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Työryhmä ehdottaa muutettavaksi ulosottomenettelystä annetun valtioneuvoston 
asetuksen (1322/2007) 14 §:ää. Pykälässä säädetään palkasta ulosmitattavasta 
määrästä sellaisten velallisten osalta, joiden nettotulo on enemmän kuin neljä ker-
taa velallisen suojaosuuden suuruinen. Kyseessä on ankarin ulosmittausluokka. 
Pykälää ehdotetaan muutettavaksi siten, että neljä kertaa velallisen suojaosuuden 
määrää vastaavasta palkanosasta ulosmitattaisiin yksi kolmasosa ja lisäksi neljä 
viidesosa sen ylittävästä palkanosasta. 
 
Muutoksen tavoitteena on poistaa nykyiseen ulosmittausmalliin sisältyvä epäkoh-
ta, jonka perusteella ulosmitattavan tulon määrä saattaa kasvaa enemmän kuin 
velallisen saama tulonlisäys. Edelleen tavoitteena on malli, jossa ulosmittauksen 
määrä kunkin velallisen osalta vastaisi mahdollisimman hyvin nykytilaa. 
 
 

 



 

 

31.12.2010 
 
Publikationens 
titel 

 

Utveckling av utmätning av lön 

Författare Ordförande Kari Liede, sekreterare Riina Haarala 
  
Justitieminis-
teriets publikation 

88/2010 
Betänkanden och utlåtanden

  

  
OSKARI nummer OM 7/36/2010   
    
ISSN-L 1798-7091   
ISSN (häft.) 1798-7091 ISSN (PDF) 1798-7105 
ISBN (häft.) 978-952-259-101-2 ISBN (PDF) 978-952-259-102-9 
  
URN URN:ISBN: 978-952-259-102-9 
Permanent adress http://urn.fi/URN:ISBN: 978-952-259-102-9 
  
Sak- och 
nyckelord 
 

utsökning, förordningar 

Referat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arbetsgruppen föreslår att 14 § i statsrådets förordning om utsökningsförfarandet 
(1322/2007) ändras. I paragrafen föreskrivs om det belopp som ska utmätas av 
lön hos sådana gäldenärer vilkas nettoinkomst är större än fyra gånger gäldenä-
rens skyddade belopp. Denna är den strängaste utmätningskategorin. Det föreslås 
att paragrafen ändras så att av det lönebelopp som motsvarar fyra gånger gälde-
närens skyddade belopp utmäts en tredjedel och därtill fyra femtedelar av det 
överskjutande lönebeloppet. 
 
Syftet med ändringen är att avlägsna det missförhållande i den gällande utmät-
ningsmodellen på basis av vilket ökningen i det belopp som utmäts kan vara större 
än gäldenärens inkomstökning. Ett annat mål är att utarbeta en sådan modell där 
det belopp som utmäts så gott som möjligt motsvarar det rådande läget för var och 
en gäldenärs del. 
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PERUSTELUT 
 
 
1 Nykytila 
 
1.1 Lainsäädäntö 
 
Ulosottokaaren (705/2007) 4 luvun 49 §:ssä säädetään toistuvaistulon ulosmittauksen 
määrästä. Pykälän 1 momentin 3 kohdan nojalla velalliselta ulosmitataan enemmän 
kuin yksi kolmasosa mutta enintään puolet palkasta silloin, kun palkka on suurempi 
kuin neljä kertaa velallisen suojaosuus1.  
 
