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1. Ulosottolaitos 

1.1. Johdon katsaus 

 

Maan taloudellinen tilanne on parantunut. Työllisyysaste on noussut. Parantunut talous 

ja työllisyystilanne ovat omiaan vähentämään velkaongelmia. Toisaalta muutos 

parempaan tapahtuu hitaasti ja kotitalouksien velkaantumisaste on pysynyt korkealla 

(128,1 prosenttia käytettävissä olevista vuosituloista). Asuntolainojen lisäksi 

velkaantumista aiheuttavat taloyhtiöiden korjauslainat.  Ongelmallista on kuitenkin 

kulutusluottojen voimakas yleistyminen, mikä on osaltaan johtanut ulosottoasioiden 

lisääntymiseen viime vuosina. Vuonna 2018 ratkaistiin käräjäoikeuksissa noin 441 000 

summaarista velkomisasiaa, mikä oli 17 prosenttia korkeampi määrä kuin edellisenä 

vuonna. Kasvu on ollut jyrkkää. Yksityisoikeudellisten asioiden suhteellinen osuus on 

vuosien kuluessa ulosottoasioissa kasvanut, mikä selittyy etenkin kulutusluottojen ja 

pikalainojen voimakkaalla kasvulla. 

Ulosottotoimen määrärahakehysten pienenemisen seurauksena henkilökunnan määrä 

on vähentynyt.  Säästövelvoitteisiin on sopeuduttu valmistelemalla ulosoton 

rakenneuudistusta, joka mahdollistaisi organisaatio- ja työmenetelmämuutoksin 

säästöjen toteuttamisen ilman henkilökunnan irtisanomisia.   

Ulosottotoimen rakenneuudistuksen arvioitiin alun perin toteutuvan vuoden 2019 

alusta. Sitä koskevan hallituksen esityksen antamisen viivästyessä keväällä 2018 

hanketta jouduttiin lykkäämään vuodella. Lähitulevaisuuden keskeinen kysymys on, 

miten ulosottotoimi onnistuu toteuttamaan rakenneuudistuksen, jolla toimintaa 

tehostetaan oikeusturvaa vaarantamatta ja mahdollistetaan toiminnalle asetetut 

säästövelvoitteet. Tarkastelemalla täytäntöönpanomenettelyä siten, että asioiden 

käsittelyketjut määräytyvät asioiden laadun mukaan, pyritään toiminnan laadun ja 

tehokkuuden parantamiseen ja säästöihin. Hanke asettaa suuria vaatimuksia myös 

henkilöstön kouluttamiselle. Tärkeässä asemassa laajaa uudistusta toteutettaessa on 

henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen. Suuren hankkeen keskeisiä 

kysymyksiä ovat henkilökunnan motivaation ja työhyvinvoinnin varmistaminen ja 

edistäminen hyvällä henkilöstöpolitiikalla.  

Ulosoton tuloksellisuus on ollut muutamien viime vuosien ajan tasaisen hyvällä tasolla. 

Tuloksellisuuden osalta henkilökunnan nopea vähentyminen ja sopeutumistoimena 

suunniteltu rakenneuudistus saattavat heikentää tulosta ohimenevästi, mutta kaiken 

kaikkiaan uudistuksen uskotaan parantavan ulosottolaitoksen tuloksellisuutta sekä 

tuottavuutta ja taloudellisuutta. Tuloksellisuuden arvioinnissa tilastojen valossa asiaan 

vaikuttavat myös suurien hakija-asiakkaitten ja ulosottolaitoksen omatkin käytäntöjen 

muutokset. Kun ne ovat tiedossa, kuva tuloksellisuudesta on kuitenkin selkeä ja 

vertailukelpoinen. 

Saapuneiden asioiden määrä oli vuonna 2018 noin 3,35 miljoonaa asiaa, missä oli 

kasvua edelliseen vuoteen 2,4 prosenttia. Asiamäärä oli kautta aikojen toiseksi korkein; 
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vain lamavuonna 1993 täytäntöönpantavaksi saapui lähes 3,5 miljoonaa asiaa. 

Velkaongelmien yleistymisen lisäksi lukumääriin saattaa vaikuttaa ulosoton hakemisen 

helppous nykyisellä tietotekniikalla, mikä on saattanut lisätä esteellä palautettujen 

asioiden uudelleenperintää. Ilmiö edellyttäisi tutkimusta. 

Rahassa mitattuna perittäväksi saapui yli viisi miljardia euroa, jossa verosaatavien 

osalta ilmeisesti verohallinnon tietojärjestelmäuudistuksen seurauksena oli jossakin 

määrin sellaisia veroja, jotka on sittemmin nopeasti peruutettu. Tällaisten 

”veropiikkien” johdosta saapuneitten asioiden euromääriä on tarkasteltava 

varovaisuudella. 

Velallisten määrässä oli edelleen kasvua. Ulosotossa oli vuoden 2018 aikana 577 000 

eri velallista, missä on kasvua 3,4 prosenttia. Uusien velallisten määrä oli vielä 

selvemmässä kasvussa, 5,1 prosenttia. 

Veronpalautusten vuonna 2019 tapahtuvan aikaistumisen vuoksi päätettiin osa asioista 

jättää odottamaan seuraavaa veronpalautuskierrosta palauttamatta niitä välillä 

velkojille. Tämä näkyy vuodenvaihteen 2018/19 suurempana vireillä olevien asioiden, 

velallisten ja rahasaatavien määrinä. Samoin sillä on vaikutusta käsittelyaikoihin. 

Ulosottolaitoksen vuoden 2018 euromääräinen perimistulos oli kautta aikojen korkein, 

1,105 miljardia euroa. Ulosottomaksuja kertyi 80,1 miljoonaa euroa, mikä sekin oli 

tähän asti korkein määrä. Perinnän onnistuminen asiamääristä laskettuna oli 

edellisvuotta korkeampi, mutta asiaan vaikutti myös edellä mainittu asioiden jättäminen 

odottamaan seuraavaa veronpalautusta. 

Ulosmitatun omaisuuden realisointimäärät kääntyivät kasvuun edellisen vuoden 

osoitettua laskua. Määrä lisääntyi noin 5,5 prosenttia. 

Toiminnan tuottavuus ja taloudellisuus pysyivät hyvällä tasolla, vaikka asioiden 

jättäminen palauttamatta hakijoille veronpalautusten jälkeen aiheutti pientä laskua. 

Toteutunut henkilötyövuosien määrä on laskenut noin 20 henkilötyövuodella.    

Huomioon ottaen ulosottolaitokselle asetetut ja osin jo toteutetut säästövelvoitteet, 

ulosottolaitos on selvinnyt tehtävästään varsin hyvin.  

Ulosottomenettelyssä tai asiakaspalvelun laadussa ei ole havaittavissa heikennyksiä. 

Ulosottovalitukset, kantelut, vahingonkorvausasiat ja ulosottovirastojen tarkastuksissa 

tehdyt havainnot puhuvat sen puolesta, että ulosottotoimen laatutaso on pysynyt 

vakaana. Työmäärien kasvaessa aikaa velallisten tilanteen perusteellisempaan 

selvittelyyn jää kuitenkin vähemmän, mikä ei ole ongelmatonta.   
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1.2. Tuloksellisuus 

 

Ulosottolaitoksen suunnittelukauden 2018 - 2021 toiminnalliselle tuloksellisuudelle on 

asetettu tavoitteita neljällä eri osa-alueella 1) vaativien tapausten laadukas hoito ja 

asiakkaiden yhdenvertaisuus 2) käsittelyketjujen ja menettelyjen määräytyminen asian 

laadun ja vaativuuden mukaan 3) organisaatiorakenteen ja toimipaikkaverkoston 

tarkoituksenmukaisuus sekä tuki henkilöstön osaamisen vahvistamiselle 4) 

tietojärjestelmien käyttäjäystävällisyys sekä niiden tuki toiminnalle. Ulosottotoimen 

rakenneuudistushanke (URA) on keskeisessä roolissa edellä mainittujen tavoitteiden 

toteuttamisessa.    

Valtakunnanvoudinvirastoon vuonna 2016 perustettu URA-hanketoimisto jatkoi 

kertomusvuonna työtään ohjaamalla ja toteuttamalla ulosoton rakenneuudistushanketta. 

URA-hankkeen tavoitteena on taloudellisuuden ja tuottavuuden parantaminen 

oikeusturvaa vaarantamatta. 

URA-hanke koostuu kolmesta osakokonaisuudesta: tietotekninen kehittäminen, 

lainsäädännön kehittäminen sekä organisaation ja työnkulkujen kehittäminen. Hanke 

eteni kertomusvuonna kaikilla kolmella osa-alueella oikeusministeriön linjausten 

mukaisesti ja sovitun rahoituksen puitteissa. Hanketta on toteutettu yhdessä ulosoton 

henkilöstön kanssa ja rakenneuudistus on ollut pysyvä aihe yhteistoimintamenettelyssä. 

Valtakunnanvoudinvirasto antoi elokuussa 2017 esityksensä lakimuutosehdotuksista 

oikeusministeriölle hallituksen esityksen valmistelua varten. Oikeusministeriö antoi 

valmistelun pohjalta 31.5.2018 hallituksen esityksen (HE 71/2018 vp) ulosottokaaren 

muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Lakiesitys on ollut tämän jälkeen 

valiokuntakäsittelyssä, johon liittyen on tehty kuulemisia. Perustuslakivaliokunta antoi 

lausuntonsa lokakuussa. Lakivaliokunnan mietintö ei ole vielä valmistunut.  

Osana rakenneuudistusta ja uutta organisaatiorakennetta URA-hanketoimistossa 

valmisteltiin esitys ulosottolaitoksen toimipaikoiksi. Valtakunnanvoudinvirasto antoi 

esityksen oikeusministeriölle lokakuussa 2017. Toimipaikkaverkoston mahdollisia 

muutoksia tarkastellaan oikeusministeriössä lain vahvistamisen jälkeen. 

Rakenneuudistuksen myötä syntyvässä yhdessä valtakunnallisessa ulosottovirastossa 

toimintoja keskitetään siltä osin kuin se on mahdollista. Kertomusvuonna maksuliike 

aloitti valtakunnallisena toimintona.  

Vaativien tapausten laadukasta hoitoa ja asiakkaiden yhdenvertaisuutta voidaan edistää 

siirtymällä yhteen valtakunnalliseen ulosottovirastoon ja keskittämällä 

valtakunnallisesti tai alueellisesti toimintoja, jolloin myös niiden ohjaus ja 

ammattitaitoinen toteuttaminen ovat selkeämmin hallittavissa. Samalla tehtävien 

edellyttämästä ammatillisesta osaamisesta voidaan huolehtia entistä paremmin. 

Kertomusvuonna jatkettiin laajan ja perustäytäntöönpanon pilotointeja kahdessa 
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virastossa sekä määriteltiin täytäntöönpanon jakamisen edellyttämiä muutoksia 

ulosoton tietojärjestelmään. 

Vuoden 2018 aikana jatkettiin ulosoton tietojärjestelmän toimintojen siirtämistä 

selainpohjaiseen versioon. Pääpainona on ollut toiminallisuuden lisääminen 

selainversion puolella, jotta sen käyttö tulee työntekijöille tutuksi. Sähköisen asioinnin 

kehittäminen on edennyt hyvin ja käyttäjien määrä on lähtenyt sähköisissä palveluissa 

voimakkaaseen kasvuun. Notes-järjestelmän korvaava sähköisen asiakirjahallinnan 

kehittämisen projekti on kilpailutuksen jälkeen päässyt hyvään vauhtiin ja ensimmäiset 

asiakirjat voidaan julkaista tuotantokäyttöön vuoden 2019 ensimmäisessä Uljas-

versiossa. 

1.3. Vaikuttavuus 

 

1.3.1. Toiminnan vaikuttavuus 

 

Ulosotto toteuttaa omalta osaltaan oikeusturvapolitiikkaa. Ulosottolaitoksen 

suunnittelukauden 2018 - 2021 painopistealueina ovat rakenteiden ja työmenetelmien 

kehittäminen sekä valmistautuminen uuteen organisaatioon. Yhteiskunnallisiksi 

tavoitteiksi on kirjattu sähköinen asiointi ja palvelujen asiakaslähtöisyys, oikeusturvan 

toteutuminen käytännössä, taloudellisten väärinkäytös- ja hyötymismahdollisuuksien 

vähentyminen sekä hyvä maksumoraali ja toimiva luottoyhteiskunta.  

Sähköistä asiointia kehitetään erillisessä projektissa. Palveluun on tullut lisää 

ominaisuuksia ja kansalaisten asiointi sähköisen palvelun kautta on voimakkaassa 

kasvussa. Palvelujen saavutettavuus on arvioitu ulkopuolisen asiantuntijan toimesta. 

Ulosoton tietojärjestelmät rakennetaan yhteensopiviksi Kansallisen palveluväylän 

kanssa ja sähköisissä palveluissa hyödynnetään Suomi.fi -portaalia. 

Toiminnan ohjauksessa on kiinnitetty huomiota kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden 

realisointien joutuisuuteen. 

Hyvin toimiva ulosottojärjestelmä varmistaa oikeusturvan toteutumisen ja ylläpitää 

yhteiskunnassa hyvää oikeussuojaa, oikeusvarmuutta ja yhteiskuntajärjestystä sekä 

ennaltaehkäisee laiminlyöntejä ja säilyttää hyvän maksumoraalin. Velkojen tehokas 

perintä, luottotappioiden torjunta, velkaongelmista ja ylivelkaantumisesta 

selviytymisen edistäminen ja kohtuulliset perimiskustannukset ovat osa oikeusturvan 

toteutumista. Myöhemmässä osassa toimintakertomusta (luku 1.5) olevat tuotosten ja 

laadunhallinnan tunnusluvut kuvaavat myös ulosottojärjestelmän toimivuutta, joka on 

heikentyvästä määrärahatilanteesta huolimatta pysynyt hyvällä tasolla.  

Toiminnan tuloksellisuutta, tehokkuutta ja laatua on seurattu myös tarkastustoiminnan 

avulla. Tarkastuskertomukset sisältävät analyysin virastotason toiminnan 

tuloksellisuudesta, tehokkuudesta ja laadusta. Tarkastushavaintoja hyödynnettiin 

tulostavoitteiden asettamisessa vuodelle 2019. 



 

6 
 

Ulosoton erikoisperintätoimintaa toteutettiin taloudellisten resurssien mahdollistamassa 

laajuudessa. Valtakunnanvoudinviraston vastuulla olleet talousrikollisuuden ja 

harmaan talouden torjunnan strategisen ohjelman mukaiset kaksi hanketta ovat 

edenneet hyvin. 

Ulosotto on osallistunut aktiivisesti viranomaisyhteistyöhön järjestämällä tapahtuman, 

johon osallistui talous- ja velkaongelmissa olevia kansalaisia kohtaavia viranomaisia 

sekä Takuusäätiö. Päivän tarkoituksen oli tiivistää yhteistyötä, jonka avulla eri tahot 

voivat paremmin ohjata ja auttaa velkaongelmista kärsiviä kansalaisia.  

