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1.	Johdon	katsaus	
	
Ulosottolaitoksen vuoden 2016 tulos oli lähes samaa tasoa kuin edellisenä vuonna. 
Työn tuloksellisuudessa ja sujuvuudessa on kuitenkin merkkejä hienoisesta 
heikentymisestä. Syitä tähän voi olla monia, esimerkiksi pitkään jatkunut huono 
taloudellinen tilanne. Käsittelyaikojen pidentyminen ja vireillä olevien velallisten 
määrän kasvu viittaisivat kuitenkin siihen, että virkojen vähentämisen seurauksena 
ulosoton työmäärät ovat nousseet tasolle, joka saattaa heikentää toiminnan 
tuloksellisuutta. 

Työmäärät olivat kertomusvuonna sekä saapuneiden asioiden että vireille tulleiden 
velallisten määrien osalta lievässä kasvussa (4,3 % ja 3,1 %). Käsiteltyjen asioiden 
määrä laski (3,8 %) ja käsittelyaika pidentyi (8 %). Vuoden lopussa vireillä olleiden 
velallisten määrä lisääntyi (7 %).   

Perinteisin perinnän onnistumista kuvaavin mittarein arvioituna, niin asiamääristä 
kuin euromääräisestikin laskien, perimistulos hienoisesti laski. Velkojille tilitettiin 
vuonna 2016 yhteensä 1,071 miljardia euroa, mikä oli lähes edellisen vuoden tasoa 
(1,090, vähennystä noin 1,8 %).  Ulosmitatun omaisuuden realisointimäärät olivat 
suunnilleen ennallaan. Monilla alueilla myynti on hidasta ja myyntihinnat 
markkinatilanteesta johtuen vaatimattomia. Alueelliset erot ovat huomattavia. 

Ulosoton tuloksellisuus on ollut muutaman viime vuoden ajan suunnilleen samalla 
tasolla. Henkilöstövoimavarojen väheneminen ja sopeutumistoimena suunniteltu 
rakenneuudistus saattavat heikentää tulosta ohimenevästi, mutta uudistuksen tavoite 
pitkällä aikavälillä on parantaa ulosottolaitoksen tuloksellisuutta sekä tuottavuutta ja 
taloudellisuutta. Ulosottolaitos on sille asetetuista säästövelvoitteista huolimatta 
selvinnyt tehtävästään hyvin.  

Mahdolliset toimintaympäristön muutokset velkojien toiminnassa tai lainsäädännössä, 
esimerkiksi velallisen suojaosuuden tuntuva nosto tai veronperinnän uudelleen 
järjestely, saattavat heikentää perimistulosta. Pitkään jatkunut taloudellinen taantuma 
on ollut toimintaympäristössä vaikuttavana tekijänä. Tämä on johtanut suhteellisen 
korkeisiin työttömyyslukuihin ja erityisesti pitkäaikaistyöttömyyteen, mikä heijastuu 
ulosoton työmääriin. Taloustilanteen varovainen käänne parempaan vuoden 2016 
aikana ei ehtinyt parantaa ulosottovelallisten asemaa. Kulutusluottojen yleisyys on 
osaltaan johtanut ulosottoasioiden lisääntymiseen viime vuosina ja kasvattanut 
yksityisoikeudellisten saatavien, yleensä summaarisessa menettelyssä ratkaistujen 
velkomusasioiden määrää. Summaaristen asioiden määrä käräjäoikeuksissa tosin laski 
lievästi vuonna 2016 edelliseen vuoteen verrattuna (-2 %). Myös velkajärjestely-, 
yrityssaneeraus- ja konkurssiasioiden määrät ovat laskeneet. Maksuhäiriömerkintöjen 
määrä sen sijaan kasvoi edellisestä vuodesta. 

Ulosottotoimen määrärahakehysten leikkaukset ovat aiheuttaneet sen, että 
henkilökunnan määrää on täytynyt alentaa lähes yhtä paljon kuin luonnollinen 
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poistuma on ollut. Säästövelvoitteisiin on sopeuduttu valmistelemalla ulosottotoimen 
rakenneuudistushanketta (URA), joka mahdollistaisi säästöjen toteuttamisen 
organisaatio- ja työmenetelmämuutoksin ilman henkilökunnan irtisanomisia. 

Ulosottomenettelyn tai asiakaspalvelun laadun näkökulmasta ei ole havaittavissa 
heikennyksiä. Ulosottovalitukset, kantelut, vahingonkorvausasiat ja ulosottovirastojen 
tarkastuksissa tehdyt havainnot puhuvat sen puolesta, että ulosottotoimen laatutaso on 
pysynyt vakaana. 

Lähivuosien tärkein kysymys on, miten ulosottotoimi onnistuu toteuttamaan 
rakenneuudistuksen, jolla toimintaa tehostetaan ja mahdollistetaan toiminnalle asetetut 
säästövelvoitteet. Uudistuksessa on tarkoitus muodostaa nykyisestä keskushallinnosta, 
Valtakunnanvoudinvirastosta, ja sen alaisista 22 paikallisesta ulosottovirastosta yksi 
virasto. Samalla tarkastellaan täytäntöönpanomenettelyä siten, että asioiden 
käsittelyketjut määräytyvät asioiden laadun mukaan. Uudistus edellyttää myös 
lainsäädännön, tietotekniikan, henkilöstörakenteen ja monien muiden kysymysten 
uudelleen tarkastelua.  

Tärkeässä asemassa – erityisesti laajaa uudistusta toteutettaessa – on henkisten 
voimavarojen hallinta ja kehittäminen. Suuren hankkeen keskeisiä kysymyksiä ovat 
henkilökunnan motivaation ja työhyvinvoinnin varmistaminen ja edistäminen hyvällä 
henkilöstöpolitiikalla. 
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2. Tuloksellisuus 
 

Ulosottolaitoksen suunnittelukauden 2016 - 2019 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 perustettiin vuoden 2016 alussa hanketoimisto 
ohjaamaan ja toteuttamaan 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. 

Lainsäädäntötyö on jakautunut kahteen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa 
työryhmä laati säännösehdotukset, joilla muun muassa mahdollistettiin sähköinen 
tiedoksianto Kansalaisen asiointitilille sekä joustavoitettiin ulosmitatun omaisuuden 
myyntisäännöksiä. Lakimuutokset tulivat voimaan 1.6.2016. Toisessa vaiheessa 
tehtävänä on valmistella rakenneuudistuksen vaatimat säännösehdotukset, jotka 
liittyvät ulosoton organisaatioon ja virkarakenteeseen sekä näistä johtuviin 
välttämättömiin ulosottomenettelyä koskeviin muutoksiin. Työryhmän työ jatkuu 
alkuvuoteen 2017.  

Rakenneuudistuksen myötä syntyvässä yhdessä valtakunnallisessa ulosottovirastossa 
toimintoja keskitetään siltä osin kuin se on mahdollista ja jaetaan viidelle alueelle ne 
tehtävät, joiden keskittäminen ei ole mahdollista tehtävien luonteen takia. 
Henkilöstöhallinnon palvelut keskitettiin kertomusvuoden aikana valtakunnalliseksi 
kokonaisuudeksi. Lisäksi sähköisesti vireille tulleiden ulosottoasioiden kirjaaminen 
valtakunnallisen tavoitemallin mukaan laajeni vuoden 2016 aikana yhtenäiseksi 
käytännöksi yhdeksään virastoon.  

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. Tähän liittyvät 
keskeisesti ulosoton täytäntöönpanon työketjuihin ja työnjakoon rakenneuudistuksessa 
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vuoden 2016 aikana suunnitellut muutokset. Täytäntöönpanotehtävien jako laajaan 
perintään ja perusperintään vapauttaa lisää käytettävissä olevaa aikaa vaativaan 
perintään. Samalla näiden tehtävien edellyttämästä ammatillisesta osaamisesta 
voidaan huolehtia entistä paremmin.  

Vuoden 2016 aikana toteutettiin muun muassa yritysperintään sekä suppeaan ja 
laajaan perintään liittyviä pilotointeja. Lisäksi selvityksessä ovat olleet asioiden 
kirjaamistoimintojen sekä ulosottovarojen kirjanpidon ja rahaliikenteen järjestäminen 
tulevaisuudessa. Tietojärjestelmien hyödyntämisellä on keskeinen merkitys tämän 
tavoitteen toteutuksessa. Vuoden 2016 aikana ulosoton Uljas-tietojärjestelmän 
toimintoja siirrettiin yhä laajemmin selainpohjaiseen versioon. Tulosmittareiden 
uudistamisen ensimmäinen vaihe saatiin päätökseen vuonna 2016. 

Ulosottolaitoksen keskeiset, talouteen liittyvät suunnittelukauden 2016 - 2019 
tavoitteet ovat ulosottolaitoksen ja konkurssiasiamiehen toimiston muodostuminen 
omaksi kirjanpitoyksiköksi sekä valtionhallinnon yhteisen talous- ja 
henkilöstöhallinnon tietojenkäsittelyjärjestelmän Kiekun käyttöönotto. 
Kirjanpitoyksikkömuutos ja Kieku-järjestelmän käyttöönotto toteutuivat 1.10.2016 
lukien. Muutosten suunnittelu sitoi henkilöstövoimavaroja merkittävästi vuonna 2016. 
Samaan aikaan Kiekun käyttöönoton kanssa ulosottolaitoksen henkilöstö- ja 
taloushallinnon tehtäviä keskitettiin valtakunnallisiksi toiminnoiksi. Omaksi 
kirjanpitoyksiköksi muuttuminen lisäsi keskushallinnon tehtäviä ja vastuita.   

3. Vaikuttavuus 
 
3.1. Toiminnan vaikuttavuus 
 

Ulosotto toteuttaa omalta osaltaan oikeusturvapolitiikkaa. Ulosottolaitoksen 
suunnittelukauden 2016 - 2019 painopistealueina ovat rakenteiden ja työmenetelmien 
kehittäminen sekä harmaan talouden torjunta. 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 suunniteltiin kertomusvuonna erillisessä projektissa, jossa 
asetettiin sähköisen asioinnin tavoitetila ja määriteltiin palvelujen kuvaukset. Näiden 
avulla sähköisten palvelujen toteutus voidaan kilpailuttaa. Ulosoton 
asiointijärjestelmät rakennetaan yhteensopiviksi Kansallisen palveluväylän kanssa. 
Ulosotto hyväksyttiin kansallisen tulorekisterin hyödyntäjäksi. 

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 
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selviytymisen edistäminen ja kohtuulliset perimiskustannukset ovat osa oikeusturvan 
toteutumista. Myöhemmässä osassa toimintakertomusta (luvut 4 ja 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 2017. 

Ulosottolaitoksen henkilöstön valmiuksia tunnistaa ja selvittää harmaan talouden 
toimintaa kehitettiin kouluttamalla. Ulosoton erikoisperintätoimintaa toteutettiin 
taloudellisten resurssien mahdollistamassa laajuudessa. Erikoisperinnän 
tulostavoitteiden seurantaan kehitettiin vuonna 2016 uusi seurantamalli. Ulosotto on 
osallistunut aktiivisesti viranomaisyhteistyöhön harmaan talouden torjunnassa. 

Ulosottolaitos oli varainhoitovuonna mukana valmistelemassa talousrikollisuuden ja 
harmaan talouden torjunnan strategiaa. Ulosoton vastuulle annettiin kaksi 
torjuntastrategian toimenpideohjelman hankkeista. Ensimmäinen käsittelee 
varattomaksi todettujen yhtiöiden aiheuttamien ongelmien selvittämistä ja toinen 
rikoshyödyn poisottamisen tehostamista yhteistyössä esitutkinta- ja 
syyttäjäviranomaisten kanssa.  

Valtakunnanvoudinviraston oikeudellinen yksikkö käsitteli kertomusvuonna 30 
kantelua ja 33 hallinnollista vahingonkorvausvaatimusta. Tuomioistuinkäsittelyssä oli 
neljä vahingonkorvausvaatimusta ja oikeudenkäyntiasioihin annettiin 57 lausumaa. 
Oikeudellisen yksikön tulostavoitteena oli käsitellä kantelut laadukkaasti ja 
kohtuullisessa ajassa. Ratkaistujen kantelujen keskimääräinen käsittelyaika oli 
seitsemän kuukautta. Vahingonkorvausasioiden käsittelyaika oli viisi kuukautta. 
Kertomusvuonna alettiin julkaista sisäisillä intranet-sivuilla kiinnostavia tapauksia 
oikeudellisen yksikön käsittelemästä aineistosta. Ratkaisuista viestimisellä on 
tarkoitus parantaa toiminnan laatua ja yhdenmukaisuutta.  

