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 ESIPUHE 1

Tämä toimintakertomus kuvaa ulosottolaitoksen vaikuttavuutta, toiminnallista tehokkuutta, tuotok-
sia ja laadunhallintaa sekä henkisten voimavarojen hallintaa ja kehittämistä vuonna 2015.  Kerto-
mukseen kootut tilastot perustuvat ulosoton tietojärjestelmän vakioraportteihin, erillisraportteihin 
sekä ulosottovirastojen manuaalitilastoihin. Paikalliset ulosottovirastot ovat laatineet omat toimin-
takertomuksensa, joita on hyödynnetty tämän kertomuksen laadinnassa.  
 
Ulosottolaitoksen muodostavat Valtakunnanvoudinvirasto ja sen alaiset 22 paikallista ulosottoviras-
toa. Ulosottolaitos kuuluu oikeusministeriön hallinnonalaan.  
                

 
 

 JOHDON KATSAUS 2

 
Ulosoton perustehtävänä on tuomioiden ja suoraan ulosottokelpoisten saatavien täytäntöönpano. 
Tavoitteena on oikeudenmukainen, korkealaatuinen, tehokas ja taloudellinen ulosottojärjestelmä. 
Tähän pyritään hyvän johtamisen, tehokkaan organisaation, oikeiden työmenetelmien, toimivien 
työvälineiden, ammatillisen osaamisen sekä vastuullisen ja hyvinvoivan henkilöstön avulla. 
 
Ulosotto pyrkii velkojen tehokkaaseen perintään, velkaongelmista ja ylivelkaantumisesta selviyty-
misen edistämiseen sekä kohtuullisiin perimiskustannuksiin. Tehokkaaseen perintään kuuluvat hyvä 
perimistulos ja joutuisa käsittely sekä väärinkäytöstapausten tunnistaminen ja selvittäminen. Ulos-
oton yhteiskunnallinen vaikuttavuus näkyy oikeussuojan toteutumisena ja velvoitteiden laiminlyön-
tien ennaltaehkäisynä. Ulosoton arvoja ovat oikeudenmukaisuus, tehokkuus ja palvelukyky. 

Kertomusvuonna ulosoton toimintaympäristöä on leimannut Suomen talouden heikko tilanne. Maan 
talous- ja tuottavuuskehitys on ollut ennustettua heikompaa. Tämä on näkynyt mm. työttömyyden 
kasvuna. Kulutus- ja luottoyhteiskunnassamme luottojen määrä on pysynyt suurena. Velkojen poik-
keuksellisen alhaiset korot ovat kuitenkin hillinneet velkaongelmien syntyä. Suuret velkasaldot ovat 
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nykyisin harvinaisia, sillä 90-luvun laman ajoilta johtuneet velat ovat lähes kokonaan poistuneet 
ulosottotoimen työpinoista. 

Suuria ongelmia ulosoton asianosaisten tai sivullisten oikeussuojan suhteen ei ole nähtävissä. Vali-
tusten, kantelujen ja vahingonkorvausasioiden määrä ja niissä esiintyvät kysymykset eivät osoita 
oikeussuojaongelmien lisääntymistä.  

Ulosoton asiamäärä ja perittäväksi saapuneiden velkojen euromäärä laski hieman. Velallisten määrä 
on jatkanut kasvuaan. Ulosoton perimistulos on pysynyt hyvänä. Euromääräinen tilitys velkojille on 
kasvanut yhdeksän vuotta peräkkäin ja oli vuonna 2015 1,090 miljardia euroa. Ulosoton asianosai-
silta ulosottolaitoksen käyttämisestä perityt asiakasmaksut eli ulosottomaksut valtiolle kattoivat 
kustannuksista lähes 80 prosenttia. Keskimääräinen käsittelyaika on pysynyt kohtuullisena, noin 
seitsemässä kuukaudessa. Ulosoton luvut osoittavat, että ulosottolaitos on selviytynyt tehtävästään 
hyvin.  

Erikoisperintä on vakiinnuttanut asemansa ulosottolaitoksessa ja harmaan talouden torjunnassa. 
Erikoisperinnän menetelmiä ja toiminnan tilastointia on kehitetty. Asioiden läpivirtaus on pysynyt 
hyvänä. Tulos on vuonna 2015 ollut hyvää tasoa. 1 

Ulosottolaitoksen keskeisimpänä haasteena kertomusvuonna on ollut toiminnan sopeuttaminen las-
keviin määrärahakehyksiin. Vuonna 2015 ulosottolaitoksen henkilöstö väheni lähes 40 henkilötyö-
vuodella. Vähenevien henkilöstövoimavarojen johdosta asiamäärät kuormittavat melkoisesti ulosot-
tolaitoksen henkilöstöä. Omaisuuden rahaksimuutto on viime vuosina lisääntynyt ja paikka paikoin 
ruuhkautunut. Käynnissä oleva ulosottotoimen rakenneuudistus (URA) on työllistänyt keskushallin-
toa paljon. Rakenneuudistuksen riittävän resursoinnin varmistamiseksi hankkeelle perustettiin ker-
tomusvuoden lopulla hanketoimisto. Hankkeen on määrä valmistua vuoden 2018 loppuun mennes-
sä.  

Ulosottolaitoksen ja oikeusministeriön hallinnonalan sisäinen viestintä on keskitetty pääasiassa in-
tranet-sivuille. Ulkoinen viestintä on kanavoitu lähinnä Valtakunnanvoudinviraston verkkosivuille 
ja oikeus.fi-sivuille. Medialle on myös suunnattu tiedotteita, vastattu tilasto- ja muihin tietopyyntöi-
hin sekä annettu haastatteluja. 

ICT:n kehittämisessä keskityttiin työnkulkujen ja tiedonhankinnan automatisointiin ja asianosaisten 
ja muiden palvelujen käyttäjien omatoimisuuteen verkossa.  

Kansainvälisissä asioissa yhteistyötä on tehty lähinnä Pohjoismaiden, Viron ja Venäjän kanssa. Val-
takunnanvoudinviraston edustajat osallistuivat kesällä kansainvälisen voutijärjestön2 kongressiin 
Madridissa.  

  

 

                                                 
1 Läpivirtauskäsitteestä ja erikoisperinnän tuloksellisuudesta s. 20 
2 UIHJ 
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 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3

Ulosottotoimen kannalta keskeisissä yhteiskunnallisissa muuttujissa ei ole tapahtunut kertomus-
vuonna mainittavaa positiivista kehitystä. Suhdannetilanne on Suomelle epäedullinen. Julkisen sek-
torin haasteena ovat hiipuvat verotulot ja väestön ikääntymisestä johtuvat kasvavat menot. Työttö-
myyttä ei ole saatu kääntymään laskuun. 
 
Tilastokeskuksen mukaan kotitalouksien velkaantumisaste3 on jatkanut nousuaan. Vuoden 2015 
kolmannen neljänneksen jälkeen velkaantumisaste oli 123,5 prosenttia (122 prosenttia vastaavaan 
aikaan vuotta aiemmin), kun se vuoden 2015 lopussa oli 122,2 prosenttia. Nousua on siis noin 1,5 
prosenttiyksikköä. Samaan aikaan kotitalouksien käytettävissä oleva tulo on noussut, mutta suhteel-
lisesti vähemmän.  
 
Kotitalouksien suuret velat voivat muodostua ongelmallisiksi korkotason noustessa tai velallisen 
kohdatessa sosiaalisia vaikeuksia, kuten sairautta tai työttömyyttä. Korkotaso on pysynyt hankalan 
taloustilanteen vuoksi toistaiseksi matalana. Sen sijaan työttömyys on kasvanut. 
 
Suomen Pankin mukaan kotitalouksien lainakanta on kasvanut edelleen vuonna 2015. Lainakanta 
kasvoi edellisvuodesta noin 2,7 prosenttia. Kotitalouksien lainakannasta 76 % oli asuntolainoja, 
noin 12 % kulutusluottoja ja 12 % muita lainoja. Lyhennysvapaat ylläpitivät asuntolainakannan 
kasvua ja vuosikasvu olikin 2,5 prosenttia joulukuussa 2015. Kulutusluottojen määrä kasvoi edel-
lisvuodesta lähes viisi prosenttia. Yritysten lainakanta kasvoi edellisvuodesta kuusi prosenttia. 
 
Vuonna 2015 käräjäoikeuksiin saapui 349 154 summaarista velkomusasiaa, mikä on lähes sama 
määrä kuin edellisenä vuonna. Käräjäoikeuksissa vireille tulleiden yksityishenkilöiden velkajärjes-
telyasioiden määrät ovat nousseet prosentin edellisvuoteen verrattuna, sen sijaan yrityssaneerausten 
ja konkurssiasioiden määrät ovat laskeneet (yrityssaneeraukset -6 % ja konkurssiasiat -15 %). Kon-
kurssiin asetettujen yritysten määrä väheni Suomen Asiakastieto Oy:n tilastojen mukaan edellis-
vuodesta noin 11 prosenttia.  
 
Suomen Asiakastieto Oy:n maksuhäiriörekisterissä oli vuoden 2015 lopussa 370 000 henkilöä, mikä 
on noin prosentti edellisvuotta enemmän. Uusia maksuhäiriömerkintöjä sai lähes 250 000 henkilöä, 
mikä on lähes kolme prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Asiakastiedon rekisteriin tuli 
vuoden 2015 aikana noin 40 000 sellaista henkilöä, joilla ei aiemmin ollut maksuhäiriömerkintää. 
 
Uusien maksuhäiriöiden määrä on selvästi kasvanut, minkä vuoksi maksuhäiriöisten henkilöiden 
kokonaismäärässä ei ole odotettavissa kovinkaan nopeaa laskua. Uusia maksuhäiriömerkintöjä teh-
tiin vuonna 2015 yhteensä noin 1,5 miljoonaa kappaletta. Erityisesti verkkokaupasta syntyneet 
maksuhäiriöt ovat olleet kasvussa.4. Yritysten uusien maksuhäiriöiden määrä on sen sijaan laskenut 

                                                 
3 Velkaantumisaste on rahoitustilinpidon mukaisten lainojen suhde vuoden aikana käytettävissä olevaan nettotuloon.  
 
4 Suomen Asiakastieto Oy:n tiedote 7.1.2016 
http://www.asiakastieto.fi/web/fi/asiakastieto/uutishuone#/pressreleases/neljaennesmiljoona-kuluttajaa-sai-viime-
vuonna-maksuhaeirioemerkintoejae-1287445 
 
5 Suomen Asiakastieto Oy:n tiedote 7.1.2016 
http://www.asiakastieto.fi/web/fi/asiakastieto/uutishuone#/pressreleases/yritysten-uusien-maksuhaeirioeiden-maeaerae-
laski-kolmatta-vuotta-peraekkaein-1288750 
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jo muutaman peräkkäisen vuoden ajan. Yrityksille Suomen Asiakastieto rekisteröi vuonna 2015 
noin 192 000 maksuhäiriömerkintää5. 

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2015 joulukuussa 241 000, 
mikä oli 9 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste6 oli 9,2 prosenttia, kun se edellisvuoden 
joulukuussa oli 8,8 prosenttia. Työllisiä oli 25 000 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Vuonna 
2015 työttömyysaste oli keskimäärin 9,4 prosenttia, kun se vuonna 2014 oli 8,7 prosenttia. 

Työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsauksen mukaan alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita 
oli joulukuussa 2015 yli 52 000 eli lähes 2 000 enemmän kuin edellisen vuoden joulukuussa. 
Nuorten työttömyys on paitsi kasvanut myös pitkittynyt. Nuorten työttömyyksistä päättyi ennen 
kolmen kuukauden aikarajaa tammi-joulukuussa keskimäärin 62,8 prosenttia, mikä on 5,5 
prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.  
 
Pitkäaikaistyöttömiä eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli yli 
118 000, mikä on lähes 20 000 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yli 50-vuotiaita työttömiä 
työnhakijoita oli 136 000 eli 5 000 enemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. 

Vuoden 2015 aikana ulosotossa oli velallisten vireilletuloja yhteensä 646 000 kappaletta. Lukumää-
rä kasvoi edellisvuoden tasosta hieman yli kaksi prosenttia. Vuonna 2015 ulosoton toimenpiteiden 
kohteena oli kaikkiaan noin 540 000 eri velallista. Näistä luonnollisia henkilöitä oli yli 485 000 ja 
oikeushenkilöitä yli 55 000. Myös eri velallisten kokonaismäärä kasvoi vuodesta 2014 (kasvua 0,8 
%). Vuoden 2015 lopussa ulosotossa oli vireillä 227 416 velallista. Vuoden lopussa vireillä olleiden 
velallisten määrä laski hieman edellisvuoden tasosta. Velallisten lukumäärässä ei ole odotettavissa 
merkittävää vähenemistä niin kauan kuin talouskehitys ja siten työllisyystilanne pysyy heikkona. 
Työttömyysaste ja velallisten määrä (mitattuna vuoden lopussa) korreloivat pidemmällä aikavälillä 
voimakkaasti (0,78).  
 
  

 
 

                                                 
 
 
6 Työttömien prosenttiosuus samanikäisestä (15–74 -vuotiaat) työvoimasta 
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Kasvava työttömyysaste ja pitkittynyt työttömyys näkyy myös kotitalouksien käytettävissä olevien 
tulojen määrässä. Tilastokeskuksen tietojen mukaan kotitalouksien tulot supistuivat jo neljättä vuot-
ta peräkkäin. Työttömien lisäksi myös eläkeläisten määrä on kasvanut. Työttömyyden tavoin myös 
kotitalouksien käytettävissä olevat tulot korreloivat pitkällä aikavälillä voimakkaasti (−0,85) vuo-
den lopussa vireillä olleiden velallisten kanssa. Korrelaatio voimistuu edelleen (−0,89), kun tulota-
son kehitystä verrataan seuraavan vuoden lopussa vireillä olleisiin velallisiin.  
 

 
 
Ulosottovirastoihin tuli vireille noin 2,6 miljoonaa asiaa vuonna 2015. Vireille tulleiden asioiden 
määrä jatkoi edellisvuodesta laskuaan (-4,4 %). Pidemmällä aikavälillä ulosottoon saapuvat asiat – 
kuten velallisten määrätkin – korreloivat vallitsevan taloustilanteen kanssa. Vireille tuleviin asia-
määriin liittyy kuitenkin selvästi velallismääriä enemmän satunnaisvaihtelua, mikä johtuu esimer-
kiksi lainsäädäntömuutoksista tai suurten velkojien toimintatavoissa tapahtuvista muutoksista. Brut-
tokansantuotteen kehityksen ja ulosottoon saapuneiden asioiden välinen korrelaatio on pitkällä ai-
kavälillä varsin suuri (−0,52). Riippuvuus voimistuu edelleen (−0,64), kun tarkastellaan bruttokan-
santuotemuutoksen viivästettyä vaikutusta asiamäärien muutokseen seuraavana vuonna. 
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 VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO 4

4.1 Tehtävät ja toimintaedellytykset 

Valtakunnanvoudinvirasto on oikeusministeriön alainen keskusvirasto, jonka tehtävänä on ulosotto-
toimen hallinnollinen johto, ohjaus ja valvonta. Valtakunnanvoudinvirasto huolehtii ulosottolaitok-
sen toimintaedellytyksistä, kehittää ulosottotoimea oikeusministeriön kanssa sovittujen tavoitteiden 
mukaisesti sekä avustaa oikeusministeriötä strategisessa suunnittelussa, talousarvion valmistelussa 
ja lainvalmistelussa. Virasto ylläpitää ja kehittää ulosottolaitoksen käytössä olevia tietojärjestelmiä, 
ratkaisee sille kuuluvat ulosottoviranomaisten toimintaa koskevat kantelut ja korvausvaatimukset ja 
kehittää ulosottotoimen kansainvälistä yhteistyötä. 
 