Valtakunnanvoudinviraston oikeudellinen yksikkö ratkaisi kertomusvuonna 47 

kantelua ja 27 hallinnollista vahingonkorvausvaatimusta. Määrältään suurimpana 

yksittäisenä asiana maksettiin hallinnollisen päätöksen perusteella vahingonkärsijälle 

korvausta 4112 euroa. Tuomioistuinkäsittelyssä oli vuoden aikana viisi 

vahingonkorvausvaatimusta ja oikeudenkäyntiasioihin annettiin 39 lausumaa. Lisäksi 

vastattiin lukuisiin kansalaiskirjeisiin ja annettiin ulosoton puhelinneuvontaa.  

Oikeudellisen yksikön tulostavoitteena on käsitellä kantelut laadukkaasti ja 

kohtuullisessa ajassa. Ratkaistujen kantelujen keskimääräinen käsittelyaika oli 11,3 

kuukautta. Keskimääräisen käsittelyajan kasvuun on vaikuttanut useiden pitkään 

vireillä olleiden kanteluiden saaminen päätökseen. Vahingonkorvausasioiden 

keskimääräinen käsittelyaika oli 7 kuukautta. Oikeudellinen yksikkö jatkoi tekemiensä 

ratkaisujen julkaisemista sisäisillä intranet-sivuilla. 

1.3.2. Siirto- ja sijoitusmenojen vaikuttavuus 

 

Ulosottolaitoksessa siirtotalouden tuotot ja kulut olivat noin 820 000 (838 000 vuonna 

2017) euroa vuonna 2018.  Summa sisältää konkurssilain soveltamisesta aiheutuneita 

menoja, saatuja korvauksia sekä niihin liittyviä arvonlisäveroveroja. 

 

1.4. Toiminnallinen tehokkuus 

 

Tässä luvussa kuvataan ulosottolaitoksen toiminnallista tuottavuutta ja taloudellisuutta. 

Konkurssiasiamiehen toimiston osalta vastaavat tiedot on käsitelty erikseen luvussa 2. 

 

1.4.1. Toiminnan tuottavuus 

 

Oikeusministeriön vahvistamat tulostavoitteet on esitelty pääosin luvussa 1.5.  

Toiminnan tuottavuutta ja taloudellisuutta kuvaavat tulosmittarit ovat valtion 

talousarvioon sisältyviä valtakunnallisia tavoitearvoja. Näiden ja ulosottoviraston 
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omien historiatietojen pohjalta on tulosneuvotteluissa sovittu kullekin virastolle omat 

numeeriset mittarit.  

Ulosoton tuottavuus on kasvanut kuluneen kymmenen vuoden aikana huomattavasti. 

Vielä 2000-luvun vaihteessa ulosoton tuottavuus oli keskimäärin tasolla 1600 käsiteltyä 

asiaa / henkilötyövuosi.  Tuottavuuden kasvuun vaikuttaneita syitä ovat mm. Uljas-

järjestelmän tehokas käyttö, työmenetelmien kehittyminen, henkilökunnan osaamisen 

kasvu ja henkilöstömäärän väheneminen samalla kun asiamäärät ulosotossa ovat 

kasvaneet. Kuluneen kymmenen vuoden aikana asiamäärät olivat korkeimmillaan 

vuosina 2012 ja 2013. Tämän jälkeen ulosoton asiamäärät ovat kuitenkin odotetustikin 

jonkin verran laskeneet pääsaatavasta erikseen perittyjen perintäkulujen jäätyä 

lainmuutoksen myötä pois. Vuosi 2017 oli ulosoton asia- ja rahamäärien kannalta 

poikkeuksellinen. Verohallinnon tietojärjestelmäuudistus vuonna 2016 aiheutti 

merkittävän nousun vireille tulleisiin asia- ja rahamääriin vuonna 2017, mikä näkyi 

myös toimintaa kuvaavien tunnuslukujen kehityksessä. 

Toiminnan tuottavuus 

  
Toteuma 

2016 
Toteuma 

2017 
Tavoite 

2018 
Toteuma 

2018 
Toteuma 2018 
/ Tavoite 2018 

Toteuma 2018 / 
Toteuma 2017 

Tuottavuus 
(käsitellyt asiat / htv) 

2 447 3 103 3 093 3 007 -2,8 % -3,1 % 

Tuottavuutta laskettaessa htv-luvussa ei ole erikoisperintää eikä puhelinpalvelua. Myös työllisyystyöntekijöiden ja 
harjoittelijoiden osuus on poistettu. 

 

Vuonna 2018 ulosoton tuottavuus oli 3007 käsiteltyä asiaa henkilötyövuotta kohden. 

Tuottavuus laski edellisvuodesta, koska asioita käsiteltiin vuoden 2019 aikaistuneen 

veronpalautusajankohdan vuoksi aikana tavallista vähemmän. Tästä huolimatta 

ulosoton tuottavuus oli edelleen hyvällä tasolla. Tuottavuutta laskettaessa 

henkilötyövuosissa huomioidaan ulosottovirastojen toteutuneet henkilötyövuodet, pois 

lukien erikoisperinnän, puhelinpalvelun sekä työllisyystyöntekijöiden ja 

harjoittelijoiden henkilötyövuodet.   

1.4.2. Toiminnan taloudellisuus 

 

Ulosottovirastojen toiminnan taloudellisuutta mitataan suhteuttamalla toiminnan 

kustannukset vuoden aikana käsiteltyjen asioiden lukumäärään.  Kustannuksissa 

huomioidaan ulosottovirastojen, Valtakunnanvoudinviraston sekä virastojen yhteiset 

menot. Vuodesta 2016 alkaen yhteisiin menoihin lasketaan myös URA-hanketoimiston 

toiminnasta aiheutuneet kustannukset. 

Toiminnan taloudellisuus 

  
Toteuma 

2016 
Toteuma 

2017 
Tavoite 

2018 
Toteuma 

2018 
Toteuma 2018 
/ Tavoite 2018 

Toteuma 2018 / 
Toteuma 2017 

Taloudellisuus (€ 
/ käsitelty asia) 

38 30 33 33 1,2 % 11,0 % 

Kustannuksissa on huomioitu ulosottovirastot, Valtakunnanvoudinvirasto sekä virastojen yhteiset menot. Vuodesta 2016 
alkaen yhteisiin menoihin lasketaan myös URA-hanketoimisto. 
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Toiminnan taloudellisuuden tavoite, 33 euroa käsiteltyä asiaa kohden, saavutettiin 

vuonna 2018. Taloudellisuuden tunnusluku (33) oli hieman edellisvuotta korkeammalla 

tasolla erityisesti käsiteltyjen asioiden laskeneen lukumäärän vuoksi. 

Toimintakustannusten lasku on kuitenkin vaikuttanut tunnuslukuun positiivisesti. 

Toiminnan taloudellisuutta voidaan arvioida myös laskemalla perityn euron kustannus.  

Perityn euron kustannukset (brutto) 

  
Toteuma 

2016 
Toteuma 

2017 
Tavoite 

2018 
Toteuma 

2018 
Toteuma 2018 
/ Tavoite 2018 

Toteuma 2018 / 
Toteuma 2017 

Perityn euron 
kustannukset (brutto) 

0,09 0,09 0,09 0,08 -8,0 % -4,3 % 

Kustannuksissa on huomioitu ulosottovirastot ja ulosottolaitoksen yhteiset menot. Erikoisperinnän kustannukset ja 
perintätulos on kuitenkin poistettu laskelmasta. 

 

Kustannusta laskettaessa otetaan huomioon ulosottovirastojen, 

Valtakunnanvoudinviraston sekä ulosottolaitoksen yhteiset menot sisältäen URA-

hanketoimiston kustannukset. Erikoisperinnän perintätulos ja kustannukset on poistettu 

laskelmasta. 

 

Perityn euron kustannukset vuonna 2018 olivat 0,08 euroa (brutto). Tavoitteeksi oli 

asetettu 0,09 euroa. Ulosoton perintätulos kasvoi edellisvuodesta lähes viisi prosenttia. 

Samaan aikaan toiminnan kustannukset pienenivät. Tästä johtuen perityn euron 

kustannus oli sekä tavoitetta että viime vuoden toteumaa matalampi. 

1.4.3. Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus 

 

Ulosottotoimen suoritteista perityt maksut perustuvat lakiin ulosottomaksuista 

(34/1995) sekä vastaavaan asetukseen (35/1995). Rahasaatavan täytäntöönpanossa 

ulosottomaksulajeja ovat taulukko-, myynti-, tilitys- ja käsittelymaksu. Muussa 

täytäntöönpanoasiassa peritään täytäntöönpanomaksu. Lisäksi pyynnöstä erikseen 

annetuista todistuksista ja muista toimituskirjoista peritään todistus- tai jäljennösmaksu. 

Ulosottomaksut määräytyvät yleensä saatavasta maksettavan rahamäärän suuruuden 

mukaan. Maksujen määräytymisperusteet poikkeavat siten maksuperustelain 

periaatteesta, jonka mukaan maksun suuruus määräytyy suoritteen tuottamisesta 

valtiolle aiheutuvien kustannusten perusteella. 

Ulosottomaksutulojen kertymät vuosina 2016 – 2018 ovat seuraavat: 

Ulosottomaksutulokertymä vuosina 2016 - 2018 (€) 

  2016 2017 2018 
Muutos 2017-

2018, % 
Osuus 

kokonaiskertymästä, % 

Kotitaloudet 48 861 349 49 357 434 53 539 765 8,5 % 66,8 % 

Elinkeinoelämä 23 282 859 21 911 432 21 228 841 -3,1 % 26,5 % 

Muut 6 606 003 6 010 960 5 375 575 -10,6 % 6,7 % 

Yhteensä 78 750 211 77 279 827 80 144 182 3,7 % 100,0 % 
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Ulosottolaitoksen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma vuodelta 2018 

on toteutettu Kieku-järjestelmästä saatujen työajan kohdennustietojen, 

kustannustietojen sekä Uljas-järjestelmästä saatujen raporttien avulla. Kieku-

järjestelmän työajan kohdennus on ollut virastoissa käytössä 1.10.2016 lukien ja kaikkia 

edellytetään erittelemään työaikansa päivätasolla. 

Poissaolojen ja jakamattomien työkustannusten osuus on jaettu tehtyjen 

työtuntierittelyiden mukaisesti. Toimintaa on tehostettu mm. sähköisellä asioinnilla, 

automatisoinnilla ja toimintojen uudelleen järjestelemisellä.  Henkilökunnan htv-määrä 

on viime vuosina laskenut.  Käsiteltäväksi tulleiden asioiden määrä ja toiminnan 

tuottavuus on vastaavasti noussut. 

Aikaisempina vuosina ulosottomaksutulot saatiin raportoitua virastotasolla, mutta kun 

maksuliiketoiminto aloitti vuoden 2018 alusta toimintansa ja toiminnasta tuli 

valtakunnallista, niin tuotot on pystytty raportoimaan ainoastaan koko maata koskevana 

järjestelmään tehtyjen muutosten takia. Maksullisen toiminnan tuotot vuonna 2018 

olivat kaikkiaan 80,4 miljoonaa euroa (77,5 miljoonaa euroa vuonna 2017). 

Postimaksujen osuus on siirretty yhteiskustannuksista erilliskustannuksiin, vaikka 

niiden maksu tapahtuu ulosottolaitoksen yhteiseltä yksiköltä. 

Yhteiskustannusten osuus on kasvanut verrattuna aikaisempiin vuosiin.  Menoja 

maksetaan entistä enemmän ulosottolaitoksen yhteiseltä yksiköltä URA-hankkeen 

myötä ja maksuliiketiimin palkkaus on maksettu Valtakunnanvoudinvirastosta 1.1.2018 

lukien.   

Kokonaiskustannukset olivat vuonna 2018 yhteensä 65,6 miljoonaa euroa (61,8 

miljoonaa euroa vuonna 2017) ja kustannusvastaavuus 14,8 miljoonaa euroa (15,7 

miljoonaa euroa vuonna 2017).  Kustannusvastaavuudeksi saatiin 123 prosenttia, kun 

se edellisenä vuonna oli 125 prosenttia. 

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma on esitetty liitteessä 18. 

 

1.4.4. Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus  

 

Ulosottolaitoksella ei ole ollut yhteisrahoitteista toimintaa vuonna 2018. 

 

1.5. Tuotokset ja laadunhallinta 

 

Tässä luvussa esitetään keskeisimmät tiedot ulosottolaitoksen tuottamista suoritteista 

sekä niiden lukumäärien kehityksestä. Lisäksi kuvataan ulosottolaitoksen palvelukykyä 

tunnuslukujen avulla. Oikeusministeriön vahvistamiin tulostavoitteisiin kuuluvat 
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tunnusluvuista ne, joiden kohdalla on esitetty vahvistettu tavoite. Tulostavoitteista 

tuottavuus ja taloudellisuus on käyty läpi luvussa 1.4. 

Ulosottolaitoksen toimintaa numeroiden valossa kuvataan laajemmin virallisessa 

tilastojulkaisussa Ulosotto Suomessa, joka julkaistaan vuosittain maaliskuun aikana. 

1.5.1. Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet 

 

Tässä kappaleessa kuvataan ulosoton keskeisten suoritteiden lukumääriä sekä 

velallistilanteen kehitystä. 

Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet 

  
Toteuma 

2016 
Toteuma 

2017 
Tavoite 

2018 
Toteuma 

2018 
Toteuma 2018 / 

Tavoite 2018 
Toteuma 2018 / 
Toteuma 2017 

Perintätulos (milj. €) 1 071 1 054 1 080 1 105 2,3 % 4,9 % 

Saapuneet asiat 
(1000 kpl) 

2 709 3 271 3 000 3 350 11,7 % 2,4 % 

Käsitellyt asiat (1000 
kpl) 

2 641 3 173 3 000 2 878 -4,1 % -9,3 % 

Eri ulosottovelalliset 
lkm / vuosi 

550 345 558 285 569 000 577 013 1,4 % 3,4 % 

Uusien velallisten 
lkm / vuosi 

171 855 173 033 171 000 181 790 6,3 % 5,1 % 

 

Ulosoton perintätulos on ylittänyt miljardi euroa jo seitsemän peräkkäisen vuoden ajan. 

Vuoden 2018 perintätulos oli kaikkien aikojen korkein, 1,105 miljardia euroa. Kasvua 

edellisvuodesta oli lähes viisi prosenttia. Valtiolle tästä summasta kertyi yli 400 

miljoonaa euroa ja loput tilitettiin muille velkojille. Lisäksi ulosottolaitoksen 

käyttömaksuina perittiin valtiolle asianosaisilta noin 80,1 miljoonaa euroa. 

Perintätuloksen rakenteessa on huomattavaa, että yksityisoikeudellisten asioiden osuus 

on kasvanut merkittävästi kuluneen kymmenen vuoden aikana.  