Saman pykälän 2 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella säädetään palkan mää-
rään perustuva progressiivinen asteikko, jonka mukaan ulosmittaus toimitetaan edellä 
tarkoitetuissa tapauksissa. Tämä taulukko on säädetty ulosottomenettelystä annetun 
valtioneuvoston asetuksen (1322/2007) 14 §:ssä (ulosottomenettelyasetus). Säännös on 
seuraavan sisältöinen: 

Ulosottokaaren 4 luvun 49 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetusta palkasta jätetään 
ulosmittaamatta: 

1)  64 prosenttia, jos palkka on suurempi kuin neljä kertaa velallisen suojaosuuden  
määrä; 

2)  61 prosenttia, jos palkka on suurempi kuin neljä ja puoli kertaa velallisen  
suojaosuuden määrä; 

3)  58 prosenttia, jos palkka on suurempi kuin viisi kertaa velallisen suojaosuuden 
määrä; 

4)  54 prosenttia, jos palkka on suurempi kuin viisi ja puoli kertaa velallisen suoja-
osuuden määrä; 

5)  50 prosenttia, jos palkka on suurempi kuin kuusi kertaa suojaosuuden määrä. 

 

1.2 Nykytilan arviointi 
 
Kyseessä on ankarin ulosmittausluokka ja se koskee suurituloisimpia velallisia. Jos 
velallisen elatuksen varassa ei ole henkilöitä, nettotulon tulee olla enemmän kuin 
2 498,40 euroa kuukaudessa, että ulosmittauksen määrä tulisi laskettavaksi ulosottome-
nettelyasetuksen mukaisesti. Velallisella, jonka elatuksenvarassa on yksi henkilö, tulisi 
                                                 
1 Vuonna 2010 suojaosuus on 20,82 euroa päivässä velallisen osalta, kun velallisen elatuksen varassa 
olevan henkilön suojaosuus on 7,48 euroa päivässä. Asiakirjassa esitetyt laskelmat on tehty voimassaole-
van suojaosuuden mukaan. Vuonna 2011 velallisen suojaosuus nousee 20,90 euroon ja velallisen elatuk-
senvarassa olevan henkilön suojaosuus 7,51 euroon.  
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olla vähintään 3 396 euron nettotulot, että hän kuuluisi ulosottomenettelyasetuksen mu-
kaisen ulosmittauksen piiriin. 
 
Ulosottokertymä palkan tai eläkkeen ulosmittauksella on 832,80 euroa, jos palkka on 
neljä kertaa suojaosuuden suuruinen, eikä velallisen elatuksen varassa ole henkilöitä.  
 
Vuonna 2010 on ollut 4 342 velallista, joilta on kertynyt palkan tai eläkkeen ulosmitta-
uksella ulosottoon yli 832,80 euron kertasuoritus. Heidän tuloistaan on ulosmitattu 
edellä mainittu summa 2-8 kertaa vuoden aikana. Vastaavanlainen maksusuunnitelma 
on ollut puolestaan voimassa 2 870 velallisella. Sellaisten ulosottovelallisten määrä on 
ollut vuoden aikana merkittävästi pienempi, joilta on tullut palkan tai eläkkeen ulosmit-
tauksella ulosottoon enemmän kuin kahdeksan yli 832,80 euron kertasuoritusta. Heitä 
on ollut ainoastaan 529. Samanlaisia maksusuunnitelmia on ollut voimassa 440.  
 
Ulosottomenettelyasetuksen mukaisen progressiivisen asteikon soveltaminen on johta-
nut tilanteisiin, jossa ulosmitattavan tulon määrä on kasvanut enemmän kuin velallisen 
saama tulonlisäys on ollut. Näin on saattanut tapahtua silloin, jos palkanlisäyksen seu-
rauksena velallisen nettopalkka on noussut asteikolla ylemmälle, ankaramman ulosmit-
tauksen portaikolle, mutta lähelle sen alarajaa. Asteikon muuttaminen lisäporrastuksia 
tekemällä ei poistaisi ongelmaa, koska korkeampaa ulosmittausprosenttia sovelletaan 
koko nettotuloon toisin kuin esimerkiksi tuloveroasteikossa, jossa veron prosentuaali-
nen määrä lasketaan vain alarajan eli portaan ylittävän bruttotulon osalta. 