Kertomusvuonna Valtakunnanvoudinviraston keskeisimmät kehittämishankkeet olivat ulosottotoi-
men rakenneuudistushanke (URA) ja valtion yhteisen henkilöstö- ja taloushallinnon portaalin Kie-
kun käyttöönottoon sekä ulosottolaitoksen kirjanpitoyksikkörakenteen muutokseen liittyvät hank-
keet. Kehittämishankkeet sitoivat kertomusvuonna henkilöstön voimavaroja tuntuvasti.  
 
Valtakunnanvoudinviraston henkilöstövoimavarat vuonna 2015 olivat 26,5 henkilötyövuotta.  Val-
takunnanvoudinviraston henkilöstön vaihtuvuus pysyi melko vilkkaana.  
 

4.2 Tulostavoitteet ja niiden toteutuminen 

4.2.1 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 

Ulosotto toteuttaa omalta osaltaan oikeusturvapolitiikkaa. Ulosottolaitoksen suunnittelukauden 
2015 - 2018 strategisina painopistealueina ovat:  

‐ asioiden ratkaiseminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, tarkoituksenmukaisessa me-
nettelyssä ja kohtuullisin kustannuksin 

‐ harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunta  
‐ luottotappioiden torjunta  
‐ oikeudenmukaisuuden ja oikeusvarmuuden toteutuminen  

 
Hyvin toimiva ulosottojärjestelmä ylläpitää yhteiskunnassa hyvää oikeussuojaa, oikeusvarmuutta ja 
yhteiskuntajärjestystä, ennaltaehkäisee laiminlyöntejä sekä säilyttää hyvän maksumoraalin.  
 
Hyvää maksumoraalia ja luottoyhteiskunnan toimivuutta edistettiin ulosottovirastoissa ennaltaeh-
käisevällä tiedotus- ja koulutustoiminnalla. Ulosottovirastojen henkilökunta kävi normaalin päivit-
täiseen asiakaspalveluun kuuluvan neuvonnan lisäksi muun muassa luennoimassa kouluissa ja oppi-
laitoksissa ulosottomenettelystä ja ylivelkaantumisen vaikutuksista. 
 

4.2.2 Ulosottotoimen rakenneuudistushanke 

Valtakunnanvoudinvirasto on oikeusministeriön toimeksiannon mukaisesti valmistellut ulosotto-
toimen rakenneuudistusta taloudellisuuden ja tuottavuuden parantamiseksi asianosaisten oikeustur-
vaa vaarantamatta. Toimeksiannon taustalla ovat hallinnonalan säästövelvoitteet, jotka edellyttävät 
muutamassa vuodessa toimintamenojen sopeuttamista nykyistä tuntuvasti vähäisempiin määrära-
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hoihin. Toimeksiannossa otetaan huomioon Oikeudenhoidon uudistamisohjelman linjaukset vuosil-
le 2013 – 2025.7 
 
Valtakunnanvoudinviraston käynnistämässä ulosottotoimen rakenneuudistushankkeessa selvitetään 
keinoja keventää ulosottolaitoksen organisaatiorakennetta, keskittää toimintoja, kehittää sähköisiä 
asiointipalveluja, lisätä automaatiota ja jakaa ulosottoasioiden käsittelyketjuun sisältyvät tehtävät 
niiden laadun ja vaativuuden mukaisesti eri henkilöstöryhmille.  
 
Rakenneuudistuksen toteuttamissuunnitelmaa käsiteltiin alkuvuodesta oikeusministeriön virkamies-
johdossa. Käsittelyssä todettiin, että uudistusta viedään eteenpäin toteuttamissuunnitelman mukai-
sesti, mutta monet sen yksityiskohdista edellyttävät myös poliittista linjausta. Elokuussa oikeusmi-
nisteri linjasi, että rakenneuudistuksen valmistelua voidaan jatkaa tavoitteena yhteen virastoon pe-
rustuva organisaatio sekä täytäntöönpanomenettely, jossa työtä jaetaan sen vaativuuden mukaan. 
Ministeriö korosti myös pilotointien merkitystä. 
 
Syksyllä saatiin myönteinen päätös valtiovarainministeriöstä haettuun hankerahoitukseen. Hanke-
toimistoa ryhdyttiin perustamaan. Hankkeen työryhmätyöskentely on jatkunut eri osa-alueilla.   
 
Uudistuksen osa-alueita, kuten asioiden kirjaamisen keskittämistä, kirjanpidon ja rahaliikkeen kes-
kittämistä, perintätehtävien jakamista vaativuuden mukaan ja yritysperinnän keskittämistä, on pilo-
toitu ulosottovirastoissa. 
 
Hankkeen lainsäädäntötyöryhmän mietintö lausuntotiivistelmineen valmistui, ja oikeusministeriö 
valmisteli sen pohjalta hallituksen esityksen, joka annettiin loppuvuodesta eduskunnalle.8 
 
Hankkeen viestintään on panostettu.  Hankkeella on omat intranet-sivut, joille on koottu keskeiset 
tiedotteet. Sähköpostin kautta on ollut mahdollista esittää kysymyksiä hankkeen valmistelijoille.   
 
Rakenneuudistus on ollut pysyvä aihe yhteistoimintamenettelyssä eri tasoilla. Valtakunnanvoudin-
viraston ja henkilöstöjärjestöjen yhteydenpito on ollut tiivistä. 
 
  

4.2.3 Erikoisperintä 

Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan tehostaminen sekä viranomaisyhteistyön kehit-
täminen ulosoton erikoisperintää vahvistamalla oli yksi vuosien 2011–2015 harmaan talouden tor-
juntaohjelman ohjelmakohdista. Ohjelmakohta on toteutunut. Ulosoton erikoisperintä on organisoi-
tu valtakunnallisesti kuuteen erikoisperintäalueeseen ja erikoisperintä on vakiinnuttanut toimintansa 
koko valtakunnassa ja kaikkien ulosottovirastojen toimialueilla.  
 
Erikoisperinnän keskeisiä tavoitteita ovat harmaan talouden torjunta ja rikoksella saadun hyödyn 
palauttaminen sekä ulosoton normaaliperinnän tukeminen erityisen aikaa vievissä täytäntöönpano-
toimissa. Näillä tavoitteilla tuetaan myös ulosottomenettelyn uskottavuutta sekä velallisten yhden-
vertaista kohtelua niissä tapauksissa, joissa velallinen pyrkii erilaisin järjestelyin kätkemään omai-
suuttaan velkojilta. Usein myös ulosottolähtöisissä tapauksissa on kyse harmaan talouden toimijois-
ta ja talousrikoksista tuomituista velallisista. Omaisuusjärjestelyt, joihin erikoisperinnässä törmä-

                                                 
7 Julkaistu 13.3.2013, sarjassa Mietintöjä ja lausuntoja 16/2013 
8 HE 137/2015 



9 
 

tään, ovat yleensä pitkän ajan kuluessa rakennettuja, monimutkaisia tai jopa kokonaan näkymättö-
missä harmaan talouden alueella. 
 
Ulosoton erikoisperinnän tärkeä osa-alue on myös toimivan viranomaisyhteistyön ylläpitäminen 
esimerkiksi poliisin, Verohallinnon, Tullin ja Rajavartiolaitoksen kanssa. Viranomaisyhteistyö ja 
viranomaisten välinen tietojen vaihto on talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjunnan kannalta 
ensiarvoisen tärkeää. Erikoisperinnän vuonna 2011 tapahtuneen laajentumisen myötä yhteistyö lä-
himpien yhteistyöviranomaisten kanssa on saatu järjestettyä säännölliseksi ja organisoiduksi koko 
valtakunnan alueella.  
 
Erikoisperintätoimenpiteitä vaativien velallisten tehokkaampaan tunnistamiseen velallisten joukosta 
panostettiin ottamalla käyttöön velallista koskevien tietojen havainnollistamiseen ja velallisten 
profilointiin tarkoitettu analyysiohjelma.   
 
Erikoisperinnän toiminnan suunnittelua vaikeutti kertomusvuonna harmaan talouden torjuntaan 
osoitetun rahoituksen epävarmuus vuoden 2015 jälkeen. Erikoisperintä on katsottu strategisesti tär-
keäksi toiminnoksi, minkä vuoksi erikoisperintätehtävissä työskentelevän henkilöstön määrä pysy-
tettiin toimintaedellytykset turvaavalla tasolla rahoituksen epävarmuudesta huolimatta.  
 

4.2.4 Sidosryhmäyhteistyö ja kansainvälinen yhteistyö 

Sidosryhmäyhteistyötä toteutettiin muun muassa Verohallinnon, Tullin, poliisin, oikeusministeriön, 
Kelan, Maanmittauslaitoksen, TraFin, Finanssialan Keskusliiton, pankkien, vakuutusyhtiöiden ja 
perintätoimistojen kanssa. Valtakunnanvoudinvirastolla on ollut edustus muun muassa talousrikos-
torjunnan johtoryhmässä ja useissa Harmaan talouden selvitysyksikön asettamissa työryhmissä.  
 
Kansainvälinen yhteistyö jatkui vilkkaana. Valtakunnanvoudinviraston edustajat ovat käyneet luen-
noimassa Viron lakimiesliiton koulutuspäivillä ja Suomen ulkoministeriön järjestämässä antikorrup-
tioseminaarissa Ukrainassa. Ruotsissa järjestettyihin pohjoismaisiin insolvenssipäiviin osallistuttiin 
toukokuussa. Valtakunnanvoudinviraston edustajat osallistuivat kesällä kansainvälisen voutijärjes-
tön UIHJ:n kongressiin Madridissa. Syksyllä Valtakunnanvoudinviraston edustajat matkustivat kou-
lutustapahtumaan ja kahdenvälisiin neuvotteluihin Viroon sekä kansainväliseen seminaariin Venä-
jälle. Loppuvuodesta isännöitiin Kazakstanin ulosoton johdon sekä Ukrainan antikorruptioviraston 
tutkijoiden opintomatkoja Suomeen. Vuoden aikana vastattiin lukuisiin ulkomaisilta ulosoton haki-
joilta, järjestöiltä ja viranomaisilta tulleisiin suomalaista täytäntöönpanomenettelyä koskeviin tie-
dusteluihin.  
 

4.2.5 Toiminnan yhdenmukaistaminen 

Ulosottomenettelyn yhtenäistämistoimikunta antoi vuonna 2015 Valtakunnanvoudinvirastolle useita 
esityksiä toimintatapojen yhtenäistämiseksi. Yhtenäistämistoimikunnan esitysten perusteella Valta-
kunnanvoudinvirasto antoi suositukset viivästyskoron kirjaamisesta, vapaakuukausien myöntämi-
sestä, hypoteekkipäätöksistä, täytäntöönpanoperusteen määräaikaisuuden soveltamisesta ulkomai-
seen elatusapuun sekä elinkeinonharjoittajan toiminimen käsittelystä ulosottovirastoissa. 
 
Lisäksi toiminnan yhdenmukaistamiseksi annettiin muita Valtakunnanvoudinvirastossa valmisteltu-
ja ohjeita ja suosituksia. Tällaisia olivat ohje asioinnista Maanmittauslaitoksen kanssa sekä ohje 
koskien pohjoismaista sopimusta elatusavun perimisestä pakkotoimin. Suosituksia annettiin veron-
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palautusmenettelyssä käytettävistä toimintatavoista sekä Tullin maksamien veronpalautusten käsit-
telystä. Lisäksi julkaistiin kattavat valtakunnallisen hakijarekisterin ylläpidon periaatteet. 
 
Yhdenmukaisuutta tukee myös tietojärjestelmien kehittäminen. Vuoden 2015 aikana on aloitettu 
ajoneuvo- ja kiinteistöulosmittausten siirtäminen Uljas-järjestelmään. Tavoitteena on tehostaa ja 
yhdenmukaistaa toimintaa ulosmittausten osalta. 
 

4.2.6 Toimitilahankkeet ja -strategian toteutuminen  

Kertomusvuoden aikana valmistui Kotkan toimitilahanke, joka oli osa oikeusministeriön oikeusta-
lokonseptin pilottihanketta. Kouvolan akustiikkaolosuhteiden parantamishanke saatiin päätökseen ja 
Kuusamon toimipaikan muuttoprojekti toteutettiin. Kertomusvuoden aikana alkoivat muun muassa 
Jyväskylän, Rovaniemen, Oulun ja Vaasan toimitiloja koskevat hankesuunnittelut sekä Maarianha-
minan toimitilojen toteutussuunnittelu. Lisäksi muutamien toimitilojen tilatehokkuuden paranta-
mismahdollisuuksia selvitettiin. Rakennushankkeita oli vireillä myös Turussa ja Hämeenlinnassa. 
Sisäilmaongelmiin liittyviä hankkeita käynnistettiin ja väistöratkaisuja etsittiin Jyväskylän ja Van-
taan toimipaikoissa. Kaikissa toimitilahankkeissa on otettu huomioon oikeusministeriön hallin-
nonalan toimitilastrategian periaatteet. 
 

4.2.7 Tietojärjestelmien kehittäminen 

Valtakunnanvoudinvirasto on tilannut ulosottolaitoksen tietojärjestelmien ylläpito- ja kehittämis-
palvelut Oikeusrekisterikeskukselta. Oikeusministeriön tietohallintoyksikkö tilaa perustietoteknii-
kan palvelut Valtorilta.  
 
Ulosoton tietojärjestelmien kehittämistä jatkettiin vuonna 2015. Aikaisemmista kehittämistavoista 
hieman poikettiin, sillä ulosoton rakenneuudistuksen suunnittelu on sitonut resursseja toisaalle. Ra-
kenneuudistus on suunnannut kehittämistä sellaisiin uudistuksiin, jotka tukevat uuteen järjestelmään 
siirtymistä. Esimerkiksi ulosoton tietojärjestelmä Uljas on muutettu vaiheittain selainkäyttöiseksi. 
Selaimella toimiva versio otettiin ensimmäisenä käyttöön sähköisen kirjaamisen pilotissa, jossa 
selainkäyttöisestä järjestelmästä on saatu lisäkokemuksia. Lisäksi Uljasta kehitettiin kahdella päivi-
tyspaketilla kuten aikaisempina vuosina. 
 
