
 
 
 
                                
                               
 

                 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               

  
 

          Ulosottolaitoksen 
        toimintakertomus  
        vuodelta 2014 
 
         

 
 
                                      

                     
 
 
 
 
 
 
                       

                           
                            
 
 
 
 
 
 



 



 
  KUVAILULEHTI 

 
VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO Julkaisun päivämäärä  
                 27.3.2015 
 

Tekijät: 
 
Valtakunnanvoudinvirasto 

Julkaisun laji 
Toimintakertomus 
 
Toimeksiantaja 
Valtakunnanvoudinvirasto 
 
Toimielimen asettamispäivä 
 

Julkaisun nimi  
Ulosottolaitoksen toimintakertomus vuodelta 2014 
 
Julkaisun osat 
 
Tiivistelmä 
 
Ulosottolaitoksen muodostavat Valtakunnanvoudinvirasto ja sen alaiset 22 paikallista ulosottovirastoa. Ulosottolaitos kuu-
luu oikeusministeriön hallinnonalaan. Ulosotto toteuttaa oikeusturvapolitiikkaa. Ulosoton yhteiskunnallisina vaikuttavuusta-
voitteina ovat velkojen tehokas perintä, velkaongelmista ja ylivelkaantumisesta selviytymisen edistäminen ja kohtuulliset 
perimiskustannukset.  Vaikuttavuustavoitteet näkyvät oikeussuojan toteutumisena ja laiminlyöntien ennaltaehkäisynä.  
Toimintakertomus kuvaa ulosottolaitoksen vaikuttavuutta, toiminnallista tehokkuutta, tuotoksia ja laadunhallintaa sekä hen-
kisten voimavarojen hallintaa ja kehittämistä.   
 
Vuonna 2014 Valtakunnanvoudinvirastossa jatkettiin muiden kehittämishankkeiden lisäksi ulosoton rakenneuudistushank-
keen valmistelua.  Loppuvuonna annettiin hankkeen toteuttamissuunnitelma oikeusministeriölle. Hankkeessa on selvitetty 
taloudellisuuden ja tuottavuuden lisäämiseksi ulosoton lainsäädännön, organisaation, IT-järjestelmien, työnkulkujen, henki-
löstörakenteen ja palkkausjärjestelmien muutostarpeita ja -mahdollisuuksia. Hankeorganisaatio koostui johtoryhmästä ja 
kuudesta työryhmästä, joiden työstä pyydettiin lausuntoja henkilöstöltä. Valtakunnanvoudinvirasto päätyi suosittamaan jat-
kovalmistelun pohjaksi yhden viraston mallia sekä täytäntöönpanomenettelyn uudistamista ns. suppeatutkintaista perintää 
kehittämällä. Tavoitteena on lisätä myös sähköistä asiointia ja automaatiota sekä keskittää joitakin tehtäviä valtakunnallises-
ti tai alueellisesti. 
 
Ulosottovirastojen toimipaikoista annetun asetuksen siirtymäaika päättyi vuoden 2014 lopussa. Toimipaikkahanke eteni 
ulosottovirastoissa suunnitellusti ja ulosottovirastojen toiminta saatiin kolmea toimipaikkaa lukuun ottamatta organisoitua 
asetuksen mukaisesti siirtymäajan puitteissa. 
 
Ulosoton toiminnan yhdenmukaisuutta edesautettiin mm. henkilöstökoulutuksella, tulosohjauksella, tietojärjestelmien kehit-
tämisellä ja tarkastustoiminnalla. Ulosottomenettelyn yhtenäistämistoimikunnan esitysten pohjalta Valtakunnanvoudinviras-
to antoi suosituksia mm. salassa pidettävien asianomistaja- ja ratkaisutietojen käsittelystä, valokuvaamisesta ulosottomenet-
telyn yhteydessä sekä viivästyskoron kirjaamisesta. 
 
Ulosoton asiamäärä laski odotetusti, sillä edellisvuosina asiamäärää kasvattaneita perintäkuluja ei enää voinut lakimuutok-
sen vuoksi periä omana saatavanaan vaan päävelan yhteydessä. Velallismäärä pysyi edellisvuoden tasolla.  
 
Ulosoton tuloksellisuus oli hyvällä tasolla. Euromääräinen tulos oli jälleen kaikkien aikojen korkein ja ulosottomaksutulot 
nousivat. Ulosoton maanlaajuinen erikoisperintä toimii osana talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjuntaa. Myös eri-
koisperinnän tulokset olivat kertomusvuonna hyvät.  
Avainsanat: (asiasanat) 
ulosotto 
 
Muut tiedot (Diaari) 
VVV 46/031/15 
Sarjan nimi ja numero 
 

ISSN 
 

ISBN 
 

Kokonaissivumäärä 
40 

Kieli 
suomi 

Hinta Luottamuksellisuus 
julkinen 

Jakaja 
Valtakunnanvoudinvirasto 

Kustantaja 
 



 



 
  PRESENTATIONSBLAD 

 
RIKSFOGDEÄMBETET  Utgivningsdatum  
     27.3.2015 
 

Sammanställt av: 
 
Riksfogdeämbetet 

Typ av publikation 
Verksamhetsberättelse 
 
Uppdragsgivare 
Riksfogdeämbetet 
 
Datum då organet tillsattes 
 

Publikation  
Utsökningsväsendets verksamhetsberättelse 2014 
 
Publikationens delar 
 
Referat 
Utsökningsväsendet består av Riksfogdeämbetet och 22 lokala utsökningsverk som är underställda det. Utsökningsväsendet 
ingår i justitieministeriets förvaltningsområde. Utsökningen implementerar rättsskyddspolitiken. Utsökningens samhälleliga 
effektivitetsmål är en effektiv indrivning av skulder, främjande av åtgärder som löser skuldproblem och överskuldsättning 
samt skäliga indrivningskostnader. Effektivitetsmålen visar sig genom att rättskyddet förverkligas och genom att förebygga 
försummelser. I verksamhetsberättelsen beskrivs utsökningsväsendets genomslagskraft, den operativa effektiviteten, produk-
tiviteten och kvalitetskontrollen samt hanteringen och utvecklingen av de mentala resurserna.   
 
Under 2014 fortsatte Riksfogdeämbetet utöver andra utvecklingsprojekt även beredningen av utsökningens strukturreform-
projekt.  I slutet av året överlämnades projektets genomförandeplan till justitieministeriet. Inom projektet har man i syfte att 
förbättra den ekonomiska lönsamheten och produktiviteten utrett vilka förändringar som behövs och kan genomföras i lag-
stiftningen, organisationen, IT-systemet, arbetsrutinerna, personalstrukturen och lönesystemen gällande utsökningen. Pro-
jektorganisationen bestod av en ledningsgrupp och sex arbetsgrupper. Utlåtanden om arbetsgruppernas arbete begärdes av 
personalen. Som underlag för den fortsatta beredningen rekommenderar Riksfogdeämbetet en modell med ett ämbetsverk 
samt en reform av verkställighetsförfarandet genom att utveckla indrivning med begränsad undersökning. Målet är även att 
öka den elektroniska ärendehanteringen och automationen samt att centralisera vissa uppgifter riksomfattande eller region-
alt. 
 
Övergångstiden för förordningen om utsökningsverkens verksamhetsställen gick ut i slutet av 2014. Projektet med verksam-
hetsställen framskred enligt plan inom utsökningsverken och utsökningsverkens verksamhet kunde, med undantag för tre 
verksamhetsställen, organiseras inom ramen för förordningens övergångstid. 
 
Utsökningsverksamhetens enhetlighet främjades bland annat genom personalutbildning, resultatstyrning, utveckling av data-
systemen och inspektioner. Utifrån förslagen från delegationen för förenhetligande av utsökningsförfarandet gav Riksfogde-
ämbetet rekommendationer om bland annat behandlingen av sekretessbelagda uppgifter om målsägande och avgöranden, 
fotografering i samband med utsökningsförfarande samt bokföring av dröjsmålsränta. 
 
Antalet ärenden inom utsökningen minskade enligt förväntningarna, eftersom de indrivningskostnader som under tidigare år 
ökat antalet ärenden inte längre kunde indrivas som separata fordringar, utan ska till följd av en lagändring indrivas i anslut-
ning till huvudfordran. Antalet gäldenärer låg kvar på samma nivå som året innan.  
 
Utsökningens resultat låg på en god nivå. Utsökningens resultat i euro var återigen det största genom tiderna och inkomster-
na från utsökningsavgifterna ökade. Utsökningens rikstäckande specialindrivning verkar inom bekämpningen av ekonomisk 
brottslighet och grå ekonomi. Under rapportåret gav även specialindrivningen goda resultat.  
Nyckelord: (ämnesord) 
utsökning 
Övriga uppgifter (Diarie) 
VVV 46/031/15 
Seriens namn och nummer 
 

ISSN 
 

ISBN 
 

Sidoantal 
40 

Språk 
finska 

Pris Sekretessgrad 
offentlig 

Distribution 
Riksfogdeämbetet 

Förlag 
 



 



Sisällysluettelo	
  ESIPUHE .................................................................................................................................... 2 1
  JOHDON KATSAUS ................................................................................................................. 2 2
  TOIMINTAYMPÄRISTÖ ........................................................................................................ 4 3

3.1  Yleistä .................................................................................................................................... 4 
  RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT ................................................................................... 7 4
  VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO .................................................................................... 7 5

5.1  Tehtävät ja toimintaedellytykset ........................................................................................... 7 
5.2  Tulostavoitteet ja niiden toteutuminen .................................................................................. 8 

5.2.1  Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ..................................................................................... 8 
5.2.2  Ulosottotoimen rakenneuudistushanke .......................................................................... 8 
5.2.3  Erikoisperintä ................................................................................................................. 9 
5.2.4  Sidosryhmäyhteistyö ja kansainvälinen yhteistyö ......................................................... 9 
5.2.5  Toiminnan yhdenmukaistaminen ................................................................................. 10 
5.2.6  Toimipaikkahanke ........................................................................................................ 10 
5.2.7  Toimitilahankkeet ja -strategian toteutuminen ............................................................ 11 
5.2.8  Tietotuotannon kehittäminen ....................................................................................... 11 
5.2.9  Viestintä ....................................................................................................................... 12 
5.2.10  Kantelut ........................................................................................................................ 12 
5.2.11  Tarkastustoiminta ......................................................................................................... 13 
5.2.12  Uusi tulosohjaushanke ................................................................................................. 14 

  ULOSOTTOVIRASTOT ........................................................................................................ 14 6
6.1  Velallismäärien kehitys ....................................................................................................... 14 
6.2  Tuotokset ja laadunhallinta vuonna 2014 ............................................................................ 16 
6.3  Väärinkäytöstapaukset ......................................................................................................... 17 
6.4  Erikoisperintä ...................................................................................................................... 18 
6.5  Toiminnallinen tehokkuus ja taloudellisuus ........................................................................ 19 

6.5.1  Numeeriset tavoitteet ................................................................................................... 19 
6.6  Toimenpiteitä tuloksen saavuttamiseksi .............................................................................. 21 
6.7  Laadulliset tavoitteet ........................................................................................................... 22 

  HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN ............................ 22 7
7.1  Valtakunnanvoudinvirasto................................................................................................... 22 
7.2  Ulosottovirastot ................................................................................................................... 23 

  TILINPÄÄTÖSANALYYSI ................................................................................................... 24 8
8.1  Rahoituksen rakenne ........................................................................................................... 24 
8.2  Talousarvion toteutuminen .................................................................................................. 25 
8.3  Tuotto- ja kululaskelma ....................................................................................................... 26 
8.4  Tarmo-työajanseuranta ........................................................................................................ 28 
8.5  Kustannuslaskenta ............................................................................................................... 28 

9      SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA ............................ 29 
  LIITTEET ................................................................................................................................ 30 10

 
 
 



2 
 

 ESIPUHE 1

Tämä toimintakertomus kuvaa ulosottolaitoksen vaikuttavuutta, toiminnallista tehokkuutta, tuotok-
sia ja laadunhallintaa sekä henkisten voimavarojen hallintaa ja kehittämistä vuonna 2014.  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.  

               

OIKEUSMINISTERIÖ

VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO

Hallintoyksikkö
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 JOHDON KATSAUS 2

Ulosoton perustehtävänä on tuomioiden ja suoraan ulosottokelpoisten saatavien täytäntöönpano.  
Tavoitteena on korkealaatuinen, tehokas ja taloudellinen ulosottojärjestelmä.  Tähän pyritään hyvän 
johtamisen, toimivien työvälineiden, ammatillisen osaamisen sekä vastuullisen ja hyvinvoivan hen-
kilöstön avulla.  

Ulosotto toteuttaa oikeusturvapolitiikkaa. Ulosoton yhteiskunnallisina vaikuttavuustavoitteina ovat 
velkojen tehokas perintä, velkaongelmista ja ylivelkaantumisesta selviytymisen edistäminen ja koh-
tuulliset perimiskustannukset. Tehokkaaseen perintään kuuluvat hyvä perimistulos ja joutuisa käsit-
tely sekä väärinkäytöstapausten tunnistaminen ja selvittäminen. Ulosoton yhteiskunnallinen vaikut-
tavuus näkyy oikeussuojan toteutumisena, yhteiskuntajärjestyksen ylläpitona ja velvoitteiden lai-
minlyöntien ennaltaehkäisynä. Ulosoton arvoja ovat oikeudenmukaisuus, tehokkuus ja palvelukyky. 

Ulosotto on onnistunut työssään vuonna 2014 varsin hyvin.  

Oikeuskäytäntö osoittaa, että suurempia ongelmia asianosaisten tai sivullisten oikeussuojan suhteen 
ei ole näkyvissä. Valitusten, kantelujen ja vahingonkorvausasioiden volyymi ja niissä esiintyvät 
kysymykset eivät osoita oikeussuojaongelmien lisääntymistä. Muutoksenhakumahdollisuudet ovat 
riittävät ja muitakin oikeussuojakeinoja on käytettävissä. Edelleen kuitenkin pohditaan oikeuden-
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mukaisen oikeudenkäynnin toteutumista tai sen toteutumatta jäämistä tapauksissa, joissa perityt 
varat on tilitetty velkojalle eikä ulosottovalitusta sen vuoksi enää tutkita. Asiaan odotetaan lainsää-
dännöllistä ratkaisua.  

Ulosoton asiamäärä laski odotetusti perimiskulujen perintää ja pikalainoja koskevien lainmuutosten 
vuoksi. Asioita saapui noin 2,7 miljoonaa. Useimmissa saatavalajeissa oli nähtävissä laskua. Yksit-
täisten velkojien perintäkäyttäytymisen muutokset saattavat aiheuttaa suuriakin muutoksia tilastolu-
kuihin. Velallisten lukumäärä pysyi kuitenkin lähes samana. Vuoden 2014 aikana oli eri velallisia 
ulosotossa vireillä 536 000, joista luonnollisia henkilöitä 481 000 ja yhteisöjä 55 000. Suomen kan-
salaisista ulosoton velallisasiakkaana on vuoden mittaan lähes yhdeksän prosenttia. Kaikkiaan ve-
lallisia tuli vireille 842 000, joten monet velallisista ehtivät kahdesti tai useammin ulosoton asiak-
kaiksi saman vuoden aikana. Kihlakunnanulosottomiestä kohden oli viime vuonna selvitettävänä 
keskimäärin 1400 velallista, joista eri velallisia oli noin 900. Ulosottomyyntien lukumäärät kasvoi-
vat edelleen. 