Perintätulokselle asetettu tavoite saavutettiin. Hyvää perintätuloksen tasoa selittää 

parhaiten ulosoton tehokkuus. Tietojen saanti on jatkuvasti kehittynyt, jolloin velallisen 

maksu- ja ansaintakyky pystytään selvittämään entistä nopeammin ja paremmin. 

Tällöin mm. toistuvaistuloja on pystytty löytämään ja ulosmittaamaan tehokkaammin. 

Henkilöstömäärän väheneminen ja vaihtuvuus on jossain määrin vaikuttanut asunto-

osakkeiden ja kiinteistöjen realisointiprosessien ruuhkautumiseen. Normaaliperinnässä 

toteutuneita realisointeja oli vuonna 2018 yhteensä 2979 kappaletta, missä on kasvua 

edellisvuoteen 5,5 prosenttia. Omaisuutta realisoidaan edellä mainitun lisäksi myös 

ulosoton erikoisperinnässä. 

Vireille tulevien asioiden määrään vaikuttavat taloustilanteen lisäksi erityisesti suurten 

velkojien, kuten Verohallinnon, perimistoimistojen sekä pankkien toimet ja perinnän 

rytmitys. Verohallinnon vuoden 2016 tietojärjestelmäuudistus vaikutti merkittävästi 

vuonna 2017 ulosotossa vireille tulleisiin raha- ja asiamääriin, sekä tätä kautta 

toiminnan seurannan tunnusluvuista erityisesti keskimääräiseen käsittelyaikaan ja 

perinnän onnistumisprosenttiin rahamääristä. Vireille tulleet asia- ja erityisesti 
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rahamäärät pysyivät edelleen korkealla tasolla vuonna 2018. Ulosottoon tuli vireille 

3,35 miljoonaa asiaa, mikä oli 2,4 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.  

Ulosotossa käsiteltiin noin 2,9 miljoonaa asiaa, mikä on 9 prosenttia edellisvuotta 

vähemmän. Tämä näkyy myös kasvaneena vuoden lopussa vireillä olleiden velallisten, 

asioiden ja rahasaatavien lukumäärinä.  

Ulosottovelallisten määrä jatkoi edelleen kasvuaan. Vuonna 2018 ulosotossa oli yli 577 

000 eri velallista, mikä oli 3,4 prosenttia edellisvuotta enemmän. Kansantalouden 

noususuhdanne ja työllisyyden koheneminen ei ole vaikuttanut ulosottovelallisten 

määrään vähentävästi. Työllisyystilanteen parantuminen voi kuitenkin vaikuttaa 

veloista selviytymiseen pidemmällä aikavälillä. Uusien velallisten lukumäärä kasvoi yli 

viisi prosenttia edellisvuodesta. Uudella velallisella tarkoitetaan velallista, jolla ei ole 

ollut asioita vireillä ulosotossa vireille tuloa edeltävän vuoden aikana. Uusien 

velallisten osuus on tavallisesti noin kolmannes kaikista vuoden aikana ulosotossa 

olevista velallisista. 

Erikoisperinnän keskeiset tunnusluvut 

  
Toteuma 

2016 
Toteuma 

2017 
Tavoite 

2018 
Toteuma 

2018 
Toteuma 2018 
/ Tavoite 2018 

Toteuma 2018 / 
Toteuma 2017 

Erikoisperinnän 
perintätulos (milj. €) 

25 24 20 43 113,0 % 77,5 % 

Selvitettäväksi otetut 
velalliset 

269 317 350 318 -9,1 % 0,3 % 

Käsitellyt velalliset 
(käsittelykyky) 

642 597 200 457 128,5 % -23,5 % 

Erikoisperintään 
käsiteltäväksi otettu 
euromäärä (milj. €) 

102 431 90 131 45,5 % -69,6 % 

 

Erikoisperinnässä keskitytään velallisiin, joiden varallisuuden selvittäminen ja siihen 

liittyvät toimenpiteet vaativat erityisen suuria työmääriä. Koska perintäprosessin 

eteneminen ns. normaaliperinnän puolella on oltava nopeaa, ei työläiden 

velallistapausten käsittely normaalin perinnän osana ole tarkoituksenmukaista. 

Velallisia siirtyy erikoisperintään lähinnä kahdella tavalla. Joko normaaliperinnässä 

havaitaan epäily runsaasti selvitystyötä aiheuttavasta velallisen väärinkäytöksestä tai 

tapaus tulee ilmi toisen viranomaisen, kuten poliisin tai Verohallinnon toimesta. 

Erikoisperinnälle on ominaista suurikin vuosittainen vaihtelu käsiteltävien ja velkojille 

tilitettävien rahasaatavien määrissä. Vuonna 2018 erikoisperinnän perintätulos oli noin 

43 miljoonaa euroa, mikä on lähes 80 prosenttia edellisvuotta enemmän. Tavoitteeseen 

nähden toteutunut tulos oli yli kaksinkertainen. Vuoden 2018 hyvää tulokseen vaikutti 

mm. yksi tavallista suurempi toteutunut omaisuuden myynti. 

Erikoisperintään otettiin selvitettäväksi 318 velallista, mikä oli käytännössä vuoden 

2017 tasolla. Tavoitteesta lukumäärä jäi yhdeksän prosenttia. Erikoisperintään 

käsiteltäväksi otettu euromäärä oli vuonna 2018 noin 131 miljoonaa euroa, mikä ylitti 

asetetun 90 miljoonan euron tavoitteen. Toteuma oli kuitenkin selvästi vuoden 2017 
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tasoa pienempi, sillä edellisvuoteen vaikutti mm. yksittäinen poikkeuksellisen suuri 

torjuntavakuus. 

 

1.5.2. Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu 

  

Ulosoton palvelukykyä ja toiminnan laatua kuvaavat viralliset tulostavoitetunnusluvut 

ovat keskimääräinen käsittelyaika sekä asioiden ja rahamäärien perintäprosentit. 

Seuraavassa on kuvattu palvelukykyä ja laatua myös muiden tunnuslukujen valossa. 

Näitä ovat maksamalla selviytyneiden velallisten osuus eri velallisista vuoden aikana, 

osuus asioista ja velallisista joiden vireilläolo ulosotossa on saatu päätökseen 

ensimmäisen kolmen kuukauden aikana sekä vähintään kaksi vuotta vireillä olleiden 

velallisten osuus. 

Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu 

  
Toteuma 

2016 
Toteuma 

2017 
Tavoite 

2018 
Toteuma 

2018 
Toteuma 2018 
/ Tavoite 2018 

Toteuma 2018 / 
Toteuma 2017 

Käsittelyaika keskimäärin, kk 8,4 6,3 6,5 6,7 3,1 % 6,3 % 

Perintäprosentti 
asiamääristä1 

46,5 % 45,0 % 45,0 % 52,6 % 7,6 %-yks. 7,6 %-yks. 

Perintäprosentti 
rahamääristä1 

43,1 % 34,8 % 36,0 % 39,9 % 3,9 %-yks. 5,1 %-yks. 

Maksamalla selviytyneet 
velalliset, % 

37,9 40,0   39,1 %   -0,9 %-yks. 

Osuus asioista, vireillä max 
3kk2 

51,9 % 51,3 %   50,3 %   -1,0 %-yks. 

Osuus velallisista, vireillä 
max 3kk2 

64,3 % 63,6 %   67,8 %   4,2 %-yks. 

Osuus velallisista, vireillä 2 
vuotta tai enemmän 

3,6 % 3,5 %   3,4 %   -0,1 %-yks. 

1 Perittyjen osuus perittyjen ja varattomien asioiden / rahojen kokonaismäärästä. Rahamäärissä huomioitu virastojen 
ilmoittamat manuaalitilitykset. 

2 Osuus asioista / velallisista, joiden vireilläolo on saatu päätökseen vireille tuloa seuraavan 3 kk aikana. 

Keskimääräinen käsittelyaika ja perintäprosentit päivitetty uusien tulosmittareiden mukaisiksi kaikille tarkasteluvuosille. 

 

Asioiden keskimääräinen käsittelyaika oli vuonna 2018 6,7 kuukautta (6,3 kuukautta 

vuonna 2017), kun tavoitteeksi oli asetettu 6,5 kuukautta. Toteutunut käsittelyaika oli 

siis lähes tavoitetasossa. Keskimääräisen käsittelyajan on arvioitu vuoden 2019 aikana 

jonkin verran kasvavan, koska tavallista enemmän asioita on jätetty vireille aikaistuvaa 

veronpalautusajankohtaa varten.  

Perinnän onnistumisprosentit kuvaavat asia- ja rahamääristä laskettuina, kuinka monta 

prosenttia ulosottoon ja suoraan hakijoille maksaneiden velallisten osuus on ulosottoon 

ja suoraan hakijoille maksaneiden sekä varattomaksi todettujen velallisten 

yhteismäärästä. Tunnusluvut on laskettu asia- ja rahamäärien päättyneistä 

vireilläoloista. Laskennassa on huomioitu perintätulokseen kuuluvat, realisointien 

yhteydessä pantinhaltijoille tilitetyt varat sekä eräitä manuaalisesti tilastoituja 

sakkoasioita. 
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Rahasaatavien perintäprosentilla mitattu toiminnan tehokkuus on kasvanut selkeästi 

kuluneen kymmenen vuoden ajanjaksolla. Tähän vaikuttaneita tekijöitä ovat mm. 

viranhaltijoiden ammattitaidon kasvu sekä tietojärjestelmien kehittyminen. Velallisen 

omaisuuden ja tulojen selvittäminen on tehostunut esimerkiksi pankkitiedustelujen 

ansiosta. Lisäksi 1990-luvun laman aikaan syntyneet suuret velkamäärät ovat poistuneet 

perinnästä 2000-luvun puoliväliin mennessä.  

Kuluneen kymmenen vuoden aikana asioista mitatut perintäprosentit ovat vaihdelleet 

45 ja 53 välillä. Vuonna 2018 perinnän onnistumisprosentit sekä asia- että rahamääristä 

laskettuna nousivat. Perintäprosentti asioista oli noin 53, rahamääristä puolestaan 40. 

Toiminnan tehokkuutta ei kuitenkaan voida arvioida pelkästään perinnän 

onnistumisprosenteilla.  Erityisesti raha- mutta myös asiamäärillä mitattujen saatavien 

perintäprosenttiin voi vaikuttaa satunnaisvaihtelu. Esimerkiksi yksittäinen, suuri 

vireille tullut rahasaatava voi muuttaa tunnusluvun tasoa.  

Edellä mainittuja täydentävä tunnusluku on maksamalla veloistaan selviytyneiden 

velallisten osuus kaikista velallisista. Vuodesta 2015 alkaen laskelmassa on huomioitu 

maksamalla selviytyminen vuoden aikana vain kerran. Lisäksi maksaneiden ja 

varattomuusesteellisten velallisten osuus on suhteutettu vuoden aikana vireillä olleiden 

velallisten määrään – riippumatta vireilläolojen lukumäärästä. Vuosina 2015 - 2018 38 

– 40 prosenttia kyseisenä vuonna ulosotossa olleista velallisista selvisi veloistaan 

maksamalla.  

Ulosoton laadusta kertoo myös toiminnan etupainotteisuus, jota kuvaavat ne osuudet 

asioista ja velallisista, joiden vireilläolo on saatu päätöksen ensimmäisen kolmen 

kuukauden aikana. Asioiden vireilläoloista 50 ja velallisten vireilläoloista 68 prosenttia 

saatiin päätökseen kolmen kuukauden kuluessa vireille tulosta.  Vähintään kaksi vuotta 

ulosotossa yhtäjaksoisesti olleiden velallisten osuus laski hieman vuoden 2017 3,5 

prosentista vuoden 2018 3,4 prosenttiin. 
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1.6. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen 

 

Ulosottolaitoksen palveluksessa työskenteli 31.12.2018 1147 virkamiestä, kun vastaava 

luku edellisenä vuonna oli 1174 eli henkilömäärä laski 27 henkilöllä. 

Henkilötyövuosimäärä vuonna 2018 oli 1106 ja vuonna 2017 1127, eli määrä väheni 21 

henkilötyövuodella.  

Rakenneuudistuksen edellyttämiin henkilöstörakenteen muutoksiin valmistauduttiin 

siten, että avautuneita virkoja jätettiin täyttämättä ja tehtiin välttämättömät nimitykset 

lähes poikkeuksetta määräajaksi. Alkuvuonna nimitykset tehtiin pääsääntöisesti vuoden 

2018 loppuun asti ja myöhemmin, kun rakenneuudistuksen toimeenpanon siirtyminen 

vuodella oli ilmeistä, vuoden 2019 loppuun asti. Myös aiemmin vuoden 2018 loppuun 

asti rakenneuudistuksen vuoksi määräaikaisena tehtyjä nimityksiä jatkettiin vuodeksi 

2019.  Määräaikaisten viranhaltijoiden määrä on kasvanut edellisen kertomusvuoden 

395 henkilöstä 450 henkilöön.  

Vuotuisen VMBaro-työtyytyväisyyskyselyn mukaan työtyytyväisyysindeksi oli 

pysynyt edellisen vuoden tasolla arvossa 3,49. Tulosten perusteella on määritelty 

ulosottolaitostasolla kehittämiskohde ja aloitettu suunnittelu tarvittavien 

toimienpiteiden käynnistämiseksi.  

Ulosottovirastojen esimiehille on tarjottu mahdollisuutta osallistua 

ryhmätyönohjaukseen, jossa teemana ovat olleet esimiestyön erilaiset haasteet 

muutosprosessissa. Työnohjauksella pyritään esimiesten ja heidän kauttaan työyhteisön 

hyvinvoinnin tukemiseen muutostilanteessa. Työnohjaukseen on osallistunut 33 

esimiestehtävissä toimivaa virkamiestä viidessä ryhmässä eri paikkakunnilla.  

Ulosoton henkilöstölle on järjestetty työhyvinvointivalmennusta vuosina 2016-2018. 

Tarkoituksena on ollut antaa keinoja oman ja työyhteisön hyvinvoinnin säilyttämiseen 

muutoksessa. Tilaisuuksia on ollut yhteensä 30 ja niihin osallistuminen on ollut 

vapaaehtoista.  

Henkilöstölle järjestettiin myös muuta koulutusta muun muassa tietojärjestelmien 

kehittämiseen ja toimintoihin liittyen. Ulosottovirastojen johto kutsuttiin 

kaksipäiväisille neuvottelupäiville ja ruotsinkieliselle henkilöstölle järjestettiin oma 

koulutustilaisuus.  

Koulutuksen sähköisten välineiden kehittämiseksi Valtakunnanvoudinvirastolle on 

avattu koulutusalusta valtion yhteiseen digitaaliseen oppimisympäristöön eOppivaan.  

Toimintojen testauksen jälkeen nykyinen Moodle-järjestelmä korvautunee eOppiva-

Moodlella vuoden 2020 alusta.  

Tiedot kirjanpitoyksikön henkisten voimavarojen hallinnasta ja kehittymisestä ovat 

liitteessä 19. 
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2. Konkurssiasiamiehen toimisto 

 

2.1. Johdon katsaus 

 

Konkurssiasiamiehen toimiston vuotta 2018 leimasivat perusvalvontatehtävien ohella 

sisäinen kehittämistyö ja konkurssilainsäädännön muutoksiin vaikuttaminen. 