 

2 Esityksen tavoitteet 
 
Esityksen tavoitteena on luoda ulosmittausmalli, jossa ulosmitattava määrä kasvaa tu-
lonlisäyksen seurauksena, mutta kuitenkin niin, että velallisen omaan käyttöön jäävä 
osuus on korkeampi kuin ennen tulonlisäystä. Lisäksi tavoitteena on malli, jossa ulos-
mittauksen määrä kunkin velallisen osalta vastaisi mahdollisimman hyvin nykytilaa.  
 
Voimassa olevan asetuksen muuttaminen tekemällä asteikkoon lisäporrastuksia ei pois-
taisi säännöksestä johtuvaa ongelmaa. Tavoitteen toteuttamiseksi nykyinen asteikko-
luokitus tulisi työryhmän näkemyksen mukaan muuttaa ulosottokaaren 4:49 §:n tavoin 
murtolukupohjaiseksi ja prosentteihin perustuvasta asteikosta voitaisiin luopua.  
 
Tämän ehdotuksen liitteissä (liitteet 1-2) esitetyt ulosmittausmallit poistaisivat porras-
teisen asteikon epäkohdan, jossa tulonlisäys ankaroittaa ulosmittausta tulonlisäystä 
enemmän. Mallit vastaisivat nykytilaa siinä, että ulosmittauksen enimmäismäärä pysyi-
si samana. Tämä vastaa ulosottokaaren esitöissä (HE 13/2005) esitettyä tavoitetta siitä, 
että velallisella säilyisi kannustavuus lisätulojen hankkimiseen. Nykyisen ulosmittaus-
mallin mukainen ulosottopidätyksen enimmäismäärä täyttyy, kun nettotulo on 3 760 
euroa kuukaudessa. Mallissa 1 tulosta ulosmitattaisiin puolet, kun nettotulo olisi 
3 886,40 euron suuruinen. Mallissa 2 ulosmittauksen enimmäismäärä täyttyisi 3 747,60 
eurossa ja mallissa 3 enimmäismäärä tulisi täyteen vasta, kun nettotulo olisi 4 996,80 
euroa. 
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Mallit olisivat kihlakunnanulosottomiehille ja maksukiellon saajille helpompia sovel-
taa. Säännöksestä kävisi selkeästi ilmi, mikä osa palkasta on kulloinkin ulosmitattava. 
 
Ulosottokaaren 4:49 §:ssä viitataan asetuksen ”progressiiviseen asteikkoon”. Mallit 
olisivat progressiivisia eli ulosmitattava määrä kasvaisi tulojen kasvaessa.  
 
Ulosmittausmallin tulisi olla sellainen, että se kannustaa velallista lisäansioihin ja velal-
lisen omaan käyttöön jäävä osuus kasvaa tulonlisäyksen seurauksena. Toisaalta suuritu-
loisten ulosottoa ei ole tarkoitus helpottaa, vaan sen tulisi vastata mahdollisimman hy-
vin nykytilaa. Ulosmittausmalli 1, jossa neljä kertaa suojaosuuden ylittävältä osalta 
ulosmitattaisiin 4/5, olisi ulosmittausmäärältään lähinnä nykyistä. Malli on asteikon 
alku- ja loppupäästä nykyistä hieman lievempi, mutta vastaa muilta osin parhaiten ny-
kytilaa. 

 

3 Esityksen vaikutukset 
 
Edellä kerrotun mukaisesti säännöksen soveltamispiirissä on karkeasti arvioiden noin 
7 200 toistuvaistuloa saavaa ulosottovelallista.  
  
Ulosottomenettelyasetuksen muutos edellyttäisi muutoksia myös työnantajien palkan-
maksuohjelmiin. Palkanmaksuohjelmien päivityksiä tehdään kaksi kertaa vuodessa. 
Ensimmäinen päivitys tehdään alkukesästä ja toinen loppusyksystä. Työnantajien tulisi 
voida varautua muutokseen niin, että ohjelmistopäivitykset saadaan tehtyä ennen ase-
tuksen voimaantuloa. Elokuussa 2011 voimaan tuleva asetus edellyttäisi, että ohjelmis-
topäivitys voitaisiin tehdä jo touko-kesäkuussa 2011.   
 