Ulosoton perimistulos on pysynyt hyvänä ja jopa parantunut. Sekä asiamääristä että rahamääräisesti 
laskien perimistulos ylitti 50 prosentin rajan.  Käsittelyajoissa on havaittavissa pientä toiminnan 
hidastumista. Euromääräinen tilitys velkojille kasvoi tänäkin vuonna tuloksen ollessa 1,058 miljar-
dia euroa. 

Erikoisperinnän tulos laski odotetusti vuoden 2013 korkeasta tasosta, mutta pysyi kohtuullisen hy-
vänä. Toiminnan volyymi on kasvanut. Asioiden seulontaa ja mittareita toiminnan kuvaamiseen on 
parannettu. 

Vuosi oli Valtakunnanvoudinviraston viides toimintavuosi. Ulosottolaitoksen hallinnon, oikeudel-
listen asioiden ja lukuisten muiden kehittämishankkeiden lisäksi virastoa työllistää suuresti ulosoton 
rakenneuudistus, jossa tarkasteltavina ovat koko toiminta ja organisaatio. Budjettirahoituksen sääs-
töpaineet ovat kovat.  Rakenneuudistuksella pyritään sopeutumaan tilanteeseen, välttämään irtisa-
nomiset ja muut henkilöstön kannalta rankat ratkaisut. Valtakunnanvoudinvirasto jätti rakenneuu-
distushankkeen tähänastisen valmistelutyön perusteella laaditun toteuttamissuunnitelman oikeusmi-
nisteriölle vuodenvaihteessa. Neuvotteluja ministeriön kanssa jatketaan suunnitelman pohjalta. Uu-
distuksissa oikeusturvaa ei saa vaarantaa. Muutoinkin ulosottolaitoksen varsin hyvä toiminnan taso 
tulisi säilyttää. Ulosoton tuloksellisuuden heikennys syö nopeasti säästöhyödyt.  

Viestinnässä rakenneuudistushankkeen tiedottaminen tapahtuu pääasiassa intranet-sivujen kautta. 
Ulosoton asiakaskirjeiden kieliasua kehitetään, ja ulosoton neuvontaa pyritään siirtämään yhä 
enemmän verkkosivuille. Virastojen verkkosivujen kehittämistä tuetaan. 

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

Kansainvälisissä asioissa on hoidettu suhteita lähinnä Pohjoismaihin, Viroon ja Venäjään. Ulkomai-
sia tiedusteluja saapuu Valtakunnanvoudinvirastoon yhä enemmän. 
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 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3

3.1 Yleistä 

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 velkaantumisaste1 on jatkanut nousuaan. Vuoden 2014 
kolmannen neljänneksen jälkeen velkaantumisaste oli yli 122 prosenttia, kun se vuoden 2013 lopus-
sa oli 119 prosenttia. Nousua on siis yli kolme prosenttiyksikköä. Samaan aikaan kotitalouksien 
käytettävissä oleva tulo on noussut, mutta suhteellisesti vähemmän.  
 
Velkaantumisaste on korkein 25–34 -vuotiailla. Kotitalouksien suuret velat voivat muodostua on-
gelmallisiksi korkotason noustessa tai velallisen kohdatessa sosiaalisia vaikeuksia, kuten sairautta 
tai työttömyyttä. Korkotaso on kuitenkin pysynyt hankalan taloustilanteen vuoksi toistaiseksi mata-
lana. 
 
Suomen Pankin mukaan kotitalouksien lainakanta on kasvanut edelleen vuonna 2014. Kun euroalu-
eella kotitalouksien lainakanta supistui edellisvuodesta, kasvoi lainakanta Suomessa puolestaan 
lähes kaksi prosenttia. Kotitalouksien lainakannasta 76 % oli asuntolainoja, 11 % kulutusluottoja ja 
13 % muita lainoja. Asuntolainakannan vuosikasvu hidastui 1,7 prosenttiin. Tästä huolimatta asun-
tolainakannan vuosikasvu oli nopeampaa kuin euroalueella keskimäärin. Kulutusluottojen määrä 
kasvoi edellisvuodesta lähes viisi prosenttia. 
 
Vuonna 2014 käräjäoikeuksiin saapui 349 437 summaarista riita-asiaa, mikä on 19 prosenttia vä-
hemmän kuin edellisenä vuonna. Käräjäoikeuksissa vireille tulleiden yksityishenkilöiden velkajär-
jestelyasioiden määrät ovat nousseet kuusi prosenttia edellisvuoteen verrattuna, sen sijaan yritys-
saneerausten ja konkurssiasioiden määrät ovat laskeneet (yrityssaneeraukset -10 % ja konkurssiasiat 
-6 %). Konkurssiin asetettujen yritysten määrä pieneni Suomen Asiakastieto Oy:n tilastojen mukaan 
edellisvuodesta 2,2 %.  
 
Suomen Asiakastieto Oy rekisteröi vuonna 2014 käräjäoikeuksien antamia velkomustuomioita noin 
284 000 kappaletta, mikä on 18 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Kuluttajille rekisteröitiin 
noin 1,5 miljoonaa maksuhäiriömerkintää. Vaikka maksuhäiriömerkintöjen määrä onkin kääntynyt 
laskuun, ei se tarkoita ylivelkaantumisongelman pienenemistä. Maksuhäiriöisten henkilöiden koko-
naismäärä on kasvanut vuodesta 2013 ja alkaa jo lähestyä vuoden 1997 ennätyslukemia. Lisäksi 
kuluttajat ottavat tällä hetkellä euromääräisesti entistä suurempia luottoja. Maksuhäiriöisiä henkilöi-
tä oli vuoden 2014 lopussa yhteensä noin 367 000. Kahdella kolmasosalla heistä tuorein maksuhäi-
riömerkintä on vuodelta 20142.  
 
Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömyysaste3 oli vuoden 2014 joulukuussa 8,8 
prosenttia, kun se samana ajankohtana vuotta aikaisemmin oli 7,9 prosenttia. Työ- ja elinkeinomi-
                                                 
1 Velkaantumisaste on rahoitustilinpidon mukaisten lainojen suhde vuoden aikana käytettävissä olevaan nettotuloon.  
 
2 Suomen Asiakastieto Oy:n tiedote 9.1.2015 
http://www.asiakastieto.fi/web/fi/asiakastieto/uutishuone#/pressreleases/luotonmyoentaejien-tarkkuus-on-vaehentaenyt-
uusia-merkintoejae-maksuhaeirioeisten-kuluttajien-maeaerae-kasvaa-edelleen-1104087 
 
3 Työttömien prosenttiosuus samanikäisestä (15–74 -vuotiaat) työvoimasta 
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nisteriön mukaan vaikein tilanne on yli 55-vuotiailla työttömillä työnhakijoilla, joiden työttömyy-
den kesto vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä oli keskimäärin 91 viikkoa. Joka kuukausi yli 
6000 henkilön työttömyyden kesto ylittää 12 kuukautta. Pitkäaikaistyöttömien määrän ministeriö 
ennustaa nousevan vuoden 2015 aikana yli 100 000 henkilöön. Lisäksi vaikeasti työllistyvien sekä 
nuorten, alle 25-vuotiaiden, työttömien työnhakijoiden lukumäärien ennustetaan kasvavan edelleen 
vuodesta 2014 (ennusteet vuodelle 2015 noin 170 000 vaikeasti työllistyvää ja 100 000 nuorta työ-
töntä työnhakijaa). 
 
Vuoden 2014 aikana ulosottoon tuli vireille noin 632 000 velallista. Vireille tulleiden velallisten 
määrä pysyi käytännössä vuoden 2013 tasolla (laskua 0,2 %). Vuonna 2014 ulosoton toimenpitei-
den kohteena oli kaikkiaan noin 536 000 eri velallista. Näistä luonnollisia henkilöitä oli yli 481 000 
ja oikeushenkilöitä lähes 55 000. Myös eri velallisten kokonaismäärä pysyi lähes vuoden 2013 ta-
solla (laskua 0,4 %). Luonnollisten henkilöiden lukumäärä laski edellisvuodesta 0,6 prosenttia, oi-
keushenkilöiden määrä sen sijaan kasvoi noin prosentin. Uusia velallisia, joilla ei ole ollut asioita 
vireillä edeltävän vuoden aikana, oli vuonna 2014 noin 161 000.  
 
Vuoden 2014 lopussa ulosotossa oli vireillä 238 568 velallista. Vuoden lopussa vireillä olleiden 
velallisten määrä pysyi vuoden 2013 tasolla (kasvua 0,2 %). Velallisten lukumäärässä ei ole odotet-
tavissa merkittävää vähenemistä niin kauan, kuin talouskehitys ja siten työllisyystilanne pysyy 
heikkona. Työttömyysaste ja velallisten määrä (mitattuna vuoden lopussa) korreloivat pidemmällä 
aikavälillä voimakkaasti (0,81).  
 

   
 
Kasvavat työttömyysluvut ovat alkaneet näkyä myös kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen 
määrässä. Tilastokeskuksen tietojen mukaan kotitalouksien tulot supistuivat jo kolmatta vuotta pe-
räkkäin. Työttömien lisäksi myös eläkeläisten määrä on kasvanut. Työttömyyden tavoin myös koti-
talouksien käytettävissä olevat tulot korreloivat pitkällä aikavälillä voimakkaasti (−0,84) vuoden 
lopussa vireillä olleiden velallisten kanssa. Korrelaatio voimistuu edelleen (−0,88), kun tulotason 
kehitystä verrataan seuraavan vuoden lopussa vireillä olleisiin velallisiin. 
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Ulosottovirastoihin tuli vireille noin 2,7 miljoonaa asiaa vuonna 2014. Asiamäärä pieneni odotetus-
ti, sillä maaliskuussa 2013 voimaan tulleen perintälain muutoksen seurauksena pääsaatavasta irral-
laan perityt perintäkulut poistuivat omana asiaryhmänä kokonaan. Pikaluottojen myöntämismahdol-
lisuuksien kiristäminen on vähentänyt yksityisoikeudellisten asioiden määrää. Sosiaali- ja terveys-
palveluiden maksuja päätyi kuitenkin ulosottoon selvästi vuotta 2013 enemmän. Vuonna 2014 
ulosottoon saapui yhteensä lähes 306 000 sosiaali- ja terveyspalvelujen maksua. Kasvua vuodesta 
2013 oli noin 44 prosenttia. 
 
Pidemmällä aikavälillä ulosottoon saapuvat asiat – kuten velallisten määrätkin – korreloivat vallit-
sevan taloustilanteen kanssa. Vireille tuleviin asiamääriin liittyy kuitenkin selvästi velallismääriä 
enemmän satunnaisvaihtelua, mikä johtuu esimerkiksi lainsäädäntömuutoksista tai suurten velkoji-
en toimintatavoissa tapahtuvista muutoksista. Bruttokansantuotteen kehityksen ja ulosottoon saapu-
neiden asioiden välinen korrelaatio on pitkällä aikavälillä varsin suuri (−0,52). Riippuvuus voimis-
tuu edelleen (−0,64), kun tarkastellaan bkt-muutoksen viivästettyä vaikutusta asiamäärien muutok-
seen seuraavana vuonna. 
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 RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT 4

Kertomusvuoden keskeisimpänä riskinä tavoitteiden saavuttamisen kannalta pidettiin resurssien 
riittävyyttä. Ulosottolaitoksen käytettävissä olevat määrärahat vähenivät edellisvuoden tasosta noin 
miljoona euroa. Kaikkia avoimeksi tulevia virkoja ei ollut mahdollista täyttää, ja henkilöstön määrä 
väheni 17 henkilötyövuodella edellisvuoden tasosta. Osassa virastoista henkilöstön kuormittunei-
suuden on koettu lisääntyneen. Henkilöstövoimavarojen vähentymisen lisäksi toiminnallista tehok-
kuutta oli omiaan heikentämään henkilöstön suuri vaihtuvuus. Voimavaroja on jouduttu sitomaan 
rekrytointeihin ja uuden henkilöstön perehdyttämiseen. 
 
Ulosottotoimen rakenneuudistushankkeen vuoksi avoinna olevia virkoja on täytetty pääosin määrä-
ajaksi. Tämä on heikentänyt rekrytointiedellytyksiä jossain määrin. Toisaalta määräaikaisia virka-
miehiä on ollut vaikea saada sitoutumaan ulosottolaitoksen tehtäviin. Ammattitaitoiset henkilöt ha-
keutuvat herkästi vakinaisiin tehtäviin sektorin ulkopuolelle, kun näkymät vakinaisen viran saami-
selle ulosottolaitoksessa ovat heikot.  
 
Ulosottotoimen rakenneuudistushanke on aiheuttanut henkilöstön keskuudessa huolta tulevaisuu-
desta. Hankkeen tässä vaiheessa joudutaan elämään epätietoisuudessa mahdollisten uudistusten vai-
kutuksista omaan työhön, virkasuhteen pysyvyyteen ja sen ehtoihin.  Riski työilmapiirin heikkene-
misestä on lisääntynyt. Tilanteeseen on vastattu avoimella tiedottamisella, luomalla henkilöstön 
kuulemiselle kanavia sekä panostamalla muutosjohtamisen ja esimiesosaamisen kehittämiseen.  
 
Epävarmuustekijöistä huolimatta kertomusvuoden tuloksellisuus pysyi hyvällä tasolla.  

 
 

 VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO 5

5.1 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 hallinnon kansainvälistä yhteistyötä. 
 
Valtakunnanvoudinviraston henkilöstövoimavarat vuonna 2014 olivat 25 henkilötyövuotta. Resurs-
sit on koettu työmäärään nähden niukoiksi ja haavoittuvuus suureksi. Henkilöstön vaihtuvuus on 
omalta osaltaan lisännyt haavoittuvuutta.  Ulosottotoimen rakenneuudistushankkeen valmisteluteh-
tävät ovat kertomusvuonna sitoneet runsaasti viraston henkilötyötä osana muuta hankeorganisaatio-
ta. 
 