Konkurssipesien hallinnon ja yrityssaneerausmenettelyjen valvonnassa vuosi oli 

työntäyteinen ja tuloksellinen. Myönteinen talouden kehitys, alhainen korkotaso ja 

taloudellisen toimeliaisuuden lisääntyminen ovat sinänsä edesauttaneet yritystoiminnan 

kannattavuutta. Konkurssien määrä on kuitenkin kääntynyt toimintavuonna kasvuun. 

Konkurssihakemuksia tehtiin vuonna 2018 yhteensä 2 534 kappaletta, mikä on 16,9 

prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Vuoden 2018 konkurssihakemuksista 1 882 

kpl johti menettelyn aloittamiseen. Aloitettujen konkurssien määrä kasvoi 

edellisvuodesta 19,3 prosenttia.  

Yrityssaneeraushakemusten määrä oli vuonna 2018 yhteensä 408, mikä on 4,5 

prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Aloitettujen saneerausmenettelyjen määrä 

oli 234 kpl, mikä on 21,2 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna.  

Valvontatyössä vuoden 2018 yhtenä painopisteenä oli selvittää pesänhoitajien 

käytäntöjä tilanteessa, jossa konkurssin päättymisen jälkeen ilmenee uusia varoja tai 

muutoin tarvitaan selvitystoimenpiteitä. Näiden jälkiselvitystoimenpiteiden yleisyys ja 

konkurssipesiin kertyneiden uusien varojen määrä osoittautuivat arvioitua 

suuremmiksi. Selvitys osoittaa, että on tarpeen yhtenäistää käytäntöjä ja tehostaa 

valvontaa tältä osin, mikä aiheuttanee myös tarpeen täsmentää konkurssiasiain 

neuvottelukunnan suosituksia.  

Konkurssiasiamiehen toimistossa on toimintavuoden aikana uudistettu strategiset 

tavoitteet ja valittu toimenpiteet, joilla tavoitteisiin pyritään. Koko henkilöstö on 

osallistunut aktiivisesti strategiatyöhön, ja samassa yhteydessä on sovittu laajemminkin 

yhteisistä toimintaperiaatteista.  

Kosti-järjestelmän hankintasopimuksen kilpailuttamisen toteuttamiseksi käynnistettiin 

syyskuussa uuden tietojärjestelmän vaatimusten määrittely yhteistyössä 

Oikeusrekisterikeskuksen kanssa. Tavoitteena on, että järjestelmä voidaan ottaa 

tuotantoon vuoden 2020 keväällä. 

Konkurssiasiain neuvottelukunta on vuonna 2018 uudistanut useita suosituksia. Suurin 

osa muutoksista on johtunut uudelleen laaditusta maksukyvyttömyysasetuksesta ja sen 

edellyttämistä lainmuutoksista. 

Konkurssiasiamies on toiminut jäsenenä oikeusministeriön konkurssityöryhmässä, 

jonka ehdotusten tavoitteena on muun muassa yksinkertaistaa konkurssimenettelyä ja 

selkeyttää ympäristövastuiden käsittelemistä konkurssissa. Toimiston kannalta erittäin 
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merkittäviä ovat myös ehdotukset Kosti-järjestelmän lakisääteistämisestä ja aiempaa 

tehokkaammasta hyödyntämisestä valvontatoiminnassa. Hallituksen esitys annettiin ja 

sen eduskuntakäsittely alkoi loppuvuonna 2018. Tavoitteena on ollut saada uusi 

lainsäädäntö voimaan keväällä 2019.   

Konkurssiasiamiehen toimiston yhteiskunnallisten ja toiminnallisten tavoitteiden 

toteuttaminen on kaikkiaan edennyt suunnitellusti, ja tulosneuvottelussa vuodelle 2018 

asetetut keskeiset tavoitteet saavutettiin. 

 

2.2. Toiminnallinen tuloksellisuus ja tehokkuus 

 

 

Tulossopimuksessa toiminnalliselle tuloksellisuudelle asetettiin kolme keskeistä 

tavoitetta: 

• toimiston toiminta on tehokasta ja tuloksellista 

• hyvä pesänhoito- ja yrityssaneeraustapa toteutuu käytännössä ja 

• tietojärjestelmät ovat käyttäjäystävällisiä ja tukevat toimintaa 

Toimiston yhtenäisten työprosessien hiomista on jatkettu valvontatyön tehostamiseksi. 

Strategiatyössä vahvistettujen painopisteiden mukaisesti työpanosta on kohdennettu 

erityisesti kokonaisharkinnan perusteella merkittäviin konkursseihin ja kysymyksiin, 

joilla on saavutettavissa todellista vaikuttavuutta.  

Vuonna 2018 tuli vireille yhteensä 101 toimenpide- ja lausumapyyntöä tai muuta 

valvonta-asiaa. Vastauksia ja lausumia annettiin kaikkiaan 108, ja vireillä oli vuoden 

vaihteessa 35 asiaa. Konkurssiasiamies antoi pesänhoitajien toiminnasta tehtyihin 

toimenpidepyyntöihin 22 vastausta keskimääräisen käsittelyajan ollessa 5,1 kuukautta, 

mikä alittaa tavoitteeksi asetetun kuuden kuukauden enimmäisajan.  

Konkurssiasiamiehen hakemuksesta tuomioistuin vapautti vuonna 2018 tehtävistään 

kaksi esteellisenä pidettyä pesänhoitajaa. Kolmas vapauttamishakemus on vireillä 

tuomioistuimessa. Tuomioistuimissa on parhaillaan vireillä kaksi konkurssiasiamiehen 

hakemusta pesänhoitajan palkkion alentamiseksi. Tuomioistuimille annettiin vuoden 

aikana yhteensä 38 lausuntoa, joista valtaosassa oli kyse pesänhoitajan palkkion 

määrästä konkurssin rauetessa. 

Konkurssiasiamies teki toimintavuonna Suomen Asianajajaliiton Valvontalauta-

kunnalle yhden ilmoituksen pesänhoitajan esteellisyyden johdosta. Edellisvuonna 

tehdyistä ilmoituksista kolme ratkaistiin vuoden 2018 puolella. Erään asianajajan 

vakavat laiminlyönnit viidessä eri konkurssipesässä johtivat valvontalautakunnassa 

ennätyksellisen suureen 10 000 euron seuraamusmaksuun. Yksi esteellisyyttä 

koskevista ilmoituksista johti varoitukseen ja toisesta ei määrätty seuraamusta  
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Konkurssiasiain neuvottelukunta vahvisti vuoden 2018 aikana muutoksia seitsemään 

eri suositukseen. Päivitykset liittyivät uudelleenlaaditun maksukyvyttömyysasetuksen 

mukanaan tuomiin muutoksiin sekä harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan 

toimenpideohjelman hankkeen 4.2 mukaiseen toimintamalliin 

erityistarkastustoiminnan kehittämisestä merkittävissä konkurssirikosepäilyissä.  

Kesäkuussa 2018 otettiin käyttöön Kosti-tiedonhallintajärjestelmän kehitysversio, jossa 

muun ohella toteutettiin kansallisen maksukyvyttömyysrekisterin edellyttämät 

muutokset järjestelmään. Oikeusrekisterikeskuksen ylläpitämän 

rekisteritietojärjestelmän vaatimien muutosten johdosta uudistuksen täysimittainen 

toteutuminen siirtyi vuodelle 2019. 

 

2.3. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus, tuotokset ja laadunhallinta 

 

Konkurssien ja yrityssaneerausten määrä on kehittynyt seuraavasti: 

 

KAM: Konkurssit 2014 – 2018 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Hakemukset 2 954 2 574 2 408 2 160 2 534 

Asetettu 2 182 1 933 1 812 1 577 1 882 

Peruuntunut 75 58 50 37 54 

Rauennut 1 396 1 424 1 163 1 130 1 149 

Loppukokous 688 694 669 627 556 

Vireillä 3 678 3 415 3 256 2 966 3 051 

 

KAM: Yrityssaneeraukset 2014 – 2018 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Hakemukset 511 494 440 427 408 

Aloitettu 343 329 295 297 234 

Lakannut 147 153 128 104 112 

Ohjelma vahvistettu 222 185 183 162 187 

 

Toiminnan keskeisenä tavoitteena on, että taloudellisten väärinkäytösten tekemis- ja 

hyötymismahdollisuudet ovat vähentyneet. Tehokkaalla konkurssien selvittämisellä 

lisätään tietoisuutta suuresta kiinnijäämisriskistä. Välineinä ovat julkisselvitykset sekä 

velallisen ja konkurssipesien toiminnan erityistarkastusten toteuttaminen. 

 

KAM: Julkisselvitykset 2014 – 2018 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Aloitettu 62 58 60 62 59 

Lopputilitys 38 58 49 53 73 

Vireillä kpl 464 464 475 484 470 
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Vuonna 2018 aloitettiin 59 uutta julkisselvitystä, mikä vastaa asetettua tavoitetta ja 

viime vuosina toteutunutta määrää. Vireillä on 470 julkisselvitystä, mikä on 15,4 

prosenttia kaikista vireillä olevista konkursseista. Vuonna 2018 tapahtui käänne siinä, 

että päättyneiden julkisselvitysten määrä ylitti uusien määrän.  

  

Velallisen toiminnan erityistarkastuksia ja kirjanpidon loppuun saattamisia tehtiin 98 

kpl ja konkurssipesien hallinnon tarkastuksia 20 kpl. Tarkastuspäätöksiä tehtiin 

yhteensä 118 kpl, mikä ylittää selvästi asetetun 94 tarkastuksen vähimmäistavoitteen.  

Osana harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaohjelmaa on kehitetty uusi 

toimintamalli erityistarkastuksiin konkurssirikosasioissa. Merkittävimmissä 

rikosasioissa prosessia tehostetaan eri tahojen yhteistyöpalaverilla, jolloin myös 

mahdollisuudet nopeaan takavarikkoon paranevat. Toimintamalli on ollut esillä muun 

muassa konkurssiasiamiehen järjestämissä alueellisissa pesänhoitajille suunnatuissa 

koulutustilaisuuksissa.  

Konkurssipesien hallinnon tarkastusten johdosta annetuissa kannanotoissa on arvioitu 

konkurssilain ja hyvän pesänhoitotavan noudattamista, kiinnitetty pesänhoitajien 

huomiota havaittuihin epäkohtiin sekä ryhdytty tarvittaessa muihin valvonnallisiin 

toimenpiteisiin. 

 

2.4. Talous- ja tilinpäätösanalyysi 
 

Konkurssiasiamiehen toimisto kuuluu kirjanpidollisesti ulosottolaitoksen 

kirjanpitoyksikköön, joka yhdessä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon 

palvelukeskuksen kanssa tuottaa toimistolle palveluja.  

Konkurssiasiamiehen toimiston menot ovat kehittyneet seuraavasti: 

KAM: Toimintamenot 2014 - 2018 (1000 €) 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Palkat 820 862 868 828 818 

Muut menot 1 096 1 014 1 045 903 864 

Yhteensä 1 916 1 876 1 913 1 731 1 682 

Tulot -195 -140 -277 -221 -300 

Menot (netto) 1 721 1 736 1 636 1 510 1 382 

 

KAM: Velallisen ja konkurssipesän hallinnon tarkastukset 2014 – 2018 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Velallinen 70 62 60 57 59 

Kirjanpito 26 17 28 25 39 

Konkurssipesä 24 30 23 27 20 

Yhteensä kpl 120 109 111 109 118 
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Toimiston toimintamäärärahat vuodelle 2018 olivat 1 755 000 euroa. Toteutuneet 

nettomenot olivat 1 381 691 euroa, joten budjetti alitettiin 373 309 eurolla. Merkittävä 

alitus johtui pääosin siitä, että erityistarkastusten nettomenot alittivat budjetoidun 

määrän. 

Kieku-järjestelmästä saatavia taloushallinnon raportteja on hyödynnetty sekä menojen 

että erityistarkastus- ja julkisselvityskulujen takaisinperinnän seurannassa. 

KAM: Erityistarkastusten kustannukset 2014 – 2018 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Kulut brutto 1 000 € 904 801 851 721 701 

Takaisinperintä 192 138 192 207 299 

Kulut netto alv 0 % 712 663 659 514 402 

Perintä % 21,2 17,2 22,6 28,7 42,7 

 

Erityistarkastusmenoihin on budjetoitu 800 000 euroa, ja ne muodostavat pääosan 

toimiston muut palvelut –menoista. Takaisinperintätavoitteeksi on budjetoitu 130 000 

euroa, joten erityistarkastusten nettobudjetti on 670 000 euroa.  

Erityistarkastusmenot olivat vuonna 2018 yhteensä 700 682 euroa, ja konkurssipesiltä 

saatiin perittyä kustannuksista takaisin 299 282 euroa. Tarkastusten nettokustannukset 

401 400 euroa alittivat budjetoidun nettomäärän peräti 268 600 eurolla, mikä johtui 

ensisijaisesti takaisinperinnän selvästi ennakoitua suuremmasta määrästä. 

Momentin keskitetysti maksettavat menot on huomioitu ulosottolaitoksen tulos-

sopimuksessa. 

Konkurssipesät tilittivät vuonna 2018 konkurssilain 19 luvun 9 §:n nojalla valtiolle ns. 

vähäisinä varoina yhteensä 122 220 euroa, mitä määrää ei ole budjetoitu tuloksi. 

Vuonna 2017 vähäisiä varoja tilitettiin valtiolle 78 873 euroa. 

KAM: Julkisselvitysten kustannukset 2014 – 2018 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Kulut brutto 1 000 € 607 597 693 955 995 

Takaisinperintä 17 99 60 120 175 

Kulut netto alv sis. 590 498 633 835 820 

Velkojille 1 000 € 292 806 833 847 1 923 

Julkisselvityskuluihin ja takaisinperintään sisältyy arvonlisävero vuodesta 2017 lukien. 

 

Julkisselvitysten kustannukset eivät sisälly toimiston määrärahoihin, vaan ne maksettiin 

erillisestä 1 000 000 euron arviomäärärahasta momentilta 25.10.50.5 (sis. alv.). 

Kustannukset olivat yhteensä 995 007 euroa. Lisäkustannusten kattamiseksi Eduskunta 

hyväksyi 700 000 euron arviomäärärahan korottamisen 300 000 eurolla syksyllä 2018. 

Julkisselvitysmenojen kuluseuranta on maksatusprosessin tarkentamisen ja seurannan 

kehittämisen myötä toiminut luotettavasti, ja määrärahan korotustarve on havaittu 

hyvissä ajoin. 
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Konkurssipesiltä perittiin aiemmin maksettuja julkisselvityskuluja takaisin yhteensä 

174 690 euroa. Velkojille jaettiin vuonna 2018 päättyneistä julkisselvityspesistä 

yhteensä 1 923 128 euroa. 