 

3.2. Siirto- ja sijoitusmenojen vaikuttavuus 
 

Ulosottolaitoksessa siirtotalouden tuotot ja kulut olivat noin 741 000 euroa.  Summa 
sisältää konkurssilain soveltamisesta aiheutuneita menoja, saatuja korvauksia sekä 
niihin liittyviä arvonlisäveroveroja. 

4. Toiminnallinen tehokkuus 
 
Tässä luvussa kuvataan ulosottolaitoksen toiminnallista tuottavuutta ja 



 

7 
 

taloudellisuutta. Konkurssiasiamiehen toimiston osalta vastaavat tiedot on käsitelty 
erikseen luvussa 7. 

 

4.1. Toiminnan tuottavuus 
 
Oikeusministeriön vahvistamat tulostavoitteet on esitelty pääosin luvussa 5.  

Toiminnan tuottavuutta ja taloudellisuutta kuvaavat tulosmittarit ovat valtion 
talousarvioon sisältyviä valtakunnallisia tavoitearvoja. Näiden ja ulosottoviraston 
omien historiatietojen pohjalta on tulosneuvotteluissa sovittu kullekin virastolle omat 
numeeriset mittarit.  

Vielä 2000-luvun vaihteessa ulosoton tuottavuus oli keskimäärin tasolla 1600 
käsiteltyä asiaa / henkilötyövuosi. Ulosoton tuottavuus on kasvanut kuluneen 
kymmenen vuoden aikana huomattavasti. Tähän ovat syynä 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. 

Toiminnan tuottavuus 

  
Toteuma 
2014 

Toteuma 
2015 

Tavoite 
2016 

Toteuma 
2016 

Toteuma 
2016 / 

Tavoite 2016 

Toteuma 
2016 / 
Toteuma 
2015 

Tuottavuus (käsitellyt asiat 
/ htv) 

2 412  2 416  2 280  2 447  7,3 %  1,3 % 

Tuottavuutta laskettaessa htv‐luvussa ei ole erikoisperintää eikä puhelinpalvelua. Myös työllisyystyöntekijöiden 
osuus on poistettu. 

 
Vuonna 2016 ulosoton tuottavuus oli 2447 käsiteltyä asiaa henkilötyövuotta kohden. 
Vaikka käsiteltyjen asioiden määrä vähenikin edellisvuodesta, myös 
henkilötyövuosien toteuma oli edellisvuotta pienempi. Tuottavuutta laskettaessa 
henkilötyövuosissa huomioidaan ulosottovirastojen henkilötyövuositoteuma, pois 
lukien erikoisperinnän, puhelinpalvelun sekä työllisyystyöntekijöiden 
henkilötyövuodet. Tuottavuustavoite ylitettiin, sillä käsiteltyjen asioiden määrä 
vuoden aikana oli selvästi arvioitua korkeampi. Määrän arvioitiin putoavan 
henkilöstöresurssien vähenemisen takia noin 2,5 miljoonaan. Toteuma oli kuitenkin 
noin 2,65 miljoonaa käsiteltyä asiaa. Edellisvuoteen verrattuna tuottavuus kasvoi 1,3 
prosenttia. 
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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 

2014 
Toteuma 
2015 

Tavoite 
2016 

Toteuma 
2016 

Toteuma 2016 / 
Tavoite 2016 

Toteuma 2016 / 
Toteuma 2015 

Taloudellisuus (€ / 
käsitelty asia) 

37  37  37  37,5  1,4 %  1,4 % 

Kustannuksissa on huomioitu ulosottovirastot, Valtakunnanvoudinvirasto sekä virastojen yhteiset menot. 
Vuodesta 2016 alkaen yhteisiin menoihin lasketaan myös URA‐hanketoimisto. 

 

Toiminnan taloudellisuuden tavoite, 37 euroa käsiteltyä asiaa kohden, toteutui 
käytännössä vuonna 2016. Taloudellisuus oli lähes samalla tasolla kuin kahden 
edellisen vertailuvuoden aikana. Vaikka käsiteltyjen asioiden määrä laskikin 
edellisvuodesta lähes neljä prosenttia, tavoitteeseen päästiin, sillä myös toiminnan 
kustannukset olivat edellisvuotta noin kaksi prosenttia matalammat.  

Toiminnan taloudellisuutta voidaan arvioida myös laskemalla perityn euron 
kustannus. Kustannusta laskettaessa otetaan huomioon ulosottovirastojen sekä 
ulosottolaitoksen yhteiset menot sisältäen URA-hanketoimiston kustannukset. 
Erikoisperinnän perintätulos ja kustannukset on poistettu laskelmasta. 

Perityn euron kustannukset (brutto) 

  
Toteuma 
2014 

Toteuma 
2015 

Tavoite 
2016 

Toteuma 
2016 

Toteuma 2016 / 
Tavoite 2016 

Toteuma 2016 / 
Toteuma 2015 

Perityn euron 
kustannukset (brutto) 

0,09  0,09  0,10  0,09  ‐10,8 %  -0,9 % 

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

 
Perityn euron kustannukset vuonna 2016 olivat 0,09 euroa (brutto). Tavoitteeksi oli 
asetettu 0,10 euroa. Ulosoton perintätulos laski edellisvuodesta 1,8 prosenttia. Samaan 
aikaan myös toiminnan kustannukset pienenivät.  Perityn euron kustannus pysyi 
käytännössä vuosien 2014 ja 2015 tasolla. 

 

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 
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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 kertymä vuosina 2014 - 2016: 

Ulosottomaksutulokertymä vuosina 2014 ‐ 2016 (€) 

   2014  2015  2016  Muutos % 

Kotitaloudet  49 124 042  49 193 364  48 861 349  ‐0,7 % 

Elinkeinoelämä 23 046 774  22 844 727  23 282 859  1,9 % 

Muut  6 306 448  6 526 742  6 606 003  1,2 % 

Yhteensä  78 477 265  78 564 833  78 750 211  0,2 % 

 

 

Ulosottolaitoksen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma vuodelta 2016 
toteutettiin Kieku-järjestelmästä saatujen työajan kohdennustietojen, kustannustietojen 
sekä Uljas-järjestelmästä saatujen raporttien avulla. Kieku-järjestelmän työajan 
kohdennus oli virastoissa käytössä 1.10.2016 lukien.  

Aiempiin vuosiin verrattuna laskennassa on siirtynyt kustannuksia tukitoiminnoista 
erilliskustannuksiin laskennasta saatujen tietojen pohjalta. Täten kustannusvastaavuus-
laskelman menojen rakenne on muuttunut, mutta kokonaismeno- ja tulotaso ovat 
pysyneet entisellä tasolla. 

Aiempien vuosien laskelmat ovat oikeusministeriön Tarmo-järjestelmästä saatuja 
työajan kohdennustietoja, jotka perustuivat kaksi kertaa vuodessa toteutettuihin 
kahden viikon kohdennusjaksoihin. Vuoden 2016 laskenta on toteutettu Kieku-
järjestelmästä saatujen tietojen pohjalta tehdyillä laskelmilla, jotka perustuvat 
jatkuvaan päiväkohtaiseen työajan kohdennukseen. Loppuvuoden tietojen 
oikeellisuuteen liittyy kuitenkin Kieku-järjestelmän käyttöönoton alkuvaiheen 
teknisiin ongelmiin ja osaamispuutteisiin liittyvää epävarmuutta.  

Vuoden 2016 laskelmassa siirrettiin postimaksujen osuus yhteiskustannuksista 
erilliskustannuksiin.  Näiden osuus laskelmassa on noin 2,1 miljoonaa euroa.  
Poissaolojen ja jakamattomien työkustannusten osuus jaettiin tehtyjen työajan 
kohdennusten mukaisesti. 

Kustannusvastaavuudeksi vuonna 2016 saatiin 118 prosenttia, kun se edellisenä 
vuonna oli 115 prosenttia.  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma on esitetty liitteessä 18. 

 

4.4. Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus  
 
Ulosottolaitoksella ei ole ollut yhteisrahoitteista toimintaa vuonna 2016. 
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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 tunnusluvuista ne, joiden kohdalla on esitetty vahvistettu tavoite. 
Tulostavoitteista tuottavuus ja taloudellisuus on käyty läpi luvussa 4. 

Ulosottolaitoksen toimintaa numeroiden valossa kuvataan laajemmin virallisessa 
tilastojulkaisussa Ulosotto Suomessa, joka julkaistaan vuosittain maaliskuun aikana. 

5.1. Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet 
 

Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet 

  
Toteuma 
2014 

Toteuma 
2015 

Tavoite 2016 
(Velallisista 

arvio) 

Toteuma 
2016 

Toteuma 2016 / 
Tavoite (arvio) 

2016 

Toteuma 2016 
/ Toteuma 

2015 

Perintätulos (milj. €)  1 058  1 090  930  1 071  15,2 %  ‐1,8 % 

Saapuneet asiat (1000 
kpl) 

2 717  2 597  2 900  2 709  ‐6,6 %  4,3 % 

Käsitellyt asiat (1000 
kpl) 

2 828  2 746  2 500  2 641  5,6 %  ‐3,8 % 

Eri ulosottovelalliset 
lkm / vuosi 

536 047  540 422  543 500  550 345  1,3 %  1,8 % 

Uusien velallisten lkm / 
vuosi 

160 835  164 174  165 000  171 855  4,2 %  4,7 % 

 

Vuoteen 2015 saakka ulosoton perintätulos kasvoi vuosittain yhdeksän peräkkäisen 
vuoden ajan. Vuonna 2016 perintätulos oli pienestä laskusta (-1,8 %) huolimatta 
edelleen korkealla tasolla, 1,071 miljardia euroa. Valtiolle tästä summasta kertyi yli 
400 miljoonaa euroa ja loput tilitettiin muille velkojille. Lisäksi ulosottolaitoksen 
käyttömaksuina perittiin valtiolle asianosaisilta noin 78,8 miljoonaa euroa. 
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. Realisointien määrä pysyi edellisvuoden tasolla. Henkilöstömäärän 
väheneminen ja vaihtuvuus on jossain määrin vaikuttanut asunto-osakkeiden ja 
kiinteistöjen realisointiprosessien ruuhkautumiseen. 

Vireille tulevien asioiden määrään vaikuttavat taloustilanteen lisäksi erityisesti suurten 
velkojien, kuten Verohallinnon, perimistoimistojen sekä pankkien toimet ja perinnän 
rytmitys. Vuonna 2016 ulosottoon tuli vireille yli 2,7 miljoonaa asiaa, mikä oli noin 4 
prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.  

Ulosotossa käsiteltiin noin 2,65 miljoonaa asiaa, mikä on noin neljä prosenttia 
edellisvuotta vähemmän. Henkilöstöresurssien niukkeneminen näkyy käsiteltyjen 
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asioiden määrässä. Ulosotolle asetettu tavoite, 2,5 miljoonaa käsiteltyä asiaa kuitenkin 
saavutettiin. 

Ulosottovelallisten määrä jatkoi kasvuaan. Vuonna 2016 ulosotossa oli yli 550 000 eri 
velallista, mikä oli 1,8 prosenttia edellisvuotta enemmän. Vuoden 2016 lopulla 
Suomen taloudessa alkoi näkyä varovaisia merkkejä elpymisestä. Vie kuitenkin 
aikansa ennen kuin talouden kohentuminen vaikuttaa ulosottovelallisten määrään. 
Erityisesti pitkäaikaistyöttömyyden kasvu jo useamman vuoden ajan heijastuu myös 
ulosoton velallismääriin. Uusien velallisten lukumäärä kasvoi lähes viisi prosenttia 
edellisvuodesta. Uudella velallisella tarkoitetaan velallista, jolla ei ole ollut asioita 
vireillä ulosotossa vireilletuloa edeltävän vuoden aikana. Uusien velallisten osuus on 
tavallisesti noin kolmannes kaikista vuoden aikana ulosotossa olevista velallisista. 