Viraston toimintaedellytyksiä on jossain määrin vaikeuttanut toimiminen kahdessa toimipaikassa 
Turussa ja Helsingissä. Videoneuvottelutekniikan aktiivisesta käytöstä huolimatta viraston asiantun-
tijoilla on runsaasti erityisesti pääkaupunkiseudulle suuntautuvia virkamatkoja.   
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5.2 Tulostavoitteet ja niiden toteutuminen 

5.2.1 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 

Ulosotto toteuttaa oikeusturvapolitiikkaa. Ulosoton yhteiskunnallisina vaikuttavuustavoitteina ovat 
velkojen tehokas perintä, velkaongelmista ja ylivelkaantumisesta selviytymisen edistäminen ja koh-
tuulliset perimiskustannukset. Tehokkaaseen perintään kuuluvat hyvä perimistulos ja joutuisa käsit-
tely sekä väärinkäytöstapausten tunnistaminen ja selvittäminen.  

Hyvin toimiva ulosottojärjestelmä ylläpitää yhteiskunnassa hyvää oikeussuojaa, oikeusvarmuutta ja 
yhteiskuntajärjestystä, ennaltaehkäisee laiminlyöntejä sekä säilyttää hyvän maksumoraalin. Se ra-
kentuu oikeudenmukaisuuden, tehokkuuden ja palveluhenkisyyden arvoille.  

5.2.2 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-
hoihin. Toimeksiannossa otetaan huomioon oikeudenhoidon uudistamisohjelman linjaukset vuosille 
2013 - 2025, Oikeusministeriön tulevaisuuskatsaus 2014 ja Oikeusministeriön toiminta- ja talous-
suunnitelma 2016 - 2019. 
 
Valtakunnanvoudinviraston käynnistämässä ulosottotoimen rakenneuudistushankkeessa pohditaan 
keinoja keventää ulosottolaitoksen organisaatiorakennetta, keskittää toimintoja, kehittää sähköisiä 
asiointipalveluja, lisätä automaatiota ja jakaa ulosottoasioiden käsittelyketjuun sisältyvät tehtävät 
niiden laadun ja vaativuuden mukaisille henkilöstöryhmille.  
 
Kertomusvuonna hankkeen valmistelua varten vuonna 2013 asetettujen menettely-, tietotekniikka ja 
organisaatiotyöryhmien työskentely jatkui tiiviinä. Työryhmien yhteinen väliraportti valmistui 
30.8.2014. Ulosottovirastoissa väliraporttia käsiteltiin kaikkien henkilöstöryhmien kanssa ja henki-
löstölle varattiin mahdollisuus esittää mielipiteitään ja näkemyksiään raportissa esitetyistä asioista. 
Virastot raportoivat Valtakunnanvoudinvirastolle, miten väliraportin asiat on virastossa käsitelty ja 
minkälaisia mielipiteitä ja näkökantoja henkilöstö on esittänyt.  
 
Hankeorganisaatiota täydennettiin kertomusvuonna asettamalla hankkeen valmistelua varten hallin-
totyöryhmä ja työhyvinvointiryhmä. Hankkeen projektipäällikkönä aloitti 1.9.2014 Hannu Töyrylä. 
Rakenneuudistushankkeessa otettiin käyttöön palautesähköpostilaatikko, johon ulosottolaitoksen 
henkilöstöllä on mahdollisuus lähettää hankkeeseen liittyvää palautetta, ideoita ja kysymyksiä. 
Henkilöstöltä tullut palaute on ollut rakentavaa ja kysymykset aiheellisia. Myös kehittämisideoita 
on esitetty. Kaikkiin viesteihin on pyritty vastaamaan henkilökohtaisesti sähköpostilla.  
 
Loppuvuodesta Valtakunnanvoudinvirasto laati rakenneuudistuksen toteuttamissuunnitelman, johon 
on koottu konkreettisia toimenpide-ehdotuksia kehittämiskohteiden toteuttamiseksi ja toteuttamisen 
arvioidut aikataulut. Toteuttamissuunnitelmaa laadittaessa hyödynnettiin hankkeen työryhmien väli-
raporttia.  
 
Toteuttamissuunnitelmassa Valtakunnanvoudinvirasto on esittänyt muun muassa, että hankkeen 
jatkovalmistelussa tavoitteena olisi ulosottolaitoksen organisoiminen yhden viraston malliin ja ru-
tiiniluonteisten täytäntöönpanotehtävien organisointi uudeksi ns. suppeatutkintaiseksi perintätehtä-
väksi.  
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5.2.3 Erikoisperintä 

Ulosoton erikoisperintä on organisoitu valtakunnallisesti kuuteen erikoisperintäalueeseen, jotka 
kattavat kaikki maamme 22 ulosottovirastoa. Erikoisperintä on vuonna 2011 tapahtuneen laajentu-
misen myötä vakiinnuttanut toimintansa koko valtakunnassa ja kaikkien ulosottovirastojen alueella.  
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-
tään, ovat yleensä pitkän ajan kuluessa rakennettuja, monimutkaisia tai jopa kokonaan näkymättö-
missä harmaan talouden alueella. 
 
Erikoisperinnän toiminta-ajatuksena on kohdentaa ulosoton resursseja entistä enemmän paljon sel-
vittelytyötä ja aikaa vaativiin ulosottoasioihin. Ulosoton erikoisperinnän tärkeä osa-alue on myös 
toimivan viranomaisyhteistyön ylläpitäminen esimerkiksi poliisin, Verohallinnon, Tullin ja Rajavar-
tiolaitoksen kanssa. Viranomaisyhteistyö ja viranomaisten välinen tietojen vaihto on talousrikolli-
suuden ja harmaan talouden torjunnan kannalta ensiarvoisen tärkeää. Erikoisperinnän laajentumisen 
myötä yhteistyö lähimpien yhteistyöviranomaisten kanssa on saatu järjestettyä säännölliseksi ja 
organisoiduksi koko valtakunnan alueella.     
 
Erikoisperintä toimii osaltaan myös eräänlaisena testialustana ulosoton uusille tehtäville. Vuoden 
2014 alussa väliaikaisten vakuustakavarikoiden täytäntöönpano siirtyi ulosottomiehelle. Näissä pää-
töksen täytäntöönpano pitää voida toimittaa nopeasti mihin vuorokaudenaikaan tahansa viikonpäi-
västä riippumatta. Väliaikaiset vakuustakavarikot ovat työllistäneet erikoisperintää merkittävästi 
vuoden 2014 aikana. Myös erilaisten Euroopan unionin sääntelyyn liittyvien Suomen valtiota kos-
kevien velvoitteiden täytäntöönpano, kuten terrorismivarojen jäädyttäminen ja myöhemmin ulos-
oton tehtäväksi tulevat EU-pakotteiden täytäntöönpano, on ohjattu ja ohjattaneen erikoisperinnän 
tehtäväksi. 
 

5.2.4 Sidosryhmäyhteistyö ja kansainvälinen yhteistyö 

Sidosryhmäyhteistyötä toteutettiin mm. Vero-, Tulli- ja poliisihallinnon, oikeusministeriön, Kelan, 
Maanmittauslaitoksen, Trafin, Finanssialan Keskusliiton, pankkien, vakuutusyhtiöiden ja perintä-
toimistojen kanssa. Kesäkuussa järjestettiin ns. perintätoimistopäivä sujuvan asioinnin edistämisek-
si suuria asiamääriä ulosottoon lähettävien hakijoiden kanssa. Valtakunnanvoudinvirastolla on ollut 
edustus muun muassa talousrikostorjunnan johtoryhmässä, useissa Harmaan talouden selvitysyksi-
kön asettamissa työryhmissä sekä Poliisihallituksen asettamassa työryhmässä, joka valmisteli oh-
jeen rikoshyödyn jäljittämisestä ja väliaikaisen vakuustakavarikon täytäntöönpanosta. 
 
Kansainvälinen yhteistyö oli vuonna 2014 vilkasta. Huhtikuussa Valtakunnanvoudinvirastossa Hel-
singissä vieraili Viron oikeusministeriön ja ulosottomiesten liiton delegaatio. Valtakunnanvoudinvi-
raston edustajat puolestaan osallistuivat toukokuussa Pärnussa kansainväliseen seminaariin, jossa 
oli Viron ja Suomen lisäksi edustettuna Ruotsi, Latvia ja Liettua. Elokuussa Valtakunnanvoudinvi-
rasto isännöi Turussa Suomen ja Viron oikeusministeriöiden kansliapäällikkötapaamista. Helsingis-
sä järjestettiin lokakuussa Suomen ja Venäjän kahdenvälinen seminaari tuomioiden täytäntöönpa-
non ajankohtaisista asioista. Vuoden mittaan vastattiin lukuisiin ulkomaisilta ulosoton hakijoilta, 
järjestöiltä ja viranomaisilta tulleisiin suomalaista täytäntöönpanomenettelyä koskeviin tiedustelui-
hin.  
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5.2.5 Toiminnan yhdenmukaistaminen 

Vuonna 2012 toimintansa aloittanut ulosottomenettelyn yhtenäistämistoimikunta antoi vuonna 2014 
Valtakunnanvoudinvirastolle useita esityksiä toimintatapojen yhtenäistämiseksi. Esitysten perus-
teella Valtakunnanvoudinvirasto antoi suosituksia mm. salassapidettävien asianomistaja- ja ratkai-
sutietojen käsittelystä, valokuvaamisesta ulosottomenettelyn yhteydessä ja viivästyskoron kirjaami-
sesta.  
 
Koulutuksesta 
  
Vuonna 2014 järjestettyjen koulutusten painopistealueita olivat johtamiskoulutus ja toimintaa yhte-
näistävä koulutus. Lähiesimieskoulutuksen erityisenä teemana oli muutosjohtaminen, kehityskes-
kustelut ja suoritusarvioinnit. Ulosottolaitoksen esimiehille suunnattu uusi ulosoton erityisammatti-
tutkintoon johtava näyttötutkinto käynnistyi syksyllä 2014.  
 
Valtakunnanvoudinvirasto toteutti kihlakunnanulosottomiesten ja toimistohenkilöstön ulosottokurs-
sit. Koulutus on suunnattu noin vuoden ulosoton viroissa toimineille virkamiehille ja sen tarkoituk-
sena on sekä tutustuttaa uudet työntekijät ulosottolaitoksen arvoihin ja periaatteisiin että lisätä ja 
yhtenäistää ammatillisia valmiuksia. Kolmipäiväinen peruskurssi on yhteinen molemmille henkilös-
töryhmille. Sen lisäksi järjestettiin kihlakunnanulosottomiehille ja toimistohenkilöstölle erikseen 
kuuden päivän mittaiset koulutukset. Toimistohenkilöstön koulutus toteutettiin teemoittain moduu-
limuotoisena. Osallistujilla oli mahdollisuus valita teemapäivät omien työtehtäviensä mukaisesti. 
 
Ulosottohenkilöstön erikoistumista ja vaativan perinnän osaamista edistettiin yritysperinnän neli-
päiväisellä koulutuksella, erikoisperinnän henkilöstön koulutuksella sekä toimistohenkilöstön arkis-
toinnin teemapäivällä. 
 
Ruotsinkieliselle henkilöstölle annettiin yhtenäistämiskoulutusta heidän omalla äidinkielellään kak-
sipäiväisessä seminaarissa, joka järjestettiin Helsingissä. 
 
Ulosottohenkilöstön ammatillisia valmiuksia vahvistettiin koulutuksella. Vuoden aikana järjestettiin 
kymmenen valtakunnallista koulutustilaisuutta (yhteensä 27 koulutuspäivää). Näissä tilaisuuksissa 
oli yhteensä 695 osallistujaa. Koulutukseen käytettiin yhteensä 1255 henkilötyöpäivää. 
 

5.2.6 Toimipaikkahanke 

Oikeusministeriön asetus ulosottovirastojen toimipaikoista (821/2012) tuli voimaan 1.1.2013.  
Sen siirtymäsäännöksen mukaan ulosottovirastojen oli järjestettävä toimipaikkansa asetuksen mu-
kaisiin toimipaikkoihin 31.12.2014 mennessä. Hankkeen toimeenpano eteni ulosottovirastoissa 
suunnitelmallisesti ja toiminta saatiin Kymenlaakson, Pohjois-Karjalan ja Varsinais-Suomen ulosot-
tovirastoja lukuun ottamatta organisoitua asetuksen mukaisesti siirtymäajan kuluessa. Haminan, 
Kaarinan ja Nurmeksen lakanneet toimipaikat toimivat vielä väistötiloina ja niiden henkilöstö siir-
tyy asetuksen mukaisiin toimipaikkoihin vuoden 2015 puolella toimitilahankkeiden valmistuttua.  
 
Toimipaikka-asetus aiheutti muutoksia 18 ulosottoviraston toimipaikoissa ja ulosottovirastojen toi-
mipaikat vähenevät 178:sta 66:een. Virkapaikan vaihtumista edellyttävä muutos koski 97 ulosotto-
laitoksen työntekijää. Uuteen toimipaikkaan siirtyi 85 henkilöä. Muutoksen yhteydessä jäi eläkkeel-
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le kymmenen henkilöä. Ainoastaan yhdessä tapauksessa päädyttiin irtisanomiseen. Yksi henkilö on 
työllistynyt virkajärjestelyn kautta määräaikaisesti toiselle hallinnonalalle.  
 
Irtisanottujen ja lakanneiden toimitilojen vuokrissa ja muissa toimitilakustannuksissa arvioidaan 
saavutettavan yhteensä noin 670 000 euron bruttosäästö. Suurimmassa osassa toimipaikkoja siirtyvä 
henkilöstö on saatu sijoitettua nykyisiin tiloihin tilankäyttöä tehostamalla ja toimitilojen muutoskus-
tannukset ovat jääneet suhteellisen vähäisiksi. Uudelleen sijoittamisesta syntyneet kustannukset 
maksetaan pääosin määräaikaisina lisävuokrina, jolloin ne jaksottuvat useammalle vuodelle. Sääs-
töä vähentävät myös muutto- ja kalustuskustannukset, työmatkan pidentymisen johdosta maksetta-
vat määräaikaiset haittakorvaukset sekä satunnaiseen asiakaspalvelun tarpeeseen vuokrattavien tilo-
jen kustannukset.  Toimipaikka-asetuksen täytäntöönpanosta arvioidaan tällä hetkellä syntyvän noin 
163 000 euron kokonaiskustannukset.  
 
Saadun asiakaspalautteen perusteella toimipaikkaverkoston supistaminen ei ole heikentänyt merkit-
tävästi ulosoton asiakaspalvelun saatavuutta. Asiointimatkat ovat jossain määrin pidentyneet lakan-
neiden toimipaikkojen toimialueella. Toisaalta uudessa toimipaikkarakenteessa asiakaspalvelun 
haavoittuvuus on vähentynyt, kun toimipaikoissa työskentelee aiempaa enemmän henkilöstöä.  Asi-
akkailta saatu palaute on toistaiseksi ollut vähäistä. Asiakaspalvelun turvaamiseksi on järjestetty 
tilat satunnaisia asiakastapaamisia varten kuuden lakkautetun toimipaikan toimialueella.  
 
