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Lausuntopyynnön diaarinumero: OM 18/41/2016

Katsomme, että nykyinen lainsäädäntö vastaa hyvin niihin ongelmiin, joita yksittäiselle velalliselle voi 
syntyä työn vastaanottamisesta. Toimivaa lainsäädäntöä ei tule muuttaa pelkästään työllisyys- ja 
sosiaalipolitiikan tavoitteiden muuttamiseksi. 

Ulosottokaaren 4:51 § antaa velalliselle mahdollisuuden saada lykkäystä palkan ulosmittauksesta 
enintään neljäksi kuukaudeksi. Tätä mahdollisuutta ei ole sidottu työttömyyden pituuteen eikä 
myöskään palkasta pidätettävään osuuteen. Sama lain kohta antaa mahdollisuuden rajoittaa palkan 
ulosmittausta ulosottomiehen harkitsemaksi määräajaksi. Harkinnassa pystytään ottamaan 
huomioon velallisen henkilökohtainen taloudellinen tilanne. Tältä osin lainsäädäntö on 
yksiselitteinen ja helposti sovellettava. Ehdotettu lainsäädäntöuudistus muuttaa tilanteen 
sekavammaksi niin velallisen kuin lainsäädäntöä soveltavan virkamiehen osalta. 

Nykyinen lainsäädäntö suosii passiivista velallista, joka ei ilmoita työllistymisestään ulosottomiehelle. 
Käytännössä tämä on johtanut siihen, että tällä hetkellä vain harvoin velalliselle myönnetään 
lykkäystä palkan ulosmittauksesta: velallinen on jo useamman kuukauden ajan saanut 
lyhentämättömänä nettopalkkansa omaan käyttöön ennen  palkan ulosmittauksen käynnistymistä. 
Yhteiskunnan, velallisten ja velkojien etua palvelee muutos, jossa päätös palkan ulosmittauksen 
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lykkäämisestä vähintään kuukaudeksi enintään neljäksi kuukaudeksi sidotaan velallisen ennen 
työsuhteen alkamista ulosottomiehelle tekemään ilmoitukseen työllistymisestään. Työllistyvä 
velallinen saa harvoin suoraan vakituisen työsuhteen: työ- tai virkasopimukseen kuuluu yleensä 
koeaika, jona aikana työ- tai virkasuhde voi päättyä. Tämän seikan huomioon ottaminen on 
mahdollista nykyisessä lainsäädännössä: mahdollinen lykkäys voidaan antaa velalliselle mikäli 
työsuhde jatkuu koeajan jälkeen. Tämä kannustaa velallista pysymään töissä, mistä myös 
yhteiskunta ja velkojat hyötyvät.

Kertymien menetys olisi esityksen mukaan noin 6,7 miljoonaa euroa. Tämän on esityksen mukaan 
arvioitu tuovan vastaavasti säästöjä yhteiskunnalle mm. sosiaalimenoissa. Nämä säästöt kustantaisi 
vain ja yksinomaan ulosoton hakijat eli velkojat. Pakkoperintä ei mielestämme voi olla rahoittamassa 
velkojien avulla yhteiskunnan toimintaa, joka on pääasiassa hoidettu verovarojen avulla. 

Esityksessä on työllisyysvaikutuksen arvioitu olevan noin 1.000 henkilöä. Vaikutus on todella 
vaatimaton. Tämän takia on mietittävä tarkkaan kannattaako yleistä maksumoraalia heikentää näin 
pienen hyödyn saavuttamiseksi.  Suurimmalle osalle velallisista, joilla on samanaikaisesti aito halu 
maksaa omia velkojaa ja  työllistyä, ei ulosottoperintä ole muodostunut työllistymisen esteeksi.
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