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Lakivaliokunnalle
HE 137/2015 vp
Asiantuntijapyyntö; Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulosottokaaren ja velan vanhentumisesta
annetun lain 11 §:n muuttamisesta

FK KANNATTAA ULOSOTTOMENETTELYN YKSINKERTAISTAMISTA, NOPEUTTAMISTA JA
JOUSTAVOITTAMISTA
Finanssialan Keskusliitto (FK) suhtautuu myönteisesti esitettyihin
sääntelymuutoksiin. Entistä sähköisempään perintäprosessiin siirtymistä voitaisiin
kuitenkin vielä tehostaa. Vanhentumislain selkeyttäminen velkojien aseman
suojaamiseksi on erittäin tärkeää.
1

Suunta ulosottomenettelyn sähköistämiseksi on oikea, mutta tehokkaammatkin toimet ovat
mahdollisia
Nykyisin ulosottoperuste on toimitettava ulosottoviranomaiselle joko alkuperäisenä tai
viranomaisen antamana jäljennöksenä. Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että
vastaisuudessa myös tavallinen, oikeaksi todistamaton jäljennös riittäisi. FK kannattaa
ehdotusta.
Oikeusministeriön summaaristen riita-asioiden käsittelyn kehittämistä koskevassa
selonteossa (Selvityksiä ja ohjeita 52/2014) esitetään, ettei saamistodisteena toimivaa
juoksevaa sitoumusta tarvitsisi esittää ulosottoviranomaiselle, ellei tämä sitä erityisestä
syystä vaadi. Nykyisellään esittämisvaatimus haittaa sähköistä asiointia niissä tapauksissa,
joissa sitoumuksen esittäminen ei tosiasiallisesti ole tarpeen. On valitettavaa, ettei tätä
kannatettavaa ehdotusta ole otettu mukaan hallituksen esitykseen.

2

Tarpeettomien työvaiheiden poistaminen säästää kustannuksia
FK tukee ehdotusta kumota ulosottokaaren 1:34.2 §, joka koskee asianosaisille määräajoin
annettavia tietoja ulosoton tietojärjestelmästä ulosottoasiassa kertyneistä ja perimättä
olevista määristä sekä muista vastaavista seikoista. Hallituksen esityksessä todetulla
tavalla käytäntö on osoittanut tämän vuosiraportoinnin tarpeettomaksi, koska siinä ei aina
ole huomioitu tilanteen tuoreimpia muutoksia. Myös mahdollisuus ajantasaisimman tiedon
asiasta sisältävän asianosaistulosteen tilaamiseen milloin vain säilyy.
Hallitus esittää, ettei velkojalle enää lähetettäisi erillistä ilmoitusta saatavan poistamisesta
passiivirekisteristä. Sen sijaan velkojalle ilmoitettaisiin jo estetodistusta annettaessa
passiivisaatavan rekisteröinnin olevan voimassa kaksi vuotta estetodistuksen
päivämäärästä. Kustannussyistä myös tämä muutos on kannatettava.

3

Myyntisäännösten joustavoittaminen on kannatettavaa
Esitykseen sisältyy joukko ehdotuksia, joiden tarkoituksena on joustavoittaa ja nopeuttaa
ulosottomenettelyä, yhdenmukaistaa eri myyntitapojen yhteydessä noudatettavia
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vähimmäishintakriteerejä ja huomioida sähköisessä kaupankäynnissä tapahtuneet
muutokset.
FK puoltaa ulosmitatun kohteen kolmannen myyntikerran sallimista, kirjallisen
valvontamenettelyn nopeuttamista, ulosottomiehen toimittamassa vapaassa myynnissä
edellytetyn vähimmäishinnan yhdenmukaistamista huutokaupan hintavaatimusten kanssa
sekä julkista huutokauppaa koskevan sääntelyn ulottamista myös sähköiseen
huutokauppaan.
4

Vanhentumislakia täsmennettävä velkojansuojan tehostamiseksi
FK pitää erittäin tärkeänä velan vanhentumisesta annetun lain 11 §:n selkeyttämistä.
Velkojan tulee voida luottaa vanhentumisen katkeavan, jos tiedoksiantomenettely tapahtuu
lain vaatimusten mukaisesti. Korkeimman oikeuden ennakkoratkaisujen perusteella
voimassaoleva lainsäädäntö edellyttää velallisen saavan tiedon ulosoton vireille tulosta
niissäkin tapauksissa, joissa tiedoksianto sinänsä on hoidettu täysin lainmukaisesti.
Hallituksen esityksessä todetulla tavalla tämä johtaa velkojien kannalta kohtuuttomaan
tilanteeseen eikä ole myöskään aiemmassa lainvalmistelussa ilmaistujen tavoitteiden
mukaista.
FK tukee vanhentumislain muuttamista ehdotetulla tavalla.
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