Ulosottovirastojen kokemukset uudesta toimipaikkarakenteesta ovat olleet valtaosin positiivisia. 
Tämä näkyy esimerkiksi johtamisen, töiden organisoinnin ja yhteistyön edellytysten paranemisena. 
Myös työturvallisuuden on koettu parantuneen. Negatiivisena puolena on tullut esille joidenkin 
työntekijöiden kohdalla työmatkojen pidentyminen. Työmatkan pitenemisen johdosta maksetaan 
määräaikaista haittakorvausta 15 muutoksen kohteena olleelle henkilölle. Henkilöstön asemaa muu-
toksessa on pyritty helpottamaan myös etätyömahdollisuudella.  
 

5.2.7 Toimitilahankkeet ja -strategian toteutuminen  

Vuonna 2014 toimitilahankkeet liittyivät pääosin lakanneista toimipaikoista siirtyvän henkilöstön 
sijoittamiseen toimipaikka-asetuksen mukaisiin toimipaikkoihin sekä toimitilojen turvallisuuspa-
rannuksiin. Asetuksen mukaisissa toimipaikoissa tilankäyttö on paikoin tehostunut, kun niihin on 
sijoitettu lakanneista toimipaikoista siirtynyttä henkilöstöä.   
 
Toimitilojen turvallisuutta on parannettu rakentamalla oikeushallinnon työympäristö- ja toimitila-
konseptin mukaisia asiakasvastaanottotiloja. Varsinais-Suomen ulosottovirasto ja Kymenlaakson 
ulosottovirasto ovat olleet mukana konseptin pilottihankkeissa. Rakennushankkeet Turussa ja Kot-
kassa valmistuvat vuoden 2015 puolella. Toimintavuoden aikana on myös käynnistetty useita selvi-
tyksiä, joiden tavoitteena on tilatehokkuuden parantaminen ja säästöjen saaminen toimitilakustan-
nuksissa. Oikeusministeriön hallinnonalan toimitilastrategian periaatteet on otettu huomioon kaikis-
sa toimitilahankkeissa. 
 

5.2.8 Tietotuotannon kehittäminen 

Ulosottolaitoksen tietotuotannon tason kehittämistä varten perustettiin vuonna 2013 sisäinen tilasto-
työryhmä, jonka tehtävänä on ollut toteuttaa ulosottolaitoksen tietotuotanto, tilastointi ja raportointi 
-työryhmän esittämiä muutoksia. Tietoteknisten muutosten käsittely on aloitettu ja niiden toteutus 
kokonaisuudessaan ajoittuu useammalle vuodelle.   
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Työryhmä on havainnut raportointisovellusten teknisessä toteutustavassa muutostarpeita, joiden 
ratkaiseminen mahdollistaa kehittämistyön jatkamisen. Vaihtoehtoisen teknisen toteutustavan sel-
vittelytyö on aloitettu vuonna 2014. Tarkoituksena on parantaa sovellusten toiminnallisuutta, jotta 
ne voivat tukea ulosottolaitoksen rakenneuudistusta ja tuoda riittävää sekä luotettavaa tietoa uudis-
tushankkeen vaikutuksista työn sujuvuudelle ja laadulle. Uudistuksia ryhdytään toteuttamaan vuon-
na 2015 ja tarkoituksena on säilyttää aikaisemmat tilastot vertailutietona uudistuksen toteuttamisai-
kana. 

5.2.9 Viestintä 

Valtakunnanvoudinviraston asiantuntijatyöryhmä jatkoi tietojärjestelmästä lähetettävien ulosoton 
asiakaskirjeiden kieliasun selkeyttämistä. Uljas-tietojärjestelmästä lähetettävät kirjeet ovat merkit-
tävä osa ulosottolaitoksen viestintää suoraan asiakkaille. Vuosittain niitä lähetetään noin 675 000 
kappaletta. 
 
Työryhmän työstettävinä olivat mm. velallisen ulosottoasioita koskevan asiakastulosteen uusi ulko-
asu, joka saatiin käyttöön keväällä 2014. Lisäksi työryhmä kävi läpi ennakkoilmoitukset ja päätök-
set ulosmittauksista, työantajille lähetettävän maksukiellon, ilmoituksen maksukiellon keskeyttämi-
sestä, ilmoituksen vapaakuukausista sekä selvityspyynnön maksukiellon noudattamatta jättämisistä. 
Uudistetuista teksteistä pyydettiin kommentit kielenhuoltajilta ja muutamilta ulosoton sidosryhmil-
tä. Tekstien käyttöönottoa jouduttiin kuitenkin lykkäämään tietojärjestelmän kehittämisrahojen 
niukkuuden vuoksi vuoden 2015 puolelle.  
 
Ulosottolaitos avasi oman sivustonsa oikeushallinnon uuteen yhteiseen intranetiin. Sivut on otettu 
Valtakunnanvoudinvirastossa aktiivisesti käyttöön koko ulosoton henkilöstölle tarkoitetun sisäisen 
viestinnän tärkeimpänä kanavana. Samassa yhteydessä avautuivat myös virastokohtaiset intranet-
sivut, joita on otettu vuoden 2014 aikana ulosottovirastoissa käyttöön vaihtelevasti.  
 
Vuoden 2014 alussa julkaistiin uudistetut ja selkeämmin sisällöllisesti hahmotettavat oikeus.fi -
internet-sivut, joissa Valtakunnanvoudinvirasto ylläpitää yleistä ulosotto-osiota ja ulosottovirastot 
omia kotisivujaan. Sivuilla julkaistavasta sisällöstä uudistuivat merkittävästi mm. ulosoton myynti-
ilmoituspalvelu. Verkkosivujen sisällön kehittäminen jatkuu edelleen. 
 
Vuoden 2014 aikana jatkettiin lisäksi ulosottolaitoksen rakenneuudistushankkeen viestintää aktiivi-
sesti organisaation henkilöstölle. Hankkeelle laadittiin muutosviestintäsuunnitelma ja avattiin oma 
osio ulosoton uuteen intranetiin.  
 

5.2.10 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 on: 
- käsitellyt 69 kantelua 
- käsitellyt 32 hallinnollista vahingonkorvausvaatimusta 
- antanut 12 vastausta vahingonkorvauskanteisiin  
- antanut oikeudenkäyntikuluasioihin 63 lausumaa 
- antanut eduskunnan oikeusasiamiehelle ja oikeuskanslerille yhteensä 17 lausuntoa 
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- antanut muille tahoille 27 lausuntoa 
- vastannut 70 kansalaiskirjeeseen 
- antanut eri yhteisölle 19 vastausta. 

 
Oikeudellisen yksikön tulostavoitteena on ollut käsitellä kaikki kantelut kuudessa kuukaudessa. 
Ratkaistujen kantelujen käsittelyaika on ollut keskimäärin kuusi kuukautta. Yksittäisten kantelujen 
käsittelyaika ylitti 21 tapauksessa kuusi kuukautta.  
 

5.2.11 Tarkastustoiminta 

Vuositarkastustoiminnassa on noudatettu kahden vuoden tarkastusjaksoa, jossa laajat ja suppeat 
tarkastukset vuorottelevat vuosittain. Vuonna 2014 Valtakunnanvoudinvirasto toimitti laajan vuosi-
tarkastuksen 12 ulosottovirastossa. Kymmenessä ulosottovirastossa toimitettiin suppea vuositarkas-
tus, joka kohdistui vain ulosottoviraston asiakasvarojen ja kirjanpidon hoitoon sekä yleiseen tulok-
sellisuuskatsaukseen. Tarkastukset on toteutettu yhtenäisen tarkastussuunnitelman mukaisesti ja 
käsitellyt aihealueet jakautuivat perus- ja teemaosan aiheisiin.  
 
Laajoissa tarkastuksissa perusosan keskeinen sisältö muodostui ulosottoviraston tuloksellisuuden 
sekä asiakasvarojen kirjanpidon ja rahaliikenteen tarkastuksesta. Teemaosuudessa käytiin läpi viras-
ton käytännön toimintaa ja tulostavoitteiden toteutumista mm. erikoisperintätoiminnan, yritysperin-
nän ja vaativan perinnän sekä henkilöstön työkykyyn ja hyvinvointiin liittyvien aiheiden näkökul-
mista. Lisäksi järjestettiin henkilöstökuuleminen ja käsiteltiin virastokohtaisten tarpeiden mukaises-
ti tarvittaessa muitakin aiheita mm. tietoturvallisuuteen liittyen. Tarkastajilla oli käytettävissään 
tarkastusten valmisteluun verrattain laajat raportti- ja tilastotietoaineistot sekä virastoista pyydetyt 
ennakkotiedot.  
 
Tuloksellisuustarkastuksen painopisteenä oli asioiden käsittelyn joutuisuus, etupainotteisuus, 
asianmukaisuus ja työpinotyöskentelyn toimivuus sekä tulossopimusten riittävän käsittelyn varmis-
taminen ja huomiointi virastojen toiminnassa. Virastojen yleinen tuloksellisuus ja perintätulokset 
olivat kokonaisuutena hyvällä tasolla ja perinnän euromääräinen toteutuma on korkealla tasolla kai-
kissa ulosottovirastoissa. Virastojen yhtenäisiä käytäntöjä ja tulostavoitteiden mukaista toimintaa on 
pyritty tarkastushavaintojen avulla edistämään.  
 
Ulosottovirastojen toiminnassa on kiinnitetty huomiota virastojen oman seurantamenettelyn riittä-
vyyteen ja sisäisen valvonnan ohjeistukseen ja toimivuuteen. Erityisesti on varmistettu maksukielto- 
ja maksusuunnitelmaseurannan sekä työnantajasuoritusten oikeellisuuden valvonnan toimivuutta.  
 
Ulosoton asiakasvarojen kirjanpitoa ja rahaliikennettä oli kokonaisuutena arvioiden hoidettu asian-
mukaisesti ja kirjanpidot olivat ajan tasalla. Joissakin tapauksissa kiinnitettiin virastoissa huomiota 
realisointeihin liittyviin ennakkolimiittikäytäntöihin sekä maksujen työpinokäytäntöihin. Saapunei-
den asioiden kirjaaminen tietojärjestelmään ja siirto täytäntöönpanoon on tarkastushavaintojen mu-
kaan ollut joutuisaa.  
 
Henkilöstön työhyvinvointiin ja ammattitaidon ylläpitoon on tarkastushavaintojen mukaan panos-
tettu virastoissa aktiivisesti käytettävissä olevien resurssien puitteissa ja erilaisin käytettävissä ole-
vin toimintatavoin. Tarkastusten henkilöstökuulemisissa on kartoitettu henkilöstön käsityksiä vuosi-
tarkastusaiheista. 
 
Ulosoton vuositarkastuksista on laadittu erillinen kertomus vuodelta 2014. 
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5.2.12 Uusi tulosohjaushanke 

Valtakunnanvoudinvirasto on osallistunut oikeusministeriön vetämään uuden tulosohjaushankkeen 
pilotointiin.  Tarkoituksena on siirtyä entistä strategisemman tulosohjausmallin käyttöön solmittaes-
sa vuoden 2016 tulossopimuksia.  Valtakunnanvoudinvirasto on jatkanut ulosoton strategiakartan 
työstämistä. Kartan lähtökohtana ovat oikeusministeriön hallinnonalan strategiset painopistealueet. 

 ULOSOTTOVIRASTOT 6

6.1 Velallismäärien kehitys 

 
 

Eri velalliset ulosotossa vuosina 2010 ‐ 2014 

Vuosi   Velalliset  Muutos ed. vuodesta, lkm  Muutos ed. vuodesta, % 
Keskimäärin/kihlakunnan‐
ulosottomies 

2010  517 825   +6 486 1,3 %  821

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**

* sis. myös erikoisperinnässä toimivat kihlakunnanulosottomiehet 

** ilman erikoisperinnässä toimivia kihlakunnanulosottomiehiä 

 
 

Vuoden 2014 aikana oli ulosoton perintätoimien kohteena 536 047 velallista, mikä on 0,4 % vä-
hemmän kuin edellisvuonna. Velallisista luonnollisia henkilöitä oli 481 157 (89,8 %) ja oikeushen-
kilöitä 54 890 (10,2 %). Luonnollisten henkilöiden lukumäärä laski edellisvuodesta 2 804 velallisel-
la (-0,6 %). Oikeushenkilöiden määrä sen sijaan kasvoi 543 velallisella (1,0 %).  
 
Uusia velallisia eli velallisia, joilla ei ole ollut asioita vireillä edeltävän vuoden aikana, oli vuonna 
2014 yhteensä 160 835. (162 297 vuonna 2013). Yhtäjaksoisesti yli kolme vuotta ulosotossa oli 
ollut 19,4 prosenttia (19 % vuonna 2013) ja yli kaksi vuotta 27,8 prosenttia (28 %) laskettuna vuo-
den lopussa vireillä olevista velallisista. 
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Ulosottovelallisten lukumäärät vuoden lopussa 2010 ‐ 2014 

Vuosi  Luonnolliset henkilöt  Oikeushenkilöt  Yhteensä 

2010  217 534 21 732 239 266

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

 

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 
keskimäärin / 
asia, euroa 

1950 tai aikaisemmin  19 767  122 248 585 310 € 6 29 610 €  4 788 €

1951‐1959  31 318  233 306 675 304 € 7,4 21 563 €  2 895 €

1960‐1969  52 069  407 994 1 109 980 € 7,8 21 317 €  2 721 €

1970‐1979  50 381  395 042 727 472 € 7,8 14 439 €  1 842 €

1980‐1989  50 189  343 817 398 419 € 6,9 7 938 €  1 159 €

1990‐1996  20 335  84 413 53 154 € 4,2 2 614 €  630 €

1997‐1999  981  1 409 275 € 1,4 280 €  195 €

2000 tai myöhemmin  63  90 129 € 1,4 2 054 €  1 438 €

 
 
Vuonna 1950 tai aikaisemmin syntyneiden keskimääräinen velka oli 29 610 euroa. Heidän osuuten-
sa vuoden lopussa ulosotossa olleista velallisista oli noin 9 prosenttia. Vuonna 1980 tai myöhemmin 
syntyneistä oli vuoden vaihteessa ulosotossa 71 568 eli 32 prosenttia kaikista ulosottovelallisista. 
Alaikäisiä velallisia oli ulosotossa vuonna 2014 yhteensä 1 050. Hyvin nuoria henkilöitä eli vuosina 
2000─2013 syntyneitä ulosottovelallisia oli 63 ja heidän ulosottovelkansa kokonaismäärä oli kes-
kimäärin 2 054 euroa. 
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6.2 Tuotokset ja laadunhallinta vuonna 2014    

Vuonna 2013 ulosottoon saapui hieman yli 2,7 miljoonaa asiaa.  Saapuneiden asioiden määrä laski 
edellisvuodesta noin 12 prosenttia. Asiamäärien lasku oli odotettavissa ja selittyy suurelta osin maa-
liskuussa 2013 voimaan tulleen perintälain muutoksen myötä. Vähennystä oli myös ulosottoon saa-
puneiden vero-, elatusapu- ja yksityisoikeudellisten asioiden määrässä. Sakkoasioiden määrä nousi 
edellisvuodesta. 