 

2.5. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen 
 

Toimintavuonna toteutetun työpaikkaselvityksen jatkotoimena ehdotettiin 

työterveyspsykologin tekemää suunnattua työpaikkaselvitystä ja työyhteisötyötä. Tämä 

toteutettiin syksyllä 2018. Selvityksen yhteydessä kartoitettiin työn voimavaratekijöitä, 

psykososiaalisia kuormitustekijöitä ja keinoja kuormituksen vähentämiseen. Tuloksena 

saatiin käytännön aineksia työn sujuvuuden ja työhyvinvoinnin edistämiseen. Selvitys 

korvasi vuoden 2018 VMBaro - työtyytyväisyyskyselyn. 

Henkilöstö on osallistunut vuoden aikana useisiin toimialan koulutustilaisuuksiin. 

Englannin kielen koulutusta on myös jatkettu halukkaille, ja sihteerit ovat osallistuneet 

ruotsin kurssille. Henkilöstölle on järjestetty kesällä ja jouluna lounastilaisuus. 

Perinteinen työhyvinvointipäivä järjestettiin syyskuussa Vierumäellä.  

Vuonna 2018 toimiston henkilökuntaan on kuulunut konkurssiasiamies, 

toimistopäällikkö, kuusi konkurssiylitarkastajaa, osastosihteeri ja toimistosihteeri. 

Toimiston palveluksessa oli myös korkeakouluharjoittelija. 

 

2.6. Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma 
 

Konkurssiasiamiehen toimiston sisäisen valvonnan tilaa on arvioitu valtiovarain 

controller-toiminnon laatimaa sisäisen valvonnan arviointikehikkoa koskevaa 

suositusta soveltaen.  

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arvioidaan toimivan konkurssiasiamiehen 

toimiston toiminnan laajuuteen ja laatuun sekä riskeihin nähden asianmukaisesti.  

Toimiston tavoitteiden saavuttamista on varmistettu seuraamalla erityistarkastusten ja 

erityisesti julkisselvitysten määriä, kustannuksia ja sitä, että toimet kohdentuvat 

toimiston strategian mukaisesti. Julkisselvityshakemusten ja julkisselvityskustannusten 

koordinointi koko toimiston tasolla edellyttää, että kunkin julkisselvityksen aiheuttamat 

kustannukset ja vuosittaisen arviomäärärahan riittävyys arvioidaan huolellisesti. 

Riittävien ja oikeiden tietojen antaminen konkurssipesien hallinnon valvontaa 

koskevista toimista edellyttää, että toimistoon tulleet yhteydenotot kirjataan diaariin 

riittävässä laajuudessa. Pesänhoitajiin kohdistuneiden toimenpidepyyntöjen 

käsittelyaikoihin on kiinnitetty erityistä huomiota, ja korostettu asioiden joutuisan 

käsittelyn tärkeyttä.  
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Kosti-tiedonhallintajärjestelmän toimittamista koskevan Oikeusrekisterikeskuksen ja 

Triplan Oy:n välisen 19.4.2012 solmitun toimitussopimuksen voimassaolo päättyi 

30.4.2018. Sopimuksen kilpailuttamisen edellyttämä vaatimusten määrittely aloitettiin 

syksyllä 2018 ja uudistettava järjestelmä saataneen tuotantoon vuoden 2020 alussa. 

Tietojärjestelmän luotettavalla toiminnalla on keskeinen merkitys paitsi 

konkurssiasiamiehen toimiston valvontatehtävän myös konkurssi- ja 

yrityssaneerausmenettelyjen asianosaisten kannalta, minkä johdosta sopimuksen 

hallinta- ja ylläpitovastuu tulee jatkossa määritellä aiempaa selkeämmin. 
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3. Tilinpäätösanalyysi 
 

Ulosottolaitoksen kirjanpitoyksikköön ovat kuuluneet 1.10.2016 lähtien 

ulosottovirastot, Valtakunnanvoudinvirasto ja Konkurssiasiamiehen toimisto.  

Kirjanpitoyksikön tilinpäätökseen liittyvät lisätiedot ja liitteet on kuvattu luvussa 7. 

 

3.1. Rahoituksen rakenne 
 

Ulosoton talousarviotilille 25.20.01 myönnettiin vuodelle 2018 määrärahaa yhteensä 

101 322 000 euroa (103 271 000 euroa vuonna 2017).  Määrärahaan sisältyi 1 744 000 

euroa (2 899 000 euroa) valtiovarainministeriön myöntämää rahoitusta URA-ICT-

hanketta varten sekä 1 300 000 euroa harmaan talouden ja talousrikollisuuden 

torjuntaan varattua määrärahaa (sama määrä edellisenä vuonna).  Budjetin lisäyksenä 

vuodelle 2018 tuli oikeusministeriön ja Valtakunnanvoudinviraston välisessä 

tulosneuvottelussa lisäksi 3 691 000 euroa (50 000 euroa) siirtyvää määrärahaa.   

Ulosoton budjetin loppusumma vuodelle 2018 oli 103 258 000 euroa ja 

Konkurssiasiamiehen toimiston budjetti 1 755 000 euroa.  Kirjanpitoyksikön 

kokonaisbudjettisumma oli 105 013 000 euroa. 

Vähennyksiä määrärahoihin aiheuttivat toimintamenojen tuottavuussäästö (502 000 

euroa), palkkaliukumasäästö (746 000 euroa), hallitusohjelman mukainen 

toimintamenosäästö (720 000 euroa) sekä muutama pienempi säästövelvoite. 

Ulosottolaitoksella on ollut käyttöoikeus muutamiin oikeusministeriön 

arviomäärärahatileihin. Muiden erityismenojen talousarviotilille 25.01.20.3 kirjataan 

ulosottolaitoksen maksettavista vahingonkorvauksista aiheutuneet menot, joita vuonna 

2018 oli kaikkiaan 27 596 euroa (639 277 euroa vuonna 2017, jossa oli yksi 

poikkeuksellisen iso vahingonkorvaus summaltaan 550 000 euroa).  Talousarviotilille 

25.10.50.5 konkurssilain mukaisten julkisselvittäjien ja pesänhoitajien palkkiot sekä 

julkisselvityksestä aiheutuvat muut konkurssimenettelyn menot) kertyi 

Konkurssiasiamiehen toimistolle käyttöä kaikkiaan 995 007 euroa (955 418 euroa). 

Tälle arviomäärärahatilille oli varattu 700 000 euroa, johon saatiin arviomäärärahan 

lisäyksenä 300 000 euroa, joten määräraha riitti lisäyksen jälkeen täpärästi. 

Ulosottolaitos sai Valtiovarainministeriöltä koulutuskorvauksena osaamisen 

kehittämisen talousarviotilille 28.60.12 yhteensä 43 798 euroa (50 772 euroa). 

Työvoimavaroin palkattujen talousarviotiliä 32.30.51.07 käytettiin yhteensä 48 005 

euroa (44 837 euroa).  Lisäksi talousarviotileiltä 33.20.50.01 käytettiin 6 006 euroa 

(7 109 euroa ja 33.20.51.01:ltä 3 879 euroa) ja 9 041 euroa (5 716 euroa) 

33.20.52.01:ltä valtionhallinnon palkkatuettuun työhön.   
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Ulosottolaitoksella oli vuonna 2018 käytettävissä edellisiltä vuosilta kertyneitä 

siirtyneitä määrärahoja yhteensä 27,3 miljoonaa euroa (20,9 miljoonaa euroa). 

Arvonlisäveromenoja maksettiin kaikkiaan 3,2 miljoonaa euroa (3,0 miljoonaa euroa 

vuonna 2017) talousarviotililtä 25.01.29. 

Arvonlisäverotuottoja kirjattiin 870 euroa (316 euroa). 

Ulosottomaksuille vuoden 2018 talousarviossa esitetty arvio oli 73,0 miljoonaa euroa 

ja niitä kertyi kaikkiaan 80,1 miljoonaa euroa (77,3 miljoonaa euroa vuonna 2017).   

Oikeusministeriön hallinnonalan muihin tuloihin talousarviotilille 12.25.99 kertyi 

498 023 euroa (271 406 euroa) ja muihin sekalaisiin tuloihin 102 719 euroa (66 750 

euroa) talousarviotilille 12.39.10. 

 

3.2. Talousarvion toteutuminen 
 

Vuonna 2018 ulosottolaitoksen tuloarviotilileille kirjattavat kokonaistulot olivat 

yhteensä 80,7 (77,6) miljoonaa euroa.  Ulosottomaksujen osuus oli 80,1 (77,3) 

miljoonaa euroa ja lisäystä tuloissa oli 2,9 miljoonaa euroa ja 3,7 % verrattuna 

edelliseen vuoteen. Muiden tulojen osuus oli 0,6 (0,3) miljoonaa euroa.   

Ulosottomaksutulojen osuus oli 103,1 (95,4) prosenttia ulosottovirastojen menoista ja 

7,3 (7,3) prosenttia peritystä euromäärästä. Ulosottovirastojen menot ovat laskeneet 

mm. siksi, että postimaksut on siirretty maksettavaksi ulosoton yhteiseltä yksiköltä ja 

veronpalautusten aiheuttama iso palkkiojakso on ajoittunut eri vuosina joko vuoden 

alkuun tai loppuun.  Vuoden 2018 veronpalautusjakso palkkioiden osalta siirtyi vuoden 

2019 kirjanpitoon. 

Ulosottolaitoksen menoarviotileille (pl. arviomäärärahatilit) kirjattiin menoja 97,5 

(97,0) miljoonaa euroa.  Käytettävissä oli aiemmilta vuosilta siirtyneiden määrärahojen 

kanssa 128,6 (124,3) miljoonaa euroa.   

Ulosottovirastojen toimintamenot vuonna 2018 olivat 77,8 (81,0) miljoonaa euroa. 

Menojen vähenemiseen vaikuttivat mm. maksuliikennetiimiin siirtyneiden henkilöiden 

palkkauksen siirtyminen maksettavaksi Valtakunnanvoudinvirastosta, 

veronpalautusmaksujakson palkkioiden siirtyminen vuoden 2019 menoihin, aine- ja 

tarvikeostojen väheneminen sekä postimaksujen siirtyminen maksettavaksi yhteiseltä 

yksiköltä. 

Ulosoton yhteisellä toimintayksiköllä ilman URA-hankeen kustannuksia tietohallinto- 

sekä valtion talous- ja henkilöstöhallinnon menot, postimaksut sekä muut keskitetysti 

maksetut menot olivat noin 9,7 (9,2) miljoonaa euroa. Lisäyksenä yhteisiin menoihin 

tuli nyt koko vuodelta maksetut postimaksut.   
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Valtakunnanvoudinviraston toimintamenot olivat vuonna 2018 4,6 (2,7) miljoonaa 

euroa. Menojen kasvuun vaikutti maksuliikennetiimin henkilöiden siirtyminen 

Valtakunnanvoudinviraston henkilökuntaan. Henkilöstömenot kasvoivat kaikkiaan 1,9 

miljoonaa euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilötyövuosimäärä 

Valtakunnanvoudinvirastossa oli vuoden 2018 lopussa 84,3, kun se vuotta aiemmin oli 

vielä 45,2. Uudessa organisaatiossa maksuliikennetiimin henkilöt tulevat sijoittumaan 

yhteiset palvelut yksikköön. 

URA-hankkeeseen käytettiin vuonna 2018 4,1 (2,5) miljoonaa euroa.  Suurimmat 

kustannuserät muodostivat ICT-menot 3,4 (1,9) miljoonaa euroa ja henkilökunnan 

palkat 0,6 (0,5) miljoonaa euroa.   URA-hankkeen siirtyminen pidentää hankkeen 

kestoa ja käyttöä määrärahojen osalta tulee vielä vuosille 2019 ja 2020.  URA-

määrärahaa oli jäljellä vuoden 2018 lopussa vielä noin 5 miljoonaa euroa. 

Konkurssiasiamiehen toimiston toimintamäärärahojen käyttö oli 1,4 miljoonaa euroa 

kun se edellisenä vuonna oli 1,5 miljoonaa euroa.  

Ulosottolaitokselta siirtyi määrärahaa vuodelle 2019 yhteensä 31,1 (27,3) miljoonaa 

euroa.   

 

3.3. Tuotto- ja kululaskelma 
 

Toiminnan tuotot olivat kaikkiaan 80,9 (77,8) miljoonaa euroa. Suurimman osan 

tuotoista muodostivat maksullisen toiminnan tuotot, joiden määrä oli kaikkiaan 80,2 

(77,3) miljoonaa euroa. Muita toiminnan tuottoja kertyi mm. yhteistoiminnan 

korvauksista valtion virastoilta ja laitoksilta, vuokrina ja käyttökorvauksina sekä 

konkurssipesien hallinnon valvonnasta tarkastuskustannusten korvauksina. 

Ulosottolaitoksen toiminnan kuluista henkilöstökulut olivat suurin kuluerä 76,9 (77,5) 

prosentin osuudellaan.  Palvelujen ostojen osuus oli 16,8 (14,8) prosenttia ja vuokrien 

7,7 (7,4) prosenttia.  Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osuus oli 0,9 (1,1) prosenttia. 

Muiden kulujen osuus oli 1 (1) prosenttia. Valmistus omaan käyttöön (Uljas-

järjestelmän ICT-kehittäminen) vähensi 3,2 prosenttia toiminnan kuluja. 

Henkilöstökulujen osuus oli 73,2 (74,7) miljoonaa euroa. Henkilöstökuluihin sisältyvät 

palkat, palkkiot, lomapalkkavelan muutos sekä henkilösivukulut. Henkilöstökulujen 

vähenemiseen vaikutti mm. yhden ison palkkiojakson siirtyminen vuodelle 2019 sekä 

henkilöstömäärän väheneminen. Lomapalkkavelka lisääntyi 0,15 miljoonaa euroa 

edellisestä vuodesta ilman sivukuluja.  

Palvelujen ostoihin sisältyy mm. posti, puhelin ja tietoliikenne palveluita, ICT-

palvelujen ostoja, talous- ja henkilöstöpalvelujen ostoja, työterveyshuollon palveluja, 

kiinteistö-, ravitsemis- ja sekä muita asiantuntijapalveluita. Palvelujen ostoihin 
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käytettiin kaikkiaan vuonna 2018 16,0 (14,3) miljoonaa euroa. Nousu johtui pääosin 

ICT-palvelujen ja postimaksujen kasvusta. 

Vuokrien osuus kirjanpitoyksikön kuluista oli 7,3 (7,1) miljoonaa euroa.  Toimitilojen 

vuokrat kasvoivat kaikkiaan 2,4 %. 

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostoihin kului 0,9 (1,0) miljoonaa euroa. Tähän 

ryhmään kuuluu myös lämmitykseen, sähköön ja veteen liittyvät maksut, joita oli 

yhteensä 235 470 (228 250) euroa.  Loput hankinnat liittyivät toimistotarvikkeisiin, 

vähäisiin koneisiin ja kalusteisiin sekä aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin. 

