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VALTAKUNNANVOUDINVIRASTOLLE

Suomen Perimistoimistojen Liitto ry:n lausunto ulosottotoimen
rakenneuudistushankkeen lainsäädäntötyöryhmän ensimmäisestä mietinnöstä,
julkaisu 2015:2 (Lausuntopyyntö 18.6.2015, Dnro 241/030/13)
Suomen Perimistoimistojen Liitto ry pitää ehdotusta kokonaisuutena tarpeellisena,
koska tarkoituksena on:
1)
2)
3)
4)

nopeuttaa ja yksinkertaistaa ulosottomenettelyä
helpottaa sähköistä asiointia ja sähköistä tiedoksiantoa ulosotossa
saada ulosmitatusta omaisuudesta mahdollisimman hyvä hinta
mahdollisimman yksinkertaisessa ja nopeassa menettelyssä
turvata vanhentumislain 11 §:n muuttamisella velkojan oikeudet.

Suomen Perimistoimistojen Liitto ry esittää, että ehdotusta ja ehdotuksen perusteluja täydennetään
seuraavien yksityiskohtien osalta:
Ulosottokaaren muutosehdotukset:
1 luku. Yleiset säännökset
31 § Todistus ulosottorekisteristä
•

Yhdistyksen mielestä lakiehdotuksen 31 §:n mukainen todistus
ulosottorekisteristä olisi hyödyllinen perintäalan toimijoille, jos se saataisiin
sähköisenä.

34 §. Asianosaiselle annettava tuloste
•

Yhdistyksen mielestä määräaikaisilmoituksesta olisi hyötyä, jos tämä olisi
mahdollista saada konekielisesti. Jos ilmoitus olisi sähköinen, se olisi varmasti
myös edullisempi, jolloin velkojat voisivat kiinnostua sen hyödyntämisestä.

3 luku. Yleiset menettelysäännökset
5 § Ulosottoperusteen liittäminen hakemukseen
•

Yhdistys pitää ulosottokaaren 3:5 ehdotusta tarpeellisena. Ehdotuksen mukaan
alkuperäistä ulosottoperustetta ei tarvitsisi liittää ulosottohakemukseen. Tämä on
yhdistyksen mielestä hyödyllinen muutos, koska siitä tulee säästöä velkojille, kun
esimerkiksi velkajärjestelymaksuohjelmien liittämisessä ulosottohakemukseen
voidaan käyttää jäljennöksiä.

11 § Asiamiehen valtakirja.
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•

Yhdistys pitää tärkeänä ulosottokaaren 3:11 ehdotusta, jonka mukaan myös luvan
saanut oikeudenkäyntiavustaja saisi edustaa päämiestään ulosotossa ilman
valtakirjaa.

102 § Passiivisaatavaksi rekisteröinti
Ehdotuksen mukaan ulosottomiehellä ei olisi velvollisuutta ilmoittaa passiivisaatavan
rekisteröinnin päättymisestä hakijalle.
•

Yhdistys esittää, että ehdotusta muutetaan seuraavanlaiseksi: ”Passiivisaatavan
rekisteröinti on voimassa kaksi vuotta estetodistuksen päivämäärästä.
Voimassaolon päättymisestä ilmoitetaan hakijalle vain, jos tämä on sitä erikseen
pyytänyt”.

Sähköinen asiointi passiivisaatavissa
Työryhmämietinnön mukaan saldotiedustelut pitäisi lähettää ulosotosta sähköisesti ja
myös velkojan tulisi pääsääntöisesti vastata niihin sähköisesti.
•

Yhdistyksen mielestä on hyvin tärkeää, että saldotiedustelut ja niihin vastaukset
voidaan hoitaa sähköisesti. Vastausten olennaisena sisältöön kuuluu ilmoitus
jäljellä olevan (avoimen) saatavan, maksusuoritusten ja maksusuorituspäivien
ilmoittamisesta. Saldotiedusteluasiaan pitää olla mahdollista vastata myös
manuaalisesti.

Yksityisoikeudellisten saatavien toimitus ulosottoon sähköisesti
Nykyisin ainoastaan suoraan ulosmittauskelpoisten saatavien osalta on mahdollista
toimittaa muutostietoja sähköisesti tietojärjestelmän kautta. Yksityisoikeudellisten
saatavien osalta ne on toimitettava esim. sähköpostitse. Rekisterin reaaliaikaisuus
paranisi, jos myös yksityisoikeudellisten saatavien osalta saisi toimittaa muutostietoja
sähköisesti.
Laki velan vanhentumisesta HE 187/2002 vp
11 § Oikeudelliset katkaisutoimet.
Pykälässä säädetään velan vanhentumisen katkaisemisesta
oikeudellisin katkaisutoimin. Pääsäännön mukaan velan vanhentuminen katkeaa
asian vireilletuloon ulosotossa. Pykälän 3 momentissa säädetään poikkeuksista,
joissa menettelyn vireilletuloon ei liity tavanomaista vanhentumisen katkaisevaa
vaikutusta. Yhdistys esittää, että ehdotuksen sisältöä muutetaan seuraavasti:
•

Ensisijaisesti velan vanhentumisen pitäisi aina ja kaikissa tilanteissa katketa sillä,
että asia tulee vireille ulosotossa. Tällöin vanhentumislain 11 §:n 3 momentin
poikkeussäännökset olisivat tarpeettomat.
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•

Toissijaisesti pykälän 3 momentin perusteluja pitäisi täydentää siten, että pykälän
perusteluissa vielä ehdotusta tarkemmin lueteltaisiin ne tapaukset, jolloin
vanhentuminen ei ole katkennut asian vireilletulolla ulosotossa.
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