 
Keskimääräinen asioiden käsittelyaika oli 7,1 kuukautta (6,9 kuukautta vuonna 2013), kun tavoit-
teeksi oli asetettu 6,7 kuukautta. Tavoitetasoa suurempaan keskimääräiseen käsittelyaikaan ovat 
vaikuttaneet erikseen ulosottoon lähetettyjen perintäkulujen poisjääminen, suppeaan ulosottoon 
vireille tulleiden asiamäärien lasku noin neljänneksellä vuodesta 2013, realisointiaikojen pidenty-
minen sekä henkilöstövaihdokset.  

 
Perityksi saatu rahamäärä kasvoi jo kahdeksantena peräkkäisenä vuonna uuteen ennätykseen, 1, 058 
miljardiin euroon. Kasvua edellisvuodesta oli hieman yli 2,5 prosenttia. Tavoite vuodelle 2014 oli 
950 miljoonaa euroa. Tulosta nostivat muun muassa asunto-osakkeiden ja kiinteistöjen realisointien 
sekä saatavien ja toistuvaistulon ulosmittausten määrien lisääntyminen.  

 

 
 

Ulosottovirastoissa käsiteltävänä olleet asiat 

   2 010  2 011  2 012  2 013  2014 (arvio) 
2014    

(toteuma) 

Saapuneet asiat  2 708 749 2 973 163 2 991 761 3 076 596  3 000 000  2 717 278

Käsitellyt asiat  2 657 354 2 788 076 2 939 129 3 007 878  2 900 000  2 827 783

Vireillä  1 416 092 1 610 223 1 666 304 1 738 125  1 700 000  1 675 345

Käsitellyt tiedoksiantoasiat  2 605 2 361 2 348 2 059  ─  1 738

 
 
Vuonna 2014 ulosottoon saapui perittäväksi rahasaatavia yli 2,8 miljardin euron arvosta. Kasvua 
edellisestä vuodesta oli noin viisi prosenttia eli yli 100 miljoonaa euroa.  Vuoden lopussa perittävä-
nä olevien rahasaatavien euromäärä oli 2,96 miljardia euroa. 
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Vuoden 2014 lopussa passiiviperinnässä oli 328 641 asiaa (300 927 asiaa vuonna 2013) ja 564,5 
miljoonaa euroa (551 milj. euroa vuonna 2013).  Passiiviperinnässä olleille saataville kertyi vuonna 
2013 lähes 30,9 miljoonaa euroa eli noin 2,7 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. 
Useimmiten passiiviperinnän hakijoina ovat yritykset, valtio tai valtion laitokset.  Passiiviperinnäs-
sä olleiden ja perityksi saatujen asioiden määrät ovat viime vuosina olleet kasvussa. 

 
Saapuneiden asioiden määrä vuosina 2009–2014 oli keskimäärin vuodessa kihlakunnanvoutia kohti 
35 271, kihlakunnanulosottomiestä kohti 5 258 ja toimistohenkilöä kohti 4 846.  Keskiarvot on las-
kettu henkilötyövuosien perusteella, joihin ei sisälly erikoisperinnän henkilökuntaa, harjoittelijoita 
eikä työllisyystyöntekijöitä. 

 
 

 
 

Ulosottoon saapuneiden asioiden ja rahasaatavien jakauma vuonna 2014 

   kpl  %  milj. euroa  % 

Verot  583 289 21,5 % 842  29,7 %

Muut julkisoikeudelliset asiat  955 882 35,2 % 293  10,4 %

Sakot  394 895 14,5 % 235  8,3 %

Elatusapuasiat  19 064 0,7 % 12  0,4 %

Muut yksityisoikeudelliset asiat (ml. täytäntöönpanoasiat) /saatavat   764 148 28,1 % 1 452  51,2 %

Yhteensä  2 717 278 100,0 % 2 834  100,0 %

 
 

6.3 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 2014 tällai-
sia vaativan perinnän tapauksia käsiteltiin kaikkiaan 719 kappaletta. Vaativan perinnän perimistulos 
oli arvion mukaan noin viisi miljoonaa euroa. Ulosmitatun tai takavarikoidun omaisuuden arvoksi 
arvioitiin 6,2 miljoonaa euroa. 
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6.4 Erikoisperintä 

Ulosotossa hoidetaan satojen tuhansien velallisten asioita eikä ulosoton normaaliprosessissa ole 
tarkoituksenmukaista käyttää yhden velallisen varallisuusaseman selvittämiseen kohtuuttomasti 
aikaa. 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. 
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. Näiden mittareiden osoittamat luvut ovat erikoisperinnän 
laajentumisen myötä pääosin kasvaneet.  
 
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.  
 
Uusien erikoisperintätoimenpiteitä vaativien velallisten tehokkaampaan tunnistamiseen velallisten 
joukosta tulee kuitenkin kiinnittää huomiota ja uusia menettelytapoja tehokkaampaan 
tunnistamiseen tulee kehittää. Yksi keino tähän on tietojärjestelmän ja automaation nykyistä 
tehokkaampi hyödyntäminen velallisten seulonnassa. Vaikka erikoisperintään siirrettyjen velallisten 
määrät ovat tilastollisesti kehittyneet suotuisasti, pitävät luvut vuosien 2013 ja 2014 osalta sisällään 
Etelä-Suomen erikoisperintäalueen ja Helsingin ulosottoviraston työjärjestelyistä johtuen 
ulkomaalaisia kiinteistöverovelallisia, joita ei voida pitää varsinaisina erikoisperintätoimenpiteitä 
vaativina velallisina. Erikoisperintävelallisten jakaantumisessa alueittain on myös eroja. Parin viime 
vuoden aikana Pohjois-Suomen erikoisperintäalueella on ollut havaittavissa, ettei uusia 
erikoisperintään siirrettäviä velallisia ole esimerkiksi viranomaisyhteistyön perusteella juurikaan 
tullut.  

 
Erikoisperinnän tuloksellisuus oli vuonna 2014 hyvällä tasolla. Euromääräinen perimistulos oli odo-
tetusti edellisvuotta pienempi, koska vuonna 2013 erikoisperinnän euromääräinen perimistulos oli 
muutaman yksittäistapauksen johdosta poikkeuksellisen korkea. Ulosmitatun ja takavarikoidun 
omaisuuden varasto, samoin kuin erikoisperinnässä suoritettujen ulosmitatun omaisuuden realisoin-
tien määrä kasvoi edellisestä vuodesta. 

   
Erikoisperinnän käsiteltäväksi vuonna 2014 otettujen asioiden saatavamäärä oli yhteensä noin 382,6 
miljoonaa euroa, josta turvaamistoimien osuus oli noin 170,4 miljoonaa euroa. 

 
Erikoisperinnästä tilitettiin ulosoton hakijoille vuonna 2014 yhteensä 18,5 miljoonaa euroa. Velalli-
set ja velkojat sopivat ulosottomenettelyn aikana noin 2,5 miljoonan euron suorituksista ja muutoin 
suoraan velkojalle ulosottomenettelyn aikana maksettiin 0,6 miljoonaa euroa. Muulle ulosotolle 
ulosmitattavaksi ja takavarikoitavaksi osoitettiin omaisuutta 13,3 miljoonan euron edestä. Yhteis-
työviranomaisille, konkurssipesille ja velkojille takavarikoitavaksi tai muiden toimenpiteiden koh-
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teeksi osoitettiin omaisuutta noin 4,7 miljoonan euron arvosta. Kaikki edellä mainitut erät mukaan 
lukien oli erikoisperinnän euromääräinen tulos vuonna 2014 noin 39,4 miljoonaa euroa. 

 
Vuoden 2014 lopussa omaisuutta oli ulosmitattuna noin 97,5 miljoonan euron ja takavarikoituna 
76,2 miljoonan euron arvosta. Vastaavat luvut vuonna 2013 olivat ulosmitatun omaisuuden osalta 
50,7 miljoonaa euroa ja takavarikoidun omaisuuden osalta 48,5 miljoonaa euroa.  
 
Vuonna 2014 erikoisperintäalueille asetetut toimenpidemääriin ja käsiteltyihin asiamääriin liittyvät 
tavoitteet saavutettiin. Niiden toimenpiteiden määrissä, joita perinteisesti pidetään erikoisperinnän 
työvälineinä (keinotekoisen järjestelyn sivuuttaminen, ulosottokaaren 4 luvun 10 §:n ja 12 §:n pe-
rusteella suoritetut ulosmittaukset jne.) oli jonkin verran vähennystä viime vuodesta. Toisaalta ku-
ten edellä todettiin, realisointien määrät ovat kasvaneet. Erikoisperinnässä valitusprosessit liittyvät 
lähes poikkeuksetta myös realisointivaiheeseen ja realisointien suorittaminen on työlästä. 

 

Erikoisperinnän tilastoja 2011 ‐ 2014 

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

1. Selvitettäväksi otettujen velallisten määrä 
167 (laajennuksen 

jälkeen) 532 495  541

2. Läpivirtaus*  204 333 498  586

3. Selvitettäväksi otettujen saatavien euro‐
määrä  62 084 360 84 151 674 116 627 956  212 214 429

(turvaamistoimet euromäärä**)      87 209 297  170 381 369

4. Tehdyt väärinkäytöstoimenpiteet  56 90 221  179

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

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

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

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

* 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. 

 
 
Ulosoton ja sen erikoisperinnän tuloksellinen toiminta on omalta osaltaan vahvistanut ulosoton 
asemaa osana viranomaistoimin aikaansaatua harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaa. 
Täytäntöönpanoviranomaisen ja siellä erityisesti erikoisperinnän tehokas toiminta on harmaan ta-
louden torjunnan ydinaluetta. Ulosoton määrärahat ovat kuitenkin suurien leikkausten kohteena ja 
erikoisperinnän toiminta nykyisessä laajuudessa edellyttää, että harmaan talouden torjuntaan osoi-
tettu lisärahoitus jatkuu myös seuraavalla hallituskaudella.   
 

6.5 Toiminnallinen tehokkuus ja taloudellisuus 

6.5.1 Numeeriset tavoitteet   

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

  2 010  2 011  2 012  2 013 
2014  

(tavoite) 
2014  

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

Tuottavuus (käs.as/htv)  2 087 2 222 2 346 2 408  2 404  2 412

Käsittelyaika keskim. kk  6,4 6,9 6,8 6,9  6,7  7,1

Peritty milj.  €  836 941 1 009 1 031  950  1 058

Perittyjen ja varattomaksi todettujen suhde %               

‐ asiamääristä  45 48 49 46  45  52

‐ euromääristä  45 44 50 50  42  50

     
Taloudellisuus (toimintamenot / käsitellyt asiat) sisältää vain virastojen omista toimintamäärära-
hoista maksetut menot. Keskitetysti maksetut menot (atk, Palkeet, koulutus) olivat vuonna 2014 
keskimäärin 3,4 euroa (v. 2013 3,3 €) käsiteltyä asiaa kohti.  

 
Hakijoille tilitettiin 1,058 miljardia euroa ja ulosottomaksutuloja valtiolle 78,5 miljoonaa euroa. 
Hakijalle tilitettävän euromäärän tulostavoitteena oli 950 miljoonaa euroa, mikä ylitettiin reilusti. 
Taulukko virastokohtaisista tulostavoitteista ja niiden toteutumisesta on liitteenä (liite 7) 
 

Perittyjen rahasaatavien kertymistavat 

   Maksukehotus 
Palkan tai eläk‐
keen ulosmittaus 

Elinkeinotulon, 
saatavan tai muu 

ulosmittaus 
Veronpalautus 

Maksu‐
suunnitelma 

Muu maksu, kuten 
mm. omaisuuden 

myynti 

2011  24 %  30 %  10 % 5 % 11 %  20 %

2012  23 %  32 %  10 % 6 % 10 %  19 %

2013  23 %  32 %  13 % 6 % 9 %  17 %

2014  24 %  32 %  13 % 5 % 9 %  17 %

 
 

 
 
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 (liite 
2). 
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6.6 Toimenpiteitä tuloksen saavuttamiseksi 

Ulosottovirastojen hyvää tulosta selittää viranhaltijoiden aktiivinen ote toiminnassaan. Koulutuksel-
la, yhtenäistämistoimilla ja tulosohjauksella on ulosottolaitoksessa luotu varsin yhtenäinen sekä 
hyvään tutkintaan ja joutuisaan käsittelyyn perustuva työntekotapa. Toistuvaistulon ulosmittausten 
ja realisointien määrät ovat lisääntyneet edellisistä vuosista.    

 

Ulosmittaukset vuosina 2011 ‐ 2014 

  v. 2011  v. 2012  v. 2013  v. 2014 

Palkan ulosmittaukset  264 244 303 538 310 489  309 642

Eläkkeen ulosmittaukset  59 739 67 709 68 332  66 094

Elinkeinotulon ulosmittaukset  18 362 24 006 32 628  39 966

Veronpalautusten ulosmittaukset  204 988 198 268 171 569  177 633

Kiinteistön ulosmittaukset  5 876 6 426 5 979  9 304

Asunto‐osakkeiden ulosmittaukset  8 244 9 340 10 420  11 220

Muut ulosmittaukset  30 908 29 404 22 042  16 985

Yhteensä  592 361 638 691 621 459  630 844

 

Voimassa olevat maksukiellot vuoden lopussa ja maksusuunnitelmien lukumäärät 2011 ‐ 2014 

  v. 2011 (kpl)  v.2012 (kpl)  v. 2013 (kpl)  v. 2014 (kpl) 

Maksukielto palkan ulosmittauksen yhteydessä  122 466 130 996 129 782  126 253

Maksukielto eläkkeen ulosmittauksen yhteydessä   23 434  24 518 24 351  22 186

Maksukielto elinkeinotulon ulosmittauksen yhtey‐
dessä    7 989  10 090 12 300  13 359

Yhteensä  153 889 165 604 166 433  161 798

Laaditut maksusuunnitelmat  35 390 32 000 29 185  25 693

 
 

Ulosoton suorittamista toimenpiteistä ulosmitatun omaisuuden myynnit ovat yksi merkittävä osa. 
Niiden määrä lisääntyi jälleen edellisvuodesta, mikä osaltaan selittää hyvää perimistulosta. 
 

Ulosmitatun omaisuuden myynnit 2011 ‐ 2014 

  v.2011  v.2012  v. 2013  v. 2014 

Asunto‐osakkeiden myynnit  425 463 489  561

Muun irtaimen myynnit  661 844 883  962

Kiinteistöjen myynnit, toteutuneet  942 1 045 1 168  1 264

Kiinteistöjen myynnit, rauenneet *)  425 189 272  326

TOTEUTUNEET YHTEENSÄ  2 028 2 352 2 540  2 787

*Rauenneilla myynneillä tarkoitetaan tilanteita, joissa velkoja peruuttaa myyntipyynnön tai tehtyä kauppahintatarjousta ei hyväksytty. 