Ulosoton raportointijärjestelmää alettiin uudistaa osana rakenneuudistushanketta. Tällä varaudutaan 
tulevan organisaation toimintaa kuvaaviin uusiin tiedontarpeisiin. Tarkoituksena on parantaa rapor-
tointisovelluksen toiminnallisuutta, jotta se voi paremmin tukea ulosottolaitoksen rakenneuudistus-
ta.  
 
Viranomaisten välistä tietojenvaihdon automatisointia jatkettiin. Notes-järjestelmässä laadittavien 
asiakirjojen sisällön kehittämistä jatkettiin ottamalla samalla huomioon, että ulosoton sovelluksesta 
luovutaan ja se korvataan toisella asiakirjanhallintajärjestelmällä.  
 
Ulosottolaitos alkoi kertomusvuonna käyttää kaupparekisteritietojen selvittelyssä Patentti- ja rekis-
terihallituksen Virre -palvelua. Aikaisempaan palveluun verrattuna säästö on vuositasolla noin     
150 000 euroa. Oheinen kaavio kuvaa muutoksesta aiheutunutta kustannusten laskua, jota edesau-
tettiin tiedotuksella ja ohjeistuksella. Verohallinnon Harmaan talouden selvitysyksikön tuottama 
velvoitteidenhoitoselvitys on edelleen yritystietojen selvittämisen monipuolisin tietolähde. 
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4.2.8 Viestintä 

Ulosottolaitoksen viestinnän painopisteenä oli vuonna 2015 ulosottotoimen rakenneuudistuksesta 
viestiminen aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti organisaation sisällä.  Muiden muassa Valtakunnan-
voudinviraston oikeusministeriölle esittämästä URA-hankkeen toteuttamissuunnitelmasta, rahoitus-
ratkaisuista sekä oikeusministeriön hankkeessa tekemistä linjauksista sekä työryhmien työstä vies-
tittiin ulosoton intranetissä. Ulkoisesti viestittiin hankkeen lainsäädäntötyöryhmän työstä, joka oli 
osa lainvalmistelutyötä yhteistyössä oikeusministeriön kanssa. 
 
Rakenneuudistukseen liittyviä aiheita on käsitelty ulosottolaitoksen yhteistyötoimikunnassa, Valta-
kunnanvoudinviraston järjestämissä koulutustilaisuuksissa, esimerkiksi ulosottolaitoksessa esimie-
hille järjestetyillä kihlakunnanvoutien ja toimistopäälliköiden neuvottelupäivillä sekä syksyllä joh-
don neuvottelupäivillä.  
 
Loppuvuodesta järjestettiin kaikille ulosottolaitoksessa työskenteleville suunnattu infokiertue, jossa 
Valtakunnanvoudinviraston johto jalkautui kertomaan hankkeen valmistelusta. Tilaisuuksissa hen-
kilöstöllä oli mahdollisuus esittää kysymyksiä ja näkemyksiä. Tilaisuuden sisällöstä ja joistakin 
esitetyistä kysymyksistä ja vastauksista raportoitiin myös intranetissä. Valtakunnanvoudinvirasto on 
myös järjestänyt tapaamisia henkilöstöjärjestöjen kanssa säännöllisesti.  
 
Asiakasviestinnän kehittämistä jatkettiin työryhmätyönä vuonna 2015. Työryhmä uudisti ajoneuvon 
ja kiinteistön ulosmittaukseen liittyvät asiakirjat sekä ulosoton hakemuslomakkeet. Lisäksi pienem-
piä muutoksia ja korjauksia tehtiin joihinkin yksittäisiin ulosoton asiakirjoihin. 

4.2.9 Kantelut 

Valtakunnanvoudinviraston oikeudellisen yksikön tehtäviin kuuluvat ulosoton yleinen neuvonta ja 
asiakaspalvelu, kantelujen tutkiminen, kansalaiskirjeisiin vastaaminen, vahingonkorvausasiat hal-
linnollisessa menettelyssä ja tuomioistuimissa sekä valtion puhevallan käyttö ulosottovalitusten 
oikeudenkäyntikuluasioissa.  
 
Kertomusvuoden aikana oikeudellinen yksikkö: 
- käsitteli 49 kantelua 
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- käsitteli 28 hallinnollista vahingonkorvausvaatimusta 
- antoi 8 vastausta vahingonkorvauskanteisiin  
- antoi 66 lausumaa oikeudenkäyntikuluasioihin 
- antoi yhteensä 14 lausuntoa eduskunnan oikeusasiamiehelle ja oikeuskanslerille  
- antoi 15 lausuntoa muille viranomaistahoille 
- vastasi 70 kansalaiskirjeeseen 
- antoi 13 vastausta eri yhteisöille. 

 
Oikeudellisen yksikön tulostavoitteena oli käsitellä kaikki kantelut kuudessa kuukaudessa. Ratkais-
tujen kantelujen käsittelyaika oli keskimäärin viisi kuukautta. Yksittäisten kantelujen käsittelyaika 
ylitti kahdessa tapauksessa kuusi kuukautta. Vahingonkorvausasioiden käsittelyaika oli viisi kuu-
kautta. 
 

4.2.10 Tarkastustoiminta 

Ulosottovirastojen vuositarkastustoiminnan tarkoituksena on tuottaa vahvistetun tarkastussuunni-
telman mukaista tietoa ulosottovirastojen johdon ja Valtakunnanvoudinviraston toteuttaman ohjaus-
toiminnan käyttöön. Tarkastukset toteutettiin kaikissa ulosottovirastoissa yhtenäisen riskipohjaiseen 
ajatteluun perustuvan tarkastussuunnitelman mukaisesti. Tarkastukset perustuivat tietojärjestelmä-, 
raportti- ja tilastoaineistoon sekä virastoista pyydettyihin tietoihin.  
 
Ulosottovirastoihin kohdistetussa vuositarkastustoiminnassa on noudatettu kahden vuoden tarkas-
tusjaksoa, jossa laajat ja suppeat tarkastukset vuorottelevat vuosittain. Kertomusvuonna Valtakun-
nanvoudinvirasto toteutti laajan vuositarkastuksen kymmenessä ulosottovirastossa. Muissa 12 ulos-
ottovirastossa toimitettiin suppea vuositarkastus, joka kohdistui vain ulosottoviraston asiakasvaro-
jen ja kirjanpidon hoitoon ja tuloksellisuuskatsaukseen yleisellä tasolla sekä ulosoton tietojärjestel-
män käyttöoikeuksien määrittelyyn. 
  
Virastojen yleinen tuloksellisuus oli kokonaisuutena tarkastellen hyvällä tasolla ja perinnän euro-
määräinen toteutuma oli korkealla tasolla kaikissa ulosottovirastoissa. Ulosottovirastojen toimin-
nassa kiinnitettiin huomiota virastojen oman seurantamenettelyn riittävyyteen ja sisäisen valvonnan 
ohjeistukseen ja sen toimivuuteen. Erityisesti varmistettiin maksukielto- ja maksusuunnitelmaseu-
rannan sekä työnantajasuoritusten oikeellisuuden valvonnan toimivuutta. 
 
Ulosoton asiakasvarojen kirjanpitoa ja rahaliikennettä oli kokonaisuutena arvioiden hoidettu asian-
mukaisesti ja kirjanpidot ulosottovirastoissa olivat ajantasaisessa tilassa. Joissakin tapauksissa kiin-
nitettiin virastoissa huomiota realisointeihin liittyviin ennakkolimiittikäytäntöihin ja maksujen työ-
pinokäytäntöjen toimivuuteen sekä kirjanpidon muodollisiin seikkoihin. Saapuneiden asioiden kir-
jaaminen tietojärjestelmään ja siirto täytäntöönpanoon oli tarkastushavaintojen mukaan joutuisaa.  
 
Yritysperinnän ja vaativan perinnän tapausten hoidossa havaittiin edelleen tehostamistarpeita. Eri-
koisperintä oli tukenut ulosottovirastojen toimintaa hyvin.   
 
Henkilöstön työhyvinvointiin ja ammattitaidon ylläpitoon oli tarkastushavaintojen mukaan panos-
tettu virastoissa aktiivisesti käytettävissä olevien resurssien puitteissa.  
 
Vuoden 2015 aikana aloitettiin uuden kaksivuotisen tarkastussuunnitelman laadinta. Suunnitelman 
rakenteessa ja sisällössä otetaan huomioon jatkossa ulosottolaitoksen tulosohjaustoiminnassa vuon-
na 2015 tapahtuneet muutokset. 
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Ulosoton vuositarkastuksien toteutuksesta laadittiin erillinen kertomus vuodelta 2015. 
 

4.2.11 Uuteen tulosohjausmalliin siirtyminen 

Hallinnonalalla siirryttiin valtiovarainministeriön linjausten mukaiseen monivuotiseen tulosohjaus-
malliin vuoden 2015 aikana. Tulosohjaus muuttui samalla entistä strategisempaan suuntaan ja lisäsi 
pitkäjänteisyyttä toiminnan ja talouden suunnitteluun. 
 
Kevään 2015 aikana laadittiin yhteistyössä oikeusministeriön kanssa strategiakartta, joka havainnol-
listaa koko hallinnonalan sekä kunkin sektorin keskeisimpiä tavoitteita. Uusi tulosohjausmalli oli 
esillä syksyllä johdon neuvottelupäivillä. Virastojen johto saatiin näin mukaan strategiseen suunnit-
teluun. Neuvottelupäivillä tunnistettiin suunnittelukauden keskeisiä toimenpiteitä, joilla strategisia 
tavoitteita voidaan toteuttaa virastotasolla.  
 
Valtakunnanvoudinvirasto neuvotteli oikeusministeriön kanssa ulosottolaitoksen nelivuotisen tulos-
sopimuksen vuosille 2016 - 2019. Sopimus pohjautui uuteen tulosohjausmalliin ja strategiatyöhön. 
Valtakunnanvoudinvirasto neuvotteli samaa työtapaa käyttäen nelivuotiset tulossopimukset ulosot-
tovirastojen kanssa.  
 

4.2.12  Kieku-hanke ja kirjanpitoyksikkömuutos 

Valtionhallinnon yhteinen talous- ja henkilöstöhallinnon tietojenkäsittelyjärjestelmä Kieku otetaan 
oikeusministeriön hallinnonalalla käyttöön 1.10.2016. Samanaikaisesti Kieku-järjestelmän käyt-
töönoton kanssa ulosottolaitoksesta muodostetaan oma kirjanpitoyksikkö, johon liitetään itsenäisenä 
virastona säilyvä Konkurssiasiamiehen toimisto.   
 
Kieku-hanke  
 
Kieku-järjestelmän käyttöönottoa valmistelevaa hanketta vetävät Valtiokonttori ja oikeusministeriö.  
Ulosottolaitos on nimennyt hankkeeseen omat yhteys- ja asiantuntijahenkilönsä.  
 
Kieku-järjestelmästä aiheutuu toimintaan muutoksia, joista keskeisempiä ovat:  

- valtion yhteinen seurantakohdemalli otetaan käyttöön 
- kaikki virkamiehet kohdentavat työpanoksensa seurantakohteille 
- ulosottolaitoksen työaikaohjeistus yhtenäistetään 
- esimiesten rooli ja virkaehtosopimusasioihin liittyvä osaaminen korostuu   
- esimiehen sijaisena Kieku-tehtävissä voi toimia vain toinen esimies   
- joitakin hallinnollisia tehtäviä keskitetään alueille 
- talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävissä työskenteleviltä edellytetään erikoistumista jom-

paankumpaan sektoriin 
- talouden ja henkilöstöhallinnon raportointi paranee.  

 
Kieku-järjestelmää lähdettiin rakentamaan nykyorganisaation pohjalle. Ulosoton rakenneuudistus-
hankkeesta johtuvat muutokset tullaan koodaamaan järjestelmään sitten, kun uusi organisaatio ote-
taan käyttöön. Kiekun määrittelyvaiheessa on jo osittain varauduttu rakenneuudistuksen tuomiin 
muutoksiin muotoilemalla koodirakenteita niin, että tuleva muutos olisi mahdollisimman helppo 
toteuttaa ja seuranta menneistä vuosista saadaan tehtyä. 
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Kiekun käyttöönoton yhteydessä ulosottolaitos siirtyy nykyistä kattavampaan työaikojen kohden-
tamiseen, josta tullaan saamaan tietoa henkilöstön työpanoksen jakautumisesta eri toiminnoille. 
Kohdennustietoja voidaan hyödyntää muun muassa toiminnan ja talouden suunnittelussa, rakenne-
uudistushankkeen suunnittelussa, kustannuslaskennassa ja raportoinnissa. 
 
Kieku-järjestelmälle asetettujen tuottavuustavoitteiden saavuttamiseksi ulosottolaitoksessa tehtiin 
linjaus talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävien keskittämisestä viidelle maakuntajakoon perustuval-
le yhteistyöalueelle. Keskittämisellä ja erikoistumisella pyritään tuottavuuden lisäksi osaamisen 
kehittämiseen ja laadun parantamiseen. Nykyinen ulosottolaitoksen virastorakenne asettaa talous- ja 
henkilöstöhallinnon tehtävien keskittämiselle kuitenkin omat reunaehtonsa. Tulevan yhden viraston 
mallin myötä tukipalveluihin voidaan rakentaa ulosottolaitosta palveleva mahdollisimman tehokas 
ja toimiva rakenne. 
 
Kertomusvuonna ulosotosta osallistuttiin Kieku-järjestelmän rakentamiseen tiiviisti. Hankkeeseen 
osallistujia oli sekä Valtakunnanvoudinvirastosta että ulosottovirastoista.  Lisäksi järjestettiin infoti-
laisuuksia Kieku-järjestelmään liittyvistä asioista ja jaettiin tietoa ulosottolaitoksen intrassa sekä 
erilaisissa koulutustilaisuuksissa. 
 
Kirjanpitoyksikkörakenteen muutos 
 
Ulosottolaitoksesta muodostetaan 1.1.2016 oma kirjanpitoyksikkö, johon liitetään itsenäisenä viras-
tona säilyvä Konkurssiasiamiehen toimisto.  Muutoksella pyritään selkeyttämään tilinpäätöksen ja 
toimintakertomuksen kuvaavuutta maksuhäiriömomentin osalta sekä varmistamaan Kieku-
järjestelmän toimivuus. 
 
Omaksi kirjanpitoyksiköksi muuttuminen tulee lisäämään töitä Valtakunnanvoudinvirastossa, kun 
oikeusministeriöstä siirtyy sille tehtäviä. Jatkossa Valtakunnanvoudinvirasto vastaa mm. kirjanpi-
don oikeellisuudesta, taloussäännöstä, kirjanpidon ja rahaliikenteen määräyksistä, ohjeista ja koulu-
tuksesta omalta osaltaan. Lisäksi Valtakunnanvoudinvirastoon siirtyvät mm. maksuaikakorttien ja 
pankkitilien hallinnointi, järjestelmien kirjanpitoyksikköpääkäyttäjätehtävät, tilinpäätöksen laadinta 
ja taloushallinnon kehittäminen. Kirjanpitoyksikkömuutos ei tule aiheuttamaan merkittäviä muutok-
sia yksittäiselle ulosottovirastolle.  
 