Ulosottomaksuista annetun asetuksen 2 §:ssä (809/2009) säädetään rahasaatavan peri-
misestä velalliselle aiheutuvista maksuista. Taulukkomaksu määräytyy saatavalle tilite-
tyn rahamäärän mukaan. Maksu saattaa muuttua sellaisissa tapauksissa, joissa ulosotto-
pidätys on noussut entisestä ja asialle peritty rahamäärä ylittää asetuksessa säädetyn 
porrastuksen siirtyen ankarammalle tasolle. Nykytilanteessa ulosottovelallinen, jolla on 
yksi saatava ulosotossa ja jonka nettotulo on enemmän kuin 3 943,50 euroa, maksaisi 
taulukkomaksua 134 euroa. Nettotulon tulisi ehdotetun ulosmittausmallin mukaan olla 
enemmän kuin 3 724,90 euroa, että maksu nousisi 84 eurosta 134 euroon. 134 euron 
taulukkomaksun alaraja on 1 814 euroa.  
 
Käytännössä edellä esitetyn esimerkin mukaisia tilanteita on vähän ja velallisilla on 
velkoja enemmän, jolloin maksut peritystä kertymästä määräytyvät erikseen saataville 
osoitettujen rahamäärien mukaisesti. Ulosmittausmallin muutoksella voidaan arvioida 
olevan kokonaisuudessaan vain vähäistä vaikutusta ulosottomaksuihin. 
 
Ulosottomenettelyasetuksen muutos nostaisi 126,40 eurolla nykyisestä rajaa, jolloin 
ulosmittauksen enimmäismäärä täyttyy. Velallisella, jonka elatuksen varassa ei ole 
henkilöitä, tulisi olla 3 886,40 euron nettotulot, että tulosta ulosmitattaisiin puolet.   
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Ehdotuksella ei olisi vaikutusta ulosoton perimistulokseen, koska ulosmittausmalli 
poikkeaa vain vähän nykyisestä. Lisäksi niitä velallisia on vähän, joita muutos koskee. 
 
Muutos edellyttäisi velallisten maksusuunnitelmien päivittämistä. Maksusuunnitelmia 
on ollut 31.12.2009 voimassa 29 099 kappaletta. Maksusuunnitelmat saatettaisiin ajan-
tasaisiksi ulosottovirastoissa. Edelleen muutoksen toteuttaminen edellyttäisi tiedotta-
mista ja ulosoton verkkopalvelusivuilla sähköisenä toimivien ulosottolaskureiden päi-
vittämistä.   
 
Ulosmittausmallin muutos edellyttäisi muutoksia ulosoton tietojärjestelmästä työnanta-
jille lähteviin maksukieltoihin. Maksukieltolomakkeissa työnantajille annetaan ohjeet 
ulosottopidätysten tekemiseen ja lomakkeissa oleva teksti tulisi muuttaa uuden sään-
nöksen mukaiseksi. Oikeushallinnon tietotekniikkakeskus toteuttaa maksukieltoihin 
tulevat muutokset. Muutokset olisi mahdollista tehdä joko kaksi kertaa vuodessa, kesä-
kuussa ja joulukuussa, tehtävien järjestelmäpäivitysten yhteydessä tai erillistoimitukse-
na. Voimassaolevat maksukiellot tulisi päivittää ja postittaa kaikille maksukiellonsaajil-
le. Maksukieltoja on ollut 18.12.2009 voimassa noin 81 000 kappaletta, joista 18 000 
on ollut sähköisiä maksukieltoja. Tämä tarkoittaa, että niitä maksukiellonsaajia on noin 
30 000, joille maksukiellon muutoksesta ilmoitettaisiin postin välityksellä toimitetulla 
kirjeellä. Maksukieltojen muuttamisesta aiheutuvat kustannukset ovat noin 15 000 eu-
roa.   
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4 Työryhmän esitys 
 
 
Työryhmä esittää, että ulosottomenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen 14 § 
muutettaisiin seuraavan sisältöiseksi: 
 