 
 
Häätöhakemuksia saapui ulosottoon kaikkiaan 7 581, mikä on 535 kappaletta enemmän kuin edelli-
senä vuonna. Ulosotto toimeenpani 1 723 häätöä, mikä on 69 kappaletta enemmän kuin edellisenä 
vuonna. Vuonna 2014 hakija peruutti häädön 3500 kertaa ja vastaajan todettiin muuttaneen itse 
1956 tapauksessa. Häädöt keskittyvät suuriin asutuskeskuksiin. 
 
Osamaksukauppalain mukaisia takaisinottoja oli vuonna 2014 kaikkiaan 2 029 eli 40 kappaletta 
vähemmän kuin edellisenä vuonna. 
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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. Vuonna 
2014 ulosoton asiamäärät kuitenkin odotetusti laskivat. 
 

6.7 Laadulliset tavoitteet 

Ulosottovirastojen tulosohjauksessa ulosottomenettelyn ja virastojen toiminnan laatuun on kiinnitet-
ty huomiota. Valtakunnanvoudinviraston ja ulosottovirastojen tulossopimuksissa on laadullisina 
tavoitteina kirjattu päätösten perustelu ja dokumentointi, laadunvarmistus, sisäinen valvonta sekä 
tietoturva. Ulosottovirastojen toimintakertomusten perusteella laadulliset tavoitteet on hyvin huo-
mioitu virastojen toiminnassa ja menetelmiä tavoitteiden saavuttamiseksi on kehitetty. Laadullisten 
tavoitteiden toteutumista tukevat Valtakunnanvoudinviraston tarkastustoiminnassa tehdyt havainnot 
sekä tietojärjestelmästä saatavat raportit.  
 
Päätösten perustelun ja dokumentoinnin merkitystä on korostettu virastojen sisäisissä koulutuksissa 
ja kihlakunnanvoutien suorittamassa tarkastustoiminnassa. Laadunvarmistus on virastoissa järjestet-
ty menettelytavan vaihdellessa kunkin viraston resurssien mukaan. Virastoissa on käytössä sisäisen 
valvonnan ohjesääntö, jonka mukaisesti sisäinen valvonta on järjestetty. Tietoturvaan liittyvä do-
kumentointi ja vastuut ovat virastoissa pääosin kunnossa ja tietoturvanäkökohdat on huomioitu 
henkilöstön perehdytyksessä.       

 HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN 7

7.1 Valtakunnanvoudinvirasto  

Valtakunnanvoudinvirastossa oli kertomusvuoden lopussa 24 vakinaista virkaa, joista 16:ssa oli 
vakinainen viranhaltija ja kuudessa sijainen. Kaksi virkaa oli täytetty määräaikaisesti. Lisäksi viras-
toon oli perustettu yksi ylimääräinen määräaikainen virkasuhde ulosottotoimen rakenneuudistus-
hankkeeseen liittyviin projektitehtäviin. 
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Tulosneuvottelussa Valtakunnanvoudinviraston henkilötyövuosien määräksi arvioitiin 24, henkilö-
työvuosien toteutuma oli 25. 

 

Valtakunnanvoudinviraston henkilöstö 

   2012  2013  2014 

Henkilötyövuodet  23  23  25 

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

Koulutustasoindeksi  6,1  6,1  6,3* 

Sairauspäiviä/htv  4,4  4,4  4,5 

62 vuotta täyttäneitä  1  1  1* 

*luvuissa ei ole mukana harjoittelijoita eikä työllisyysvaroin palkattuja 

 
Valtakunnanvoudinvirasto on soveltanut oikeusministeriön hallinnonalan henkilöstöstrategian peri-
aatteita toiminnassaan. Vuodelle 2014 on vahvistettu henkilöstö- ja koulutussuunnitelma, jossa on 
ennakoitu vireillä olevien kehittämishankkeiden edellyttämä osaamisen ja henkilöstömäärän lisää-
misen tarve. Henkilöstö on osallistunut suunnitelman mukaisiin koulutuksiin käytettävissä olevien 
resurssien puitteissa. 

 
Henkilöstön työmäärä on kasvanut viime vuoden aikana. Tämä johtuu erityisesti rakenneuudistuk-
sen valmistelusta, joka on sitonut viraston henkilöstöresursseja tuntuvasti. Valtakunnanvoudinviras-
to on myös aloittanut valmistautumisen kirjanpitoyksikkötehtävien vastaanottamiseen oikeusminis-
teriöltä sekä Kieku-järjestelmän käyttöönottoon. Henkilöstön kokemusta kuormittuneisuudesta ei 
ole vuonna 2014 mitattu.  

 
Henkilöstön työkyvyn ylläpitämistä on tuettu taloudellisesti ja joustavin työaikajärjestelyin. Koko 
ulosottolaitokselle on vahvistettu päihdeohjelma, jonka tavoitteena on tukea työntekijöiden työky-
kyä, ehkäistä päihdehaittoja sekä ohjata tarkoituksenmukaiseen toimintaan päihdehaittatilanteissa. 
 

7.2 Ulosottovirastot 

Tulosneuvotteluissa ulosottovirastojen henkilötyövuosien määräksi arvioitiin 1 249 (ilman työlli-
syysvaroin palkattuja), henkilötyövuosien toteutuma oli 1236 (sisältää 2 htv työllisyysvaroin palkat-
tuja). 
 

Ulosottovirastojen henkilöstö 

   2012  2013  2014 

Henkilötyövuodet  1 257  1 254  1 236 

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

Koulutustasoindeksi  4,7  4,8  4,9* 

Sairauspäiviä/htv  9,2  9,5  8,9 

62 vuotta täyttäneitä  141  138  117* 

*luvuissa ei ole mukana harjoittelijoita eikä työllisyysvaroin palkattuja 

 
Henkilöstön keskimääräinen koulutustasoindeksi oli 4,9. Koulutustasoindeksi on ollut nousussa ja 
noussee edelleen, koska uudet rekrytoitavat henkilöt ovat yleensä hyvin koulutettuja. 

 
Ulosottovirastot ovat kehittäneet toimintatapojaan siten, että henkilöstövoimavarojen käytön suun-
nitelmallisuus ja kohdentaminen toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla on parantunut.  
Suunnitelmallista käyttöä on edistetty esimerkiksi tehtävien keskittämisellä ja tehtäväkierrolla sekä 
seuraamalla työnjaon tasapuolisuutta ja oikeudenmukaisuutta. 
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Työkyvyn ylläpitämisestä ja työhyvinvoinnista on huolehdittu monin eri tavoin. Perinteiset tukitoi-
met kuten liikunta- ja kulttuurisetelit, mahdollisuus käyttää työaikaa yksi tunti viikossa liikuntaan ja 
yhteiset tyky-tilaisuudet ovat laajasti käytössä. Työhyvinvointia on edistetty lisäksi mm. järjestä-
mällä aiheeseen liittyviä luentoja ja Aslak-kuntoutusta sekä kiinnittämällä huomiota ergonomiaan. 
Joissain virastoissa on käynnistetty työhyvinvointiprojekti tai perustettu erityinen työhyvinvointia 
tukeva ryhmä. Työhyvinvointia edistävät luonnollisesti myös toiminnan ja työtapojen kehittäminen 
sekä tehtävien tarkoituksenmukainen ja oikeudenmukainen jakaminen. 
 
Henkilökunnan ammattitaitoa on ylläpidetty ja kehitetty erityisesti koulutuksella. Virastojen henki-
löstö on osallistunut ulosoton valtakunnallisiin koulutuksiin ja jossain määrin myös ulkopuolisten 
tahojen järjestämiin koulutuksiin. Koulutusta on järjestetty myös paikallisesti ja muutaman viraston 
yhteistyöllä alueellisesti. Myös omaehtoista kouluttautumista tuetaan mm. virkavapaus- ja lomajär-
jestelyin. Useissa virastoissa on omat perehdyttämissuunnitelmat ja -käytännöt. Esimiesosaamisen 
kehittämiseen on panostettu. 
 
Varhaisen puuttumisen suunnitelmia on laadittu, mutta kaikkien virastojen osalta tämä vuodeksi 
2014 asetettu tavoite ei ole toteutunut. 
 
Henkilöstön kuormitusta aiheuttavia tekijöitä ovat olleet vilkas vaihtuvuus, töiden ruuhkaantumi-
nen, henkilöstövähennykset sekä taloudellisesta niukkuudesta, lukuisista määräaikaisista virkasuh-
teista ja rakenneuudistuksesta johtuva epävarmuus. Eläkkeelle jääneiden määrä on ollut huomatta-
va. Avoimeksi tulleet virat on useimmiten täytetty rakenneuudistuksen vuoksi määräaikaisesti tai 
jätetty kokonaan täyttämättä. Tämä johtaa määräaikaisten henkilöiden määrän kasvuun sekä henki-
löstön kokonaismäärän vähenemiseen ja niiden myötä henkilöstön kuormittumiseen. 
 

Henkilöstökehitys henkilötyövuosina (htv) 2013 ‐ 2014 

   htv 2012  htv 2013  htv 2014  htv TAE 2014 
htv muutos 2013 

‐ 2014 

Valtakunnanvoudinvirasto  23  23  25  24  2 

Ulosottovirastot    

Kihlakunnanvoudit  86  86  84  86  ‐2 

Kihlakunnanulosottomiehet  587  583  575  585  ‐8 

Toimistohenkilöstö  584  581  571  574  ‐10 

Muut / harjoittelijat  0  4  6  4  2 

Ulosottovirastot yhteensä  1 257  1 254  1 236  1 249  ‐18 

Ulosotto yhteensä*  1 280  1 277  1 261  1 273  ‐16 

*ei sisällä työllisyysvaroin palkattuja henkilöitä 

 

 TILINPÄÄTÖSANALYYSI 8

8.1 Rahoituksen rakenne 

Ulosoton momentille 25.20.01 myönnettiin vuodelle 2014 määrärahaa yhteensä 104 054 000 euroa, 
mikä oli 383 000 euroa ja 0,4 prosenttia edellistä vuotta vähemmän. 
 
Ulosottomaksuille vuoden 2014 talousarviossa esitetty arvio oli 69 miljoonaa euroa.  Tämä tavoite 
ylitettiin noin 9,5 miljoonalla eurolla, kun tuloja kertyi kaikkiaan 78,5 miljoonaan euroa.  Suurin 
osa tuloista kirjautuu muille kuin ulosoton momentille.   
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Ulosotolla on ollut käyttöoikeus muutamiin oikeusministeriön momentteihin, joihin kirjataan mui-
den muassa kansainvälisten konferenssien kustannuksia ja maksettuja vahingonkorvauksia. Ulos-
oton palkkaamien työllistettyjen palkkausmenot kirjataan momentille 32.30.51.07.1. 
 

Rahoituksen rakenne 2012 ‐ 2014 

MOMENTTI 
Tilinpäätös 

2012 
Tilinpäätös

2013 
Tilinpäätös 

2014 
Talousarvio 

2014 
Vertailu Ta‐
tp /siirtyvä 

              

TULOARVIOTILIT             

12.25.10 Tuomioistuintulot (tiedoksiannot ja kaupanvahvistukset) ‐86 961 ‐77 715 ‐101 027      

12.25.20 Ulosottomaksut  ‐71 683 279 ‐75 927 362 ‐78 477 235  ‐69 000 000  9 477 235

12.25.99 OM:n ha:n muut tuotot  ‐54 561 ‐93 075 ‐98 373      

12.39.10 Muut sekalaiset tulot      ‐3 000      

Tuloarviotilit yhteensä  ‐71 824 801 ‐76 098 152 ‐78 679 634  ‐69 000 000  9 477 235

              

MENOARVIOTILIT             

25.01.01.1 Toimintamenot, oikeusministeriö  10 671 7 333 7 940      

25.01.20.3 Muut erityismenot (vahingonkorvaukset)  28 869 79 114 24 648      

25.20.01.1 Ulosottolaitoksen toimintamenot  87 290 970 88 237 617 87 270 710  87 684 608  413 898

25.20.01.2 Ulosottolaitoksen atk‐menot  6 500 728 6 177 178 6 092 723  6 264 300  171 577

32.30.51.07.1 Työvoimavaroin maksetut palkkaukset  112 568 105 578 58 376      

4xx.25.20.01.1 Siirtomäärärahojen käyttö  7 332 327 8 550 323 10 105 092  10 105 092  0

Menoarviotilit yhteensä  101 276 132 103 157 144 103 559 489  104 054 000  585 474

 

8.2 Talousarvion toteutuminen 

Maksuasetukseen tuli heinäkuun alusta 2013 joitakin korotuksia, jotka osaltaan vaikuttivat hyvään 
tulokehitykseen vielä vuonna 2014. 
 
Ulosoton muille momenteille kirjattavat kokonaistulot vuonna 2014 olivat yhteensä 78 679 634 
euroa, josta ulosottomaksujen osuus oli 78 477 235 euroa, tiedoksianto- ja kaupanvahvistusmaksu-
jen osuus 101 027 euroa ja muiden tulojen osuus 101 373 euroa. Ulosottomaksutulot nousivat edel-
lisestä vuodesta 2,5 miljoonaa euroa eli 3,4 prosenttia. Suhteellisesti eniten nousivat elinkeinoelä-
mältä perityt maksut.  
 
Ulosottomaksutulot olivat 85,7 prosenttia ulosottovirastojen menoista ja 7,4 prosenttia peritystä 
euromäärästä. Näiden osuus vuonna 2013 oli 83,5 ja 7,4 prosenttia.  
 
Siirtyvää erää vuodelta 2014 ulosotolta jäi 0,585 miljoonaa euroa, kun vielä edellisenä vuonna siir-
tyvä erä oli 1,472 miljoonaa euroa. 
 

