
 

 
12.5 Ulosmittauksen laskenta  

 

Ulosmittauksen pidätys maksukieltoon asetetun henkilön palkasta riippuu yleensä siitä, ylittääkö 

nettopalkka suojaosuuden tulorajan. Ulosottomiehen toimittamassa maksukieltolomakkeessa on 

laskettuna henkilön suojaosuuden tuloraja. 

 

Palkkalajille voit määritellä muuttujien avulla kaavan, jonka avulla ohjelma laskee automaattisesti 

pidätyksen. Kaavaa ei ole kuitenkaan mahdollista rakentaa siten, että ohjelma tutkisi, ylittääkö 

nettopalkka tulorajan vai ei.  

 

Nettopalkkaa tulee verrata henkilön suojaosuuteen ja sen jälkeen tehdä pidätys viranomaisen 

ohjeen mukaan palkkalajille rakennetun kaavan avulla. 

 

 

12.5.1 Esimerkkikaavoja  
 

Kaavat voidaan määritellä ulosmittauspidätyksen laskemista varten seuraavissa esimerkeissä 

kuvatulla tavalla.  

 

12.5.1.1 Ulosmittaus 1: 2/3 -sääntö (suojaosuus>nettopalkka<2*suojaosuus), kuukausipalkka  
 

Henkilön apulukukenttään on tallennettu suojaosuus päivältä (esimerkissä käytetään kenttää 

H10). Luku 30 kaavassa tarkoittaa palkkakauden päiviä.  

kpl-ehdotus: -1  

á-hinta: ((RP-EP-LS)-(H10*30))*2/3  

Ulosmittauspidätys vastaa 2/3 henkilön nettopalkan ja suojaosuuden erotuksesta.  

 

12.5.1.2 Ulosmittaus 2: 2/3 -sääntö (suojaosuus>nettopalkka<2*suojaosuus), palkkakausi muu kuin 

kuukausipalkka  
 

Henkilön apulukukenttään on tallennettu suojaosuus päivältä (esimerkissä käytetään kenttää 

H10). Kaavassa TP tarkoittaa palkkakauden työpäiviä.  

kpl-ehdotus: -1  

á-hinta: ((RP-EP-LS)-(H10*TP))*2/3  

Ulosmittauspidätys vastaa 2/3 henkilön nettopalkan ja suojaosuuden erotuksesta.  

 

12.5.1.3 Ulosmittaus 3: 1/3 –sääntö (nettopalkka>2*suojaosuus)  

kpl-ehdotus: -1  

á-hinta: (RP-EP-LS)/3Visma Nova - Käyttäjän käsikirja Palkanlaskenta 

Erityiskysymykset –  

Ulosmittauspidätys vastaa 1/3 henkilön nettopalkasta. 

 

 



 

12.5.2 Ulosmittauspidätyksen laskeminen  
 

Ulosmittauspidätyksen voi laskea manuaalisesti ja tallentaa ulosmitattavaksi summaksi laskemasi 

summa. Oikeusministeriön internet-sivustolla on aiheeseen liittyviä ohjeita. 

 

1. Luo tarvitsemasi laskentakaavat palkkalajeihin.  

2. Tallenna henkilötietoihin apuluvuksi suojaosuus päivältä.  

3. Laske henkilön palkka ja tallenna se.  

4. Vertaa nettopalkan määrää suojaosuuteen vastaavalta ajalta. Tee ulosmittauspidätys oikealla 

palkkalajilla.  

5. Jos nettopalkka on pienempi kuin suojaosuus, ulosmittauspidätystä ei tehdä.  

6. Jos nettopalkka on suurempi kuin suojaosuus, mutta pienempi kuin 2 * suojaosuus, tee 

ulosmittauspidätys joko kaavan 1 tai 2 mukaan.  

7. Jos nettopalkka on suurempi kuin 2 * suojaosuus, tee ulosmittauspidätys kaavan 3 avulla.  

8. Ota palkka uudelleen muokkaustilaan ja kirjaa ulosmittauspidätys. Varmista, että kaava laskee 

ulosmittauksen määrän oikein.  

 

 

Jos muutat palkkatietoja, muista tallentaa palkka, ota sen jälkeen se uudelleen muokkaustilaan ja 

hae uudelleen ulosmittauspalkkalaji, jolloin ohjelma laskee ulosmittauksen määrän muuttuneilla 

tiedoilla!  

 

 

Lisätietoja ulosmittauspidätyksen laskemisesta voit pyytää ulosottoviranomaiselta tai osoitteesta 

www.ulosotto.oikeus.fi.  
 

 