Kirjanpitoyksikkömuutokseen valmistauduttiin kertomusvuonna kokoontumalla säännöllisesti oike-
usministeriön, muiden hallinnonalan uusien kirjanpitoyksiköiden ja Konkurssiasiamiehen toimiston 
kanssa.   
 
 
 



15 
 

 ULOSOTTOVIRASTOT 5

5.1 Velallismäärien kehitys 

 
 

Eri velalliset ulosotossa vuosina 2011 ‐ 2015 

Vuosi  Velalliset 
Muutos edellisestä 
vuodesta, lkm 

Muutos edellisestä 
vuodesta, % 

Keskimää‐
rin/kihlakunnan‐
ulosottomies 

2011  527 001 +9 176 1,8 %     897*

2012  528 746 +1 745 0,3 %     979**

2013  538 308 +9 562 1,8 %  1 006**

2014  536 047 ‐2 261 ‐0,4 %  1 018**

2015  540 422 +4 375 0,8 %  1 072**

*) sis. myös erikoisperinnässä toimivat kihlakunnanulosottomiehet 

**) ilman erikoisperinnässä toimivia kihlakunnanulosottomiehiä 

 
 
Vuoden 2015 aikana oli ulosoton perintätoimien kohteena 540 422 velallista, mikä on 0,8 % enem-
män kuin edellisvuonna. Velallisista luonnollisia henkilöitä oli 485 306 (90 %) ja oikeushenkilöitä 
55 116 (10 %). Luonnollisten henkilöiden lukumäärä nousi edellisvuodesta 4 149 velallisella (0,9 
%). Oikeushenkilöiden määrä kasvoi 226 velallisella (0,4 %). 
 
Uusia velallisia eli velallisia, joilla ei ole ollut asioita vireillä edeltävän vuoden aikana, oli vuonna 
2015 yhteensä 164 174 (160 835 vuonna 2014). Yhtäjaksoisesti yli kolme vuotta ulosotossa oli ollut 
21,4 prosenttia (19,4 % vuonna 2014) ja yli kaksi vuotta 29,5 prosenttia (27,8 %) laskettuna vuoden 
lopussa vireillä olevista velallisista. 
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Ulosottovelallisten lukumäärät vuoden lopussa 2011 ‐ 2015 

Vuosi  Luonnolliset henkilöt  Oikeushenkilöt  Yhteensä 

2011  222 290 19 807 242 097

2012  223 842 18 130 241 972

2013  219 384 18 625 238 009

2014  220 802 17 766 238 568

2015  210 576 16 840 227 416

 

Vireillä olevat velalliset vuoden lopussa syntymävuoden mukaan 

Syntymävuosi  Velallisia, lkm  Asioita, kpl 
Perittävä velka 
(1000 eur) 

Asioita vireillä 
keskimäärin / 
velallinen 

Perittävä velka 
keskimäärin / 

velallinen, euroa 

Perittävä 
velka keski‐
määrin / 
asia, euroa 

1952 tai aikaisemmin  23 491  150 973 709 571 6,4 30 206 €  4 700 €

1953 – 1959  23 802  179 013 558 343 € 7,5 23 458 €  3 119 €

1960 – 1969  49 336  384 820 1 099 658 € 7,8 22 289 €  2 858 €

1970 – 1979  48 361  374 216 743 430 € 7,7 15 373 €  1 987 €

1980 – 1989  47 668  313 389 403 609 € 6,6 8 467 €  1 288 €

1990 – 1996  21 283  87 964 63 580 € 4,1 2 987 €  723 €

1997 – 1999  1 369  2 090 573 € 1,5 419 €  274 €

2000 tai myöhemmin  192  234 85 € 1,2 442 €  363 €

Yhteensä  215 503  1 492 699 3 578 850 € 6,9 16 607 €  2 398 €

Tilasto on poikkileikkausajo 2.2.2016 

 
 
Vuonna 1952 tai aikaisemmin syntyneiden keskimääräinen velka oli 30 206 euroa. Heidän osuuten-
sa vuoden lopussa ulosotossa olleista velallisista oli noin 11 prosenttia. Vuonna 1980 tai myöhem-
min syntyneistä oli vuoden vaihteessa ulosotossa 70 512 eli 33 prosenttia kaikista ulosottovelallisis-
ta. Alaikäisiä velallisia oli ulosotossa vuonna 2015 yhteensä 1 561. Hyvin nuoria henkilöitä eli vuo-
sina 2000─2014 syntyneitä ulosottovelallisia oli 192 ja heidän ulosottovelkansa kokonaismäärä oli 
keskimäärin 442 euroa. 
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5.2 Tuotokset ja laadunhallinta vuonna 2015 

Vuonna 2015 ulosottoon saapui noin 2,6 miljoonaa asiaa.  Saapuneiden asioiden määrä laski edel-
lisvuodesta 4,4 prosenttia. 

 
Keskimääräinen asioiden käsittelyaika oli 6,9 kuukautta (7,1 kuukautta vuonna 2014), kun tavoit-
teeksi oli asetettu 7,3 kuukautta.  

 
Ulosoton perintätulos kasvoi jo yhdeksäntenä peräkkäisenä vuonna uuteen ennätykseen, 1, 090 mil-
jardiin euroon. Kasvua edellisvuodesta oli kolme prosenttia. Tavoite vuodelle 2015 oli 950 miljoo-
naa euroa. Tulosta nostivat muun muassa asunto-osakkeiden ja kiinteistöjen realisointien sekä saa-
tavien ja toistuvaistulon ulosmittausten määrien lisääntyminen.  

 

 
 

Ulosottovirastoissa käsiteltävänä olleet asiat 

   2 011  2 012  2 013  2 014  2015 (tavoite) 
2015 

 (toteuma) 

Saapuneet asiat  2 973 163  2 991 761 3 076 596 2 717 278 2 700 000  2 597 301

Käsitellyt asiat  2 788 076  2 939 129 3 007 878 2 827 783 2 700 000  2 745 709

Vireillä  1 610 223  1 666 304 1 738 125 1 675 345 1 600 000  1 574 347

Käsitellyt tiedoksiantoasiat  2 361  2 348 2 059 1 738 ‐‐  1 512

 
 
Vuonna 2015 ulosottoon saapui perittäväksi rahasaatavia yli 2,7 miljardin euron arvosta. Laskua 
edellisestä vuodesta oli 3,5 prosenttia. Vuoden lopussa perittävänä olevien rahasaatavien määrä oli 
hieman yli kolme miljardia euroa. 

 
Vuoden 2015 lopussa passiiviperinnässä oli 283 747 asiaa (328 641 asiaa vuonna 2014) ja 528,7 
miljoonaa euroa (564,5 milj. euroa vuonna 2014).  Passiiviperinnässä olleille saataville kertyi vuon-
na 2015 lähes 32,4 miljoonaa euroa eli noin puolitoista miljoonaa euroa enemmän kuin edellisenä 
vuonna. Useimmiten passiiviperinnän hakijoina ovat yritykset, valtio tai valtion laitokset.  Passiivi-
perinnässä olleiden ja perityksi saatujen asioiden määrät ovat viime vuosina olleet kasvussa. 

 
Saapuneiden asioiden määrä oli vuonna 2015 kihlakunnanvoutia kohti 31 165, kihlakunnanulosot-
tomiestä kohti 4706 ja toimistohenkilöä kohti 4651.  Lukuarvot on laskettu toteutuneiden henkilö-
työvuosien perusteella, joihin ei sisälly erikoisperinnän henkilökuntaa, harjoittelijoita eikä työlli-
syystyöntekijöitä. 
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Ulosottoon saapuneiden asioiden ja rahasaatavien jakauma vuonna 2015 

   kpl  %  milj. euroa  % 

Verot  568 564 21,9 % 790 017  28,9 %

Muut julkisoikeudelliset asiat  1 033 867 39,8 % 309 486  11,3 %

Sakot  149 991 5,8 % 83 798  3,1 %

Elatusapuasiat  17 967 0,7 % 11 436  0,4 %

Muut yksityisoikeudelliset asiat (ml. täytäntöönpanoasiat) /saatavat   826 912 31,8 % 1 539 907  56,3 %

Yhteensä  2 597 301 100,0 % 2 734 644  100,0 %

 

5.3 Väärinkäytöstapaukset 

Ulosottomenettelyssä on tarkoituksena tunnistaa tapaukset, joissa velallinen pyrkii erilaisin järjeste-
lyin välttelemään maksuvelvoitteen täytäntöönpanoa. Monimutkaisimmat järjestelyt on tarkoituk-
senmukaisinta selvittää erikoisperinnässä, mutta myös normaaliprosessissa tehdään toimenpiteitä, 
jotka tilastoidaan vaativan perinnän tapauksina. Virastojen ilmoitusten mukaan vuonna 2015 tällai-
sia vaativan perinnän tapauksia käsiteltiin kaikkiaan 677 kappaletta. Vaativan perinnän perimistulos 
oli arvion mukaan noin seitsemän miljoonaa euroa. Ulosmitatun tai takavarikoidun omaisuuden 
arvoksi arvioitiin 2,5 miljoonaa euroa. 
 

5.4 Erikoisperinnän tuloksellisuus 

Erikoisperinnässä hoidetaan pääasiassa sellaisten velallisten ulosottoasioita, joiden 
varallisuusaseman selvittäminen vaatii runsaasti työtä ja ajankäyttöä. Usein omaisuutta pyritään 
erilaisin omaisuusjärjestelyin saattamaan ulosottovelkojien ulottumattomiin. Erikoisperinnässä 
olevien asioiden pitkäkestoisuus merkitsee yleensä lopullisten euromääräisten tulosten toteutumista 
vasta pitkän aikavälin kuluessa. Tämä tarkoittaa sitä, että tilastojen tarkastelu vain yhden vuoden 
aikajänteellä ei aina peilaa todellista tilannetta kovin hyvin. Euromääräisen tuloksen vaihtelu on 
erikoisperinnälle tunnusomaista.  
 
Pääpaino erikoisperinnän tuloksellisuutta tarkasteltaessa pitäisi olla väärinkäytöstapauksissa 
suoritetuissa toimenpiteissä ja selvitettäväksi otettujen ja selvitettyjen toimeksiantojen määrissä. 
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Näillä on merkitystä velkojen maksun välttelyyn liittyvien järjestelyiden ja väärinkäytösten 
ennaltaehkäisyn kannalta. Myös ulosmitatun ja takavarikoidun omaisuuden määrä kertoo toiminnan 
tehokkuudesta. Tämä omaisuus realisoituu velkojille tilitettävinä varoina vasta myöhemmin 
esimerkiksi valitusprosessien päätyttyä. Merkittävä osa erikoisperinnän taloudellisesta tuloksesta 
syntyy myös siten, että erikoisperintä osoittaa sen toiminnan kautta esiin tullutta omaisuutta muulle 
ulosotolle jatkotoimia varten. Samoin omaisuutta osoitetaan myös yhteistyöviranomaisille ja 
konkurssipesille.  

 
Erikoisperinnän tuloksellisuus oli vuonna 2015 hyvällä tasolla. Euromääräinen perimistulos kasvoi 
selvästi vuodesta 2014. Ulosmitatun ja takavarikoidun omaisuuden varasto pieneni jonkin verran, 
kun taas erikoisperinnässä suoritettujen ulosmitatun omaisuuden realisointien määrä jatkoi kasvu-
aan. 

   
Erikoisperinnän käsiteltäväksi vuonna 2015 otettujen asioiden saatavamäärä oli yhteensä noin 229,3 
miljoonaa euroa, josta turvaamistoimien osuus oli noin 81,7 miljoonaa euroa. 

 
Erikoisperinnästä tilitettiin ulosoton hakijoille vuonna 2015 yhteensä 29 miljoonaa euroa. Velalliset 
ja velkojat sopivat ulosottomenettelyn aikana noin 1,6 miljoonan euron suorituksista ja muutoin 
suoraan velkojalle ulosottomenettelyn aikana maksettiin 0,8 miljoonaa euroa. Muulle ulosotolle 
ulosmitattavaksi ja takavarikoitavaksi osoitettiin omaisuutta 9,1 miljoonan euron edestä. Yhteistyö-
viranomaisille, konkurssipesille ja velkojille takavarikoitavaksi tai muiden toimenpiteiden kohteeksi 
osoitettiin omaisuutta noin 10,5 miljoonan euron arvosta. Kaikki edellä mainitut erät huomioiden 
oli erikoisperinnän euromääräinen tulos vuonna 2015 noin 51 miljoonaa euroa. 

 
Vuoden 2015 lopussa omaisuutta oli ulosmitattuna noin 87,5 miljoonan euron ja takavarikoituna 
74,7 miljoonan euron arvosta. Vastaavat luvut vuonna 2014 olivat ulosmitatun omaisuuden osalta 
97,5 miljoonaa euroa ja takavarikoidun omaisuuden osalta 76,2 miljoonaa euroa.  
 
Vuodelle 2015 erikoisperintäalueille asetetut käsiteltyihin asiamääriin liittyvät tavoitteet saavutettiin 
ja ylitettiin lähes poikkeuksetta. Velallisten väärinkäytöksiin puuttuvien toimenpiteiden määrä pysyi 
suunnilleen vuoden 2014 tasolla ja niissä jäätiin hieman tavoitteiksi asetetuista määristä.   
 

Erikoisperinnän tilastoja 2011 ‐ 2015 

Mittari 
v.2011  v.2012  v. 2013  v. 2014  v. 2015 

1. Selvitettäväksi otettujen velallisten määrä 
167 (laajennuk‐

sen jälkeen) 532 495 541  430

2. Läpivirtaus*  204 333 498 586  584

3. Selvitettäväksi otettujen saatavien euromäärä  62 084 360 84 151 674 116 627 956 212 214 429  147 637 648

(turvaamistoimet, euromäärä**)      87 209 297 170 381 369  81 691 245

4. Tehdyt väärinkäytöstoimenpiteet  56 90 221 179  172

5. Euromääräinen tulos ***  32 444 140 38 521 466 76 510 013 39 447 713  51 024 547

(kertyneenä tilitetty)  11 345 150 12 145 950 39 181 585 18 459 834  29 018 330

6. Omaisuutta ulosmitattuna (arvo euroina)  21 932 963 38 901 242 50 720 353 97 549 078  87 464 419

7. Omaisuutta takavarikoituna (arvo euroina)  49 770 188 53 946 378 48 534 347 76 157 270  74 665 656

* Läpivirtauksella kuvataan käsiteltyjä velallisia. Tällä tarkoitetaan erikoisperintävelallisen selvittämistä ja täytäntöönpanotoimien tekemistä 
siihen saakka, että täytäntöönpano odottaa joko valituksen käsittelyä taikka omaisuuden realisointia, vireilläolo päättyy maksun esteen vuoksi, tai 
että selvitysten jälkeen velallinen siirretään takaisin rooteliperintään. 