14 §  

Palkasta ulosmitattava määrä 

Ulosottokaaren 4 luvun 49 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetusta palkasta 
ulosmitataan yksi kolmasosa neljä kertaa velallisen suojaosuuden määrää vastaavasta 
palkanosasta ja lisäksi neljä viidesosaa sen ylittävästä palkanosasta. Palkasta 
ulosmitataan kuitenkin enintään puolet.  
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Liite 1 

 

 

      

Kuva 1. Voimassaolevan ulosmittausmallin vertailu vaihtoehtoiseen malliin 1*
*Palkasta ulosmitataan yksi kolmasosa neljä kertaa velallisen suojaosuuden määrää vastaavasta palkanosasta ja  
lisäksi 4/5 sen ylittävästä palkanosasta. Palkasta ulosmitataan kuitenkin enintään 50 %. 

Nettotulo 
€/kk

Suojaosuuden 
suhde 
nettotuloon** Ulosmittaus % Ulosmittaus €

Ulosmittauksen 
ulkopuolelle jäävä 
osuus €

Ulosmittaus 
% Ulosmittaus €

Ulosmittauksen 
ulkopuolelle jäävä 
osuus €

Muutos 
nykyisestä €

2 450 3,92 33 % 816,67 1 633,33 
2 500 4,00 36 % 900,00 1 600,00 33 % 834,08 1 665,92 -65,92 
2 800 4,48 36 % 1 008,00 1 792,00 38 % 1 074,08 1 725,92 66,08 
2 820 4,51 39 % 1 099,80 1 720,20 39 % 1 090,08 1 729,92 -9,72 
3 110 4,98 39 % 1 212,90 1 897,10 43 % 1 322,08 1 787,92 109,18 
3 130 5,01 42 % 1 314,60 1 815,40 43 % 1 338,08 1 791,92 23,48 
3 420 5,48 42 % 1 436,40 1 983,60 46 % 1 570,08 1 849,92 133,68 
3 450 5,52 46 % 1 587,00 1 863,00 46 % 1 594,08 1 855,92 7,08 
3 730 5,97 46 % 1 715,80 2 014,20 49 % 1 818,08 1 911,92 102,28 
3 760 6,02 50 % 1 880,00 1 880,00 49 % 1 842,08 1 917,92 -37,92 

**Suojaosuus ilman huollettavia (kk) 624,60 € 2498,4/3= 832,8

Kuva 2. Voimassaolevan ulosmittausmallin vertailu vaihtoehtoiseen malliin 2*
*Palkasta ulosmitataan yksi kolmasosa neljä kertaa velallisen suojaosuuden määrää vastaavasta palkanosasta ja  
lisäksi 5/6 sen ylittävästä palkanosasta. Palkasta ulosmitataan kuitenkin enintään 50 %. 

Nettotulo 
€/kk

Suojaosuuden 
suhde 
nettotuloon** Ulosmittaus % Ulosmittaus €

Ulosmittauksen 
ulkopuolelle jäävä 
osuus €

Ulosmittaus 
% Ulosmittaus €

Ulosmittauksen 
ulkopuolelle jäävä 
osuus €

Muutos 
nykyisestä €

2 450 3,92 33 % 816,67 1 633,33 
2 500 4,00 36 % 900,00 1 600,00 33 % 834,13 1 665,87 -65,87 
2 800 4,48 36 % 1 008,00 1 792,00 39 % 1 084,13 1 715,87 76,13 
2 820 4,51 39 % 1 099,80 1 720,20 39 % 1 100,80 1 719,20 1,00 
3 110 4,98 39 % 1 212,90 1 897,10 43 % 1 342,47 1 767,53 129,57 
3 130 5,01 42 % 1 314,60 1 815,40 43 % 1 359,13 1 770,87 44,53 
3 420 5,48 42 % 1 436,40 1 983,60 47 % 1 600,80 1 819,20 164,40 
3 450 5,52 46 % 1 587,00 1 863,00 47 % 1 625,80 1 824,20 38,80 
3 730 5,97 46 % 1 715,80 2 014,20 50 % 1 859,13 1 870,87 143,33 
3 760 6,02 50 % 1 880,00 1 880,00 50 % 1 884,13 1 875,87 4,13 