 

Erikoisperinnän keskeiset tunnusluvut 

  
Toteuma 
2014 

Toteuma 
2015 

Tavoite 
2016 

Toteuma 
2016 

Toteuma 
2016 / 
Tavoite 
2016 

Toteuma 
2016 / 
Toteuma 
2015 

Erikoisperinnän perintätulos (milj. €)  18,5  29  20  25  25,0 %  ‐14,1 % 

Selvitettäväksi otetut velalliset  541  430  384  269  ‐29,9 %  ‐37,4 % 

Käsitellyt velalliset  586  584  384  642  67,2 %  9,9 % 

Erikoisperintään käsiteltäväksi otettu 
euromäärä (milj. €) 

212  148  90  102  13,7 %  ‐30,7 % 

 

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 vuosittainen vaihtelu käsiteltävien ja velkojille 
tilitettävien rahasaatavien määrissä. Vuonna 2016 erikoisperinnän perintätulos oli noin 
25 miljoonaa euroa, mikä on 14 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Toteuma oli 
kuitenkin neljänneksen tavoitetta suurempi.  

Erikoisperintään otettiin selvitettäväksi 269 velallista, mikä jäi tavoitetasosta. 
Käsiteltyjen velallisten määrä sen sijaan kasvoi selvästi vuodesta 2015 ja ylitti 
tavoitteen. Erikoisperintään käsiteltäväksi otettu euromäärä oli vuonna 2016 noin 102 
miljoonaa euroa, mikä on 14 prosenttia asetettua tavoitetta enemmän. Vuoteen 2015 
laskua oli kuitenkin 31 prosenttia. 
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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 
2014 

Toteuma 
2015 

Tavoite 
2016 

Toteuma 
2016 

Toteuma 
2016 / 
Tavoite 
2016 

Toteuma 
2016 / 
Toteuma 
2015 

Käsittelyaika keskimäärin, kk  7,1  6,9  7,5  7,4  ‐0,8 %  7,8 % 

Perintäprosentti asiamääristä1  52  47  44  47  6,4 %  ‐0,4 % 

Perintäprosentti rahamääristä1  50  50  44  50  14,1 %  0,4 % 

Maksamalla selviytyneet velalliset,%

ei 
vert.kel‐
poinen 

39,2     37,9     ‐3,3 % 

Osuus asioista, vireillä max 3kk2  52,5 %  50,6 %     51,9 %     2,7 % 

Osuus velallisista, vireillä max 3kk2  64,8 %  63,3 %     64,3 %     1,6 % 

Osuus velallisista, vireillä 2 vuotta 
tai enemmän 

3,8 %  3,8 %     3,6 %     ‐5,8 % 

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

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

 

Asioiden keskimääräinen käsittelyaika oli 7,4 kuukautta (6,9 kuukautta vuonna 2015), 
kun tavoitteeksi oli asetettu 7,5 kuukautta. Asetettu tavoite saavutettiin, mutta 
kokonaisuutena käsittelyaika on odotetusti kasvanut edellisvuodesta henkilöstömäärän 
vähentyessä. Tämä näkyy myös käsiteltyjen asioiden määrän laskuna.  

Perintäprosentit 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. Kuluneen kymmenen vuoden aikana asioista mitatut perintäprosentit 
ovat vaihdelleet 45 ja 52 välillä. Vuonna 2016 perintäprosentti asioista oli noin 47, 
mikä vastaa edellisvuoden tasoa. 

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. Vuonna 2016 perintäprosentti 
rahasaatavista oli noin 50. Laskennassa on huomioitu perintätulokseen kuuluvat, 
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realisointien yhteydessä pantinhaltijoille tilitetyt varat sekä eräitä manuaalisesti 
tilastoituja sakkoasioita. 

Toiminnan tehokkuutta ei kuitenkaan voida arvioida pelkästään perintäprosenteilla.  
Erityisesti raha- mutta myös asiamäärillä mitattujen saatavien perintäprosenttiin voi 
vaikuttaa satunnaisvaihtelu. Jonakin vuonna esimerkiksi yksittäinen, suuri vireille 
tullut rahasaatava voi muuttaa perintäprosenttia.  

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 
ja 2016 noin 38 – 39 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. Molemmat tunnusluvut nousivat vuodesta 2015 vuoteen 2016. 
Asioiden vireilläoloista 52 ja velallisten vireilläoloista 64 prosenttia saatiin päätökseen 
kolmen kuukauden kuluessa vireilletulosta.  Vähintään kaksi vuotta ulosotossa 
yhtäjaksoisesti olleiden velallisten osuus laski hieman vuoden 2015 3,8 prosentista 
vuoden 2016 3,6 prosenttiin. 

6. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen 
 
Ulosottolaitoksen henkilöstön määrää sopeutettiin aleneviin määrärahakehyksiin 
jättämällä osa varainhoitovuonna avoimeksi tulleista viroista täyttämättä. 
Henkilötyövuositoteuma laski vuoden 2015 tasosta 47 henkilötyövuodella.  

Rakenneuudistuksen edellyttämiin henkilöstörakenteen muutoksiin valmistauduttiin 
täyttämällä virkoja vain määräajaksi vuoden 2018 loppuun. Määräaikaisten 
viranhaltijoiden määrä on kasvanut edellisvuodesta.  

Ulosottolaitoksen henkilöstön ammatillisia valmiuksia vahvistettiin koulutuksella. 
Varainhoitovuoden painopistealueita olivat muutokseen valmistautuminen, 
toimintatapoja yhtenäistävä koulutus ja Kieku-järjestelmän käyttöönotto. 
Ulosottohenkilöstön erikoistumista ja vaativan perinnän osaamista edistettiin mm. 
yritysperintään, erikoisperintään ja realisointiin liittyvillä koulutusteemoilla.  

Valtakunnanvoudinvirasto järjesti vuoden aikana 17 valtakunnallista 
koulutustilaisuutta. Näihin tilaisuuksiin osallistui kaikkiaan 1 273 henkilöä. Lisäksi 
henkilöstö osallistui muun muassa Kieku-koulutustilaisuuksiin.  

VM Baron vuotuinen työtyytyväisyyskysely tehtiin. Työtyytyväisyysindeksi oli 
hienoisesti noussut tasolle 3,68 (3,45). 
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Tiedot kirjanpitoyksikön henkisten voimavarojen hallinnasta ja kehittymisestä ovat 
liitteessä 19. 

7. Konkurssiasiamiehen toimisto 
 

7.1. Johdon katsaus 
 
Vuoden 2016 orastava myönteinen taloudellinen kehitys on perustunut pitkälti 
kotimaiseen kysyntään, erityisesti yksityiseen kulutukseen. Lisäksi 
rakennusinvestoinnit ovat lisääntyneet. Konkurssi- ja yrityssaneerausmenettelyiden 
määrät ovatkin edelleen laskusuunnassa.  Merkittävää konkurssien vähenemistä on 
ollut esimerkiksi rakentamisen ja kaupan alalla. Kesällä 2016 alkoi kuitenkin 
esimerkiksi Anttila Oy:n konkurssi, joka on laajuutensa ja erityispiirteidensä vuoksi 
toimistolle merkittävä valvontatehtävä. 

Konkurssiin asetettujen velallisten määrä on vähentynyt vuodesta 2014 lukien. 
Vuonna 2016 uusia konkurssimenettelyjä alkoi 6,3 prosenttia edellistä vuotta 
vähemmän. Aloitettujen yrityssaneerausmenettelyjen määrä on myös vähentynyt 
vuodesta 2014 lukien. Vuonna 2016 menettelyiden määrä laski 10,3 prosentilla 
vuoteen 2015 verrattuna. 

Konkurssiasiamiehen toimiston valvonnassa oli 31.12.2016 yhteensä 3 256 
konkurssia, joista 475 menettelyä on julkisselvityksessä (14,6 %). Konkurssi- ja 
julkisselvitysmenettelyt kestävät vireillä olevien rikos- ja siviiliprosessien johdosta 
usein vuosia, mikä on osaltaan pitänyt konkurssiasiamiehen toimistossa käsiteltävien 
asioiden määrän korkeana.  

Julkisselvitys muodostaa keskeisen ja käytännössä tehokkaan tavan puuttua 
konkursseissa esille tuleviin väärinkäytöksiin. Julkisselvitys on ollut joustava väline 
monenlaiseen selvitystyöhön. Vuoden 2016 aikana ei ole tullut aiempien vuosien 
tapaan vireille konkursseja, joissa julkisselvitys olisi ollut tarpeen ympäristöriskien 
torjumiseksi. Erityistarkastusten suorittamiseen osoitetut määrärahat ovat riittäneet 
asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen.  

Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaan vahvistettiin strategia ja 
toimintaohjelma vuosille 2016 – 2020. Konkurssiasiamies on mukana erityisesti 
kahdessa hankkeessa. Esitutkintaviranomaiset, Valtakunnansyyttäjänvirasto, 
Verohallinto sekä konkurssiasiamies luovat toimintamallin, jolla varmistetaan 
rikosvastuun optimaalinen kohdentuminen, lyhennetään rikosprosessin kestoa ja 
turvataan viranomaisten yhteistyö. Tilannekuvatoiminnon käynnistyttyä 
konkurssiasiamies tulee raportoimaan omalta sektoriltaan talousrikollisuuden 
ajankohtaisista ilmiöistä. 

Toimiston valvontatyöhön liittyvien ydintoimintojen hoitaminen perustuu pitkälti 
Kosti-tiedonhallintajärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen. Järjestelmä on 
toiminut vakaasti ja tuotantokatkoilta on vältytty. Kostin merkitys konkurssi- ja 
yrityssaneerausmenettelyiden asianosaisille tulee edelleen kasvamaan järjestelmää 
koskevan sääntelyn myötä, mikä korostaa järjestelmän tietotekniselle luotettavuudelle 
asetettavia vaatimuksia. 
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Konkurssiasiamies on jäsenenä oikeusministeriön 14.10.2015 asettamassa työryh-
mässä, joka julkaisi 27.6.2016 ensimmäisen osamietintönsä Uudelleenlaaditun mak-
sukyvyttömyysasetuksen edellyttämät lainsäädäntömuutokset (Mietintöjä ja lausuntoja 
31/2016). Työryhmä valmistelee parhaillaan konkurssilakiin tarvittavia muita 
muutoksia. Tarkoituksena on tehdä ehdotukset ainakin menettelyn yksinkertaistami-
sesta ja ympäristövastuiden asemasta konkurssissa.  Toimikausi päättyy 31.10.2017. 

Konkurssiasiamiehen toimiston yhteiskunnallisten ja toiminnallisten tavoitteiden to-
teuttaminen on edennyt suunnitellusti, ja tulosneuvottelussa vuodelle 2016 asetetut 
keskeiset tavoitteet saavutettiin. 

 

7.2. Toiminnallinen tuloksellisuus ja tehokkuus 
 
Konkurssiasiamiehen toimiston menot ovat kehittyneet seuraavasti: 

KAM: Toimintamenot 2012 ‐ 2016 (1000 €) 

   2012  2013  2014  2015  2016 

Palkat  778  790  820  862  868 

Muut menot  901  984  1 096  1 014  1 045 

Yhteensä  1 679  1 774  1 916  1 876  1 913 

Tulot  ‐96  ‐112  ‐195  ‐140  ‐277 

Menot (netto)  1 583  1 662  1 721  1 736  1 636 

Huom: Vuoden 2016 tuloihin sisältyy TEM:ltä peritty palkkaosuus ym. 

 

Vuoden 2016 toteutuneet menot olivat 1 636 619 euroa alittaen budjetin 112 380 
eurolla. Edelliseen vuoteen verrattuna menot vähenivät peräti 99 182 euroa (- 5,7 %). 
Tämä johtui pääasiassa siitä, että työ- ja elinkeinoministeriö vastasi yhden 
virkamiehen palkkakustannuksista vuoden 2016 loppuun asti. 

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 

Konkurssiasiamiehen toimiston uusi työjärjestys tuli voimaan 1.6.2016 lukien. Esitys 
ratkaisuvaltaa koskevan sääntelyn uudistamiseksi jätettiin oikeusministeriölle.  
Toimiston työprosessien kehittäminen aloitettiin. Julkisselvitystä ja muita keskeisiä 
työprosesseja koskevien menettelyohjeiden valmistelu aloitettiin.  