** Uusien turvaamistoimien euromäärä tilastoitu vasta vuodesta 2013.  

*** Euromääräisessä tuloksessa on huomioitu erikoisperinnästä velkojille tilitetyt varat, ulosoton hakijan ja velallisen väliset maksusopimukset tai 
muutoin menettelyn aikana suoraan hakijalle maksetut suoritukset, sekä muulle ulosotolle, yhteistyöviranomaisille, konkurssipesille ja velkojille 
osoitetut varat. 
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Tuloksellinen toiminta on omalta osaltaan vahvistanut erikoisperinnän asemaa osana viranomais-
toimin aikaan saatua harmaan talouden torjuntaa. Täytäntöönpanoviranomaisen ja siellä erityisesti 
erikoisperinnän tehokas toiminta on harmaan talouden torjunnan ydinaluetta. Ulosoton määrärahat 
ovat kuitenkin suurten leikkausten kohteena ja ulosotolle osoitettu, harmaan talouden torjuntaan 
tarkoitettu lisärahoitus loppui vuoteen 2015. Määrärahojen supistuessa myös erikoisperintätoimin-
nan laajuus on otettava tarkasteluun. 
 

5.5 Toiminnallinen tehokkuus ja taloudellisuus 

5.5.1 Numeeriset tavoitteet   

Tulosmittarit ovat valtion talousarvioon sisältyviä valtakunnallisia tavoitearvoja. Näiden ja ulosot-
toviraston omien historiatietojen pohjalta sovittiin tulosneuvotteluissa kullekin virastolle omat nu-
meeriset tavoitteet. 
 
 

Tulosmittarit 

  2 011  2 012  2 013  2 014 
2015  

(tavoite) 
2015  

(toteuma) 
Taloudellisuus €(menot/käs.as)  31 30 30 32  37  32

Tuottavuus (käs.as/htv)  2 222 2 346 2 519 2 412  2 250  2 416

Käsittelyaika keskim. kk  6,9 6,8 6,9 7,1  7,2  6,9

Peritty milj.  €  941 1 009 1 031 1 058  950  1 090

Perittyjen ja varattomaksi todettujen suhde %               

‐ asiamääristä  48 49 46 52  45  47

‐ euromääristä  44 51 51 52  45  51

     
Taloudellisuus (toimintamenot / käsitellyt asiat) sisältää vain virastojen omista toimintamäärära-
hoista maksetut menot. Keskitetysti maksetut menot (atk, Palkeet, koulutus) olivat vuonna 2015 
keskimäärin 3,5 euroa (v. 2014 3,4 €) käsiteltyä asiaa kohti.  

 
Ulosoton perintätulos oli 1,090 miljardia euroa ja ulosottomaksutulot valtiolle 78,6 miljoonaa 
euroa. Perintätuloksen tulostavoitteena oli 950 miljoonaa euroa, mikä selvästi ylitettiin. Taulukko 
virastokohtaisista tulostavoitteista ja niiden toteutumisesta on liitteenä (liite 7). 
 

Perittyjen rahasaatavien kertymistavat 

  

Auto‐
maattinen 
maksuke‐
hotus 

Räätälöity 
maksuke‐
hotus 

Maksu‐
suunnitel‐

ma 

Palkan tai 
eläkkeen 

ulosmittaus

Elinkeinotu‐
lon, saata‐
van tai muu 
ulosmittaus

Veronpa‐
lautuksen 
ulosmittaus

Pankkitilin 
ulosmittaus 

Omaisuu‐
den reali‐
sointi 

Muu ker‐
tymistapa 

2012  7 %  16 % 10 %  32 % 10 % 6 % 0 %  5 %  14 %

2013  6 %  17 % 9 %  32 % 11 % 6 % 2 %  5 %  12 %

2014  6 %  18 % 9 %  32 % 10 % 5 % 4 %  6 %  10 %

2015  6 %  17 % 8 %  32 % 9 % 5 % 4 %  7 %  12 %
Erikoisperinnän euromääräinen tulos sisältyy yllä ilmoitettuun prosenttijakaumaan. Se oli noin 4,6 % koko ulosottolaitoksen perintätuloksesta 
vuonna 2015. 

Tieto pankkitilien ulosmittauksesta on saatavilla vuodesta 2013 alkaen (tätä ennen sisältyy luokkaan muu kertymistapa) 
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Toiminnan tehokkuutta kuvaava mittari vertaa ulosoton perimiä ja ulosoton aikana suoraan 
velkojille maksettuja suorituksia (ns. ohimaksut) niihin saataviin, joille ei ole kertynyt suorituksia 
velallisen varattomuuden vuoksi. Luku ilmoittaa, kuinka monta prosenttia perityksi saatu asia- tai 
vastaavasti euromäärä (ohimaksut mukaan lukien) on perittyjen ja varattomien yhteismäärästä (lisää 
keskeisiä tunnuslukuja, liite 2). 

 

5.6 Toimenpiteitä tuloksen saavuttamiseksi 

Ulosottovirastojen hyvää tulosta selittää ulosoton tehokkuuden kasvu sekä viranhaltijoiden aktiivi-
nen ote toiminnassaan. Koulutuksella, yhtenäistämistoimilla ja tulosohjauksella on ulosottolaitok-
sessa luotu varsin yhtenäinen sekä hyvään tutkintaan ja joutuisaan käsittelyyn perustuva työnteko-
tapa. Toistuvaistulon ulosmittausten ja realisointien lukumäärät ovat kasvaneet edellisistä vuosista.    

 

Ulosmittaukset vuosina 2012 ‐ 2015 

  v. 2012  v. 2013  v. 2014  v. 2015 

Palkan ulosmittaukset  303 538 310 489 309 642  323 069

Eläkkeen ulosmittaukset  67 709 68 332 66 094  72 507

Elinkeinotulon ulosmittaukset  24 032 32 674 39 966  46 437

Veronpalautusten ulosmittaukset  198 268 171 569 177 633  173 767

Kiinteistön ulosmittaukset  6 426 5 979 9 304  9 544

Asunto‐osakkeiden ulosmittaukset  9 340 10 420 11 220  12 135

Muut ulosmittaukset  39 954 45 398 45 585  49 464

Yhteensä  649 267 644 861 659 444  686 923

Elinkeinotulon ja muiden ulosmittausten lukumäärät päivitetty kaikilta vuosilta. 

 
 

Voimassa olevat maksukiellot vuoden lopussa ja maksusuunnitelmien lukumäärät 2012 ‐ 2015 

  v.2012 (kpl)  v. 2013 (kpl)  v. 2014 (kpl)  v. 2015 (kpl) 

Maksukielto palkan ulosmittauksen yhteydessä  130 996 129 782 126 253  128 538

Maksukielto eläkkeen ulosmittauksen yhteydessä   24 518 24 351 22 186  23 024

Maksukielto elinkeinotulon ulosmittauksen yhteydessä   10 090 12 300 13 359  13 795

Yhteensä  165 604 166 433 161 798  165 357

Laaditut maksusuunnitelmat  32 000 29 185 25 693  24 638
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Ulosoton suorittamista toimenpiteistä ulosmitatun omaisuuden myynnit ovat yksi merkittävä osa. 
Niiden määrä lisääntyi jälleen edellisvuodesta, mikä osaltaan selittää hyvää perimistulosta. 
 

Ulosmitatun omaisuuden myynnit 2012 ‐ 2015 

  v.2012  v. 2013  v. 2014  v. 2015 

Asunto‐osakkeiden myynnit  463 489 561  551

Muun irtaimen myynnit  844 883 962  1 109

Kiinteistöjen myynnit, toteutuneet  1 045 1 168 1 264  1 371

TOTEUTUNEET YHTEENSÄ  2 352 2 540 2 787  3 031

 
 
Häätöhakemuksia saapui ulosottoon kaikkiaan 7 016, mikä on 565 kappaletta vähemmän kuin edel-
lisenä vuonna. Toimeenpantuja häätöjä oli yhteensä 1 790, mikä on 67 kappaletta enemmän kuin 
edellisenä vuonna. Vuonna 2015 hakija peruutti häädön 3144 kertaa ja vastaajan todettiin muutta-
neen itse 1720 tapauksessa. Häädöt keskittyvät suuriin asutuskeskuksiin. 
 
Osamaksukauppalain mukaisia takaisinottoja oli vuonna 2015 kaikkiaan 1 790 eli 239 kappaletta 
vähemmän kuin edellisenä vuonna.  
 

 

 
Ulosoton tuottavuus on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana huomattavasti. Tähän ovat 
syynä Uljas-järjestelmän tehokas käyttö, työmenetelmien kehittyminen, henkilökunnan osaamisen 
kasvu ja henkilöstömäärän väheneminen samalla kun asiamäärät ulosotossa ovat kasvaneet. Vuosi-
na 2014 ja 2015 ulosoton asiamäärät ovat kuitenkin odotetustikin laskeneet pääsaatavasta erikseen 
perittyjen perintäkulujen jäätyä lainmuutoksen myötä pois. 
 

5.7 Laadulliset tavoitteet  

Kertomusvuodeksi ulosottovirastoille asetettuja laadullisia tavoitteita olivat:   
‐ Käsittelyn etupainotteisuus 

Velallisen taloudellinen tilanne saadaan selvitettyä ja oikeat toimenpiteet valittua mahdollisim-
man nopeasti asian vireille tultua. Etupainotteisuutta mitataan keskimääräisen käsittelyajan 
avulla sekä niin sanotuilla kolmen kuukauden tavoitteilla.    
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‐ Täytäntöönpanon onnistuminen 
Mittarina suhdeluvut, jotka kuvaavat perityksi saatujen asioiden tai rahamäärien osuutta peritty-
jen ja varattomaksi todettujen asioiden tai rahamäärien yhteismäärästä. 

‐ Virastojen toiminnan ja päätöksenteon yhdenmukaisuus  
Ulosottomenettelyn asianosaisten kohtelu on yhdenvertaista ja asianmukaista.  

‐ Päätösten hyvä perustelu ja dokumentointi 
‐ Tietoturvanäkökohdat otetaan huomioon viraston toiminnassa tietoturvasuunnitelman mukaises-

ti.  
 

Vuositarkastushavaintojen ja tilastotietojen mukaan laadulliset tavoitteet saavutettiin pääosin. Ha-
vaituista poikkeamista annettiin palautetta viraston johdolle. 
 

 HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN 6

6.1 Valtakunnanvoudinvirasto  

Valtakunnanvoudinvirastossa oli kertomusvuoden lopussa 28 virkamiestä, joista kaksi työskenteli 
rakenneuudistushankkeen hanketoimistossa. Virkamiehistä 17 oli vakinaisia ja yhdeksän määräai-
kaisia.  Valtakunnanvoudinvirastossa on ollut varsin vilkas henkilöstön vaihtuvuus, mikä johtuu 
muun muassa asiantuntijavirkamiesten kiinnostuksesta siirtyä ulosoton täytäntöönpanotehtäviin. 
Kieku- ja kirjanpitoyksikköhankkeen valmistelutehtäviin nimitettiin ylimääräinen määräaikainen 
taloussuunnittelija. 
 
Tulosneuvottelussa Valtakunnanvoudinviraston henkilötyövuosien määräksi arvioitiin 25. Henkilö-
työvuosien toteuma oli projektitehtäviin palkatun henkilöstölisäyksen vuoksi 26,48. Koko ulosotto-
laitoksen henkilötyövuosien määrä laski vuonna 2015 edellisestä vuodesta 36 htv:tta. 

 

Valtakunnanvoudinviraston henkilöstö 

   2012  2013  2014  2015 

Henkilötyövuodet  23  23  25  26 

Henkilöstön keski‐ikä  46,6  44,2  44,3*  44,3* 

Koulutustasoindeksi  6,1  6,1  6,3*  6,3* 

Sairauspäiviä/htv  4,4  4,4  4,5  5,2 

62 vuotta täyttäneitä  1  1  1*  2* 

*luvuissa ei ole mukana harjoittelijoita eikä työllisyysvaroin palkattuja 

 
Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma laadittiin vuodelle 2015 ja siinä otettiin huomioon arviot henki-
löstön vaihtuvuudesta ja kehittämishankkeiden edellyttämistä resurssitarpeista. Koulutuskorvaus 
vuodelta 2014 haettiin valtiovarainministeriöltä. Valtakunnanvoudinviraston henkilöstö osallistui 
vuonna 2015 koulutuksiin koulutussuunnitelman ja määrärahojen puitteissa. 
 

6.2 Ulosottovirastot 

Henkilöstösuunnittelussa otettiin huomioon henkilöstön runsas eläköityminen. Myös määräaikais-
ten virkamiesten hakeutuminen muihin tehtäviin oli vilkasta. Ulosottovirastojen avoimeksi tulleita 
virkoja voitiin täyttää vain täyttöluvan perusteella. Täyttölupia myönnettiin määräaikaisesti vuoden 
2018 loppuun rakenneuudistushankkeen vuoksi. Resurssien väheneminen on useissa virastoissa 
näkynyt henkilöstön kuormittumisena. 
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VMBaro-työtyytyväisyyskysely tehtiin keväällä 2015. Kysely tehdään vuosittain rakenneuudistus-
hankkeen ajan. Tulokset olivat edelleen varsin hyvät, mutta laskivat kuitenkin kaikkien osa-
alueiden osalta. Tähän merkittävimpänä tekijänä lienee ollut rakenneuudistushankkeen aiheuttama 
epätietoisuus tulevaisuudesta. Myös kehityskeskusteluissa oli tullut jokaisen henkilön kanssa käydä 
läpi rakenneuudistushankkeen herättämiä ajatuksia ja ulosottovirastoja on ohjeistettu järjestämään 
keskustelutilaisuuksia aiheesta. 
 
Työhyvinvoinnin ylläpitämiseen pyrittiin panostamaan monin keinoin. Ulosottovirastot tarjosivat 
henkilöstölleen perinteistä tyky-toimintaa ja joissain virastoissa on ollut käynnissä Kaiku-
rahoituksella työhyvinvointihankkeita. Yhteistyötä työterveyshuollon kanssa oli paikoin tehostettu. 
Rakenneuudistushankkeen työhyvinvointisuunnitelman viestintään ja koulutukseen liittyvät toi-
menpiteet toteutettiin ja henkilöstömuutosten tukitoimien varmistamiseksi perustettiin ulosottolai-
toksen HR-koordinaattoriverkosto henkilöstön, esimiesten ja johdon tueksi.  
 

