20 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 3 päivänäjoulukuuta 1895 annetun ulosottolain 3 luvun 20 §:n 3 momentti, sel

laisena kuin se on 18 päivänä toukokuuta 1973 annetussa laissa (389/73), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

3 luku 
Yleisiä säännöksiä tuomioiden ja päätösten 

täytäntöönpanosta 

20 § 

Vakuutta ei vaadita, jos velkojana on 
valtio tai sen laitos, kansaneläkelaitos, Posti
pankki, Suomen Pankki, muu julkisen val
vonnan alainen pankkilaitos, Helsingin yli
opisto, kunta, kuntainliitto, Ahvenanmaan 
maakunta taikka evankelis-luterilainen kirk
ko, ortodoksinen kirkkokunta tai niihin kuu
luva seurakunta. 

Vakuutta ei vaadita, jos velkojana on val
tio tai sen laitos, valtion vakuusrahastosta 
annetussa laissa (379/92) tarkoitettu omai
suudenhoitoyhtiö, kansaneläkelaitos, Suomen 
Pankki, muu julkisen valvonnan alainen 
pankkilaitos, Helsingin yliopisto, kunta, kun
tayhtymä, Ahvenanmaan maakunta taikka 
evankelis-luterilainen kirkko, ortodoksinen 
kirkkokunta tai niihin kuuluva seurakunta. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 
1995. 