Vuodelle 2016 suunniteltu Kostin kehittämisversion testaus ja käyttöönotto siirtyi 
toimittaja-yhtiöistä johtuen vuodelle 2017, ja järjestelmän jatkokehittämiseen 
suunnitellut varat jäivät osin käyttämättä. Kostin käytön säätämistä pakolliseksi ja 
käytön maksullisuutta käsitellään oikeusministeriön konkurssityöryhmässä, jonka 
toimikausi jatkuu 31.10.2017 saakka. 
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7.3. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus, tuotokset ja laadunhallinta 

 
Konkurssien ja yrityssaneerausten määrä on kehittynyt seuraavasti: 
 

KAM: Konkurssit 2012 ‐ 2016 

   2012  2013  2014  2015  2016 

Hakemukset  2 956  3 131  2 954  2 574  2 408 

Asetettu  2 094  2 245  2 182  1 933  1 812 

Peruuntunut     82  75  58  50 

Rauennut  1 200  1 222  1 396  1 424  1 163 

Loppukokous  469  589  688  694  669 

Vireillä     3 720  3 678  3 415  3 256 

 

KAM: Yrityssaneeraukset 2012 ‐ 2016 

   2012  2013  2014  2015  2016 

Hakemukset  515  571  511  494  440 

Aloitettu  326  382  343  329  295 

Lakannut     159  147  153  128 

Ohjelma 
vahvistettu 

220  183  222  185  183 

Toiminnan keskeisenä tavoitteena on, että taloudellisten väärinkäytösten tekemis- ja 
hyötymismahdollisuudet ovat vähentyneet. 
 

KAM: Julkisselvitykset 2012 ‐ 2016 

   2012  2013  2014  2015  2016 

Aloitettu  91  92  62  59  59 

Lopputilitys  37  39  38  58  49 

Vireillä kpl  387  440  464  465  475 

Vuonna 2016 aloitettiin 59 uutta julkisselvitystä, mikä vastaa asetettua tavoitetta ja 
viime vuosina toteutunutta määrää. Vireillä on 475 julkisselvitystä, mikä on 14,6 % 
kaikista vireillä olevista konkursseista. 

  
KAM: Velallisen ja konkurssipesän hallinnon tarkastukset 2012 ‐ 2016 

   2012  2013  2014  2015  2016 

Velallinen  98  85  70  62  60 

Kirjanpito  34  27  26  17  27 

Konkurssipesä  10  12  24  36  32 

Yhteensä kpl  142  124  120  115  119 

Talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjuntaan lisätalousarviossa myönnetyt 
varat otettiin huomioon erityistarkastusten toteuttamisessa vuonna 2016. Velallisen 
toiminnan erityistarkastuksia ja kirjanpidon loppuun saattamisia tehtiin 87 ja 
konkurssipesien hallinnon tarkastuksia 32. Tarkastuspäätöksiä tehtiin yhteensä 119, 
mikä lähes vastaa asetettua 120 tarkastuksen tavoitetta. 

Konkurssiasiamiehen toimisto osallistui aktiivisesti konkurssi- ja yrityssaneeraus-
lainsäädännön uudistamistyöhön. Kansainvälinen yhteistyö oli aktiivista.  

Konkurssilain muutosten arviointi jatkuu työryhmän toimikauden loppuun 31.10.2017 
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saakka. Konkurssiasiamiehen toimisto on laatinut muistion havaitsemistaan 
keskeisimmistä lainmuutostarpeista, jotka tullaan käsittelemään työryhmässä.  

 

7.4. Talous- ja tilinpäätösanalyysi 
 

Konkurssiasiamiehen toimisto siirtyi 1.10.2016 lukien kirjanpidollisesti osaksi 
ulosottolaitoksen kirjanpitoyksikköä. Henkilöstö- ja taloushallintoasioiden 
käyttöönottoon perehtyminen vaati huomattavaa ajankäyttöä.  

Kieku-järjestelmästä saatavien taloushallinnon raporttien hyödyntäminen on 
alkuvaiheessa. Erityistarkastuskustannusten ja julkisselvityskulujen takaisinperinnän 
hoitaminen myyntilaskuina osoittautui aikaa vieväksi. Julkisselvityskulujen 
manuaalisesta maksatuksesta siirryttiin suunnitellusti sähköisen Rondo-järjestelmän 
käyttämiseen. 

 
KAM: Julkisselvitysten kustannukset 2012 ‐ 2016 

   2012  2013  2014  2015  2016 

Kulut brutto 1 000 €  258  418  607  597  693 

Takaisinperintä  43  65  17  99  60 

Kulut netto alv 0 %  215  353  590  498  633 

Velkojille 1 000 €  413  786  292  806  833 

 
KAM: Erityistarkastusten kustannukset 2012 ‐ 2016 

   2012  2013  2014  2015  2016 

Kulut brutto 1 000 €  694  769  904  801  851 

Takaisinperintä  96  112  192  138  192 

Kulut netto alv 0 %  598  657  712  663  659 

Perintä %  13,8  14,6  21,2  17,2  22,6 

Julkisselvitysten kustannukset eivät sisälly toimiston määrärahoihin, vaan ne makse-
taan erillisestä arviomäärärahasta. Julkisselvityskustannuksia maksettiin yhteensä 
693 208 euroa ja perittiin takaisin 59 936 euroa, jolloin nettokustannukset olivat 
633 272 euroa. Määrä ylittää ennakoidun määrän, mutta pysyy momentin puitteissa. 

Erityistarkastusmenot muodostivat pääosan toimiston muut palvelut -menoista, joihin 
oli budjetoitu yhteensä 830 000 euroa. Erityistarkastusten takaisinperintätavoite oli 
120 000 euroa, joten erityistarkastusten nettobudjetti on 710 000 euroa. 
Erityistarkastusten toteutuneet nettokustannukset olivat 658 626 euroa, mikä alittaa 
budjetoidun määrän 51 374 eurolla. Konkurssipesiltä saatiin perittyä kustannuksista 
takaisin 192 268 euroa, mikä on suurempi osuus kuin koskaan aiemmin (22,6 %).  

Konkurssiasiamiehen toimiston toimintamäärärahat vuodelle 2016 olivat 
lisätalousarviossa myönnetyn 50 000 euron jälkeen 1 749 000 euroa. Toteutuneet 
menot olivat 1 636 619 euroa, joten budjetti alitettiin 112 381 eurolla. Momentin 
keskitetysti maksettavat menot huomioitiin ulosottolaitoksen tulossopimuksessa. 
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7.5. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen 

Työjärjestyksen 1.6.2016 voimaan tulleella uudistamisella selkeytettiin toimivalta- ja 
vastuukysymyksiä. 

Henkilöstön ammattitaidon ylläpitämisestä ja kehittämisestä huolehdittiin 
järjestämällä mm. ruotsin ja englannin kielen kurssit. Henkilöstö osallistui lisäksi 
useisiin toimialan koulutustilaisuuksiin.  

Työtyytyväisyyskysely VMBaro toteutettiin toukokuussa 2016. Työtyytyväisyys oli 
kohonnut tasolle 3,43; vuonna 2015 tulos oli 3,15.  

Tiedot kirjanpitoyksikön henkisten voimavarojen hallinnasta ja kehittymisestä ovat 
liitteessä 19. 

 

7.6. Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma 

Konkurssiasiamiehen toimiston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaa on arvioitu 
valtiovarain controller -toiminnon laatimaa suppeaa sisäisen valvonnan ja 
riskienhallinnan viitekehikkoa soveltaen.  

Sisäisen valvonnan arvioidaan toimivan konkurssiasiamiehen toimiston toiminnan 
laajuuteen ja laatuun sekä riskeihin nähden asianmukaisesti.  

Valvontatyön tehokas ja tuloksellinen hoitaminen perustuu osaavan ja kokeneen 
henkilöstön työpanokseen. Mahdollisiin henkilövaihdoksiin varautuminen edellyttää 
niin sanotun hiljaisen tiedon ja kokemuksen siirtämistä ja säilyttämistä sekä vireillä 
olevien toiminta- ja työprosessien kehitystyön onnistumista. 
 
Kosti-tiedonhallintajärjestelmän merkitys valvontatyössä sekä konkurssi- ja 
yrityssaneerausmenettelyiden asianosaisille tulee edelleen kasvamaan järjestelmää 
koskevan sääntelyn myötä, mikä korostaa järjestelmän tietotekniselle luotettavuudelle 
asetettavia vaatimuksia sekä suunniteltujen kehittämishankkeiden toteuttamista. 

 

8. Tilinpäätösanalyysi 

Ulosottolaitos muodostui omaksi kirjanpitoyksiköksi 1.10.2016 Kieku -järjestelmän 
käyttöönoton kanssa samaan aikaan.  Aiemmin sekä ulosotto että konkurssiasiamiehen 
toimisto kuuluivat oikeusministeriön kirjanpitoyksikköön.  Näiden muutosten vuoksi 
vertailutietoja edelliseen vuoteen ei ole käytettävissä.  

Kirjanpitoyksikön tilinpäätökseen liittyvät lisätiedot ja liitteet on kuvattu luvussa 12. 
 

8.1. Rahoituksen rakenne 

Ulosoton momentille 25.20.01 myönnettiin vuodelle 2016 määrärahaa yhteensä 
110 922 000 euroa (103 723 000 euroa vuonna 2014). Määrärahaan sisältyi 3 001 000 
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euroa lisäystä sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon määrärahoihin, 5 384 000 
euroa valtiovarainministeriön myöntämää rahoitusta URA-ICT -hanketta varten sekä 
1 300 000 euroa harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaan varattua 
määrärahaa.  II:ssa ja III:ssa lisätalousarviossa vuoden 2016 kehyksestä vähennettiin 
yhteensä 822 000 euroa, joten lopulliseksi määrärahakehykseksi muodostui 
110 100 000 euroa. 

Ulosoton rakenneuudistushankkeelle (URA) myönnetyn kolmevuotisen määrärahan 
osuus oli 5,384 miljoonaa euroa vuonna 2016.  Tämän lisäksi ulosotto sitoutui 
rahoittamaan omalla rahoituksellaan rakenneuudistusta.  Oman rahoituksen osuus 
URA -hankkeelle oli vuonna 2016 yhteensä 1,219 miljoonaa euroa. 

Ulosottolaitoksella on ollut käyttöoikeus muutamiin oikeusministeriön 
talousarviotileihin, jotka ovat arviomäärärahatilejä. 25.01.20.3 talousarviotilille (muut 
erityismenot) kirjataan ulosottolaitoksen maksettavista vahingonkorvauksista 
aiheutuneet menot, joita vuonna 2016 oli kaikkiaan 98 290 euroa.  Talousarviotilille 
25.10.50.5 (konkurssilain mukaisten julkisselvittäjien ja pesänhoitajien palkkiot sekä 
julkisselvityksestä aiheutuvat muut konkurssimenettelyn menot) kertyi 
konkurssiasiamiehen toimistosta käyttöä kaikkiaan 770 592 euroa. 

Työvoimavaroin palkattujen talousarviotiliä 32.30.51.07 käytettiin yhteensä 82 474 
euroa vuonna 2016.   

Arvonlisäveromenoja maksettiin kaikkiaan 3,4 miljoonaa talousarviotilille 25.01.29. 

Ulosottomaksuille vuoden 2016 talousarviossa esitetty arvio oli 71,5 miljoonaa euroa 
ja III:ssa lisätalousarviossa tavoitetta nostettiin 2,5 miljoonalla 74 miljoonaan euroon.  
Tämä tavoite ylitettiin noin 4,75 miljoonalla eurolla, kun ulosottomaksutuloja kertyi 
kaikkiaan 78,75 miljoonaa euroa.   

Talousarviotilille 12.25.10 (tuomioistuintulot) kertyi kaikkiaan 98 307 euroa 
tiedoksiannoista ja kaupanvahvistuksista. Oikeusministeriön hallinnonalan muihin 
tuloihin talousarviotilille 12.25.99 kertyi 233 765 euroa ja muihin sekalaisiin tuloihin 
53 823 euroa talousarviotilille 12.39.10. 
 

8.2. Talousarvion toteutuminen 

Ulosottolaitoksen muille tulomomenteille kirjattavat kokonaistulot vuonna 2016 olivat 
yhteensä 79,1 miljoonaa euroa, josta ulosottomaksujen osuus oli 78,7 miljoonaa euroa 
ja tiedoksianto- ja kaupanvahvistusmaksujen sekä muiden tulojen osuus 0,4 miljoonaa 
euroa. Kaikkiaan ulosottomaksutulot pysyivät edellisen vuoden tasolla ja nousua oli 
0,2 prosenttia.   