Ulosottovirastojen henkilöstö 

   2012  2013  2014  2015 

Henkilötyövuodet  1 257  1 254  1 236  1 198 

Henkilöstön keski‐ikä  49,3  48,8  48,4*  48,5* 

Koulutustasoindeksi  4,7  4,8  4,9*  5,0* 

Sairauspäiviä/htv  9,2  9,5  8,9  9,0 

62 vuotta täyttäneitä  141  138  117*  111* 

*luvuissa ei ole mukana harjoittelijoita eikä työllisyysvaroin palkattuja 

 

Henkilöstökehitys henkilötyövuosina (htv) 2013 ‐ 2015 

   htv 2013  htv 2014  htv 2015 
htv tuso 
2015 

htv muutos 
2014‐2015 

Valtakunnanvoudinvirasto  23  25  26  25  1 

Ulosottovirastot    

Kihlakunnanvoudit  86  84  83  86  ‐1 

Kihlakunnanulosottomiehet  583  575  552  569  ‐23 

Toimistohenkilöstö  581  571  558  556  ‐13 

Muut / harjoittelijat  4  6  3  4  ‐3 

Ulosottovirastot yhteensä  1 254  1 236  1 196  1 215  ‐40 

Ulosotto yhteensä*  1 277  1 261  1 222  1 240  ‐39 

*ei sisällä työllisyysvaroin palkattuja henkilöitä 

 

6.3 Koulutuksesta 

Vuonna 2015 järjestettyjen koulutusten painopistealueita olivat muutosjohtamiskoulutus ja alueelli-
nen koulutus sekä muu toimintaa yhtenäistävä koulutus.  
 
Lähiesimiesten koulutuksen aiheita olivat virkamiesoikeus, lähiesimiehen rooli ja vastuut sekä Kie-
ku-portaalin esittely. Kihlakunnanvoutien ja toimistopäälliköiden neuvottelupäivillä oli sekä muu-
tosprosesseihin että ulosoton substanssitoimintaan liittyvää sisältöä. Syksyllä toteutettiin esimiehille 
suunnattu työhyvinvointiin painottuva muutosjohtamiskoulutus alueellisina (10) tilaisuuksina. 
Vuonna 2014 aloittanut johtamisen erikoisammattitutkintoon (JET) tähtäävä koulutus jatkui. 
 
Ulosoton koulutusalueiden ja Valtakunnanvoudinviraston yhdessä järjestämän alueellisen ulosotto-
koulutuksen aiheina oli etiikka ulosotossa, virkamiehen asema muutoksessa, työturvallisuus, lailli-
suusvalvonta ulosottotoimessa ja yhtenäistämistoimikunnan suositukset. Valtakunnanvoudinvirasto 
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toteutti uudelle henkilöstölle suunnatun kolmipäiväisen peruskurssin, jonka tavoitteena oli tutustut-
taa koulutettavat ulosottolaitoksen arvoihin ja periaatteisiin sekä antaa yleiskuva ulosoton toimin-
noista. Ruotsinkieliselle henkilöstölle järjestettiin kaksipäiväinen koulutustilaisuus Kokkolassa.  
 
Ulosottohenkilöstön erikoistumista ja vaativan perinnän osaamista edistettiin muun muassa yritys-
perinnän nelipäiväisellä koulutuksella, erikoisperinnän henkilöstön koulutuksella sekä toimistohen-
kilöstön kirjaamisen teemapäivällä. Lisäksi ohjelmassa oli kouluttaja- ja esiintyjäkoulutusta sekä 
työsuojeluseminaari. 
 
Vuoden aikana Valtakunnanvoudinvirasto järjesti 13 valtakunnallista koulutustilaisuutta (yhteensä 
37 koulutuspäivää). Näissä tilaisuuksissa oli yhteensä 1 054 osallistujaa ja niihin kului 1490 henki-
lötyöpäivää. Lisäksi alueellinen ulosottokoulutus oli suunnattu koko henkilöstölle eli noin 1200 
henkilölle ja siihen kuului 19 samansisältöistä koulutuspäivää. 

 TILINPÄÄTÖSANALYYSI 7

7.1 Rahoituksen rakenne 

Ulosoton momentille 25.20.01 myönnettiin vuodelle 2015 määrärahaa yhteensä 103 760 000 euroa 
(104 054 000 euroa vuonna 2014), mikä oli 294 000 euroa edellistä vuotta vähemmän. 
 
Ulosottomaksuille vuoden 2015 talousarviossa esitetty arvio oli 72 miljoonaa euroa ja syksyn 2015 
lisäbudjetissa tavoitetta nostettiin 77 miljoonaan euroon.  Tämä tavoite ylitettiin noin 1,6 miljoonal-
la eurolla, kun tuloja kertyi kaikkiaan 78,6 miljoonaa euroa.   
 
Ulosotolla on ollut käyttöoikeus muutamiin oikeusministeriön momentteihin, joihin kirjataan mm. 
kansainvälisten konferenssien kustannuksia ja maksettuja vahingonkorvauksia.  Ulosoton palkkaa-
mien työllistettyjen palkkausmenot kirjataan momentille 32.30.51.07.1. 
 

Rahoituksen rakenne 2013 ‐ 2015 

MOMENTTI 
Tilinpäätös 

2013 
Tilinpäätös 

2014 
Tilinpäätös 

2015 
Budjetti 
2015 

Vertailu budj‐
tp /siirtyvä 

     

TULOARVIOTILIT            

12.25.10 Tuomioistuintulot (tiedoksiannot 
 ja kaupanvahvistukset)  ‐77 715 ‐101 027 ‐94 119     

12.25.20 Ulosottomaksut  ‐75 927 362 ‐78 477 235 ‐78 564 833 ‐77 000 000  1 564 833

12.25.99 OM:n ha:n muut tuotot  ‐93 075 ‐98 373 ‐85 371     

12.39.10 Muut sekalaiset tulot    ‐3 000 ‐7 228     

Tuloarviotilit yhteensä  ‐76 098 152 ‐78 679 634 ‐78 751 550 ‐77 000 000  1 564 833

     

MENOARVIOTILIT            

25.01.01.1 Toimintamenot, oikeusministeriö  7 333 7 940 11 796     

25.01.20.3 Muut erityismenot (vahingon‐ 
korvaukset)  79 114 24 648 9 050     

25.20.01.1 Ulosottolaitoksen toimintamenot  88 237 617 87 270 710 84 626 593 87 023 883  2 397 289

25.20.01.2 Ulosottolaitoksen atk‐menot  6 177 178 6 092 723 5 810 712 6 460 500  649 788

32.30.51.07.1 Työvoimavaroin maksetut palkkaukset  105 578 58 376 65 296     

4xx.25.20.01.1 Siirtomäärä 
rahojen käyttö  8 550 323 10 105 092 10 275 617 10 275 617  0

Menoarviotilit yhteensä  103 157 144 103 559 489 100 799 064 103 760 000  3 047 077
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7.2 Talousarvion toteutuminen 

Ulosoton muille momenteille kirjattavat kokonaistulot vuonna 2015 olivat yhteensä 78,8 miljoonaa 
euroa, josta ulosottomaksujen osuus oli 78,6 miljoonaa euroa, tiedoksianto- ja kaupanvahvistus-
maksujen sekä muiden tulojen osuus oli 0,2 miljoonaa euroa. Kaikkiaan ulosottomaksutulot pysyi-
vät edellisen vuoden tasolla ja nousua oli 0,1 prosenttia.  
 
Ulosottomaksutulot olivat 88,5 (85,7 % vuonna 2014) prosenttia ulosottovirastojen menoista ja 7,2 
prosenttia (7,4 % vuonna 2014) peritystä euromäärästä.  
 
Siirtyvää erää vuodelta 2015 ulosotolta jäi 3,047 miljoonaa euroa.  Vuoden 2015 määrärahoissa oli 
kaksi miljoonaa euroa edellisiltä vuosilta siirtynyttä määrärahaa käytössä. Siirtyvän erän suuruuteen 
vaikuttivat mm. virkojen täyttökiellot, ulosottomiesten joulukuun palkkiomaksuerän siirtyminen 
kokonaisuudessaan vuoden  2016 kirjanpitoon sekä it-menojen väheneminen. 
 

Ulosottomaksutulokertymä vuosina 2013 ‐ 2015 (€) 

   2013  2014  2015  Muutos % 

Kotitaloudet  48 478 450  49 124 042  49 193 364  0,1 % 

Elinkeinoelämä  21 350 722  23 046 774  22 844 727  ‐0,9 % 

Muut  6 098 190  6 306 448  6 526 742  3,5 % 

Yhteensä  75 927 362  78 477 265  78 564 833  0,1 % 

 

Ulosoton momentin 25.20.01 käyttö 2013 ‐ 2015 ja vertailu budjettiin 2015 

YKSIKÖT JA MENOLAJIT 

Tilinpäätös 
2013 
1 000€ 

Tilinpäätös 
2014 
1 000€ 

Tilinpäätös 
2015 
1 000€ 

Budjetti 
2015 
1 000 € 

Ero budjetti/
tilinpäätös 
1 000 € 

             

Valtakunnnanvoudinvirasto (yks.511)            

Palkkaus  1 752 1 905 2 068 2 023  ‐45

Toimitilat  170 180 182 184  2

Matkamenot  68 68 75 75  0

Muut toimintamenot  128 97 89 96  7

Yhteensä  2 118 2 250 2 414 2 378  ‐36

             

Ulosottovirastot (yks. 516‐561)            

Palkkaus  78 699 79 470 76 742 79 456  2 714

Toimitilat  7 696 7 455 7 393 7 550  157

Matkamenot  849 734 669 776  107

Muut menot  3 658 3 858 3 910 3 639  ‐271

Yhteensä  90 902 91 517 88 714 91 421  2 707

             

Keskitetysti maksettavat menot (yks. 510)            

It‐menot  6 177 6 093 5 811 6 461  650

Postimaksut  2 883 2 818 2 958 2 650  ‐308

Palvelukeskusmenot  728 601 558 680  122

Koulutus‐ ja muut menot  157 190 258 170  ‐88

Yhteensä  9 945 9 702 9 585 9 961  376

             

ULOSOTTO YHTEENSÄ  102 965 103 469 100 713 103 760  3 047

*Valtakunnanvoudinviraston maksettavaksi siirtyi vuoden 2013 alusta kouluttajien palkkioiden maksu    

v. 2015 keskitetysti maksettavista menoista on maksettu URA‐hankkeeseen osallistuvien matka‐ ym. menot    

v. 2015 ulosottomiesten joulukuun palkkiojakso siirtyi v. 2016 kirjanpitoon          
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7.3 Tuotto- ja kululaskelma 

Ulosottovirastojen toimintamenot olivat 88,7 miljoonaa euroa vuonna 2015 (91,5 miljoonaa euroa 
vuonna 2014). Menojen väheneminen johtui pääasiassa eläkkeelle jäävien henkilöiden virkojen 
täyttämättä jättämisestä, henkilökunnan vaihtuvuudesta sekä vuoden viimeisen palkkiomaksuerän 
siirtymisestä kokonaisuudessaan vuoden 2016 kirjanpitoon. 
 
Tietohallinto- sekä valtion talous- ja henkilöstöhallinnon menot ym. keskitetysti maksetut menot 
olivat noin 9,6 miljoonaa euroa (9,5 miljoonaa euroa vuonna 2014). 
 
Valtakunnanvoudinviraston toimintamenot olivat 2,4 miljoonaa euroa vuonna 2015 (2,25 miljoonaa 
euroa vuonna 2014). Valtakunnanvoudinviraston palkkausmenoja nosti URA-hankkeeseen ja Kie-
ku-järjestelmään liittyviin tehtäviin palkattujen henkilöiden palkkausmenot. 
 
Ulosoton määrärahojen kokonaiskäyttö oli noin 100,7 miljoonaa euroa. Kokonaiskäyttö oli noin 2,8 
miljoonaa euroa edellisvuotta pienempi ja vähennystä oli 2,7 prosenttia. 

 

Ulosoton momentin 25.20.01 tuotto‐ ja kululaskelma 2013 ‐ 2015 (1 000 euroina) 

  
Käyttö
2013 

%‐
osuus 

Käyttö
2014 

%‐
osuus 

Budjetti 
2015 

Käyttö 
2015 

%‐
osuus 

Jäljellä
31.12.2
015 

TUOTOT                   

Vuokratuotot  1 17,8 1 3,3 0  1  1,0 ‐1

Käyttöomaisuuden myynti  2 26,0 2 5,9 0  1  1,0 ‐1

Yhteistoiminnan ja yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot  4 56,2 28 90,8 0  97  98,0 ‐97

Muut tuotot      0   0       0

Tuotot yhteensä  7 100,0 31 100,0 0  99  100,0 ‐99

                    

MENOT                   

Matkat  944 0,9 839 0,8 881  774  0,8 107

Aineet, tarvikkeet ja tavarat  976 0,9 913 0,9 858  1 007  1,0 ‐149

Henkilöstömenot  80 452 78,1 81 375 78,6 81 478  78 812  78,2 2 666

Vuokrat  8 186 7,9 7 800 7,5 7 844  7 738  7,7 106

Palvelujen ostot  12 224 11,9 12 413 12,0 12 532  12 290  12,2 242

Muut menot  191 0,2 160 0,2 117  191  0,2 ‐74

Menot yhteensä  102 972 100,0 103 500 100,0 103 710  100 812  100,0 2 898

                    

Investoinnit          50       50

                    

KÄYTTÖ YHTEENSÄ  102 972 100,0 103 500 100,0 103 760  100 812  100,0 2 948

                    

NETTOKÄYTTÖ  102 965   103 469   103 760  100 713    3 047

 
Ulosoton menot laskivat vuonna 2015 henkilöstömenojen, matkojen, aineiden, tarvikkeiden ja tava-
roiden, palvelujen ostojen sekä muiden menojen osalta edelliseen vuoteen verrattuna.  Runsas vi-
deolaitteiden käyttö neuvotteluissa on vähentänyt matkustamiseen liittyviä menoja. Toimipaikka-
asetuksen mukaisesti tehdyt eri toimipisteiden lakkauttamiset näkyivät toimitilojen vuokrien lasku-
na, vaikka samanaikaisesti vuokrat nousivat käytössä olevien tilojen osalta ja kalusteita uusittiin ja 
toimitiloja remontoitiin useassa toimipaikassa.  Ulosottovirastoja kehotettiin tuloskeskusteluissa 
maltilliseen rahankäyttöön toiminnassaan, mikä onnistui vuonna 2015. 
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Siirtyvä erä vuodelta 2014 on 3 047 077 euroa, josta kaksi miljoonaa euroa otettiin käyttöön vuoden 
2015 budjettiin aiempien vuosien siirtyvistä eristä. Täyttämättä jätettyjen virkojen ja vuodelle 2016 
maksettavaksi siirtyneen palkkiomaksun johdosta siirtyvä erä muodostui näin suureksi. Vuodelta 
2015 siirtyvä erä tullaan lisäämään oikeusministeriön hallinnassa olevien aiempien vuosien määrä-
rahojen joukkoon ja käyttämään tulevina vuosina myönnettyjen kehysten lisänä. 

