
OHJE HAASTEHAKEMUKSEN 
LAATIMISELLE SEKÄ 
SAATAVAN SIIRTÄMISELLE 
ULOSOTTOON



HAASTEHAKEMUKSEN LAATIMINEN KÄRÄJÄOIKEUTEEN 
1. Mene osoitteeseen https://asiointi2.oikeus.fi/karajaoikeus-haastehakemus/julkinen_ohje/listing 
2. Kirjaudu sisään pankkitunnuksilla ja asioi yksityishenkilönä tai yrityksen puolesta 
3. Paina ”Siirry haastehakemuksiin”

https://asiointi2.oikeus.fi/karajaoikeus-haastehakemus/julkinen_ohje/listing


4. Paina ”Lisää uusi”



5. Valitse ”Toimin kantajana” 
6. Täytä omat yhteystiedot. Tähdellä merkityt ovat pakollisia. Kun toimit itse kantajana (velkojana) jätä 
”asiamies” kohta tyhjäksi. Valitse ”seuraava”



7. Täytä vastaajan (velallisen) tiedot. 
a. jos vastaaja on yksityishenkilö 
b. jos vastaaja on yritys 
c. jos vastaaja on elinkeinoharjoittaja 

8. Jos vastaajia on useampi (esim. kaksi vuokralaista), valitse ”lisää vastaaja”. Kun olet lisännyt kaikki 
vastaajat, valitse ”seuraava”

a. b.

c.



9.  Valitse asianimike, joka vastaa parhaiten saatavaa. Mikäli kyseessä on vuokran perintä, valitse 
”vuokrasaatava (ei häätöä)” ja mikäli vuokralainen on häädettävä, valitse ”vuokrasopimuksen 
purkaminen, korvaus, häätö.”



10.  Mikäli kyseessä on vuokra-asia tulee täydentää vuokrakohteen tiedot. Huomio varsinkin häätöasiassa, 
että merkitset kuvassa kolme punaisella ympyröityä kohtaa valituksi. Valitse ”seuraava”



11.  Vaatimukset kohtaan valitaan ensin ”saatavalaji” (joko pääoma tai korkovaatimus). Jos kyse on esimerkiksi 
vuokrasta, valitaan pääoma. ”Rahamäärä” kohtaan laitetaan vuokran määrä. Jos useita vuokria avoimena, tulee 
jokaisen kuun vuokra laittaa omaan kohtaan. Valitse ”vaatimukselle vaaditaan viivästyskorkoa”. 
Alasvetovalikosta valitaan korkolain mukainen viivästyskorko 7% + viitekorko silloin kun velallinen on 
yksityishenkilö ja mikäli sekä velkoja että velallinen ovat yrityksiä, valitaan viivästyskoron määräksi 8% + 
viitekorko. Viivästyskoron alkamispäivä kirjataan eräpäivästä lukien. Jos vaatimuksia on useita, esim. usean 
kuukauden vuokra tai muita vuokrasopimukseen liittyviä vaatimuksia, valitse ”lisää vaatimus” ja toista kohta 11.



12. Esitä vaatimuksen perusteet kohdassa ”vaatimusten perusteet”. Tähän ei tarvitse esittää 
todistusaineistoa tai perustella muutoin kuin kertomalla lyhyesti mistä on kysymys ja miksi vaaditaan. 
Valitse ”seuraava”.



13. Seuraavassa kohdassa voit vaatia oikeudenkäynti- ja perintäkuluja. Oikeudenkäyntikulu on ns. 
vakiotaksa: 

a. pääoma <300€ ! oikeudenkäyntikulu 115€ 
b. pääoma 301€ - 1000€ ! oikeudenkäyntikulu 145€ 
c. pääoma > 1001€ ! oikeudenkäyntikulu 175€ 

Oikeudenkäyntikulujen viivästyskorko määräytyy samalla tavalla aina. Muista vain valita ”vaatimukselle 
vaaditaan viivästyskorkoa”. Muita kuluja voit vaatia todellisten perintäkulujen mukaan. Muistutusmaksu 
voi olla enintään 5€ ja perintäkulujen enimmäismäärät määräytyvät laki saatavien perinnästä 10a§:n 
mukaan. Kuluille voi myös vaatia viivästyskorkoa ja oikea alkupäivä on ”1 kuukausi ratkaisupäivästä”. 
Valitse ”seuraava”.