Ulosottomaksutulojen osuus oli 90,9 (85,7) prosenttia ulosottovirastojen menoista ja 
7,4 (7,2) prosenttia peritystä euromäärästä.  

Menoarviotileille (pl. arviomäärärahatilit) menoja kirjattiin 100,8 miljoonaa euroa. 
Käytettävissä oli aiemmilta vuosilta siirtyvien määrärahojen kanssa 121,8 miljoonaan 
euroa. Tilikaudelta siirtyväksi määrärahaksi ulosottolaitokselta jäi 9,4 miljoonaa 
euroa.  Tästä summasta oli URA-hankerahoituksen siirtyvän rahoituksen osuus 4,8 
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miljoonaa euroa ja aiempien vuosien siirtyvien erien määrä 11,6 miljoonaa euroa. 
Yhteensä ulosottolaitoksen siirtyvät määrärahat olivat vuodenvaihteessa 20,9 
miljoonaa euroa. 

Ulosottovirastojen toimintamenot vuonna 2016 olivat 86,6 (88,7) miljoonaa euroa. 
Menojen vähenemiseen vaikuttivat muun muassa eläkkeelle jäävien henkilöiden 
virkojen täyttämättä jättäminen, henkilösivukulujen pieneneminen, URA-hankkeeseen 
liittyvien it-hankkeiden viivästyminen, palvelujen ostojen, vuokra-  sekä it-menojen 
väheneminen.  

Ulosoton yhteisellä yksiköllä tietohallinto- sekä valtion talous- ja henkilöstöhallinnon 
menot, postimaksut sekä muut keskitetysti maksetut menot olivat noin 8,5 (9,6) 
miljoonaa euroa. Vähennystä oli it-järjestelmiin liittyvissä palvelujen ostoissa.  

Valtakunnanvoudinviraston toimintamenot olivat 2,2 (2,4) miljoonaa euroa vuonna 
2016. Menojen vähenemiseen vaikutti URA-hankkeeseen palkatun henkilöstön 
siirtyminen ulosottolaitoksen yhteiselle yksikölle.  

URA-hankkeeseen käytettiin vuonna 2016 1,7 miljoonaa euroa.  Suurimmat 
kustannuserät muodostivat it-menot 0,8 miljoonaa euroa ja henkilökunnan palkat 0,4 
miljoonaa euroa ja palvelujen ostot 0,4 miljoonaa euroa. 

Konkurssiasiamiehen toimiston toimintamäärärahojen käyttö oli 1,6 miljoonaa euroa, 
kun se edellisenä vuonna oli 1,7 miljoonaa euroa.  
 

8.3. Tuotto- ja kululaskelma 

Toiminnan tuotot olivat kaikkiaan 79,4 miljoonaa euroa. Suurimman osan tuotoista 
muodostivat maksullisen toiminnan tuotot, joiden määrä oli kaikkiaan 78,8 miljoonaa 
euroa. Muita toiminnan tuottoja kertyi muun muassa yhteistoiminnan korvauksista 
valtion virastoilta ja laitoksilta sekä konkurssipesien hallinnon valvonnasta 
tarkastuskustannusten korvauksina. 

Ulosottolaitoksen toiminnan kuluista henkilöstökulut olivat suurin kuluerä 77,4 
prosentin osuudella.  Palvelujen ostojen osuus oli 13,3 prosenttia ja vuokrien 7,3 
prosenttia.  Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osuus oli 1 prosentti samoin kuin 
muiden kulujen osuus.  

Henkilöstökulujen osuus oli 76,9 miljoonaa euroa. Henkilöstökuluihin sisältyvät 
palkat, palkkiot, lomapalkkavelan muutos sekä henkilösivukulut. Lomapalkkavelka 
väheni 1,9 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta.  

Palvelujen ostoihin sisältyy esimerkiksi posti-, puhelin- ja tietoliikennepalveluja, it-
palvelujen ostoja, talous- ja henkilöstöpalvelujen ostoja, työterveyshuollon palveluja, 
kiinteistö-, ravitsemis- ja muita asiantuntijapalveluja. Palvelujen ostoihin käytettiin 
kaikkiaan 13,2 miljoonaa euroa vuonna 2016. 

Vuokrien osuus kirjanpitoyksikön kuluista oli 7,3 miljoonaa euroa.  Suurin osa 
vuokramenoista on toimi- ja kokoustilojen vuokria.  Laite- ja kuljetusvälineiden 
vuokrien osuus oli noin 121 500 euroa. 
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Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostoihin kului 0,9 miljoonaa euroa. Tähän 
ryhmään kuuluvat myös lämmitykseen, sähköön ja veteen liittyvät maksut, joita oli 
yhteensä noin 250 000 eurolla.  Loput hankinnat liittyivät toimistotarvikkeisiin, 
vähäisiin koneisiin ja kalusteisiin sekä aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin. 

Poistojen määrä oli 85 506 euroa vuonna 2016.  Suurin osa poistoista kohdistui atk-
järjestelmiin.  Lisäksi poistoja tehtiin koneista ja kalusteista. 

Sisäiset kulut ovat yhteistoiminnan kustannusten korvauksia valtion virastoilta ja 
laitoksilta ja niitä kertyi kaikkiaan 23 524 euroa. 

Rahoitustuotot ja -kulut sisältävät korot euromääräisistä veloista ja muita 
rahoituskuluja. Kaikkiaan tällaisia kuluja oli 12 906 euroa. 

Satunnaisia tuottoja kertyi muun muassa vahinkovakuutuskorvauksista ja muista 
tuotoista kaikkiaan 6 880 euroa.  Satunnaiset kulut muodostuvat talousarviotilille 
25.01.20.3 kirjattavista vahingonkorvauksista ja muista maksetuista korvauksista 
yhteensä 85 804 euroa. 

Siirtotalouden tuotot ja kulut olivat noin 741 000 euroa.  Summa pitää sisällään 
konkurssilain soveltamisesta aiheutuneita menoja, saatuja korvauksia sekä niihin 
liittyviä arvonlisäveroja. 

Tuotot veroista ja pakollisista maksuista sisältää 532 euron arvosta perittyjä 
arvonlisäveroja ja 3,36 miljoonalla eurolla suoritettuja arvonlisäveroja. 

Ulosottolaitoksen kirjanpitoyksikön kulut olivat kertomusvuonna 24,1 miljoonaa 
euroa tuottoja suuremmat.  Toiminnan tuotoilla katettiin 80 prosenttia toiminnan 
kuluista vuonna 2016. 
 

8.4. Tase 
 

Ulosottolaitoksen taseen loppusumma oli kertomusvuonna 104,5 miljoonaa euroa. 

Vastaavaa puolella taseessa on käyttö- ja pitkäaikaisiin sijoituksiin sekä 
rahoitusomaisuuteen liittyviä eriä. Vaihto-omaisuutta ei ulosottolaitoksella ole. 

Käyttöomaisuuden ja muiden pitkäaikaisten sijoitusten yhteismäärä oli 220 573 euroa, 
josta kalusteiden osuus oli 88 245 euroa ja itse teetetyn atk-ohjelmiston osuus 132 328 
euroa. Poistoja näistä tehtiin kaikkiaan 85 506 eurolla laaditun poistosuunnitelman 
mukaisesti. 

Lyhytaikaisten saamisten määrä oli vuoden lopussa 2 354 399 euroa, josta 
myyntisaamisia oli 8 481 euroa, siirtosaamisia 778 356 euroa ja 1 567 562 euroa 
muita lyhytaikaisia saamisia. 

Rahoissa, pankkisaamisissa ja muissa rahoitusvaroissa oli vuoden lopussa 
kirjanpitoyksikön tulotilillä -3 euron saldo, joka muodostui vuoden vaihtuessa 
saldoksi jääneestä pankkipalvelumaksusta.  Muissa rahoissa ja pankkisaamisissa oli 
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ulosoton vieraitten varojen erillisillä ulosottovarojen pankkitileillä olevat varat 
yhteissummaltaan 101 951 130 euroa. 

Vastattavaa puolella taseessa on valtion omaan pääomaan ja lyhytaikaiseen vieraaseen 
pääomaan liittyviä eriä, joita ovat muun muassa valtion hoitoon jätettyjä vieraita 
pääomia, ostovelkoja, kirjanpitoyksiköiden välisiä tilityksiä, edelleen tilitettäviä eriä 
sekä siirtovelkoja.  

9. 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 
omalta osaltaan varmistaa ja edistää toiminnan ja talouden laillisuutta, tuloksellisuutta 
sekä tarkoituksenmukaisuutta. 

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisuuden ja riittävyyden arviointi 
ulosottolaitoksessa vuodelta 2016 toteutettiin tulosohjauksen yhteydessä tehdyn 
valtakunnallisen ja virastokohtaisten riskiarvioiden ja vuositarkastuksiin perustuvien 
tarkastushavaintojen sekä muun toiminnan yhteydessä tehtyjen havaintojen 
perusteella. Havainnoista raportoitiin virastojen johdolle tulosneuvottelujen yhteisessä 
osuudessa.  

Ulosottolaitoksen merkittävimmät riskit liittyvät rakenneuudistushankkeessa tehtäviin 
organisaatiota ja työn sisältöä koskeviin ratkaisuihin sekä niiden heijastevaikutuksiin 
henkilöstön hyvinvoinnissa ja tuloksellisuudessa. Näihin tulee kiinnittää jatkuvaa 
huomiota rakenneuudistushankkeen suunnittelussa ja siihen liittyviä toimia 
toteutettaessa. Työhyvinvointityöryhmän mukana oleminen hankkeessa sekä 
henkilöstöjärjestöjen kuuleminen ovat olleet esimerkkejä keinoista, joilla riskiä on 
pyritty 2016 hallitsemaan.   

Tietotekniikan hyödyntämisellä on suuri merkitys ulosottolaitoksen toiminnassa jo nyt 
ja sen merkitys on kasvamassa entisestään rakenneuudistuksen edetessä. Tältä osin on 
varmistettava järjestelmien hyvä ja käyttäjäystävällinen toiminnallisuus sekä 
tietoturvan riittävä taso. Tietoteknisessä kehittämisessä ja uudistuksissa on 
varmistettava myös kustannusriskien hallinta. Tietoteknisen henkilökunnan saatavuus 
on osoittautumassa rajalliseksi ja tästä voi aiheutua hankeaikatauluun paineita. 
Tietojärjestelmien uusimiseen on haettu osaamista sekä lisäämällä omaa henkilöstöä, 
että käyttämällä ulkoisia asiantuntijoita. Tietoturvariskit ja niiden hallintakeinot ovat 
olleet toiminnassa esillä. Virkamiesten omaan toimintaan ja tilaturvallisuuteen sekä 
asiakaskäynteihin liittyvät tietoturvariskit on pyritty huomioimaan mahdollisimman 
hyvin.  

Vuoden 2016 aikana ulosottolaitoksesta muodostui oma kirjanpitoyksikkö, Kieku-
järjestelmä otettiin käyttöön ja henkilöstöhallinnon toiminnot keskitettiin 
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Valtakunnanvoudinvirastoon. Näiltä osin on pyritty varmistamaan toiminnan 
käynnistämisvaiheessa niiden hyvä toimivuus ja tunnistamaan mahdolliset riskit.  

Ulosottovirastot toteuttavat omalta osaltaan suunnitelmallista, jatkuvaa ja 
järjestelmällistä laadunvarmistusta, sisäistä valvontaa sekä riskienhallintaa. Näiden 
käytännön toimivuutta varmistetaan Valtakunnanvoudinviraston toimittamien 
vuositarkastuksien yhteydessä.  