7.4 Tarmo-työajanseuranta 

Tarmo-työajanseuranta toteutettiin ulosottovirastoissa ja Valtakunnanvoudinvirastossa kahden vii-
kon seurantajaksona sekä kevään että syksyn aikana. Tarmo-työajanseuranta toteutettiin syksyllä 
viimeistä kertaa. Syksystä 2016 alkaen työaikaa seurataan osana Kieku-järjestelmää. Ulosottoviras-
tojen 1 198 henkilötyövuotta jakautuivat eri toiminnoille seuraavasti: 
 

Ulosottovirastojen työajan kohdistuminen toiminnoille vuosina 2010 ‐ 2015 

Substanssitehtävät  htv 2010  htv 2011  htv 2012  htv 2013  htv 2014  htv 2015  %:na 

Suppea ja normaali perintä  448,6 396,0 228,8 493,7 408,3  420,5 35,1 %

Toimitusmatkat  16,4 17,5 28,3 20,5 12,8  10,1 0,8 %

Toimenpideasiat, realisointi ja muu 
täytäntöönpano kuin rahasaam. perintä  56,8 94,3 163,9 78,4 108,0  108,9 9,1 %

Kirjaaminen, asianhallinta ja jälkityöt  252,7 230,4 164,0 150,5 161,7  163,2 13,6 %

Maksuliike ja kirjanpito  25,5 41,2 24,6 27,5 49,3  56,5 4,7 %

Asiakaspalvelu  50,7 37,1 72,3 37,2 54,3  29,9 2,5 %

Vaativa perintä  79,3 24,4 35,0 22,5 24,8  23,5 2,0 %

Erikoisperintä      16,2 46,0 58,6  43,0 3,6 %

YHTEENSÄ  930,0 840,9 733,1 876,3 877,9  855,7 71,4 %

        
Tukitoiminnot  htv 2010  htv 2011  htv 2012  htv 2013  htv 2014  htv 2015  %:na 

Johtaminen ja esimiestehtävät  21,5 12,4 123,0 19,6 20,3  16,5 1,4 %

Sisäinen hallinto  22,3 14,6 28,2 20,8 21,8  21,9 1,8 %

Taloushallinto  6,5 4,5 5,1 8,6 11,3  6,8 0,6 %

Henkilöstöhallinto  7,6 5,4 6,3 9,0 10,7  10,2 0,9 %

Sisäiset palvelut  20,0 21,4 22,7 18,9 31,3  25,8 2,2 %

Henkilöstön kehittäminen  42,8 64,9 94,8 52,9 28,2  36,2 3,0 %

Koulutuksen suunnittelu ja toteutus  3,3 26,5 20,4 6,0 3,7  2,8 0,2 %

Hallinnonalan muu kehittäminen  3,3 2,3 0,7 2,3 5,8  2,2 0,2 %

Työhyvinvointi  17,4 48,9 12,3 18,9 18,1  13,1 1,1 %

Muut tukitoiminnot  3,0 8,3 3,0 9,0 5,2  4,8 0,4 %

YHTEENSÄ  147,7 209,2 316,5 166,0 156,6  140,3 11,7 %

        
Poissaolo  204,1 211,3 203,1 210,3 200,1  202,2 16,9 %

        
KAIKKI YHTEENSÄ  1 281,8 1 261,4 1 252,7 1 252,6 1 234,6  1 198,2 100,0 %

 

7.5 Kustannuslaskenta 

Ulosottovirastojen kokonaiskustannukset olivat vuonna 2015 yhteensä 97,8 miljoonaa euroa, josta 
ulosoton substanssitoiminnoille kohdistui 66,4 miljoonaa euroa.  Tukitoimintojen kustannukset oli-
vat 19,1 miljoonaa euroa ja poissaolojen kustannukset 12,3 miljoonaa euroa. Kun mukaan lisätään 
vielä Valtakunnanvoudinviraston kustannukset 2,4 miljoonaa euroa, muodostuu ulosottolaitoksen 
kokonaiskustannuksiksi 100,2 miljoonaa euroa. 
 
Keskeisimmät ulosottomaksut, joita ovat taulukko- ja tilitysmaksut, määräytyvät yleensä saatavasta 
maksettavan tai tilitettävän rahamäärän suuruuden mukaan. Maksujen määräytymisperusteet poik-
keavat siten valtion maksuperustelain periaatteesta, jonka mukaan maksun suuruus määräytyy suo-
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ritteen tuottamisesta valtiolle aiheutuvien kustannusten perusteella. Ulosoton maksuasetukseen tuli 
1.7.2013 joitakin korotuksia, jotka osaltaan ovat nostaneet maksullisen toiminnan kustannusvastaa-
vuutta. 
 
Ulosottolaitoksen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma on toteutettu oikeusministe-
riön toimintolaskentajärjestelmällä. Työajankirjaussovellus oli kertomusvuonna käytössä kaikissa 
ulosottovirastoissa.  Työajankirjaukset on tehty vuosittain kahtena kahden viikon otantajaksona. 
Kustannusvastaavuudeksi vuoden 2015 osalta laskennassa saatiin 115 prosenttia, kun se vuotta ai-
emmin oli 119 prosenttia.  Vuosina 2013-2015 ulosoton perintätulos on ylittänyt miljardi euroa ja 
vastaavasti saadut ulosottomaksutuotot ovat nousseet. Kustannusten kasvu on ollut maltillista tehty-
jen sopeuttamistoimenpiteiden johdosta.  
 
Taloudellisuusluvuksi (€/käsitelty asia) virastojen osalta muodostui 32 euroa.  Kun mukaan laske-
taan Valtakunnanvoudinviraston ja ulosoton yhteisen yksikön menot, saadaan taloudellisuusluvuksi 
37 euroa käsiteltyä asiaa kohden. 
 
Virastokohtaiset ja ulosottolaitoksen meno- ja kustannuslaskentatiedot ovat liitteenä (liitteet 4-6). 
 
 

  SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA 8

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisuuden ja riittävyyden arviointi toteutettiin ulos-
ottolaitoksessa hallinnonalan osalta syyskuussa 2015 tehdyn arvioinnin sekä ulosottovirastojen vuo-
sitarkastuksissa sekä tulosohjauksessa vuoden 2015 aikana tehtyjen tarkastushavaintojen perusteel-
la.  

 
Valtakunnanvoudinviraston kehittämis- ja ohjausyksikkö on koonnut em. lähteistä ulosottolaitoksen 
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi- ja vahvistuslausuman. Kokonaisuutena arvioiden 
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaa pidetään ulosottolaitoksessa hyvänä.  

 
Annettu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointilausuma on kokonaisuudessaan tämän toi-
mintakertomuksen liitteenä (liite 8). 
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 LIITTEET 9

 
LIITE 1: Ulosottovirastot ja erikoisperintäalueet 
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LIITE 2: Ulosottolaitoksen keskeisiä tilastoja 
 

Ulosottolaitoksen keskeisiä tilastoja 2013 ‐ 2015 

  v. 2013  v. 2014  v. 2015 

Asiamääriä ja toimenpiteitä        

Vireille tulleet asiat  3 076 596 2 717 278  2 597 301

Käsitellyt asiat  3 007 878 2 827 783  2 745 709

Ulosmittauksia  644 861 659 444  686 923

Realisointeja, toteutuneet  2 540 2 787  3 031

Toimeenpantuja häätöjä  1 654 1 723  1 790

         

Rahamääriä        

Perittäväksi saapuneet rahasaatavat (1000€)  2 700 225 2 834 247  2 734 644

Käsitellyt rahasaatavat (1000€)  3 014 976 3 104 346  3 106 369

Perintätulos (velkojille tilitetty, 1000€)  1 031 339 1 058 241  1 090 334

         

Velallisia        

Eri velallisia vuoden aikana  538 308 536 047  540 422

joista luonnolliset henkilöt  483 961 481 157  485 306

joista oikeushenkilöt  54 347 54 890  55 116

Uudet velalliset (ei vireilläoloa edeltävän vuoden aikana)  162 297 160 835  164 174

         

Talous ja henkilöstö        

Toimintamenot, €  102 965 118 103 468 526  100 712 923

Kerätyt ulosottomaksut, €  76 098 000 78 477 235  78 555 389

Toteutuneet henkilötyövuodet (pl. harjoittelijat ja työllistetyt)  1 246 1 230  1 194

         

Tulosmittarit        

Taloudellisuus €(menot/käs.as)  30 32  32

Tuottavuus (käs.as/htv)  2 519 2 412  2 416

Käsittelyaika keskim. kk  6,9 7,1  6,9

Peritty milj.  €  1 031 1 058  1 090

Perityn euron kustannus, brutto €  0,10 0,09  0,09

Perittyjen ja varattomaksi todettujen suhde %        

‐ asiamääristä  46 52  47

‐ euromääristä  51 52  51

Laajemmat tilastot on julkaistu Valtakunnanvoudinviraston Internet‐sivuilla osoitteessa 
http://www.valtakunnanvoudinvirasto.fi/fi/index/julkaisutjaasiakirjat/julkaisut.html 

Ulosmittausten lukumäärät on päivitetty oheiseen taulukkoon. 
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LIITE 3: Ulosottolaitoksen henkilöstövoimavarat 
 

Ulosottolaitoksen henkilöstövoimavarat 

  
Toteutunut 

2013 
% 

osuus 
Toteutunut 

2014 
% 

osuus 
Toteutunut 

2015 
% 

osuus 
vert. 
ed. v. 

henkilötyövuodet (sis. työllisyysvaroin 
palkatut ja korkeakouluharjoittelijat)  1 277   1 261   1 221    ‐39

henkilöstömäärä  1 330,0   1 313,0   1 249,0    ‐64,00

naiset  894 67,2 883 67,3 852  68,2 ‐31,00

miehet  436 32,8 430 32,7 397  31,8 ‐33,00

vakinaiset  1 225 92,1 1 166 88,8 1 096  87,8 ‐70,00

naiset  813 61,1 772 58,8 741  59,3 ‐31,00

miehet  412 31,0 394 30,0 355  28,4 ‐39,00

määräaikaiset  105 7,9 147 11,2 153  12,2 6,00

naiset  81 6,1 111 8,5 111  8,9 0,00

miehet  24 1,8 36 2,7 42  3,4 6,00

kokoaikaiset  1 277 96,0 1 278 97,3 1 229  98,4 ‐49,00

naiset  856 64,4 859 65,4 838  67,1 ‐21,00

miehet  421 31,7 419 31,9 391  31,3 ‐28,00

osa‐aikaiset  53 4,0 35 2,7 20  1,6 ‐15,00

naiset  38 2,9 24 1,8 14  1,1 ‐10,00

miehet  15 1,1 11 0,8 6  0,5 ‐5,00

keski‐ikä  49   48   48    0,10

naiset  48,3   47,9   48,2    0,30

miehet  49,5   49,2   48,9    ‐0,30

yli 45‐vuotiaiden osuus henkilöstöstä  69,2   67,0   67,5    0,47

tehty työajan osuus säännöllisestä vuosityöajasta %  77,9   78,5   78,0    ‐0,53

kokonaistyövoimakustannukset €/vuosi   92 858 041,3   94 160 328,0   92 008 921,0    ‐0,02

tehdyn työajan palkat,% osuus palkkasummasta  83   83   82    ‐0,65

välilliset työvoimakustannukset  29 451 706,3   30 417 288,0   30 175 884,0    ‐0,01

ja niiden % osuus tehdyn työajan palkoista   46   48   49    1,08

työtyytyväisyysindeksi               0,00

lähtövaihtuvuus % (ulkoiset päättyneet palvelussuhteet)  7,6   7,2   7,9    0,69

tulovaihtuvuus % (ulkoiset alkaneet palvelussuhteet)  6,6   5,1   3,2    ‐1,85

työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen % henkilöstöstä  0,8   0,5   0,8    0,31

sairauspoissaolot, työpäivää/htv  9,4   8,9   8,9    0,00

työterveyshuolto, €/htv  188,9   446,2   537,6    0,20

koulutustasoindeksi  4,8   4,9   5,0    10 %

naiset  4,7   4,8   4,9    0,1

miehet  5,0   5,1   5,2    0,1

koulutuksen pituus, työpäivää/koulutettu  3,3   3,1   3,5    0,4

koulutuspanostus, työpäivää/htv  2,1   2,3   2,9    0,6

koulutus ja kehittäminen, €/htv  489,5   549,6   687,2    0,3

henkilöstön arvo, €  926 881 279   969 759 849   934 680 617    ‐4 %

** vuosi 2013 sisältää v. 2011-2012 Kela-palautukset 
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LIITE 4: Kustannukset ulosottovirastoittain 
 

Kustannukset virastoittain vuosina 2013‐2015 

      2013  2014  2015 
Ulosottovirastot  Etelä‐Karjalan ulosottovirasto  2 272 159 2 240 890  2 084 118

   Etelä‐Pohjanmaan ulosottovirasto  3 372 279 3 322 447  3 148 859

   Etelä‐Savon ulosottovirasto  3 057 591 3 060 837  2 865 157

   Helsingin ulosottovirasto  13 388 293 13 653 889  13 286 046

   Itä‐ ja Keski‐Uudenmaan ulosottovirasto  8 913 126 8 931 165  8 511 462

   Kainuun ulosottovirasto  1 356 243 1 376 833  1 188 397

   Kanta‐Hämeen ulosottovirasto  3 407 022 3 360 884  3 402 711

  
Keski‐Pohjanmaan ja Pohjanmaan ulosottovi‐
rasto  4 968 811 4 858 540  4 742 817

   Keski‐Suomen ulosottovirasto  4 741 829 4 662 545  4 468 490

   Kymenlaakson ulosottovirasto  3 298 027 3 370 794  3 474 969

   Landskapsfogdeämbetet i landskapet Åland  577 546 555 932  534 123

   Lapin ulosottovirasto  2 411 433 2 391 693  2 332 954

   Länsi‐Pohjan ulosottovirasto  1 389 609 1 471 789  1 492 819

   Länsi‐Uudenmaan ulosottovirasto  6 286 318 6 458 586  6 145 822

   Oulun seudun ulosottovirasto  4 795 758 4 852 330  4 830 431

   Pirkanmaan ulosottovirasto  8 602 452 8 895 018  8 723 991

   Pohjois‐Karjalan ulosottovirasto  3 188 476 3 178 597  3 083 163

   Pohjois‐Savon ulosottovirasto  5 088 336 5 104 083  4 883 805

   Päijät‐Hämeen ulosottovirasto  4 169 948 4 037 597  3 861 861

   Raahen seudun ulosottovirasto  2 116 699 2 100 124  2 004 603

   Satakunnan ulosottovirasto  4 722 421 4 694 412  4 408 529

   Varsinais‐Suomen ulosottovirasto  8 585 150 8 673 608  8 303 648

   Ulosottovirastot yhteensä  100 709 530 101 252 590  97 778 775

  

Valtakunnanvoudinvirasto  Valtakunnanvoudinvirasto  2 014 518 2 189 065  2 418 273

   Valtakunnanvoudinvirasto yhteensä  2 014 518 2 189 065  2 418 273

  

   Yhteensä  101 333 799 102 898 596  100 197 048

  

Vuoden 2015 menoista siirtyi ulosottomiesten joulukuun palkkiojakso maksettavaksi vuoden 2016 määrärahoista 
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LIITE 5: Ulosottovirastojen asiakohtaiset kustannukset 
 