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990513?search%255Btype%255D=pika&search%255Bpika%255D=laki%2520saatavien%2520perinn%25C3%25A4st%25C3%25A4#P10a


14. Seuraavaksi tulee yhteenvetosivu, josta voit vielä tarkastaa, että kaikki annetut tiedot ovat oikein. 
Valitse seuraava. 
15. Valitse ”lähetä” ja ota talteen haasteen diaarinumero. 

HUOM! Mikäli velallinen maksaa suoraan sinulle jotain haastehakemuksen vireille tulon jälkeen sinun on 
tehtävä haasteen osaperuutus toimivaltaiseen käräjäoikeuteen. Tähän riittää sähköposti käräjäoikeuden 
kirjaamoon, (esim. kymenlaakso.ko(at)oikeus.fi). Sisältö on vapaamuotoinen mutta voi olla vaikka näin:  

”Peruutamme haasteen (diaarinumero, jonka saa haastehakemusta tehtäessä) osittain.”

HAASTEHAKEMUS ON NYT TEHTY KÄRÄJÄOIKEUTEEN



SAATAVAN SIIRTÄMINEN ULOSOTTOON 
1. Kirjaudu sisään osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/karajaoikeus-haastehakemus/etusivu/listing 
2. Valitse asiointi yrityksen puolesta TAI mene suoraan ”sinulla / organisaatiollasi on uusia ratkaistuja 

hakemuksia X kpl”

https://asiointi2.oikeus.fi/karajaoikeus-haastehakemus/etusivu/listing


3. Valitse ratkaistu asia (mikäli niitä on useita) ja klikkaa riviä, jolloin pääset haastehakemuksen 
yleisnäkymään. 
4. Valitse ”siirrä ulosottoon”.



5. Syötä omat yhteystiedot, kun teet ensimmäistä kertaa ulosottohakemuksen. Syötä myös 
maksuyhteystiedot ja osoite, johon haluat saada tilitysasiakirjat. 
6. Tarkasta velallisen yhteystiedot ja lisää kysyttävät tiedot mikäli ovat tiedossa. 

HUOM! jos olet saanut velalliselta suorituksia käräjäoikeuden tuomion ja ulosottoon siirtämisen välillä, 
valitse ”Olen saanut maksusuorituksia” Lisää määrä ja maksupäivä. Muussa tapauksessa valitse ”En ole 
saanut maksusuorituksia”. Valitse ”seuraava”.



7. Seuraavaksi tarkasta tuomion tiedot ja valitse ”seuraava”. 
8. Saatavien tiedot tulevat suoraan tuomiosta, joten tarkasta että ovat oikein ja valitse ”seuraava”. 
9. Valitse seuraavaksi täytäntöönpanotapa. Normaali ulosotto tarkoittaa, että ulosmitataan kaikkea 
omaisuutta. Suppea ulosotto tarkoittaa, että toimenpiteet rajoittuvat palkan, eläkkeen tai muun sellaisen 
ulosmittaukseen, jossa ulosmittauksen kohdetta ei tarvitse muuttaa rahaksi. Vain veronpalautusperintä 
tarkoittaa perintää vain veronpalautuksista. Suositeltavaa on valita normaali ulosotto ja pyytää myös 
passiivirekisteröintiä. Jos velalliselta ei löydetä ulosmitattavaa tuloa tai omaisuutta, velallinen todetaan 
ulosotossa varattomaksi ja ulosottoasian vireilläolo päättyy. Velkoja voi vireilläolon aikana pyytää, että 
hänen saatavansa merkitään vireilläolon päätyttyä passiivirekisteriin. Asia ei rekisteröinnin aikana ole 
ulosotossa vireillä eikä silloin tehdä aktiivisia perintätoimia. Jos velalliselta kuitenkin rekisteröintiaikana 
löydetään ulosmitattavaa omaisuutta (esimerkiksi veronpalautus), se ulosmitataan myös sellaisen saatavan 
hyväksi, joka on passiivirekisterissä. Passiivirekisteröinti on voimassa kaksi vuotta siitä päivämäärästä, 
kun estetodistus on annettu. Valitse ”seuraava”.



10. Seuraavassa kohdassa voit antaa viitteen saatavalle, mikäli haluat ulosottolaitoksen tilittävän saatavan 
sinulle jollain tietyllä viitteellä. Voit myös tässä kohtaa antaa lisätietoja asiasta. Valitse ”seuraava”. 
11. Tarkasta vielä tiedot yhteenvetosivulta ja valitse ”Lähetä hakemus”.

SAATAVASI ON NYT SIIRTYNYT ULOSOTTOON