Ulosottolaitoksen resurssit ovat niukkenemassa ja tämä vaikuttaa tulevan toiminnan 
suunnitteluun ja organisointiin. Ulosoton rakenneuudistushankkeessa otetaan 
huomioon nämä asiat ja niihin mahdollisesti sisältyvät riskit. Toiminnan on oltava 
suunnitelmallista ja hyvästä toiminnallisuudesta on varmistuttava jatkuvasti.  
Resurssien kohdentamista on harkittava tarkoin jo ennen rakenneuudistuksen myötä 
tapahtuvaa suurempaa muutosta. Henkilöstön motivaation säilyttäminen ja hyvä 
työkyky sekä osaamisen säilyttäminen ja kehittäminen ovat muutosjohtamisen 
keskeisiä tavoitteita. Muutostilanteessa avoin viestintä korostuu. Tältä osin toimintaa 
onnistuttiin parantamaan. Tämän lisäksi ulosottovirastojen sisäisestä tiedonkulusta on 
huolehdittava paikallisesti. Vuosittaiset tulosneuvottelut ovat muodostaneet hyvän 
keinon resurssien kohdentamiseen ottaen huomioon myös paikalliset erityistarpeet. 
Tulosneuvotteluprosessia kehitettiin vuonna 2016 merkittävästi. 

Toiminnan suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus ovat arvioinnin mukaan 
ulosottolaitoksessa kehittyneet uuden tulosohjausmallin myötä. Tulosohjauksen 
kehittämistä on edelleen jatkettava. Riskien tunnistamiseen, riskien arviointiin ja 
riskien hallintaan on virastoissa kiinnitetty huomiota ja tämä edellyttää jatkuvaa 
toiminnan tarkastelua eri näkökulmista.  

Toimintatapojen yhtenäisyyteen, tasalaatuisuuteen ja etupainotteisuuteen on 
kiinnitetty huomiota ja edistymistä on tapahtunut. Näihin seikkoihin on edelleen syytä 
kiinnittää huomiota. Toimitilojen ja toimipaikkojen työturvallisuutta parannettiin 
suunnitelmallisesti, mutta joiltakin osin ne vaativat edelleen parannuksia.  

Henkilöstöä jää edelleen lähivuosina eläkkeelle runsaasti. Ikääntyvienkin 
koulutuksesta huolehtiminen, jaksamisen ylläpitäminen ja työhyvinvointiin 
panostaminen on hyvin tärkeää. Hallittu tietotaidon siirtyminen tulee turvata ja 
resurssien käyttöä on suunniteltava tarkasti, koska henkilötyövuosimäärät ovat 
vähenemässä. Rekrytointien onnistuminen korostuu ja riittävästä perehdytyksestä on 
huolehdittava. Samalla on vältettävä työn liiallista kuormittavuutta jäljelle jääneen 
henkilöstön osalta. Tämä voidaan toteuttaa hyvällä suunnittelulla ja tehtävien 
priorisoinnista sekä hyvin koulutetun henkilöstön pysyvyydestä mahdollisuuksien 
mukaan huolehtimalla. Meneillään olevassa muutostilanteessa johdon sitoutuminen 
muutokseen, esimiestaidot sekä johdon ja henkilöstön hyvä yhteistyö korostuvat.  

Sisäisen valvonnan toteutus on tehtyjen havaintojen mukaan yleisesti kohtuullisella 
tasolla. Henkilöstön tietoisuutta ja osuutta sisäisestä valvonnassa ja sen päämääristä 
on painotettu. Ulosottolaitoksen käytössä on hyvät, eri näkökulmista toiminnasta 
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kertovat ulosotto-, raportointi- ja tilastointijärjestelmät. Ulosottovirastoille asetettujen 
tavoitteiden ja mittareiden toteutumaseuranta on säännöllistä, analyyttistä ja 
johtopäätöksiä tuottavaa. 

Kokonaisuutena arvioiden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tila 
ulosottolaitoksessa arvioidaan toiminnan laajuuteen ja laatuun nähden melko hyväksi.  

10. Arviointien tulokset 
 
Valtiontalouden tarkastusvirasto on aloittanut tietoyhteiskunnan toimintavarmuuden 
varmistamista koskevan tarkastuksen.  Teemat ovat sähköisten palveluiden 
toimintavarmuuden ohjaus ja kybersuojauksen järjestäminen. Ulosoton 
tietojärjestelmät valittiin kohdennetuksi järjestelmäksi oikeusministeriön 
hallinnonalalla.  

Riittävän tietoturvan varmistamiseksi teetettiin Uljas-tietojärjestelmälle tietoturva-
arviointi syksyllä 2016. Arvioinnin suoritti Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus 
Valtorin sopimustoimittaja.  

Edellä mainittujen arviointien tulokset saadaan vuoden 2017 aikana.  

11. Yhteenveto havaituista virheistä, väärinkäytöksistä ja takaisinperinnöistä 
 
Vuoden 2016 aikana saatiin päätökseen yhden ulosottolaitoksessa tapahtuneen 
väärinkäytöstapauksen käsittely tuomioistuimessa. Asiassa tuomittiin virkamies neljän 
kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen virka-aseman väärinkäyttämisestä. 
Virkamies on irtisanottu. 

Takaisinperintää koskevia päätöksiä ei ole. 
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12. Lisätiedot ja liitteet 
 
Ulosottolaitos (163), Tilinpäätös 2016, 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)

Talousarvion toteutumalaskelma 

Tilinpäätös

2015

Talousarvio

2016

(TA + LTA:t)

Tilinpäätös

2016

Vertailu

Tilinpäätös -

Talousarvio

Toteutuma

%

532 532,00 0,00 100 %

11.04.01 Arvonlisävero 532 532,00 0,00 100 %

12. Sekalaiset tulot 78 564 832,86 74 385 895 79 136 105,75 -4 750 210,72 106 %

12.25.10. Tuomioistuintulot 98 307 98 307,05 0,00 100 %

12.25.20. Ulosottomaksut 78 564 832,86 74 000 000 78 750 210,72 -4 750 210,72 106 %

12.25.99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot 233 765 233 765,28 0,00 100 %

12.39.10. Muut sekalaiset tulot 53 823 53 822,70 0,00 100 %

78 564 832,86 74 386 427 79 136 637,75 4 750 210,72 106 %

Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi

11. Verot ja veroluonteiset tulot

Tuloarviotilit yhteensä



käyttö

vuonna 2016

siirto

seuraavalle

vuodelle

Edellisiltä

vuosilta

siirtyneet

Käytettävissä

vuonna 2016

Käyttö

vuonna 2016

(pl. peruutukset)

Siirretty

seuraavalle

vuodelle

103 723 000,00 114 381 685 93 444 635,97 20 936 640,97 114 381 276,94 407,62 11 570 072,14 121 670 072,14 100 733 431,17 20 936 640,97

25.01.20. Erityismenot (arviomääräraha) 98 290 98 290,38 98 290,38 0,00

25.01.20.3. Muut erityismenot 98 290 98 290,38 98 290,38 0,00

3 412 394 3 412 394,18 3 412 394,18 0,00

771 000 770 592,38 770 592,38 407,62

25.10.50.5 Konkurssilain mukaisten julkisselvittäjien 

ja pesänhoitajien palkkiot sekä julkisselvityksestä 

aiheutuvat muut konkurssimenettelyn menot (EK) 

(enintään) 771 000 770 592,38 770 592,38 407,62

103 723 000,00 110 100 000 89 163 359,03 20 936 640,97 110 100 000,00 0,00 11 570 072,14 121 670 072,14 100 733 431,17 20 936 640,97

32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 0,00 82 494 82 493,99 0,00 82 493,99 0,00 0,00 82 493,99 82 493,99 0,00

82 494 82 493,99 0,00 82 493,99 0,00 0,00 82 493,99 82 493,99 0,00

32.30.51.07. Palkkatuettu työ, valtionhallinto 82 494 82 493,99 0,00 82 493,99 0,00 0,00 82 493,99 82 493,99 0,00

103 723 000,00 114 464 179 93 527 129,96 20 936 640,97 114 463 770,93 407,62 11 570 072,14 121 752 566,13 100 815 925,16 20 936 640,97

25. Oikeusministeriön hallinnonala

25.01.29. Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot 

(arviomääräraha)

25.10.50. Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset 

(arviomääräraha)

25.20.01. Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot 

(nettob) (siirtomääräraha 2 v)

Määrärahatilit yhteensä

32.30.51. Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomäärärahat 2v)

Tilinpäätös

2015

Talousarvio

2016

(TA + LTA:t)

Talousarvion 2016 määrärahojen Tilinpäätös

2016

Vertailu

Talousarvio -

Tilinpäätös

Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät  tiedotPääluokan, momentin ja tilijaottelun numero, nimi ja määrärahalaji



Ulosottolaitoksella ei esitettävää

Talousarvion toteutumalaskelman tiedot valtuuksista ja niiden käytöstä momentin tarkkuudella

Ulosotto (153)



Ulosottolaitos (153)

TUOTTO- JA KULULASKELMA

TOIMINNAN TUOTOT

Maksullisen toiminnan tuotot 78 848 517,77 0,00

Vuokrat ja käyttökorvaukset 9 303,96 0,00

Muut toiminnan tuotot 576 469,91 79 434 291,64 0,00 0,00

TOIMINNAN KULUT

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana 946 787,54 0,00

Henkilöstökulut 76 893 890,72 0,00

Vuokrat 7 253 403,53 0,00

Palvelujen ostot 13 213 312,03 0,00

Muut kulut 940 703,98 0,00

Poistot 85 506,45 0,00

Sisäiset kulut 23 523,57 -99 357 127,82 0,00 0,00

JÄÄMÄ I -19 922 836,18 0,00

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

Rahoituskulut -12 906,01 -12 906,01 0,00 0,00

SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT

Satunnaiset tuotot 6 880,37 0,00

Satunnaiset kulut -85 804,18 -78 923,81 0,00 0,00

JÄÄMÄ II -20 014 666,00 0,00

SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT

Kulut

Muut käyttötalouden kulut 741 279,08 -741 279,08 0,00 0,00

JÄÄMÄ III -20 755 945,08 0,00

TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA

Perityt arvonlisäverot 532,00 0,00

Suoritetut arvonlisäverot -3 360 351,63 -3 359 819,63 0,00 0,00

TILIKAUDEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -24 115 764,71 0,00

 

1.1.2016 - 31.12.2016 1.1.2015 - 31.12.2015



Ulosottolaitos (153)

TASE

VASTAAVAA

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

Muut pitkävaikutteiset menot 132 328,24 132 328,24 0,00 0,00

AINEELLISET HYÖDYKKEET

Kalusteet 88 245,52 88 245,52 0,00 0,00

220 573,76 0,00

LYHYTAIKAISET SAAMISET

Myyntisaamiset 8 480,62 0,00

Siirtosaamiset 778 356,30 0,00

Muut lyhytaikaiset saamiset 1 567 562,43 2 354 399,35 0,00 0,00

RAHAT, PANKKISAAMISET JA MUUT RAHOITUSVARAT

Kirjanpitoyksikön tulotilit -3,00 0,00

Muut rahat ja pankkisaamiset 101 951 130,54 101 951 127,54 0,00 0,00

VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ 104 305 526,89 0,00

VASTAAVAA YHTEENSÄ 104 526 100,65 0,00

31.12.2016 31.12.2015

KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET 

YHTEENSÄ

VAIHTO-OMAISUUS



VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

VALTION PÄÄOMA

Edellisten tilikausien pääoman muutos -12 125 609,26 0,00

Pääoman siirrot 18 514 511,28 0,00

Tilikauden tuotto-/kulujäämä -24 115 764,71 -17 726 862,69 0,00 0,00

LYHYTAIKAINEN

Valtion hoitoon jätetyt vieraat varat 101 951 130,54 0,00

Ostovelat 3 522 589,71 0,00

Kirjanpitoyksiköiden väliset tilitykset 1 559 707,76 0,00

Edelleen tilitettävät erät 3 349 690,60 0,00

Siirtovelat 11 869 844,73 122 252 963,34 0,00 0,00

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 122 252 963,34 0,00

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 104 526 100,65 0,00

31.12.2016 31.12.2015

VIERAS PÄÄOMA



Ulosottolaitos (153)

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

Vuoden 2016 toisessa lisätalousarviossa toteutettiin arvonlisäveroihin liittyvä budjetointikäytännön muutos  27.6.2017 alkaen. Momentin 

25.10.50 Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset päätösosasta poistettiin tarpeettomana virke ”Momentille budjetoituihin 

yksityisille oikeusavustajille maksettaviin korvauksiin liittyvät arvonlisäveromenot maksetaan momentilta 25.01.29.”. Vuoden 2016 osalta (6kk) 

muutos oli 6,5 miljoonan euron lisäys arviomäärärahaan 25.10.50. ja vähennys arvonlisäveromenoihin 25.01.29.