Ulosottovirastojen kustannukset käsiteltyä ulosottoasiaa kohti vuonna 2015 

Ulosottovirastot 
Käsitellyt ulos‐ 
ottoasiat kpl 

Kustannukset/ 
ei vyörytyksiä/ 
käsitelty ulosot‐

toasia 
asia 

Kokonais‐ 
kustannukset/ 
käsitelty ulos‐ 
ottoasia € 

Etelä‐Karjalan ulosottovirasto  55 377 27,8  40,5

Etelä‐Pohjanmaan ulosottovirasto  93 243 22,3  35,6

Etelä‐Savon ulosottovirasto  77 619 25,7  39,4

Helsingin ulosottovirasto  413 760 22,8  33,0

Itä‐ ja Keski‐Uudenmaan ulosottovirasto  299 131 21,1  29,9

Kainuun ulosottovirasto  37 832 24,6  36,4

Kanta‐Hämeen ulosottovirasto  97 906 23,6  34,3

Keski‐Pohjanmaan ja Pohjanmaan ulosottovirasto  105 475 29,7  46,1

Keski‐Suomen ulosottovirasto  129 144 24,8  36,1

Kymenlaakson ulosottovirasto  82 549 25,9  40,8

Landskapsfogdeämbetet i landskapet Åland  13 127 23,6  42,4

Lapin ulosottovirasto  58 246 27,8  41,1

Länsi‐Pohjan ulosottovirasto  38 767 26,6  38,0

Länsi‐Uudenmaan ulosottovirasto  230 203 20,3  28,1

Oulun seudun ulosottovirasto  128 212 25,7  37,8

Pirkanmaan ulosottovirasto  229 908 26,8  38,7

Pohjois‐Karjalan ulosottovirasto  82 761 25,7  38,4

Pohjois‐Savon ulosottovirasto  118 311 29,8  43,1

Päijät‐Hämeen ulosottovirasto  106 737 24,4  37,8

Raahen seudun ulosottovirasto  58 711 22,8  35,8

Satakunnan ulosottovirasto  129 574 23,5  36,2

Varsinais‐Suomen ulosottovirasto  241 190 24,9  36,0

Yhteensä  2 827 783 24,3  35,8

Kokonaiskustannuksista puuttuu Valtakunnanvoudinviraston osuus 2.327.428 euroa, joka tekee 0,82 €/käsitelty asia ja yhteensä 36,6 €. 
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LIITE 6: Ulosottolaitoksen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma 
 

Ulosottolaitos 
 MUUTOS 

2014/2015 2013 2014 2015 
TUOTOT  

Maksullisen toiminnan tuotot  

– maksullisen toiminnan myyntituotot 76 005 057 78 571 176 78 564 833 0 %

– maksullisen toiminnan muut tuotot 62 073 77 344 90 090 16 %

Tuotot yhteensä 76 067 120 78 648 520 78 654 923 0 %

  

KOKONAISKUSTANNUKSET  

Erilliskustannukset  

– aineet, tarvikkeet ja tavarat 452 436 434 979 485 426 12 %

– henkilöstökustannukset 37 638 988 37 256 846 39 334 409 6 %

– vuokrat 3 757 662 3 577 477 3 648 212 2 %

– palvelujen ostot 1 124 877 1 201 109 1 214 717 1 %

– muut erilliskustannukset 336 675 272 715 262 264 –4 %

Erilliskustannukset yhteensä 43 310 638 42 743 126 44 945 028 5 %

  

Osuus yhteiskustannuksista  

– tukitoimintojen kustannukset 25 316 819 23 127 398 23 071 523 0 %

– poistot 33 930 32 037 83 613 161 %

– korot 3 402 1 230 0 –100 %

Osuus yhteiskustannuksista yhteensä 25 354 151 23 160 665 23 155 136 0 %

  

Kokonaiskustannukset yhteensä 68 664 789 65 903 791 68 100 164 3 %

  

KUSTANNUSVASTAAVUUS 7 402 341 12 744 729 10 554 759 –22 %

Kustannusvastaavuus-% 111 % 119 % 115 % 

 
Ulosottotoimen suoritteista perityt maksut perustuvat lakiin ulosottomaksuista (34/1995) sekä vas-
taavaan asetukseen (35/1995). Rahasaatavan täytäntöönpanossa ulosottomaksulajeja ovat tauluk-
komaksu, myyntimaksu, tilitysmaksu ja käsittelymaksu. Muussa täytäntöönpanoasiassa peritään 
täytäntöönpanomaksu. Lisäksi pyynnöstä erikseen annetuista todistuksista ja muista toimituskirjois-
ta peritään todistus- tai jäljennösmaksu. Ulosottomaksut määräytyvät yleensä saatavasta maksetta-
van rahamäärän suuruuden mukaan.  
 
Ulosottolaitoksen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma on toteutettu oikeusministe-
riön toimintolaskentajärjestelmällä. Työajankirjaussovellus oli kertomusvuonna käytössä kaikissa 
ulosottovirastoissa. Ulosottotoimen maksullisen toiminnan tuotot olivat edellisen vuoden tasolla ja 
kokonaiskustannukset kasvoivat kolme prosenttia. 
 
Vuoden 2015 talousarviossa on esitetty arvio ulosottolaitoksen maksullisen toiminnan kustannus-
vastaavuudesta. Tämän mukaan niiden suoritteiden kokonaiskustannuksista, joista maksuja peri-
tään, voidaan maksuilla kattaa noin 104 prosenttia. Ulosottolaitoksen maksullisen toiminnan kus-
tannusvastaavuus oli 115 prosenttia (119 % vuonna 2014). 
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LIITE 7: Ulosottovirastojen tulostavoitteet ja niiden toteutuminen 
 

ULOSOTTOVIRASTOJEN TULOSTAVOITEET VUODELLE 2015 JA NIIDEN TOTEUTUMINEN 

  Saapuneet asiat, kpl  Käsitellyt asiat, kpl 
Avoinna ulosotto‐

asioita, kpl  Henkilökunta, htv  Tuottavuus; käs.as./htv 

Ulosottovirasto  Arvio 
Toteutu‐

nut  Arvio 
Toteu‐
tunut Arvio

Toteu‐
tunut Arvio

Toteu‐
tunut

Tot. 
Ilman 
ERP ja 
puh.p
alv. 

erp:ää 
ja 

puh.p
alv:a  Arvio 

Toteu‐
tunut

Tot. ilman 
erp:ää ja

puh.palv:a

Etelä‐Karjala  56 000  52 941  52 000  56 796 41 548 33 043 28 27 27  1 884  2 134 2 134

Etelä‐Pohjanmaa  90 000  84 485  89 000  88 211 54 211 47 162 40 38 38  2 181  2 294 2 294

Etelä‐Savo  73 000  68 305  74 000  69 974 44 544 43 991 38 36 36  1 973  1 957 1 957

Helsinki  400 000  376 195  400 000  442 009 258 579 207 849 169 159 135  2 364  2 778 3 271

Itä‐ ja Keski‐Uusimaa  285 000  280 819  285 000  283 255 176 101 167 486 112 102 102  2 538  2 776 2 776

Kainuu  37 000  29 948  38 000  32 326 19 931 17 663 17 16 16  2 235  2 015 2 015

Kanta‐Häme  93 000  88 166  95 000  90 466 64 861 66 479 42 40 40  2 262  2 243 2 243

Keski‐Pohjanmaa ja 
Pohjanmaa  102 000  100 696  107 000  102 470 57 096 59 599 56 55 49  1 901  1 879 2 111

Keski‐Suomi  125 000  121 653  120 000  122 805 73 032 63 235 58 55 55  2 069  2 222 2 242

Kymenlaakso  87 000  84 408  85 000  94 736 67 996 60 697 41 41 41  2 067  2 292 2 292

Lappi  55 000  53 016  56 000  57 917 33 937 30 773 32 31 30  1 778  1 872 1 903

Länsi‐Pohja  34 000  33 650  35 000  35 592 23 982 23 133 19 18 18  1 892  1 950 1 950

Länsi‐Uusimaa  200 000  207 339  200 000  209 911 134 742 124 872 79 74 74  2 525  2 819 2 819

Oulun seutu  117 000  118 749  117 000  123 772 76 483 64 258 61 59 53  1 915  2 091 2 327

Pirkanmaa  220 000  215 357  220 000  227 905 148 409 134 647 109 105 97  2 015  2 180 2 360

Pohjois‐Karjala  78 000  75 185  78 000  79 492 53 630 45 226 39 39 39  1 990  2 013 2 013

Pohjois‐Savo  117 000  106 406  117 000  110 153 74 643 66 683 61 58 52  1 918  1 892 2 109

Päijät‐Häme  104 000  102 446  104 000  105 522 54 600 53 784 50 48 48  2 088  2 206 2 206

Raahen seutu  52 000  50 762  53 000  52 745 32 913 32 991 25 25 25  2 120  2 135 2 135

Satakunta  125 000  122 722  125 000  127 708 84 559 82 470 61 58 58  2 049  2 206 2 206

Varsinais‐Suomi  225 000  213 412  230 000  220 882 141 778 144 245 108 102 96  2 130  2 170 2 306

Åland  13 000  10 641  13 000  11 062 3 967 4 061 7 7 7  1 857  1 617 1 617

Yhteensä  2 688 000  2 597 301  2 693 000  2 745 709 1 721 542 1 574 347 1 252 1 194 1 137  2 250  2 300 2 416

* Ei sisällä työllisyystyöntekijöitä eikä harjoittelijoita                                                               
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ULOSOTTOVIRASTOJEN TULOSTAVOITEET VUODELLE 2015 JA NIIDEN TOTEUTUMINEN 

  
Keskimäär. käsittelyai‐

ka, kk 
Taloudellisuus, € 

/ asia 

Perityksi saatujen ja 
varattomaksi 

tod. asioiden suhde 
% 

Perityksi saatujen 
ja varattomaksi 
 tod. saatavien 

suhde % 
Peritty euromäärä, 1000 

euroa 

Ulosottovirasto  Arvio 
Toteutu‐

nut  Arvio
Toteu‐
tunut Arvio

Toteu‐
tunut Arvio

Toteu‐
tunut  Arvio Toteutunut

Etelä‐Karjala  9,6  7,0  38,7 34,3 47 49 47 54  18 500 23 175

Etelä‐Pohjanmaa  7,3  6,4  31,8 32,5 50 55 55 60  33 000 36 053

Etelä‐Savo  7,2  7,5  36,5 37,2 48 45 50 52  24 000 26 912

Helsinki  7,8  5,6  31,5 27,5 44 45 42 44  150 000 153 601

Itä‐ ja Keski‐Uusimaa  7,4  7,1  29,2 27,4 47 47 50 54  110 000 121 515

Kainuu  6,3  6,6  31,4 34,7 54 54 51 56  10 200 10 617

Kanta‐Häme  8,2  8,8  32,2 33,3 52 48 53 56  35 000 33 408

Keski‐Pohjanmaa ja Poh‐
janmaa  6,4  7,0  40,7 41,2 55 56 55 57  39 000 41 319

Keski‐Suomi  7,3  6,2  35,0 32,8 45 44 50 51  41 000 45 330

Kymenlaakso  9,6  7,7  34,6 32,9 48 51 48 50  27 000 28 863

Lappi  7,3  6,4  38,7 36,6 49 52 52 53  17 500 21 346

Länsi‐Pohja  8,2  7,8  37,5 37,1 45 47 46 53  10 500 12 763

Länsi‐Uusimaa  8,1  7,1  29,1 26,9 47 48 49 55  82 500 101 263

Oulun seutu  7,8  6,2  38,2 35,3 42 41 47 49  39 900 41 535

Pirkanmaa  8,1  7,1  36,4 34,1 47 43 48 44  76 000 86 045

Pohjois‐Karjala  8,3  6,8  35,9 34,8 45 41 50 53  21 500 24 705

Pohjois‐Savo  7,7  7,3  38,8 40,5 50 47 50 53  40 000 47 298

Päijät‐Häme  6,3  6,1  35,4 33,5 42 42 39 44  32 000 39 170

Raahen seutu  7,5  7,5  34,3 34,3 54 54 57 58  18 000 19 090

Satakunta  8,1  7,7  33,4 31,5 49 46 50 51  42 000 45 969

Varsinais‐Suomi  7,4  7,8  34,4 34,3 45 48 45 58  85 500 125 203

Åland  3,7  4,4  38,9 43,7 70 77 50 65  4 500 5 153

Yhteensä  7,2  6,9  37,0 32,3 45 47 45 51  957 600 1 090 334
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ULOSOTTOVIRASTOJEN MENOT, TULOT JA KEHYKSET VUONNA 2015 

Ulosottovirasto  Menot € 
Ulosotto‐ 

maksutulot € 
Tulot % 

 menoista 
Jaettu ke‐ 
hys 2015  Menot € 

Jäljellä  
31.12.2015 

Etelä‐Karjala  1 950 295  1 744 718 89,5 2 010 100 1 950 295  59 805

Etelä‐Pohjanmaa  2 863 106  2 747 103 95,9 2 832 500 2 863 106  ‐30 606

Etelä‐Savo  2 603 163  2 150 830 82,6 2 701 200 2 603 163  98 037

Helsinki  12 150 966  10 555 153 86,9 12 606 200 12 150 966  455 234

Itä‐ ja Keski‐Uusimaa  7 751 441  8 424 421 108,7 8 319 800 7 751 441  568 359

Kainuu  1 123 266  886 538 78,9 1 193 200 1 123 266  69 934

Kanta‐Häme  3 016 024  2 689 899 89,2 3 059 200 3 016 024  43 176

Keski‐Pohjanmaa ja Pohjan‐
maa  4 220 429  3 092 639 73,3 4 351 400 4 220 429  130 972

Keski‐Suomi  4 028 953  3 565 086 88,5 4 204 400 4 028 953  175 447

Kymenlaakso  3 120 486  2 342 697 75,1 2 942 000 3 120 486  ‐178 486

Lappi  2 118 706  1 701 262 80,3 2 166 900 2 118 706  48 194

Länsi‐Pohja  1 318 992  1 104 258 83,7 1 313 300 1 318 992  ‐5 692

Länsi‐Uusimaa  5 654 401  6 544 874 115,7 5 820 900 5 654 401  166 499

Oulun seutu  4 363 119  3 435 275 78,7 4 466 200 4 363 119  103 081

Pirkanmaa  7 771 450  6 487 932 83,5 7 998 200 7 771 450  226 750

Pohjois‐Karjala  2 767 633  1 994 627 72,1 2 801 300 2 767 633  33 668

Pohjois‐Savo  4 464 124  3 418 814 76,6 4 537 500 4 464 124  73 376

Päijät‐Häme  3 532 533  2 999 626 84,9 3 678 400 3 532 533  145 867

Raahen seutu  1 808 554  1 596 477 88,3 1 819 200 1 808 554  10 646

Satakunta  4 022 265  3 670 101 91,2 4 171 800 4 022 265  149 535

Varsinais‐Suomi  7 580 998  7 005 999 92,4 7 921 800 7 580 998  340 802

Åland  483 043  397 058 82,2 505 900 483 043  22 857

Yhteensä  88 713 947  78 555 389 88,5 91 421 400 88 713 947  2 707 453
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