Ulosottomaksutulokertymä vuosina 2012 ‐ 2014 (€) 

   2012  2013  2014  Muutos % 

Kotitaloudet  46 928 095  48 478 450  49 124 042  1,3 % 

Elinkeinoelämä  19 001 306  21 350 722  23 046 774  7,9 % 

Muut  5 753 879  6 098 190  6 306 448  3,4 % 

Yhteensä  71 683 279  75 927 362  78 477 265  3,4 % 
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Ulosoton momentin 25.20.01 käyttö 2012 ‐ 2014 ja vertailu TAE 2014 

YKSIKÖT JA MENOLAJIT 

Tilinpäätös 
2012 
1 000€ 

Tilinpäätös 
2013 
1 000€ 

Tilinpäätös 
2014 
1 000€ 

TAE 
2014 
1 000 € 

Ero TAE/ 
tilinpäätös 
1 000 € 

             

Valtakunnanvoudinvirasto (yks.511)            

Palkkaus  1 638 1 752 1 905 1 906  1

Toimitilat  132 170 180 176  ‐4

Matkamenot  80 68 68 80  12

Muut toimintamenot  81 128 97 98  1

Yhteensä  1 931 2 118 2 250 2 260  10

             

Ulosottovirastot (yks. 516‐561)            

Palkkaus  76 755 78 699 79 470 79 716  246

Toimitilat  7 681 7 696 7 455 7 677  222

Matkamenot  804 849 734 842  108

Muut menot  3 931 3 658 3 858 3 860  2

Yhteensä  89 171 90 902 91 517 92 095  578

             

Keskitetysti maksettavat menot (yks. 510)            

It‐menot  6 500 6 177 6 093 6 264  171

Postimaksut  2 705 2 883 2 818 2 640  ‐178

Palvelukeskusmenot  662 728 601 650  49

Koulutus‐ ja muut menot  166 157 190 145  ‐45

Yhteensä  10 033 9 945 9 702 9 699  ‐3

             

ULOSOTTO YHTEENSÄ  101 135 102 965 103 469 104 054  585

*Valtakunnanvoudinviraston maksettavaksi siirtyi vuoden 2013 alusta kouluttajien palkkioiden maksu 

v. 2015 keskitetysti maksettavista menoista on maksettu URA‐hankkeeseen osallistuvien matkamenot 

 

8.3 Tuotto- ja kululaskelma 

Ulosottovirastojen toimintamenot olivat 91,5 miljoonaa euroa vuonna 2014. Tietohallinto- sekä 
valtion talous- ja henkilöstöhallinnon menot ym. keskitetysti maksetut menot olivat noin 9,7 mil-
joonaa euroa. 

Valtakunnanvoudinviraston toimintamenot olivat 2,25 miljoonaa euroa. Valtakunnan-
voudinviraston palkkausmenoja nosti URA-hankkeen päätoimisen vetäjän palkkaaminen syksyllä 
2014. 

Ulosoton määrärahojen kokonaiskäyttö oli noin 103,5 miljoonaa euroa. Kokonaiskäyttö oli noin 0,5 
miljoonaa euroa edellisvuotta suurempi ja kasvua oli 0,5 prosenttia. 

Ulosottovirastojen menoja lisäsivät hyvään perimistulokseen sidotut kihlakunnanvoutien ja kihla-
kunnanulosottomiesten palkkiot ja palkkojen yleiskorotukset.  Henkilöstömenojen nousua hillitsivät 
täyttökiellossa olleet vakanssit ja henkilöstön vaihtuvuus.  

Työterveyshuollon palautukset saatiin vuonna 2013 kahdelta edelliseltä vuodelta, kun normaalisti 
ne tulevat vuosittain.  
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Ulosoton momentin 25.20.01 tuotto‐ ja kululaskelma 2012 ‐ 2014 (1 000 euroina) 

  
Käyttö
2012  %‐osuus

Käyttö
2013  %‐osuus

Määrä‐
rahat 
2014 

Käyttö 
2014  %‐osuus

Tilanne
31.12. 
2014 

TUOTOT                  

Vuokratuotot  2 12,8 1 17,8 0 1  3,3 ‐1

Käyttöomaisuuden myynti  1 6,8 2 26,0 0 2  5,9 ‐2

Yhteistoiminnan ja yhteisrahoitteisen toiminnan 
tuotot  12 79,1 4 56,2 0 28  90,8 ‐28

Muut tuotot  0 1,4     0 0    0

Tuotot yhteensä  15 100,0 7 100,0 0 31  100,0 ‐31

                   

MENOT                  

Matkat  942 0,9 944 0,9 952 839  0,8 113

Aineet, tarvikkeet ja tavarat  870 0,9 976 0,9 947 913  0,9 34

Henkilöstömenot  78 441 77,5 80 452 78,1 81 622 81 375  78,6 247

Vuokrat  8 047 8,0 8 186 7,9 8 077 7 800  7,5 277

Palvelujen ostot  12 792 12,6 12 224 11,9 12 316 12 413  12,0 ‐97

Muut menot  59 0,1 191 0,2 140 160  0,2 ‐20

Menot yhteensä  101 150   102 972   104 054 103 500    554

                   

Investoinnit                  

                   

KÄYTTÖ YHTEENSÄ  101 150 100 102 972 100 104 054 103 500  100 554

                   

NETTOKÄYTTÖ  101 135   102 965   104 054 103 469    585

Ulosoton menotasoa saatiin vuonna 2014 laskettua matkojen, aineiden, tarvikkeiden, tavaroiden, 
vuokrien sekä muiden menojen osalta edelliseen vuoteen verrattuna.  Runsas videolaitteiden käyttö 
neuvotteluissa on vähentänyt matkustamiseen liittyviä menoja. Toimipaikka-asetuksen mukaisesti 
tehdyt eri toimipaikkojen lakkauttamiset näkyivät toimitilojen vuokrien laskuna, vaikka samanai-
kaisesti vuokrat nousivat käytössä olevien tilojen osalta.  Ulosottovirastoja kehotettiin tuloskeskus-
teluissa maltilliseen rahankäyttöön toiminnassaan, mikä näyttää onnistuneen vuonna 2014. 

Siirtyvä erä vuodelta 2014 on 585 474 euroa. Siirtyvä erä tullaan lisäämään oikeusministeriön hal-
linnassa olevien aiempien vuosien erien joukkoon ja käyttämään tulevina vuosina myönnettyjen 
kehysten lisänä. 
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8.4 Tarmo-työajanseuranta 

Tarmo-työajanseuranta toteutettiin ulosottovirastoissa ja Valtakunnanvoudinvirastossa kahden vii-
kon seurantajaksona sekä kevään että syksyn aikana. Ulosottovirastojen 1 235 henkilötyövuotta 
jakautuivat eri toiminnoille seuraavasti: 
 

Ulosottovirastojen työajan kohdistuminen toiminnoille vuosina 2011 ‐ 2014 

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

Suppea ja normaali perintä  448,6 396,0 228,8 493,7  408,3  33,1 %

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

Toimenpideasiat, realisointi ja muu 
täytäntöönpano kuin rahasaam. perintä  56,8 94,3 163,9 78,4  108,0  8,7 %

Kirjaaminen, asianhallinta ja jälkityöt  252,7 230,4 164,0 150,5  161,7  13,1 %

Maksuliike ja kirjanpito  25,5 41,2 24,6 27,5  49,3  4,0 %

Asiakaspalvelu  50,7 37,1 72,3 37,2  54,3  4,4 %

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

Erikoisperintä      16,2 46,0  58,6  4,7 %

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

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

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

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

Taloushallinto  6,5 4,5 5,1 8,6  11,3  0,9 %

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

Sisäiset palvelut  20,0 21,4 22,7 18,9  31,3  2,5 %

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

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

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

Työhyvinvointi  17,4 48,9 12,3 18,9  18,1  1,5 %

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

YHTEENSÄ  147,7 209,2 316,5 166,0  156,6  12,7 %

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

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

Henkilötyövuosiin sisältyvät myös harjoittelijat. 

 

8.5 Kustannuslaskenta 

Ulosottovirastojen kokonaiskustannukset olivat vuonna 2014 yhteensä 101,3 miljoonaa euroa, josta 
ulosoton substanssitoiminnoille kohdistui 68,8 miljoonaa euroa.  Tukitoimintojen kustannukset oli-
vat 20,2 miljoonaa euroa ja poissaolojen kustannukset 12,2 miljoonaa euroa. Kun mukaan lisätään 
vielä Valtakunnanvoudinviraston kustannukset 2,3 miljoonaa euroa, muodostuu ulosottolaitoksen 
kokonaiskustannuksiksi 103,6 miljoonaa euroa. 
 
Keskeisimmät ulosottomaksut, joita ovat taulukko- ja tilitysmaksut, määräytyvät yleensä saatavasta 
maksettavan tai tilitettävän rahamäärän suuruuden mukaan. Maksujen määräytymisperusteet poik-
keavat siten maksuperustelain periaatteesta, jonka mukaan maksun suuruus määräytyy suoritteen 
tuottamisesta valtiolle aiheutuvien kustannusten perusteella. Ulosoton maksuasetukseen tuli 
1.7.2013 joitakin korotuksia, jotka osaltaan nostavat maksullisen toiminnan kustannusvastaavuutta. 
 
Ulosottolaitoksen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma on toteutettu oikeusministe-
riön toimintolaskentajärjestelmällä. Työajankirjaussovellus oli kertomusvuonna käytössä kaikissa 
ulosottovirastoissa.  Työajankirjaukset tehdään vuosittain kahtena kahden viikon otantajaksona. 
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Kustannusvastaavuudeksi vuoden 2014 osalta laskennassa saatiin 119 prosenttia, kun se vuotta ai-
emmin oli 111 prosenttia.  Vuosina 2013 ja 2014 ulosoton perintätulos on ylittänyt miljardi euroa ja 
vastaavasti saadut ulosottomaksutuotot ovat nousseet. Kustannusten kasvu on ollut vähäistä tehtyjen 
sopeuttamistoimenpiteiden johdosta, minkä johdosta kustannusvastaavuus maksullisesta toiminnas-
ta on kasvanut viime vuosina. 
 
Virastokohtaiset ja ulosottolaitoksen meno- ja kustannuslaskentatiedot ovat liitteenä (liitteet 4-6). 
 

9  SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA 

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisuuden ja riittävyyden arviointi toteutettiin ulos-
ottolaitoksessa hallinnonalan osalta elokuussa 2014 tehdyn arvioinnin sekä ulosottovirastojen vuosi-
tarkastuksissa vuoden 2014 aikana tehtyjen tarkastushavaintojen perusteella.  

 
Valtakunnanvoudinviraston kehittämis- ja ohjausyksikkö on koonnut em. lähteistä ulosottolaitoksen 
osalta sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi- ja vahvistuslausuman. Kokonaisuutena arvi-
oiden 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 10

 
LIITE 1 

 
 
  



31 
 

LIITE 2 
 

Ulosottolaitoksen keskeisiä tilastoja 2012 ‐ 2014 

  v.2012  v. 2013  v. 2014 

Asiamääriä ja toimenpiteitä        

Vireille tulleet asiat  2 991 761 3 076 596  2 717 278

Käsitellyt asiat  2 939 129 3 007 878  2 827 783

Ulosmittauksia  638 691 621 459  630 844

Realisointeja, toteutuneet  2 352 2 540  2 787

Toimeenpantuja häätöjä  1 519 1 654  1 723

         

Rahamääriä        

Perittäväksi saapuneet rahasaatavat (1000€)  2 650 431 2 700 225  2 834 247

Käsitellyt rahasaatavat (1000€)  3 025 438 3 014 976  3 104 346

Perintätulos (velkojille tilitetty, 1000€)  1 009 271 1 031 339  1 058 241

         

Velallisia        

Eri velallisia vuoden aikana  528 132 538 308  536 047

joista luonnolliset henkilöt  475 484 483 961  481 157

joista oikeushenkilöt  52 648 54 347  54 890

Uudet velalliset (ei vireilläoloa edeltävän vuoden aikana)  156 524 162 297  160 835

         

Talous ja henkilöstö        

Toimintamenot, €  101 135 000 102 965 118  103 468 526

Kerätyt ulosottomaksut, €  71 440 687 76 098 000  78 477 235

Toteutuneet henkilötyövuodet (pl. harjoittelijat ja työllistetyt)  1 254 1 246  1 230

         

Tulosmittarit        

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

Tuottavuus (käs.as/htv)  2 346 2 408  2 412

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

Peritty milj.  €  1 009 1 031  1 058

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

Perittyjen ja varattomaksi todettujen suhde %        

‐ asiamääristä  49 46  52

‐ euromääristä  50 50  50

Laajemmat tilastot on julkaistu Valtakunnanvoudinviraston Internet‐sivuilla osoitteessa 
http://www.valtakunnanvoudinvirasto.fi/fi/index/julkaisutjaasiakirjat/julkaisut.html 
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LIITE 3 
 

Ulosottolaitoksen henkilöstövoimavarat 

  
Toteutunut 

2012 
% 

osuus 
Toteutunut 

2013 
% 

osuus 
Toteutunut 

2014 
% 

osuus 
vert. 
ed. v. 

Henkilöstömäärä, rakenne ja kulut                

henkilötyövuodet (sis. työllisyysvaroin 
palkatut ja korkeakouluharjoittelijat)  1 279,9   1 276,8   1 260,5    ‐16,26

henkilöstömäärä  1 340   1 330   1 313    ‐17,00

naiset  889 66,3 894 67,2 883  67,3 ‐11,00

miehet  451 33,7 436 32,8 430  32,7 ‐6,00

vakinaiset  1 252 93,4 1 225 92,1 1 166  88,8 ‐59,00

naiset  817 61,0 813 61,1 772  58,8 ‐41,00

miehet  435 32,5 412 31,0 394  30,0 ‐18,00

määräaikaiset  88 6,6 105 7,9 147  11,2 42,00

naiset  72 5,4 81 6,1 111  8,5 30,00

miehet  16 1,2 24 1,8 36  2,7 12,00

kokoaikaiset  1 279 95,4 1 277 96,0 1 278  97,3 1,00

naiset  846 63,1 856 64,4 859  65,4 3,00

miehet  433 32,3 421 31,7 419  31,9 ‐2,00

osa‐aikaiset  61 4,6 53 4,0 35  2,7 ‐18,00

naiset  43 3,2 38 2,9 24  1,8 ‐14,00

miehet  18 1,3 15 1,1 11  0,8 ‐4,00

keski‐ikä  49,2   48,7   48,3    ‐0,40

naiset  48,9   48,3   47,9    ‐0,40

miehet  49,9   49,5   49,2    ‐0,30

yli 45‐vuotiaiden osuus henkilöstöstä  70,9   69,2   67,0    ‐2,15

tehty työajan osuus säännöllisestä vuosityöajasta %  78,1   77,9   78,5    0,57

kokonaistyövoimakustannukset €/vuosi   91 131 523   92 858 041   94 160 328    0,01

tehdyn työajan palkat,% osuus palkkasummasta  83,1   82,7   82,7    0,00

välilliset työvoimakustannukset  29 075 449   29 451 706   30 417 288    0,03

ja niiden % osuus tehdyn työajan palkoista   46,9   46,5   47,7    1,27

työtyytyväisyysindeksi               0,00

lähtövaihtuvuus % (ulkoiset päättyneet palvelussuhteet)  6,2   7,6   7,2    ‐0,38

tulovaihtuvuus % (ulkoiset alkaneet palvelussuhteet)  5,6   6,6   5,1    ‐1,52

työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen % henkilöstöstä  0,6   0,8   0,5    ‐0,30