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

Oikeusministeriön kirjanpitoyksiköstä 150 irtautui 1.10.2016 kolme uutta kirjanpitoyksikköä: syyttäjälaitos 152, ulosottolaitos 153 ja 

oikeusrekisterikeskus 154. Taseen alkusaldot on jaettu 1.1.2016 tilanteen mukaisesti myös uusille kirjanpitoyksiköille. Kirjanpitoyksikkömuutos 

toteutettiin talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmä Kiekun käyttöönoton yhteydessä. Kuukausittaiset toteumasaldot on konvertoitu 

aiemmasta Raindance järjestelmästä kirjanpitoyksiköille 150, 152, 153 ja 154 koko varainhoitovuodelta. Taseen ja saldokertymien jaon 

periaatteet on kuvattu liitteessä 17.

Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön tilinpäätöksessä esitetään vuoden 2015 vertailulukuina koko kirjanpitoyksikön 150 edeltävän tilinpäätöksen 

luvut. Vuoden 2016 luvut eivät täten ole suoraan vertailukelpoisia kolmen kirjanpitoyksikön irtautumisen vuoksi. Merkittävät muutokset 

kuvataan tilinpäätösanalyysissa. Uusien kirjanpitoyksiköiden tilinpäätöksissä esitetään toteumalaskelman vertailutiedot vain 

toimintamenomomenteista 25.01.05, 25.20.01 ja 25.30.01 sekä tulomomenteista 12.25.20 ja 12.39.01, jotka ovat siirtyneet kokonaan uuden 

kirjanpitoyksikön käyttöön.



Ulosottolaitos (153)

Tilinpäätöksen liite 2: Nettoutetut tulot ja menot

Tilinpäätös

2015

Talousarvio

2016

(TA + LTA:t)

Tilinpäätös

2016

Vertailu

Tilinpäätös -

Talousarvio

Toteutuma

%

Momentin numero ja nimi

Tilinpäätös

2015

Talousarvio

2016

(TA + LTA:t) Talousarvion 2016 määrärahojen

Tilinpäätös

2016

Vertailu

Talousarvio -

Tilinpäätös Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät  tiedot

käyttö

vuonna 2016

siirto

seuraavalle

vuodelle

Edellisiltä

vuosilta

siirtyneet

Käytettävissä

vuonna 2016

Käyttö

vuonna 2016

(pl. peruutukset)

Siirretty

seuraavalle

vuodelle

Momentti

25.20.01. Bruttomenot 104 025 222,51 110 220 000 89 549 781,14 110 486 422,11 101 119 853,28

Ulosottolaitoksen ja 

konkurssivalvonnan 

toimintamenot (nettob) (sm 

2v) Bruttotulot 302 222,51 120 000 386 422,11 386 422,11 386 422,11

Nettomenot 103 723 000,00 110 100 000 89 163 359,03 20 936 640,97 110 100 000,00 0,00 11 570 072,14 121 670 072,14 100 733 431,17 20 936 640,97

Momentin numero ja nimi



Ulosottolaitos (153)

Ulosottolaitoksella ei esitettävää

Tilinpäätöksen liite 4: Peruutetut siirretyt määrärahat

Ulosottolaitoksella ei esitettävää

Tilinpäätöksen liite 3: Arviomäärärahojen ylitykset



Ulosottolaitos (153)

Tilinpäätöksen liite 5: Henkilöstökulujen erittely

2016 2015

Henkilöstökulut 64 393 599,38 0,00

    Palkat ja palkkiot 65 878 226,71

    Tulosperusteiset erät 0,00

    Lomapalkkavelan muutos * -1 484 627,33

Henkilösivukulut 12 500 291,34 0,00

     Eläkekulut 11 421 624,89

     Muut henkilösivukulut 1 078 666,45

Yhteensä 76 893 890,72 0,00

Johdon palkat ja palkkiot, josta 2 359 565,24 0,00

     - tulosperusteiset erät 0,00

Luontoisedut ja muut taloudelliset etuudet 240,00 0,00

     Johto 240,00 0,00

    Muu henkilöstö 0,00 0,00

*Aikaisemmista vuosista poiketen, lomapalkkavelka ei sisällä vuosilomalisiä, mikä johtuu Kieku palkkajärjestelmän

lomapalkkavelkalaskennan määrityksistä.



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 Poistomenetelmä Poistoaika Vuotuinen Jäännösarvo

vuotta poisto % %

Aineettomat hyödykkeet

112 Aineettomat oikeudet tasapoisto  5 vuotta 20 0

114 Muut pitkävaikutteiset menot tasapoisto  5 vuotta 20 0

Aineelliset hyödykkeet

125 - 126 Koneet ja laitteet tasapoisto  5 vuotta 20 0

127 Kalusteet tasapoisto 10 vuotta 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.



Ulosottolaitos (153)

Rahoitustuotot  Muutos                  

2016 2015 2016-2015

Korot euromääräisistä saamisista 0,00 0,00 0,00

Osingot 0,00 0,00 0,00

Muut rahoitustuotot 0,00 0,00 0,00

Rahoitustuotot yhteensä 0,00 0,00 0,00

Rahoituskulut  Muutos                  

2016 2015 2016-2015

Korot euromääräisistä veloista 12 901,01 0,00 12 901,01

Muut rahoituskulut 5,00 0,00 5,00

Rahoituskulut yhteensä 12 906,01 0,00 12 906,01

Netto -12 906,01 0,00 -12 906,01

Tilinpäätöksen liite 8:  Rahoitustuotot ja -kulut



Ulosottolaitos (153)

Ulosottolaitoksella ei esitettävää

Ulosottolaitoksella ei esitettävää

Tilinpäätöksen liite 9: Talousarviotaloudesta annetut lainat

Tilinpäätöksen liite 10: Arvopaperit  ja oman pääoman ehtoiset sijoitukset



Ulosottolaitos (153)

TILINPÄÄTÖKSEN LIITE 11: TASEEN RAHOITUSERÄT JA VELAT

31.12.2016         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 0,00 101 951 127,54 0,00 0,00 101 951 127,54

Yhteensä 0,00 0,00 0,00 101 951 127,54 0,00 0,00 101 951 127,54

31.12.2016        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 0,00 101 951 130,54 0,00 0,00 101 951 130,54

Yhteensä 0,00 0,00 0,00 101 951 130,54 0,00 0,00 101 951 130,54



Ulosottolaitos (153)

TILINPÄÄTÖKSEN LIITE 12 : VALTION TAKAUKSET JA TAKUUT SEKÄ MUUT MONIVUOTISET

                                                                                                 VASTUUT

Valtion talousarvion yksityiskohtaisten perustelujen yleisten määräysten kohdan Toimintamenomäärärahat perusteella

tehdyt tavanomaiset sopimukset ja sitoumukset

€

Tavanomaiset sopimukset ja sitoumukset 

yhteensä 4 308 813,28 4 365 910,29 4 202 599,44 3 853 222,52 12 662 713,05 25 084 445,30

 

Muulla kuin valtion talousarvion yksityiskohtaisten perustelujen yleisten määräysten kohdan Toimintamenomäärärahat 

perusteella tehdyt sopimukset ja sitoumukset

€

Muut sopimukset ja sitoumukset

Yhteensä 4 308 813,28 4 365 910,29 4 202 599,44 3 853 222,52 12 662 713,05 25 084 445,30

  

Muut monivuotiset vastuut

Talousarvio-menot 

2016

Määräraha-tarve 

2017

Määräraha-tarve 

2018

Määräraha-tarve 

2019

Määräraha-

tarve

myöhemmin

Määräraha-

tarve

yhteensä

Talousarvio-menot 

2016

Määräraha-tarve 

2017

Määräraha-tarve 

2018

Määräraha-tarve 

2019

Määräraha-

tarve

myöhemmin

Määräraha-

tarve

yhteensä

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    



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



Ulosottolaitos (153)

TILINPÄÄTÖKSEN LIITE 17: OIKEIDEN JA RIITTÄVIEN TIETOJEN ANTAMISEKSI 

                                                         TARVITTAVAT MUUT TÄYDENTÄVÄT TIEDOT

Sivu 1 (5)

KIRJANPITOYKSIKKÖMUUTOKSEN JOHDOSTA TEHDYN TASEEN JA SALDOKERTYMIEN JAON 

PERIAATTEET

1) Taseen jaon perusteet

Oikeusministeriön kirjanpitoyksikön alkusaldoista jaettiin käyttöomaisuus uusille kirjanpitoyksiköille Raindance-

järjestelmän vastuualueen mukaisesti. Tämän perusteella jaettiin lkp-tilien 1140, 1191, 1255, 1256, 1257,1258, 1269, 

1270, 1279, 1280 ja 1303 saldo. Myös lomapalkkavelka lkp-tililtä 2611 jaettiin vastuualueiden mukaan. 

Oikeusrekisterikeskuksen kirjanpitoyksikölle 154 siirettiin myyntisaamiset lkp-tililtä 17002, sakkovelat lkp-tililtä 

26292 ja selvittelytilin 26296 saldo. Ulosottolaitoksen kirjanpitoyksikköön 153 siirrettiin kuluennakot lkp-tililtä 

17498, tallennetut vieraat varat sekä lkp-tilillä 1950 että 2550. Syyttäjälaitoksen ja ulosottolaitoksen myyntisaamisia 

ei siirretä uusille kirjanpitoyksiköille, sillä avoimilla laskuilla on oikeusministeriön käyttöön jäävä tilinumero. 

Avoimien saamisten määrä dokumentoidaan ja suorituksia seurataan. Mikäli suoritusta ei saada kohtuullisessa ajassa, 

siirretään saamiset jälkikäteen syyttäjälaitokselle ja ulosottolaitokselle perintätoimien jatkamista tai tileistäpoistoja 

varten.

Jotta yllä kuvatun alkusaldojen jaon jälkeen taseen vastaavaa ja vastattavaa täsmäävät kaikilla kirjanpitoyksiköillä 

siirrettiin erotus  liikekirjanpidon tiiltä 2070/ Edellisten tilikausien pääoman muutos, jotta neljän kirjanpitoyksikön 

alkusaldot yhteensä 1.1.2016  vastasivat keskuskirjanpidossa oikeusministeriöllä ollutta aloittavaa tasetta 1.1.2016. 

2) Saldokertymien jaon perusteet

Kiekuun konvertoitiin Raindancesta syyskuun keskuskirjanpitosiirron jälkeen kirjanpitoyksiköiden 150, 152, 153, 

154 saldot kuukausittain tammi-syyskuulle. Kaikki saldokertymät konvertoitiin lkp-tilille, talousarviotilille ja 

toimintayksikölle. Muille seurantakohteille (toiminto, suorite, projekti, seurantakohde 1) konvertoitiin 

kirjanpitoyksikkökohtaisten valintojen mukaan. Koska lähdejärjestelmässä (Raindance) tiedot ovat yhdessä 

ympäristössä, poiminta kirjanpitoyksikkökohtaisiin aineistoihin tehtiin Vastuualue-tunnisteen avulla.  

Konvertoitavien toteumatietojen poiminta Raindancesta tehdään seuraavan määrittelyn mukaisesti: 

1000 -1311 –alkuiset käyttöomaisuustilit ja 3 – 9 –alkuiset poimittiin vastuualueen perusteella.



Oikeusministeriö                 Tuotto- ja kululaskelma ja tase kirjanpitoyksikkö                Aika 10:21:18     Pvm   26.10.2016

Yritys 1500 1520 1530 1540 Yht. Kieku

VASTAAVAA

KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIK. SIJOITUKSET

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

11400000 Itse valmistetut ja teetetyt atk-ohjelm 9 554 413,53 198 492,36 753 173,06 10 506 078,95

Muut pitkävaikutteiset menot 9 554 413,53 198 492,36 753 173,06 10 506 078,95

11910010 Keskeneräiset aineettomat käyttöo 11 615 963,15 11 615 963,15

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 11 615 963,15 11 615 963,15

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET YHTEENSÄ 21 170 376,68 198 492,36 753 173,06 22 122 042,10

AINEELLISET HYÖDYKKEET

12550000 ATK-laitteet ja niiden oheislaitteet 28 579,50 28 579,50

12560000 Toimistokoneet ja laitteet 702,22 702,22

12570000 Puhelinkeskukset ja muut viestintälaitt 15 036,94 15 036,94

Muut 1- ja 2-alkuiset lkp-tilit poimittiin oikeusministeriön kirjanpitoyksikköön. Seuraavat liikekirjanpidon tilit 

jätettiin automaattisessa konversioajossa siirtämättä ja siirrettiin manuaalisesti alkusaldon mukaisiin 

kirjanpitoyksiköihin: 17002, 17498, 2611, 26292, 26296, 1950, 2550.