Poistojen määrä oli 86 801 (85 938) euroa vuonna 2018.  Suurin osa poistoista kohdistui 

ICT-järjestelmien poistoihin.  Lisäksi poistoja tehtiin kalusteista. 

Sisäiset kulut ovat yhteistoiminnan kustannusten korvauksia valtion virastoilta ja 

laitoksilta ja niitä kertyi kaikkiaan 59 120 (75 235) euroa.   

Rahoitustuotot ja -kulut sisältävät korot euromääräisistä veloista ja muita 

rahoituskuluja. Kaikkiaan tällaisia tuottoja oli 999 (kuluja 11 927) euroa. 

Satunnaisia tuottoja kertyi mm. vahinkovakuutuskorvauksista ja muista tuotoista 

kaikkiaan 168 813 (19 321) euroa. Vuoden 2018 summa pitää sisällään yhden ison (noin 

150 000 euron) saadun vahingonkorvauksen. Satunnaiset kulut muodostuvat 

talousarviotilille 25.01.20.3 kirjattavista vahingonkorvauksista ja muista maksetuista 

korvauksista. Niitä oli vuonna 2018 yhteensä 27 665 (626 684) euroa.  Suuri muutos 

johtui yhdestä poikkeuksellisen suuresta vahingonkorvauksesta, joka maksettiin vuonna 

2017. 

Siirtotalouden tuotot ja kulut olivat 820 217 (837 910) euroa.  Summa pitää sisällään 

konkurssilain soveltamisesta aiheutuneita menoja, saatuja korvauksia sekä niihin 

liittyviä arvonlisäveroveroja. 

Tuotot veroista ja pakollisista maksuista sisältää 870 (316) euron arvosta perittyjä 

arvonlisäveroja ja 3,3 (3,0) miljoonalla eurolla suoritettuja arvonlisäveroja. 

Ulosottolaitoksen kirjanpitoyksikön kulujäämä oli kertomusvuonna 18,3 (23,0) 

miljoonaa euroa tuottoja suuremmat.   

 

3.4. Tase 

 

Ulosottolaitoksen taseen loppusumma oli 100,4 (97,8) miljoonaa euroa. 

Vastaavaa puolella taseessa on käyttö- ja pitkäaikaisiin sijoituksiin sekä 

rahoitusomaisuuteen liittyviä eriä. Vaihto-omaisuutta ei ulosottolaitoksella ole. 
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Käyttöomaisuuden ja muiden pitkäaikaisten sijoitusten yhteismäärä oli 4,8 (1,9) 

miljoonaa euroa, josta kalusteiden osuus oli 60 784 (81 422) euroa ja itse teetetyn ict-

ohjelmiston osuus 4,7 (1,8) miljoonaa euroa.  

Lyhytaikaisten saamisten määrä oli vuoden lopussa 2,0 (2,3) miljoonaa euroa, joka 

sisältää myyntisaamisia ja muita lyhytaikaisia saamisia. 

Muissa rahoissa ja pankkisaamisissa oli ulosoton vieraitten varojen erillisillä 

ulosottovarojen pankkitileillä olevat varat yhteissummaltaan 93,6 (93,5) miljoonaa 

euroa. 

Vastattavaa puolella taseessa on valtion omaan pääomaan ja lyhytaikaiseen vieraaseen 

pääomaan liittyviä eriä, joita ovat mm. valtion hoitoon jätettyjä vieraita pääomia, 

ostovelkoja, kirjanpitoyksiköiden välisiä tilityksiä, edelleen tilitettäviä eriä sekä 

siirtovelkoja. Ostovelat olivat vuoden 2018 lopussa yhteensä 5,3 (4,6) miljoonaa euroa.  

Kaikkiaan vieraan pääoman määrä oli 115,6 (115,5) miljoonaa euroa.  Muiden 

siirtovelkojen osuus oli 12,6 (12,4) miljoona euroa, joka muodostuu lomapalkkavelasta. 

4. Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma 
 

Sisäisen valvonnan järjestämisestä, sen asianmukaisuudesta ja riittävyydestä 

ulosottolaitoksessa vastaa Valtakunnanvoudinvirasto sekä ulosottovirastojen johto 

omien virastojensa osalta. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkoituksena on 

varmistaa ja edistää omalta osaltaan toiminnan ja talouden laillisuutta, tuloksellisuutta 

sekä tarkoituksenmukaisuutta. 

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisuuden ja riittävyyden arviointi 

ulosottolaitoksessa vuodelta 2018 toteutettiin tulosohjauksen yhteydessä tehdyn 

valtakunnallisen ja virastokohtaisen riskiarvion ja vuositarkastuksiin perustuvien 

tarkastushavaintojen sekä muutoin toiminnan yhteydessä tulleiden havaintojen 

perusteella. Havainnoista raportoitiin virastokohtaisten tarkastuspalautteiden ja 

tarkastuskertomusten lisäksi virastojen johdolle tulosneuvottelujen yhteisessä 

osuudessa sekä virastokohtaisesti pidetyissä tulosneuvottelutilaisuuksissa. 

Tarkastusaiheet virastojen osalta valittiin suoritetun riskiarvioinnin perusteella.  

Lakipaketti ei valmistunut hankesuunnitelman tavoitteen mukaisessa aikataulussa. 

Tästä johtuen ulosoton rakenneuudistuksen toteuttaminen siirtyi vuodella eteenpäin, 

koska sillä on riippuvuuksia rakenneuudistushankkeen suunnitteluun ja toteuttamiseen. 

Rakenneuudistushankkeessa tehtävissä organisatorisissa ja työn sisällöllisissä 

ratkaisuissa ja niiden suunnittelussa huomioidaan myös toimiin liittyviä riskejä. Muun 

muassa toimintojen pilotointia on tehty huomattavan paljon, lähes koko toimintoketjun 

kattavasti. Rakenneuudistus tuo mukanaan koulutustarpeita, jotka on suunnittelussa 

huomioitava ja joita on toteutettava kuluvan vuoden aikana. 
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Raportointivälineiden ja raporttien sisältö on kokonaisvaltaisen tarkastelun kohteena ja 

siltä osin toteutetaan kattavaa pakettia johtamisen apuvälineeksi ja jolla on merkitystä 

mahdollisten toimintariskien ennakollisessa havainnoinnissa. Tältä osin suunnittelu on 

edistynyt tavoitteiden mukaisesti.   

Tietotekniikan hyödyntämisellä on suuri merkitys ulosottolaitoksen toiminnassa ja sen 

merkitys kasvaa entisestään rakenneuudistuksen edetessä. Tältä osin suunnittelua 

tehtäessä pyritään varmistamaan hyvä ja käyttäjäystävällinen toiminnallisuus sekä 

järjestelmien tietoturvan sekä tietosuojan riittävä taso. Tietoteknisessä kehittämisessä ja 

uudistuksissa on varmistettava myös kustannusriskien hallinta. Tietoteknisen 

henkilökunnan saatavuus on osoittautunut rajalliseksi ja vaihtuvuutta on myös ollut, 

joten nämä ovat aiheuttaneet hankkeen etenemiselle omat haasteensa. 

Tietojärjestelmien kehittämiseen on haettu osaamista hallinnonalan sisältä sekä 

käyttämällä ulkopuolisia asiantuntijoita. Riskiä on hallittu sillä, että pakollisesti 

tarvittavat asiat toteutetaan ensin. Teknisten ratkaisujen toteuttamiseen ei ole 

käytettävissä yhtään ylimääräistä aikaa.  

Virkamiesten omaan toimintaan ja tilaturvallisuuteen sekä asiakaskäynteihin liittyvät 

tietoturva- ja tietosuojariskit on pyritty huomioimaan mahdollisimman hyvin. 

Toimitilojen ja toimipaikkojen työturvallisuutta on suunnitelmallisesti parannettu, 

mutta joiltakin osin ne vaativat edelleen parannuksia. Rakenneuudistushankkeessa 

otetaan huomioon mahdolliset heijastevaikutukset henkilöstön hyvinvointiin ja 

toiminnan tuloksellisuuteen. Henkilöstöjärjestöjä on kuultu valmistelusta eri vaiheissa 

ja tiedotus uudistuksen etenemisestä on ollut jatkuvaa. Henkilöstön työhyvinvointia ja 

työtyytyväisyyttä on mitattu vuosittain VM Baro kyselyllä ja tulokset ovat olleet hieman 

laskussa. Tähän todennäköinen syy on rakenneuudistuksen jatkuminen ja siihen liittyvä 

epävarmuus.   

Ulosottovarojen ja kirjanpidon toiminnot siirtyivät maksuliiketoiminnan hoidettavaksi 

keskitetysti vuoden 2018 alussa. Alun hankaluuksien jälkeen toiminta on vakiintunut 

hyvälle tasolle. Kehittämistä jatketaan edelleen pienempien asiakokonaisuuksien osalta. 

Toiminnalle vahvistettiin sisäisen valvonnan ohjesääntö, jossa on huomioitu keskeiset 

toimintaa koskevat riskitekijät. Maksuliiketoiminnon osalta aloitettiin myös 

toimintaprosessiin kohdistuva tarkastus vuoden 2018 puolella ja tämä saatetaan 

loppuun kevään 2019 aikana.  

Vuoden 2018 aikana toteutettiin myös asioiden kirjaamisen prosessiin kohdistettu 

tarkastus ja aiheesta on sen perusteella annettu joitakin toimintasuosituksia. 

Kirjaaminen toteutetaan valtakunnallisista työpinoista eri ulosottovirastojen toimesta. 

Yhtenäisiä työskentelytapoja, työn tehokkuutta ja toiminnan seurantaa kehitetään 

edelleen.  

Euroopan Unionin tietosuoja-asetus tuli voimaan toukokuussa 2018. Ulosottolaitos on 

varautunut tähän tarkastelemalla vaatimuksia ja toimintatapoja laajasti ja nimeämällä 

toimintaa varten tietosuojavastaavan. Tietosuojaloukkausilmoituksia on asetuksen 

jälkeen käsitelty useita kymmeniä. Tietosuojasta on henkilöstölle olemassa erillinen 
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koe, joka jokaisen virkamiehen on suoritettava. Tietojärjestelmien kehittämistä on tehty 

tietosuojan osalta mm. lokiseurantaa parantamalla. Vuoden 2019 aikana tullaan 

toteuttamaan lokitarkastus, jossa pyritään varmistamaan tietojärjestelmien 

asianmukaista käyttöä.  

Ulosottovirastot ovat toteuttaneet omalta osaltaan suunnitelmallista, jatkuvaa ja 

järjestelmällistä laadunvarmistusta, sisäistä valvontaa sekä riskienhallintaa. Näiden 

toimien käytännön toimivuutta varmistetaan Valtakunnanvoudinviraston toimittamien 

vuositarkastusten yhteydessä ja havaittuihin laadun parannustarpeisiin ja seurannan 

lisäämiseen on tarvittaessa kiinnitetty huomiota. Riskien tunnistamiseen, riskien 

arviointiin ja riskien hallintaan on virastoissa kiinnitetty huomiota ja tämä edellyttää 

jatkuvaa toiminnan tarkastelua eri näkökulmista. Riskienhallinnan laaja-alainen 

arviointi on syytä toteuttaa uuteen organisaatioon siirryttäessä.  

Toimintatapojen yhtenäisyyteen, tasalaatuisuuteen ja etupainotteiseen toimintaan on 

kiinnitetty huomiota viime vuosina. Vaikka toiminta näiltä osin on edelleen edistynyt 

aiempaan nähden hyvään suuntaan, on riskiperusteisen arvioinnin mukaisesti näihin 

edelleen kiinnitettävä erityistä huomiota ennen rakenneuudistuksen voimaantuloa. 

Realisointitilanteen kehittyminen on ollut esillä virastojen kanssa käydyissä 

tulosneuvotteluissa erityisenä aiheena.  

Ulosottolaitoksen resurssit ovat niukkenemassa ja tämä on edellyttänyt suurta huomiota 

tulevan toiminnan suunnittelussa ja organisoinnissa. Resurssien kohdentamista on 

harkittava tarkoin. Henkilöstön motivaation säilyttäminen ja hyvä työkyky sekä 

osaamisen säilyttäminen ja kehittäminen ovat muutosjohtamisen keskeisiä tavoitteita. 

Muutostilanteessa avoin tiedottaminen on tärkeää ja tämä on tiedostettu. Virastojen 

sisäisestä tiedonkulusta on paikallisesti virastoissa huolehdittu. Vuosittaiset 

tulosneuvottelut ovat muodostaneet hyvän keinon kohdentaa resursseja huomioiden 

myös paikalliset erityistarpeet.  

Sisäisen valvonnan toteutus on tehtyjen havaintojen mukaan yleisesti varsin hyvällä 

tasolla. Henkilöstön tietoisuutta ja osuutta sisäisestä valvonnasta ja sen päämääristä on 

painotettu. Ulosottolaitoksen käytössä on hyvät, eri näkökulmista toiminnasta kertovat 

ulosotto-, raportointi- ja tilastointijärjestelmät, mutta niiden kehittämistä on jatkettava 

toiminnan ja organisaation tulevat muutokset huomioiden. Ulosottovirastoille 

asetettujen tavoitteiden ja mittareiden toteutumaseuranta on nykyisissä 

toimintarakenteissa säännöllistä, analyyttistä ja johtopäätöksiä tuottavaa. 

Kokonaisuutena arvioiden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tila on 

ulosottolaitoksessa hyvä.  

Toiminnassa ei vuoden 2018 aikana ole tullut tietoon väärinkäytöksiksi luokiteltavia 

tapauksia. 
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5. Arviointien tulokset 
 

Vuonna 2018 ei ulosoton toimintoihin tehty erillisiä ulkopuolisten tahojen suorittamia 

arviointeja. Vuoden lopulla on aloitettu neuvottelu ulkopuolisen arvioijan kanssa 

ulosoton Uljas-tietojärjestelmän testikannan anonymisoinnin osalta. 

Arvioinnilla varmistetaan, että testikannan sekoittaminen on tapahtunut niin, että 

testikannasta ei pysty tunnistamaan henkilöitä tai henkilötietoja, eikä testikanta ole 

palautettavissa sellaiseen muotoon, josta aitoja henkilötietoja olisi nähtävissä. 

  

6. Yhteenveto havaituista virheistä, väärinkäytöksistä ja 

takaisinperinnöistä 

 
Vuoden 2018 aikana ei havaittuja virheitä tai väärinkäytöksiä. Takaisinperintää 

koskevia päätöksiä ei ole ollut. 
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 ALLEKIRJOITUKSET 

 Tilinpäätös on hyväksytty Turussa ja Helsingissä 28.2.2019. 

 

 

 

 

 

 

 

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tarkastanut tämän tilinpäätöksen ja tarkastuksesta 

on annettu tarkastuskertomus. 