sairauspoissaolot, työpäivää/htv  9,1   9,4   8,9    ‐0,50

työterveyshuolto, €/htv  541,4   188,9   446,2    136 %

koulutustasoindeksi  4,7   4,8   4,9    0,1

naiset  4,6   4,7   4,8    0,1

miehet  5,0   5,0   5,1    0,1

koulutuksen pituus, työpäivää/koulutettu  3,1   3,3   3,1    ‐0,2

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

koulutus ja kehittäminen, €/htv  465,3   489,5   549,6    12 %

henkilöstön arvo, €  857 319 259   926 881 279   969 759 849    5 %

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

Kustannukset virastoittain vuosina 2012 ‐ 2014 

      2012  2013  2014 

Ulosottovirastot  Etelä‐Karjalan ulosottovirasto  2 140 568 2 272 159  2 240 890

   Etelä‐Pohjanmaan ulosottovirasto  3 331 090 3 372 279  3 322 447

   Etelä‐Savon ulosottovirasto  3 088 115 3 057 591  3 060 837

   Helsingin ulosottovirasto  13 335 097 13 388 293  13 653 889

   Itä‐ ja Keski‐Uudenmaan ulosottovirasto  8 699 403 8 913 126  8 931 165

   Kainuun ulosottovirasto  1 359 753 1 356 243  1 376 833

   Kanta‐Hämeen ulosottovirasto  3 289 064 3 407 022  3 360 884

   Keski‐Pohjanmaan ja Pohjanmaan ulosottovirasto  4 846 312 4 968 811  4 858 540

   Keski‐Suomen ulosottovirasto  4 664 539 4 741 829  4 662 545

   Kymenlaakson ulosottovirasto  3 073 401 3 298 027  3 370 794

   Landskapsfogdeämbetet i landskapet Åland  539 995 577 546  555 932

   Lapin ulosottovirasto  2 308 291 2 411 433  2 391 693

   Länsi‐Pohjan ulosottovirasto  1 424 638 1 389 609  1 471 789

   Länsi‐Uudenmaan ulosottovirasto  6 248 742 6 286 318  6 458 586

   Oulun seudun ulosottovirasto  4 661 811 4 795 758  4 852 330

   Pirkanmaan ulosottovirasto  8 589 642 8 602 452  8 895 018

   Pohjois‐Karjalan ulosottovirasto  3 271 177 3 188 476  3 178 597

   Pohjois‐Savon ulosottovirasto  5 177 886 5 088 336  5 104 083

   Päijät‐Hämeen ulosottovirasto  4 002 446 4 169 948  4 037 597

   Raahen seudun ulosottovirasto  2 094 677 2 116 699  2 100 124

   Satakunnan ulosottovirasto  4 728 675 4 722 421  4 694 412

   Varsinais‐Suomen ulosottovirasto  8 443 960 8 585 150  8 673 608

   Ulosottovirastot yhteensä  99 319 281 100 709 530  101 252 590

  

Valtakunnanvoudinvirasto  Valtakunnanvoudinvirasto  2 014 518 2 189 065  2 327 428

   Valtakunnanvoudinvirasto yhteensä  2 014 518 2 189 065  2 327 428

  

   Yhteensä  101 333 799 102 898 596  103 580 018

  

Vuosien 2012 ja 2013 kustannuksia on korjattu, kun vuoden 2014 tilinpäätöksen yhteydessä havaittiin, että osa kustannuksista oikeusministeriön 
hoitamassa Tarmo‐kustannuslaskennassa oli jäänyt puuttumaan. 
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LIITE 5 
 

Ulosottovirastojen kustannukset käsiteltyä ulosottoasiaa kohti vuonna 2014 

Ulosottovirastot 
Käsitellyt ulos‐ 
ottoasiat kpl 

Kustannukset/ 
ei vyörytyksiä/ 

käsitelty ulosottoasia 
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 
2013/2014 2012 2013 2014 

TUOTOT  

Maksullisen toiminnan tuotot  

– maksullisen toiminnan myyntituotot 71 683 279 76 005 057 78 571 176 5 %
– maksullisen toiminnan muut tuotot 42 403 62 073 77 344 25 %
Tuotot yhteensä 71 725 682 76 067 120 78 648 520 5 %
  

KOKONAISKUSTANNUKSET  
Erilliskustannukset  
– aineet, tarvikkeet ja tavarat 361 829 452 436 434 979 –4 %
– henkilöstökustannukset 32 549 376 37 638 988 37 256 846 –1 %
– vuokrat 3 212 173 3 757 662 3 577 477 –5 %
– palvelujen ostot 1 169 666 1 124 877 1 201 109 7 %

– muut erilliskustannukset 319 828 336 675 272 715 –19 %
Erilliskustannukset yhteensä 37 612 872 43 310 638 42 743 126 –1 %
  
Osuus yhteiskustannuksista  
– tukitoimintojen kustannukset 31 732 875 25 316 819 23 127 398 –3 %
– poistot 34 284 33 930 32 037 –6 %

– korot 3 969 3 402 1 230 –64 %
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä 30 381 128 25 354 151 23 160 665 –10 %
  
Kokonaiskustannukset yhteensä 67 994 000 68 664 789 65 903 791 –2 %
  
KUSTANNUSVASTAAVUUS 3 731 682 7 402 341 12 744 729 68 %

Kustannusvastaavuus-% 103 % 111 % 119 % 

 
 
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. Maksujen määräytymisperusteet poikkeavat siten maksuperus-
telain periaatteesta, jonka mukaan maksun suuruus määräytyy suoritteen tuottamisesta valtiolle ai-
heutuvien kustannusten perusteella. 
 
Ulosottolaitoksen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma on toteutettu oikeusministe-
riön toimintolaskentajärjestelmällä. Työajankirjaussovellus oli kertomusvuonna käytössä kaikissa 
ulosottovirastoissa. Ulosottotoimen maksullisen toiminnan tuotot kasvoivat 5 % edelliseen vuoteen 
verrattuna ja kokonaiskustannukset vähenivät 2 %. 
 

Vuoden 2014 talousarviossa on esitetty arvio ulosottolaitoksen maksullisen toiminnan kustannusvastaa-
vuudesta. Tämän mukaan niiden suoritteiden kokonaiskustannuksista, joista maksuja peritään, voidaan 
maksuilla kattaa noin 101 %. Ulosottolaitoksen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus oli 119 % 
(111 %). 
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LIITE 7 
 

ULOSOTTOVIRASTOJEN TULOSTAVOITEET VUODELLE 2014 JA NIIDEN TOTEUTUMINEN 

  
Saapuneet asiat, 

kpl  Käsitellyt asiat, kpl 
Avoinna ulosotto‐

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

Ulosottovirasto  Arvio 
Toteu‐
tunut  Arvio 

Toteutu‐
nut Arvio

Toteu‐
tunut Arvio

Toteu‐
tunut

Tot. 
Ilman 
ERP ja 

puh.palv  Arvio 
Toteu‐
tunut

Tot. 
ilman 
ERP ja

puh.palv

Etelä‐Karjala  63 000  56 653  60 000  55 377 40 830 35 667 28 28 28  2 135  1 979 1 979

Etelä‐Pohjanmaa  105 000  90 137  102 000  93 243 52 930 48 612 41 41 41  2 464  2 253 2 253

Etelä‐Savo  81 000  73 262  81 000  77 619 46 865 44 056 39 38 38  2 077  2 042 2 042

Helsinki  465 000  397 730  460 000  413 760 275 818 265 447 172 159 133  2 673  2 608 3 119

Itä‐ ja Keski‐Uusimaa  320 000  286 296  312 000  299 131 173 615 164 721 115 108 108  2 713  2 771 2 771

Kainuu  46 000  32 963  46 000  37 832 29 242 19 997 18 18 18  2 556  2 057 2 057

Kanta‐Häme  124 000  94 758  120 000  97 906 71 000 66 937 42 41 41  2 864  2 377 2 377

Keski‐Pohjanmaa ja 
Pohjanmaa  116 000  99 137  116 000  105 475 62 096 58 447 59 56 50  1 983  1 875 2 099

Keski‐Suomi  135 000  126 458  130 000  129 144 72 744 64 047 60 57 57  2 167  2 246 2 246

Kymenlaakso  100 000  88 029  100 000  82 549 58 905 71 273 43 43 43  2 350  1 915 1 915

Lappi  76 000  55 737  73 000  58 246 42 234 34 296 32 32 32  2 317  1 824 1 824

Länsi‐Pohja  47 000  35 693  44 000  38 767 35 740 24 992 18 19 19  2 404  2 072 2 072

Länsi‐Uusimaa  240 000  213 362  236 000  230 203 138 769 122 776 81 75 75  2 999  3 084 3 084

Oulun seutu  155 000  118 668  150 000  128 212 86 845 67 275 62 58 52  2 471  2 193 2 444

Pirkanmaa  240 000  222 444  235 000  229 908 153 327 142 571 111 108 99  2 127  2 133 2 328

Pohjois‐Karjala  83 000  78 523  83 000  82 761 50 067 49 662 41 41 41  2 015  2 037 2 037

Pohjois‐Savo  132 000  115 410  130 000  118 311 74 003 70 293 62 60 53  2 097  1 984 2 248

Päijät‐Häme  119 000  106 910  119 000  106 737 54 907 55 113 52 50 50  2 306  2 131 2 131

Raahen seutu  68 000  52 632  67 000  58 711 41 510 33 775 26 26 26  2 548  2 251 2 251

Satakunta  146 000  129 348  146 000  129 574 89 791 84 706 63 62 62  2 317  2 096 2 096

Varsinais‐Suomi  255 000  230 617  250 000  241 190 162 125 146 580 112 106 99  2 232  2 277 2 438

Åland  13 400  12 511  13 400  13 127 4 959 4 102 7 7 7  1 787  1 796 1 796

Yhteensä  3 129 400  2 717 278  3 073 400  2 827 783 1 818 322 1 675 345 1 283 1233,4* 1 172  2 404  2 293 2 412

* Ei sisällä työllisyystyöntekijöitä 

 
  



37 
 

ULOSOTTOVIRASTOJEN TULOSTAVOITEET VUODELLE 2014 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 
Toteutu‐

nut Arvio
Toteutu‐

nut Arvio
Toteutu‐

nut  Arvio
Toteutu‐

nut

Etelä‐Karjala  8,2  7,7  33,6  36,4 49 57 48 54  18 500 21 305

Etelä‐Pohjanmaa  6,9  6,3  29,4  32,1 50 60 50 61  29 600 34 065

Etelä‐Savo  6,9  6,8  34,2  35,3 48 51 49 53  25 500 28 319

Helsinki  7,2  7,7  27,0  29,8 44 46 42 41  155 000 154 431

Itä‐ ja Keski‐
Uusimaa  6,5  6,6  26,6  27,3 50 54 49 53  107 000 126 016

Kainuu  7,6  6,3  26,7  32,5 54 56 51 56  9 300 10 808

Kanta‐Häme  7,1  8,2  25,5  31,4 50 55 52 56  34 300 35 671

Keski‐Pohjanmaa 
ja Pohjanmaa  6,4  6,6  38,5  41,8 57 62 50 58  39 000 44 541

Keski‐Suomi  6,7  6,0  33,2  32,7 45 51 50 51  40 500 47 290

Kymenlaakso  7,1  10,4  29,5  36,9 45 50 42 52  28 000 30 242

Lappi  6,9  7,1  30,4  36,7 48 54 50 51  17 500 19 951

Länsi‐Pohja  9,7  7,7  29,2  33,9 48 53 49 51  10 000 12 135

Länsi‐Uusimaa  7,1  6,4  25,6  25,4 47 52 49 50  82 500 98 714

Oulun seutu  6,9  6,3  30,3  34,3 40 48 45 52  38 000 42 255

Pirkanmaa  7,8  7,4  33,8  34,9 47 51 48 49  75 000 82 504

Pohjois‐Karjala  7,2  7,2  34,9  34,5 45 49 47 53  21 600 24 778

Pohjois‐Savo  6,8  7,1  35,4  39,1 50 53 50 53  40 500 43 786

Päijät‐Häme  5,5  6,2  31,6  34,4 42 49 39 45  33 500 40 176

Raahen seutu  7,4  6,9  28,4  32,4 54 60 57 59  18 000 19 483

Satakunta  7,4  7,8  29,2  32,4 49 54 50 53  42 000 45 192

Varsinais‐Suomi  7,8  7,3  31,8  32,5 45 53 42 53  85 500 91 738

Åland  4,4  3,7  38,1  38,5 70 77 50 66  5 000 4 840

Yhteensä  6,7  7,1  30,0  32,4 45 52 42 50  955 800 1 058 241

 
  



38 
 

ULOSOTTOVIRASTOJEN MENOT, TULOT JA KEHYKSET VUONNA 2014 

Ulosottovirasto  Menot € 
Ulosotto‐

maksutulot €
Tulot % menois‐

ta
Jaettu kehys 

2014 Menot € 
Jäljellä 

31.12.2014

Etelä‐Karjala  2 017 645  1 615 491 80,1 2 012 400 2 017 645  ‐5 245

Etelä‐Pohjanmaa  2 992 126  2 632 587 88,0 3 002 800 2 992 126  10 674

Etelä‐Savo  2 742 169  2 243 289 81,8 2 773 200 2 742 169  31 031

Helsinki  12 315 298  10 483 530 85,1 12 411 900 12 315 298  96 602

Itä‐ ja Keski‐Uusimaa  8 154 988  8 557 458 104,9 8 307 300 8 154 988  152 312

Kainuu  1 230 158  974 253 79,2 1 223 800 1 230 158  ‐6 358

Kanta‐Häme  3 073 680  2 721 741 88,5 3 058 500 3 073 680  ‐15 180

Keski‐Pohjanmaa ja Pohjanmaa  4 406 694  3 175 093 72,1 4 470 100 4 406 694  63 406

Keski‐Suomi  4 226 893  3 768 616 89,2 4 311 100 4 226 893  84 207

Kymenlaakso  3 048 863  2 339 675 76,7 2 947 100 3 048 863  ‐101 763

Lappi  2 135 835  1 649 615 77,2 2 163 400 2 135 835  27 565

Länsi‐Pohja  1 315 803  1 085 801 82,5 1 284 700 1 315 803  ‐31 103

Länsi‐Uusimaa  5 849 176  6 680 688 114,2 5 875 900 5 849 176  26 724

Oulun seutu  4 397 566  3 447 189 78,4 4 505 500 4 397 566  107 934

Pirkanmaa  8 025 815  6 361 542 79,3 7 933 800 8 025 815  ‐92 015

Pohjois‐Karjala  2 851 725  1 983 369 69,5 2 894 400 2 851 725  42 675

Pohjois‐Savo  4 620 495  3 341 619 72,3 4 603 300 4 620 495  ‐17 195

Päijät‐Häme  3 670 074  3 038 678 82,8 3 759 200 3 670 074  89 126

Raahen seutu  1 903 305  1 666 177 87,5 1 900 700 1 903 305  ‐2 605

Satakunta  4 193 833  3 576 027 85,3 4 231 500 4 193 833  37 667

Varsinais‐Suomi  7 840 110  6 738 937 86,0 7 913 600 7 840 110  73 490

Åland  504 825  388 772 77,0 511 000 504 825  6 175

Yhteensä  91 517 074  78 470 149 85,7 92 095 200 91 517 074  578 126

 
LIITE 8 
 
Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma 
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