**Suojaosuus ilman huollettavia (kk) 624,60 € 2498,4/3= 832,8

Kuva 3. Voimassaolevan ulosmittausmallin vertailu vaihtoehtoiseen malliin 3*
*Palkasta ulosmitataan yksi kolmasosa neljä kertaa velallisen suojaosuuden määrää vastaavasta palkanosasta ja  
lisäksi 2/3 sen ylittävästä palkanosasta. Palkasta ulosmitataan kuitenkin enintään 50 %. 

Nettotulo 
€/kk

Suojaosuuden 
suhde 
nettotuloon** Ulosmittaus % Ulosmittaus €

Ulosmittauksen 
ulkopuolelle jäävä 
osuus €

Ulosmittaus 
% Ulosmittaus €

Ulosmittauksen 
ulkopuolelle jäävä 
osuus €

Muutos 
nykyisestä €

2 450 3,92 33 % 816,67 1 633,33 
2 500 4,00 36 % 900,00 1 600,00 33 % 833,87 1 666,13 -66,13 
2 800 4,48 36 % 1 008,00 1 792,00 37 % 1 033,87 1 766,13 25,87 
2 820 4,51 39 % 1 099,80 1 720,20 37 % 1 047,20 1 772,80 -52,60 
3 110 4,98 39 % 1 212,90 1 897,10 40 % 1 240,53 1 869,47 27,63 
3 130 5,01 42 % 1 314,60 1 815,40 40 % 1 253,87 1 876,13 -60,73 
3 420 5,48 42 % 1 436,40 1 983,60 42 % 1 447,20 1 972,80 10,80 
3 450 5,52 46 % 1 587,00 1 863,00 43 % 1 467,20 1 982,80 -119,80 
3 730 5,97 46 % 1 715,80 2 014,20 44 % 1 653,87 2 076,13 -61,93 
3 760 6,02 50 % 1 880,00 1 880,00 45 % 1 673,87 2 086,13 -206,13 

**Suojaosuus ilman huollettavia (kk) 624,60 € 2498,4/3= 832,8

Malli 1Voimassaoleva 14 §

Voimassaoleva 14 §

Malli 2

Malli 3

Voimassaoleva 14 §
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Liite 2 

 

 

Vaihtoehtoiset ulosmittausmallit kaavioina

Kaikissa kaavioissa:

Vaaka-akseleilla nettotulo suojaosuuksina (suojaosuus ilman huollettavia = 624,60 e/kk)
Pystyakselilla ulosmitattava rahamäärä suojaosuuksina
Yksittäisiin kaaviohin merkitty kohdat, joissa pidätys muuttuu

Kuva. Voimassaoleva 14 §

Kuva. Esimerkkimallit samassa kaaviossa
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Kuva. Malli 1

Palkasta ulosmitataan yksi kolmasosa neljä kertaa velallisen suojaosuuden 
määrää vastaavasta palkanosasta ja lisäksi 4/5 sen ylittävästä palkanosasta. 
Palkasta ulosmitataan kuitenkin enintään 50 %. 

Kuva. Malli 2

Palkasta ulosmitataan yksi kolmasosa neljä kertaa velallisen suojaosuuden 
määrää vastaavasta palkanosasta ja lisäksi 5/6 sen ylittävästä palkanosasta. 
Palkasta ulosmitataan kuitenkin enintään 50 %. 

Malli 1
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Kuva. Malli 3

Palkasta ulosmitataan yksi kolmasosa neljä kertaa velallisen suojaosuuden 
määrää vastaavasta palkanosasta ja lisäksi 2/3 sen ylittävästä palkanosasta. 
Palkasta ulosmitataan kuitenkin enintään 50 %. 
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