 

 

Paikka ja päiväys 

 

 

 

Allekirjoitus, nimenselvennys ja tarkastajan nimike  
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7. Lisätiedot ja liitteet 
 

Ulosottolaitos (163), Tilinpäätös 2018, lisätiedot ja liitteet: 

 

1. Toteumalaskelma 

2. Valtuudet 

3. Tuotto- ja kululaskelma 

4. Tase 1 

5. Tase 2 

6. Liite 1: Selvitys tilinpäätöksen laatimisperiaatteista ja vertailtavuudesta 

7. Liite 2: Nettoutetut tulot ja menot 

8. Liiteet 3 ja 4: Arviomäärärahojen ylitykset ja peruutetut siirretyt määrärahat 

9. Liite 5: Henkilöstökulujen erittely 

10. Liite 6: Poistoperusteet 

11. Liite 7: Poistot 

12. Liite 8: Rahoitustuotot ja – kulut 

13. Liitteet 9 ja 10: Talousarviotaloudesta annetut lainat sekä arvopaperit ja oman pääoman ehtoiset 

sijoitukset 

14. Liite 11: Taseen rahoituserät ja velat 

15. Liite 12: Valtion takaukset ja takuut sekä muut monivuotiset vastuut 

16. Liitteet 13-16: Taseeseen ja velkaan liittyvät lisätiedot 

17. Liite 17: Oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi tarvittavat muut täydentävät tiedot 

18. Liite 18: Ulosottolaitoksen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma 

19. Liite 19: Kirjanpitoyksikön henkilöstövoimavarat 

 

 

 

 

 



  

ULOSOTTOLAITOS (153)
TILINPÄÄTÖS 2018

LIITTEET



Ulosottolaitos (153)

Talousarvion toteutumalaskelma 

Tilinpäätös

2017

Talousarvio 2018 

(TA+LTA:t)

Tilinpäätös

2018

Vertailu

Tilinpäätös -

Talousarvio

Toteutuma

%

315,79 870 870,24 100 %

11.04.01. Arvonlisävero 315,79 870 870,24 100 %

12. Sekalaiset tulot 77 617 983,96 73 600 742 80 744 923,60 -7 144 181,67 110 %

12.25.20. Ulosottomaksut 77 279 827,26 73 000 000 80 144 181,67 -7 144 181,67 110 %

12.25.99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot 271 406,35 498 023 498 022,74 100 %

12.39.10. Muut sekalaiset tulot 66 750,35 102 719 102 719,19 100 %

77 618 299,75 73 601 612 80 745 793,84 7 144 181,67 110 %

Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi

11. Verot ja veroluonteiset tulot

Tuloarviotilit yhteensä



käyttö

vuonna 2018

siirto

seuraavalle

vuodelle

Edellisiltä

vuosilta

siirtyneet

Käytettävissä

vuonna 2018

Käyttö

vuonna 2018

(pl. peruutukset)

Siirretty

seuraavalle

vuodelle

107 901 087,51 105 596 594 74 457 408,64 31 134 192,47 105 591 601,11 4 992,92 27 270 684,41 128 592 684,41 97 458 491,94 31 134 192,47

25.01.20. Erityismenot (arviomääräraha) 639 277,46 27 596 27 595,59 27 595,59 0,00

25.01.20.3. Muut erityismenot (KPY) 639 277,46 27 596 27 595,59 27 595,59 0,00

3 035 391,58 3 246 998 3 246 998,44 3 246 998,44 0,00

955 418,47 1 000 000 995 007,08 995 007,08 4 992,92

25.10.50.5. Konkurssilain mukaisten julkisselvittäjien ja 

pesänhoitajien palkkiot sekä julkisselvityksestä 

aiheutuvat muut konkurssimenettelyn menot (EK) 

(enintään) 955 418,47 1 000 000 995 007,08 995 007,08 4 992,92

103 271 000 101 322 000 70 187 807,53 31 134 192,47 101 322 000,00 0,00 27 270 684,41 128 592 684,41 97 458 491,94 31 134 192,47

28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 50 772,00 43 798,00 43 798,00 43 798,00 0,00

50 772,00 43 798 43 798,00 43 798,00 0,00

32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 44 837,34 48 005 48 004,98 0,00 48 004,98 0,00 0,00 48 004,98 48 004,98 0,00

44 837,34 48 005 48 004,98 0,00 48 004,98 0,00 0,00 48 004,98 48 004,98 0,00

32.30.51.07. Palkkatuettu työ, valtionhallinto (KPY) 44 837,34 48 005 48 004,98 0,00 48 004,98 0,00 0,00 48 004,98 48 004,98 0,00

16 703,46 15 047 15 047,02 15 047,02 0,00

7 108,52 6 006 6 006,21 6 006,21 0,00

33.20.50.01. Palkkatuettu työ, valtionhallinto 7 108,52 6 006 6 006,21 6 006,21 0,00

3 878,94 0 0,00 0,00 0,00

33.20.51.01. Palkkatuettu työ, valtionhallinto 3 878,94 0 0,00 0,00 0,00

5 716,00 9 041 9 040,81 9 040,81 0,00

33.20.52.01. Palkkatuettu työ, valtionhallinto 5 716,00 9 041 9 040,81 9 040,81 0,00

108 013 400,31 105 703 444,03 74 564 258,64 31 134 192,47 105 698 451,11 4 992,92 27 270 684,41 128 640 689,39 97 506 496,92 31 134 192,47

Pääluokan, momentin ja tilijaottelun numero, nimi ja 

määrärahalaji

Talousarvio

2018

(TA + LTA:t)

Vertailu

Talousarvio -

Tilinpäätös

28.60.12. Osaamisen kehittäminen (arviomääräraha)

33.20.51. Valtionosuus peruspäivärahasta (arviomääräraha)

33.20.52. Valtionosuus työmarkkinatuesta (nettob) 

(arviomääräraha)

25.01.29. Oikeusministeriön hallinnonalan 

arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät  tiedot

25. Oikeusministeriön hallinnonala

Talousarvion 2018 määrärahojen

25.10.50. Yksityisille oikeusavustajille maksettavat 

korvaukset (arviomääräraha)

25.20.01. Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan 

toimintamenot (nettob) (siirtomääräraha 2 v)

Tilinpäätös

2018

Määrärahatilit yhteensä

32.30.51. Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut 

(siirtomääräraha 2v)

Tilinpäätös

2017

33.  Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

33.20.50. Valtionosuus ansiopäivärahasta (arviomääräraha)



Ulosottolaitoksella ei esitettävää

Ulosotto (153)

Talousarvion toteutumalaskelman tiedot valtuuksista ja niiden käytöstä momentin tarkkuudella



Ulosottolaitos (153)

TUOTTO- JA KULULASKELMA

TOIMINNAN TUOTOT

Maksullisen toiminnan tuotot 80 190 713,53 77 323 731,12

Vuokrat ja käyttökorvaukset 33 262,88 32 988,36

Muut toiminnan tuotot 643 681,69 80 867 658,10 489 239,72 77 845 959,20

TOIMINNAN KULUT

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana 868 398,67 1 016 504,17

Henkilöstökulut 73 217 345,26 74 670 004,78

Vuokrat 7 286 915,65 7 110 702,15

Palvelujen ostot 15 954 296,12 14 299 483,29

Muut kulut 786 106,12 818 337,95

Valmistus omaan käyttöön -3 012 901,57 -1 717 173,50

Poistot 86 801,45 85 938,12

Sisäiset kulut 59 119,73 -95 246 081,43 75 235,14 -96 359 032,10

JÄÄMÄ I -14 378 423,33 -18 513 072,90

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

Rahoitustuotot 1 392,53 71,51

Rahoituskulut -393,37 999,16 -11 998,88 -11 927,37

SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT

Satunnaiset tuotot 168 812,99 19 321,45

Satunnaiset kulut -27 665,21 141 147,78 -626 683,58 -607 362,13

JÄÄMÄ II -14 236 276,39 -19 132 362,40

SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT

Kulut

Siirtotalouden kulut elinkeinoelämälle -820 316,94 -820 316,94 -837 909,97 -837 909,97

JÄÄMÄ III -15 056 593,33 -19 970 272,37

TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA

Perityt arvonlisäverot 870,24 315,79

Suoritetut arvonlisäverot -3 246 998,44 -3 246 128,20 -3 035 391,58 -3 035 075,79

TILIKAUDEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -18 302 721,53 -23 005 348,16

 

1.1.2018- 31.12.2018 1.1.2017- 31.12.2017
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TASE

VASTAAVAA

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 66 164,12

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 4 730 075,07 4 730 075,07 1 717 173,50 1 783 337,62

AINEELLISET HYÖDYKKEET

Kalusteet 60 784,19 60 784,19 81 421,52 81 421,52

4 790 859,26 1 864 759,14

LYHYTAIKAISET SAAMISET

Myyntisaamiset 2 649,09 7 150,20

Siirtosaamiset 523 671,66 725 716,61

Muut lyhytaikaiset saamiset 1 509 656,37 2 035 977,12 1 661 503,22 2 394 370,03

RAHAT, PANKKISAAMISET JA MUUT RAHOITUSVARAT

Kirjanpitoyksikön tulotilit 0,00 -27,28

Muut rahat ja pankkisaamiset 93 607 083,96 93 607 083,96 93 492 017,85 93 491 990,57

VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ 95 643 061,08 95 886 360,60

VASTAAVAA YHTEENSÄ 100 433 920,34 97 751 119,74

31.12.2018 31.12.2017

KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET 

YHTEENSÄ

VAIHTO-OMAISUUS



VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

VALTION PÄÄOMA

Edellisten tilikausien pääoman muutos -17 756 986,82 -17 726 862,69

Pääoman siirrot 20 930 674,10 22 975 224,03

Tilikauden tuotto-/kulujäämä -18 302 721,53 -15 129 034,25 -23 005 348,16 -17 756 986,82

LYHYTAIKAINEN

Valtion hoitoon jätetyt vieraat varat 93 607 083,96 93 492 017,85

Ostovelat 5 339 117,80 4 576 227,23

Kirjanpitoyksiköiden väliset tilitykset 1 628 257,31 1 519 520,58

Edelleen tilitettävät erät 2 416 963,28 3 488 481,10

Siirtovelat 12 571 532,24 115 562 954,59 12 431 859,80 115 508 106,56

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 115 562 954,59 115 508 106,56

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 100 433 920,34 97 751 119,74

31.12.2018 31.12.2017

VIERAS PÄÄOMA
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TILINPÄÄTÖKSEN LIITE 1: SELVITYS TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEISTA JA

 VERTAILTAVUUDESTA

Budjetointia koskevat muutokset ja muutosten tärkeimmät vaikutukset talousarvion toteutumalaskelmaan, tuotto- ja

kululaskelmaan sekä taseeseen sekä niiden vertailtavuuteen

KERTAERÄN PALKKAMENOJEN KÄSITTELY KIRJANPIDOSSA JA VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖKSESSÄ

Valtion virka- ja työehtosopimuksessa sopimuskaudelle 2018-2020  (9.3.2018) on sopimuksen 6 §:ssä kirjattu, että virkamiehelle ja työntekijälle, jonka 

palvelussuhde on alkanut viimeistään 3.9.2018 ja palvelussuhde on keskeytymättä jatkunut 18.11.2018 saakka, maksetaan tammikuun 2019 

palkanmaksun yhteydessä erillinen kertaerä. 

Kertaerä on suuruudeltaan 9,2 %:a yleisen virka- ja työehtosopimuksen 7 §:n mukaisesta kuukausipalkkauksesta. 

Kertaerää ei ole jaksotettu tilikaudelle 2018, vaan se kirjataan kokonaisuudessaan tilikauden 2019 menoksi.”

Selvitys edellistä vuotta koskevista tiedoista, jos ne eivät ole vertailukelpoisia tilinpäätösvuoden tietojen kanssa

ULOSOTTOMIESTEN PALKKIOT

Vuodelle 2018 ei tullut kirjanpitoon yhtään isoa veronpalautuksista johtuvaa palkkiojaksoa, kun edellisen vuoden

 jakso tuli vuoden 2017 kirjanpitoon ja vuoden 2018 palkkiojakso siirtyi vuoden 2019 kirjanpitoon johtuen Verohallinnon vuoden 2018 veronpalautusten

myöhäisemmästä maksupäivästä.

https://info.palkeet.fi/go/18827066-962759-77977557
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Tilinpäätöksen liite 2: Nettoutetut tulot ja menot

Momentin numero ja nimi Tilinpäätös

2017

Talousarvio

2018

(TA + LTA:t)

Tilinpäätös

2018

Vertailu

Talousarvio -

Tilinpäätös

Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät  tiedot

käyttö

vuonna 2018

siirto

seuraavalle

vuodelle

Edellisiltä

vuosilta

siirtyneet

Käytettävissä

vuonna 2018

Käyttö

vuonna 2018

(pl. peruutukset)

Siirretty

seuraavalle

vuodelle

Momentti

25.20.01. Bruttomenot 103 629 161,53 101 492 000 70 653 167,15 101 787 359,62 97 923 851,56

Ulosottolaitoksen ja 

konkurssivalvonnan 

toimintamenot (nettob) (s 2v) Bruttotulot 358 161,53 170 000 465 359,62 465 359,62 465 359,62

Nettomenot 103 271 000,00 101 322 000 70 187 807,53 31 134 192,47 101 322 000,00 0,00 27 270 684,41 128 592 684,41 97 458 491,94 31 134 192,47

33.20.52. Bruttomenot 5 716,00 9 041 9 040,81 9 040,81

Valtionosuus työmarkkinatuesta 

(nettob) (arviomääräraha) Bruttotulot 0,00 0,00

Nettomenot 5 716,00 9 041 9 040,81 9 040,81 0,00

Talousarvion 2018 

määrärahojen



Ulosottolaitoksella ei esitettävää

Tilinpäätöksen liite 4: Peruutetut siirretyt määrärahat

Ulosottolaitoksella ei esitettävää

Ulosottolaitoksen tilinpäätöksen liite 3: Arviomäärärahojen ylitykset
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Tilinpäätöksen liite 5: Henkilöstökulujen erittely

2018 2017

Henkilöstökulut 62 485 143,81 63 676 511,66

    Palkat ja palkkiot 62 333 944,46 62 993 782,59

    Tulosperusteiset erät 0,00 0,00

    Lomapalkkavelan muutos 151 199,35 682 729,07

Henkilösivukulut 10 732 201,45 10 993 493,12

     Eläkekulut 10 010 043,46 10 256 706,51

     Muut henkilösivukulut 722 157,99 736 786,61

Yhteensä 73 217 345,26 74 670 004,78

Johdon palkat ja palkkiot, josta 2 876 207,88 2 544 070,88

     - tulosperusteiset erät 0,00 0,00

Luontoisedut ja muut taloudelliset etuudet 140,00 240,00

     Johto 140,00 240,00

    Muu henkilöstö 0,00 0,00



Ulosottolaitos (153)

Tilinpäätöksen liite 6: Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset 

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu kirjanpitoyksikössä yhdenmukaisin periaattein käyttö-

omaisuushyödykkeiden taloudellisen pitoajan mukaisina tasapoistoina alkuperäisestä  

hankintamenosta. Varainhoitovuoden aikana ei ole tehty muutoksia poistosuunnitelmaan.

Suunnitelmanmukaiset poistoajat ovat:

Omaisuusryhmä KOM- Poisto- Poistoaika Vuotuinen Jäännösarvo

luokka menetelmä vuotta poisto % eur

Aineettomat hyödykkeet

112 Aineettomat oikeudet

Ostetut Atk-ohjelmistot 1120010 tasapoisto 5 20 0

114 Muut pitkävaikutteiset menot

Itse valmistetut/teetetyt atk-ohjelmat 1140010 tasapoisto 5 20 0

Aineelliset hyödykkeet

125 - 126 Koneet ja laitteet

Toimistokoneet ja laitteet 1256010 tasapoisto 5 20 0

Muut koneet ja laitteet 1269010 tasapoisto 5 20 0

127 Kalusteet

Asuinhuoneisto- ja toimistokalusteet 1270030 tasapoisto 10 10 0

Muut kalusteet 1279020 tasapoisto 10 10 0



Ulosottolaitos (153)

Tilinpäätöksen liite 7: Kansallis- ja käyttöomaisuuden sekä muiden pitkävaikutteisten menojen poistot  

Ulosottolaitoksella ei esitettävää, poistojen yhteismäärä alle 1 000 000,00.
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Rahoitustuotot  Muutos                  

2018 2017 2018-2017

Korot euromääräisistä saamisista 1 392,53 71,51 1 321,02

Rahoitustuotot yhteensä 1 392,53 71,51 1 321,02

Rahoituskulut  Muutos                  

2018 2017 2018-2017

Korot euromääräisistä veloista 393,37 11 998,88 -11 605,51

Rahoituskulut yhteensä 393,37 11 998,88 -11 605,51

Netto 999,16 -11 927,37 12 926,53

Tilinpäätöksen liite 8:  Rahoitustuotot ja -kulut
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Tilinpäätöksen liite 9: Talousarviotaloudesta annetut lainat

Ulosottolaitoksella ei esitettävää

Tilinpäätöksen liite 10: Arvopaperit  ja oman pääoman ehtoiset sijoitukset

Ulosottolaitoksella ei esitettävää



Ulosottolaitos (153)

TILINPÄÄTÖKSEN LIITE 11: TASEEN RAHOITUSERÄT JA VELAT

31.12.2018         Vaihtuvakorkoiset      Kiinteäkorkoiset Yhteensä

Alle 1 -5 Yli Alle 1 - 5 Yli

1 vuosi vuotta 5 vuotta 1 vuosi vuotta 5 vuotta

Vastaavien rahoituserät

Annetut euromääräiset velkakirjalainat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Euromääräisten joukkovelkakirjalainojen ostot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Muut pitkäaikaiset euromääräiset sijoitukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Euromääräiset lainasaamiset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Muut euromääräiset sijoitukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Muut valuuttamäräiset sijoitukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Muut lyhytaikaiset euromääräiset sijoitukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rahat, pankkisaamiset ja muut rahoitusvarat 0,00 0,00 0,00 93 607 083,96 0,00 0,00 93 607 083,96

Yhteensä 0,00 0,00 0,00 93 607 083,96 0,00 0,00 93 607 083,96

31.12.2018        Vaihtuvakorkoiset     Kiinteäkorkoiset Yhteensä

Alle 1 -5 Yli Alle 1 - 5 Yli

 1 vuosi vuotta 5 vuotta 1 vuosi vuotta 5 vuotta  

Vastattavien rahoituserät

Otetut euromääräiset lainat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otetut valuuttamääräiset lainat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lainat talousarvion ulkopuolella 

olevilta valtion rahastoilta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Muut pitkäaikaiset velat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Seuraavana tilikautena maksettavat        

lyhennykset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lyhytaikaiset euromääräiset lainat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lyhytaikaiset valuuttamääräiset lainat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Valtion hoitoon jätetyt vieraat varat 0,00 0,00 0,00 93 607 083,96 0,00 0,00 93 607 083,96

Yhteensä 0,00 0,00 0,00 93 607 083,96 0,00 0,00 93 607 083,96



Ulosottolaitos (153)

Voimassa olevat takuut ja niiden käytettävissä oleva enimmäismäärä

Ulosottolaitoksella ei esitettävää

Voimassa olevat takaukset ja niiden käytettävissä oleva

enimmäismäärä

Voimassa olevat takaukset ja takuut valuutoittain

TILINPÄÄTÖKSEN LIITE 12 : VALTION TAKAUKSET JA TAKUUT SEKÄ MUUT MONIVUOTISET VASTUUT
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Valtion talousarvion yksityiskohtaisten perustelujen yleisten määräysten kohdan Toimintamenomäärärahat perusteella

tehdyt tavanomaiset sopimukset ja sitoumukset

€

Tavanomaiset sopimukset ja sitoumukset 

yhteensä 3 047 548,49 3 085 966,67 2 964 745,91 2 240 262,29 9 358 732,05 17 649 706,92

 

Muulla kuin valtion talousarvion yksityiskohtaisten perustelujen yleisten määräysten kohdan Toimintamenomäärärahat 

perusteella tehdyt sopimukset ja sitoumukset

€

... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Muut sopimukset ja sitoumukset yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Muut monivuotiset vastuut yhteensä 3 047 548,49 3 085 966,67 2 964 745,91 2 240 262,29 9 358 732,05 17 649 706,92

Muut monivuotiset vastuut

Määräraha-

tarve 2020

Määräraha-

tarve 2021

Määräraha-

tarve

myöhemmin

Määräraha-

tarve

yhteensä

Talousarvio-

menot 2018

Määräraha-

tarve 2019

Määräraha-

tarve 2020

Määräraha-

tarve 2021

Määräraha-

tarve

myöhemmin

Määräraha-

tarve

yhteensä

Määräraha-

tarve 2019

Talousarvio-

menot 2018



Ulosottolaitos (153)

Ulosottolaitoksella ei esitettävää

Ulosottolaitoksella ei esitettävää

Ulosottolaitoksella ei esitettävää

Tilinpäätöksen liite 16: Velan maturiteettijakauma ja duraatio

Ulosottolaitoksella ei esitettävää

Tilinpäätöksen liite 13: Taseeseen sisältyvät rahastoidut varat

Tilinpäätöksen liite 14:  Taseeseen sisältymättömät rahastoidut varat

Tilinpäätöksen liite 15: Velan muutokset
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TILINPÄÄTÖKSEN LIITE 17: OIKEIDEN JA RIITTÄVIEN TIETOJEN ANTAMISEKSI 

TARVITTAVAT MUUT TÄYDENTÄVÄT TIEDOT

URA-HANKE

Ulosotolla on käynnissä ulosoton rakenteen uudistamiseksi URA-hanke, johon on

saatu erillistä määrärahaa valtiovarainministeriöstä sekä käytetty omaa määrärahaa.  URA-hanke

ulottuu näillä näkymin vuoteen 2020 saakka. Rakenneuudistuksella on vaikutuksia ulosoton

henkilöstömäärään että -rakenteeseen.  Perusteilla on yhden viraston malli ja toimintojen uudelleen organisointi.

URA-hankkeen myötä ulosoton tietojärjestelmä, Uljas, päivitetään vastaamaan uutta organisaatiota.

ULOSOTTOVAROJEN MAKSULIIKENTEEN UUDELLEEN JÄRJESTELY

Vuoden 2018 alusta lukien ulosottovarojen maksuliikenne on keskitetty toiminto joka toimii 

hajautetusti ympäri Suomea. Virastojen omat pankkitilit ulosottovarojen osalta lakkautettiin ja niiden tilialle

perustettiin kaksi valtakunnallista pankkitiliä,  ulosottovarojen saldollinen päätili ja toistuvaissuoritusten tili 

(mm. palkoista ja eläkkeistä perittäville maksuille).

Ulosottovarojen kirjanpito hoidettiin vuonna 2018 tulossa olevan organisaation mukaisesti valtakunnallisesti, 

joten virastokohtaisia tietoja ei kirjanpidosta enää ole saatavissa (esim. ulosottomaksutulot).

ULOSOTTOMIESTEN PALKKIOT

Vuodelle 2018 ei tullut kirjanpitoon yhtään isoa veronpalautuksista johtuvaa palkkiojaksoa, kun edellisen vuoden

jakso tuli vuoden 2017 kirjanpitoon ja vuoden 2018 palkkiojakso siirtyi vuoden 2019 kirjanpitoon.



Ulosottolaitoksen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma

Ulosottolaitos 2016 2017 2018

muutos

2017/2018

TUOTOT

Maksullisen toiminnan tuotot

 - maksullisen toiminnan myyntituotot 78 750 211 77 279 827 80 144 182 4 %

 - maksullisen toiminnan muut tuotot 211 976 187 318 229 985 23 %

Tuotot yhteensä 78 962 187 77 467 145 80 374 167 4 %

KOKONAISKUSTANNUKSET

Erilliskustannukset

 - aineet tarvikkeet ja tavarat 555 648 551 036 479 735 -13 %

 - henkilöstökustannukset 45 803 834 40 759 717 41 082 729 1 %

 - vuokrat 4 326 450 3 908 107 4 235 159 8 %

 - palvelujen ostot 3 685 542 3 421 810 3 891 696 14 %

 - muut erilliskustannukset 445 767 375 257 358 235 -5 %

Erilliskustannukset yhteensä 54 817 241 49 015 927 50 047 553 2 %

Osuus yhteiskustannuksista

 - tukitoimintojen kustannukset 12 307 785 12 757 307 15 515 654 22 %

 - poistot 13 346 12 699 14 378 13 %

 - korot 135 0 0 0 %

Osuus yhteiskustannuksista yhteensä 12 321 266 12 770 006 15 530 032 22 %

Kokonaiskustannukset yhteensä 67 138 507 61 785 933 65 577 585 6 %

KUSTANNUSVASTAAVUUS 11 823 680 15 681 212 14 796 582 -6 %

Kustannusvastaavuus - % 118 % 125 % 123 %

Laskenta on toteutettu Kieku-järjestelmän raporttien avulla. 

Työaikojen kohdennukset on tehty päivittäin ajalla 1.10.2016 - 31.12.2018.  



KIRJANPITOYKSIKÖN 

HENKILÖSTÖ-

VOIMAVARAT 

Toteutunut 

2016 % osuus vert. ed. v.

Toteutunut 

2017 % osuus vert. ed. v.

Toteutunut 

2018 % osuus vert. ed. v.

HTV (sis. työllisyysvaroin

palkatut ja korkeakoulu-

harjoittelijat) 1 185,9 -35,5 1 138,0 -47,8 1 116,4 -21,6

henkilöstömäärä 1 224 -25 1 186 -38 1 157 -29

naiset 847 69,2 -5 815 68,7 -32 802 69,3 -13

miehet 377 30,8 -20 371 31,3 -6 355 30,7 -16

vakinaiset 902 73,7 -194 788 66,4 -114 706 61,0 -82

naiset 607 49,6 -134 517 43,6 -90 459 39,7 -58

miehet 295 24,1 -60 271 22,8 -24 247 21,3 -24
määräaikaiset (joista 

määräaikaisia, joilla 

taustavirka) 322 (154) 26,3 (12,6) 169 (0) 398 (185) 33,6 (15,6) 76 (31) 451 (231) 39,0 (20,0) 53 (46)

naiset 240 (110) 19,6 (9,0) 129 (0) 298 (136) 25,1 (11,5) 58 (26) 343 (171) 29,6 (14,8) 45 (35)

miehet 82 (44) 6,7 (3,6) 40 (0) 100 (49) 8,4 (4,1) 18 (5) 108 (60) 9,3 (5,2) 8 (11)

kokoaikaiset 1 176 96,1 -53 1 142 96,3 -34 1 119 96,7 -23

naiset 806 65,8 -32 776 65,4 -30 769 66,5 -7

miehet 370 30,2 -21 366 30,9 -4 350 30,3 -16

osa-aikaiset 48 3,9 28 44 3,7 -4 38 3,3 -6

naiset 41 3,3 27 39 3,3 -2 33 2,9 -6

miehet 7 0,6 1 5 0,4 -2 5 0,4 0

keski-ikä 49 0,3 49 0,3 48 -0,5

naiset 48,5 0,3 48,5 0,0 48,3 -0,2

miehet 49,1 0,2 48,7 -0,4 48,9 0,2
yli 45-vuotiaiden osuus 

henkilöstöstä 68,0 0,5 66,4 -1,5 65,2 -1,3
tehty työajan osuus 

säännöllisestä 

vuosityöajasta %* 79,5 1,5 79,6 0,1 79,2 -0,4
kokonaistyövoima-

kustannukset €/vuosi* 78 477 137 -13 531 784 74 812 161 -3 664 975 74 865 598 53 436

tehdyn työajan palkat,% 

osuus palkkasummasta* 81 -1,5 81 0,8 81 -0,3

välilliset 

työvoimakustannukset* 25777703 -4398181 23103004 -10 -2674699 23016810 0 -86194

ja niiden % osuus tehdyn 

työajan palkoista* 49 0,10 45 -9 -4,20 44 -1 -0,30

työtyytyväisyysindeksi* 3,5 3,5 3,5 0,0 3,5 0,0
lähtövaihtuvuus % 

(ulkoiset päättyneet 

palvelussuhteet) 6,7 -1,3 8,5 1,8 8,8 0,3

tulovaihtuvuus % (ulkoiset 

alkaneet palvelussuhteet) 5,3 2,1 4,1 -1,2 3,0 -1,2
työkyvyttömyyseläkkeelle 

siirtyminen % 

henkilöstöstä 0,2 -0,5 0,2 -0,1 0,8 0,7
sairauspoissaolot, 

työpäivää/htv 9,1 0,2 9,5 0,4 9,9 0,4

työterveyshuolto, €/htv* 492,7 -44,9 461,2 -31,5 464,9 3,7

koulutustasoindeksi* 5,2 0,2 5,2 0,0 5,2 0,0



naiset* 5,1 0,2 5,1 0,0 5,1 0,0

miehet* 5,4 0,2 5,5 0,1 5,5 0,0
koulutuksen pituus, 

työpäivää/koulutettu - - 0,8 - 2,4 1,6
koulutuspanostus, 

työpäivää/htv 2,6 -0,3 4,5 1,9 1,8 -2,8
koulutus ja kehittäminen, 

€/htv* 451,9 -0,3 468,3 16,4 559,2 90,9

henkilöstön arvo, € - - -

*Tiedot Tahti-järjestelmän raporteilta v. 2016 alkaen

Vuodesta 2016 alkaen tiedot koskevat koko kirjanpitoyksikköä, eivätkä siten ole vertailukelpoiset aiempiin vuosiin.

Tässä taulukossa aiempina vuosina esitettyjä tietoja kokonaistyövoimakustannukset, välilliset työvoimakustannukset sekä 

henkilöstön arvo ei saada vuoden 2016 osalta. Tiedot raportoitiin aiemmin Prima- ja eHRMInfo-järjestelmistä, jotka poistuivat 

käytöstä 1.10.2016. Tahti-järjestelmän antamat vastaavat tiedot eivät myöskään ole vertailukelpoisia.
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