Vastuualueettomat toteumasaldot poimittiin oikeusministeriöön.

Kirjanpitoyksiköiden saldokertymien konversioajossa debet- ja kredit –summien välinen erotus jäi lkp-tilille 

99700000/ Pitkien tositteiden tekninen katkotili. Konversioajon jälkeen tällä tilillä oli kirjanpitoyksiköillä yhteensä 

vain konversioajossa siirtämättä jääviä toteumasaldojen osuus (siirtämättä jääneet toiselle kpy:lle kuuluvat tapahtuma 

ja Kiekun konversiomääritysten mukaisesti keskeneräinen käyttöomaisuus).  Siirtämättä jätettyjen tilien 

toteumasaldot vietiin sille kirjanpitoyksikölle, jolle oli siirretty myös alkusaldo. Manuaalisten täydennysten jälkeen 

konversion viimeisessä vaiheessa purettiin tekniselle katkotilille jäänyt kirjanpitoyksikkökohtainen erotus Kiekussa 

muistiotositteilla päivämäärälle 30.9.2016 lähetteiden tilille. Lähetteiden tilin käyttö kasvatti kumulatiivista debet 

kredit kertymää, josta Palkeet raportoivat keskuskirjanpitoon.

3) Kirjanpitoyksiköiden 150, 152, 153 ja 154 tase raportoituna Kiekusta päiväyksellä 31.12.2015

Raportti vastaa keskuskirjanpitoon toimitettua alkusaldojen jakoa.

Raportin yhteensä rivi on täsmäytetty kirjanpitoyksikön 150 Raindancesta  1.1.2016 alkusaldoon.
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12580000 Audiovisuaaliset koneet ja laitteet 73 218,62 73 218,62

12690000 Muut koneet ja laitteet 43 974,99 43 974,99

Koneet ja laitteet 161 512,27 161 512,27

12700000 Asuinhuoneisto- ja toimistokalusteet 120 724,75 1 942,68 107 587,85 230 255,28

12790000 Muut kalusteet 31 659,30 31 659,30

Kalusteet 152 384,05 1 942,68 107 587,85 261 914,58

12800000 Taide-esineet 385 997,28 19 201,89 405 199,17

Muut aineelliset hyödykkeet 385 997,28 19 201,89 405 199,17

AINEELLISET HYÖDYKKEET YHTEENSÄ 699 893,60 21 144,57 107 587,85 828 626,02

KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA

MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET

13030000 Muut osuudet 2 101,88 2 101,88

Käyttöomaisuusarvopaperit 2 101,88 2 101,88

KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT 2 101,88 2 101,88

PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET YHTEENSÄ

KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIK 21 872 372,16 21 144,57 306 080,21 753 173,06 22 952 770,00

SIJOITUKSET YHTEENSÄ

VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS

LYHYTAIKAISET SAAMISET

17000000 Myyntisaamiset (T) 7 929 438,90 677 758,59 8 607 197,49

17000100 Myyntisaamiset (T), Kieku-reskontra -164 082,07 -19,98 -164 102,05

Myyntisaamiset 7 765 356,83 677 738,61 8 443 095,44

17390000 Muut siirtosaamiset (T) 3 851 927,07 3 851 927,07

Siirtosaamiset 3 851 927,07 3 851 927,07

17490000 Muut lyhytaikaiset saamiset (T) 27 345,90 1 342 000,00 1 369 345,90

Muut lyhytaikaiset saamiset 27 345,90 1 342 000,00 1 369 345,90

17900000 Matkaennakot 438,00 438,00

17910000 Annetut etukäteisvarat 20 594,19 20 594,19

17990000 Muut annetut ennakot 2 350,00 2 350,00

Ennakkomaksut 23 382,19 23 382,19

LYHYTAIKAISET SAAMISET YHTEENSÄ 11 668 011,99 1 342 000,00 677 738,61 13 687 750,60

RAHAT, PANKKISAAMISET JA MUUT RAHOITUSVARAT

19000000 Kassatili (T) 20 936,12 20 936,12

Kassatilit 20 936,12 20 936,12

19110501 Muut maksuliiketulotilit (T), OP 1 1 545,16 1 545,16



Tiliviraston tulotilit 1 545,16 1 545,16

Yritys 1500 1520 1530 1540 Yht. Kieku

19500000 Talletetut vieraat varat (T) 89 149 592,22 89 149 592,22

Muut rahat ja pankkisaamiset 89 149 592,22 89 149 592,22

RAHAT, PANKKISAAMISET JA MUUT 22 481,28 89 149 592,22 89 172 073,50

RAHOITUSVARAT YHTEENSÄ

VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ 11 690 493,27 90 491 592,22 677 738,61 102 859 824,10

VASTAAVAA YHTEENSÄ 33 562 865,43 21 144,57 90 797 672,43 1 430 911,67 125 812 594,10

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

VALTION PÄÄOMA

20000000 Valtion pääoma 1.1.1998 24 052 801,86 24 052 801,86

Valtion pääoma 1.1.1998 24 052 801,86 24 052 801,86

20700000 Edellisten tilikausien pääoman muut 20 469 175,57 7 366 408,45 12 125 609,26 464 955,50 40 426 148,78

Edellisten tilikausien pääoman muutos 20 469 175,57 7 366 408,45 12 125 609,26 464 955,50 40 426 148,78

Tilikauden tuotto-/kulujäämä 0,00 0 0 0 0,00

VALTION PÄÄOMA YHTEENSÄ 44 521 977,43 7 366 408,45 12 125 609,26 464 955,50 64 478 950,64

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 44 521 977,43 7 366 408,45 12 125 609,26 464 955,50 64 478 950,64

VIERAS PÄÄOMA

LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA

25500000 Talletetut vieraat varat (T) -89 149 592,22 -89 149 592,22

Valtion hoitoon jätetyt vieraat varat -89 149 592,22 -89 149 592,22

25690000 Muut saadut ennakot -188 257,92 -188 257,92

Saadut ennakot -188 257,92 -188 257,92

25700000 Ostovelat (T) -8 894 824,73 -8 894 824,73

25700300 Ostovelat (T), matkalaskut -78 740,82 -78 740,82

25700600 Ostovelat (T), maksuaikakortit N 1 025,48 1 025,48

25700700 Ostovelat (T), matkatili Nordea 24 093,68 24 093,68

Ostovelat -8 948 446,39 -8 948 446,39

25800100 Ennakonpidätykset (T) -7 187 445,80 -7 187 445,80

25800200 Ennakonpidätykset, lähdevero -2 890,42 -2 890,42

25810000 Sosiaaliturvamaksut (T) -528 731,26 -528 731,26
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25820000 Tapaturmamaksut (T) -283 086,58 -283 086,58

Tilivirastojen väliset tilitykset -8 002 154,06 -8 002 154,06

25920000 Työnantajan eläkemaksut (T) -4 853 718,92 -4 853 718,92

25930100 Työntekijän eläkemaksut (T), VaEL -1 648 588,05 -1 648 588,05

25940000 Jäsenmaksut (T) -102 821,82 -102 821,82

25960000 Työttömyysvakuutusmaksut (T) -487 699,95 -487 699,95

25980100 Palkkojen yleinen selvittelytili (T) -5 133,86 -5 133,86

26090000 Muut edelleen tilitettävät erät (T) -220 000,00 -220 000,00

Edelleen tilitettävät erät -7 317 962,60 -7 317 962,60

26110000 Lomapalkkavelka -50 353 293,95 -7 387 553,02 -13 773 689,47 -1 394 412,17 -72 908 948,61

26190000 Muut siirtovelat (T) -2 915 658,17 -2 915 658,17

Siirtovelat -53 268 952,12 -7 387 553,02 -13 773 689,47 -1 394 412,17 -75 824 606,78

26290000 Muut lyhytaikaiset velat (T) -359 069,77 -487 022,27 -846 092,04

26290011 Muut lyhytaikaiset velat 1 (T) -14 432,73 -14 432,73

Muut lyhytaikaiset velat -359 069,77 -501 455,00 -860 524,77

LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ -78 084 842,86 -7 387 553,02 -102 923 281,69 -1 895 867,17 -190 291 544,74

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ -78 084 842,86 -7 387 553,02 -102 923 281,69 -1 895 867,17 -190 291 544,74

VASTATTAVAA YHTEENSÄ -33 562 865,43 -21 144,57 -90 797 672,43 -1 430 911,67 -125 812 594,10
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4) Kirjanpitoyksikkömuutoksen johdosta lokakuussa 2016 laaditut tilijaottelun muutoslomakkeet
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Ulosottolaitoksen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma

Ulosottolaitos 2014 2015 2016

muutos

2015/2016

TUOTOT

Maksullisen toiminnan tuotot

 - maksullisen toiminnan myyntituotot 78 571 176 78 564 833 78 750 211 0 %

 - maksullisen toiminnan muut tuotot 77 344 90 090 211 976 135 %

Tuotot yhteensä 78 648 520 78 654 923 78 962 187 0 %

KOKONAISKUSTANNUKSET

Erilliskustannukset

 - aineet tarvikkeet ja tavarat 434 979 485 426 555 648 14 %

 - henkilöstökustannukset 37 256 846 39 334 409 45 803 834 16 %

 - vuokrat 3 577 477 3 648 212 4 326 450 19 %

 - palvelujen ostot 1 201 109 1 214 717 3 685 542 203 %

 - muut erilliskustannukset 272 715 262 264 445 767 70 %

Erilliskustannukset yhteensä 42 743 126 44 945 028 54 817 241 22 %

Osuus yhteiskustannuksista

 - tukitoimintojen kustannukset 23 127 398 23 071 523 12 307 785 -47 %

 - poistot 32 037 83 613 13 346 -84 %

 - korot 1 230 0 135

Osuus yhteiskustannuksista yhteensä 23 160 665 23 155 136 12 321 266 -47 %

Kokonaiskustannukset yhteensä 65 903 791 68 100 164 67 138 507 -1 %

KUSTANNUSVASTAAVUUS 12 744 729 10 554 759 11 823 680 12 %

Kustannusvastaavuus - % 119 % 115 % 118 %

Vuodet 2014 ja 2015 on laskettu oikeusministeriön Tarmo-järjestelmässä.  Työaikojen kohdennukset

tehtiin silloin kahden viikon ajalta kaksi kertaa vuodessa.

Vuoden 2016 laskenta on toteutettu Kieku-järjestelmästä saadujen raporttien avulla. Työaikojen 

kohdennukset on tehty päivittäin ajalla 1.10. - 31.12.2016.  



KIRJANPITOYKSIKÖN 
HENKILÖSTÖVOIMAVARAT (ennen vuotta 2016 
pelkkä ulosottolaitos) Toteutunut 2014 

% 
osuus 

Toteutunut 
2015 

% 
osuus 

Toteutunut 
2016 

% 
osuus 

vert. 
ed. v. 

henkilötyövuodet (sis. työllisyysvaroin 
palkatut ja korkeakouluharjoittelijat) 1 261   1 221   1 186   -35 

henkilöstömäärä 1 313,0   1 249,0   1 224,0   -25,00 

naiset 883 67,3 852 68,2 847 69,2 -5,00 

miehet 430 32,7 397 31,8 377 30,8 -20,00 

vakinaiset 1 166 88,8 1 096 87,8 902 73,7 -194,00 

naiset 772 58,8 741 59,3 607 49,6 -134,00 

miehet 394 30,0 355 28,4 295 24,1 -60,00 

määräaikaiset 147 11,2 153 12,2 322 (154)     

naiset 111 8,5 111 8,9 240 (110)     

miehet 36 2,7 42 3,4 82 (44)     

kokoaikaiset 1 278 97,3 1 229 98,4 1 176 96,1 -53,00 

naiset 859 65,4 838 67,1 806 65,8 -32,00 

miehet 419 31,9 391 31,3 370 30,2 -21,00 

osa-aikaiset 35 2,7 20 1,6 48 3,9 28,00 

naiset 24 1,8 14 1,1 41 3,3 27,00 

miehet 11 0,8 6 0,5 7 0,6 1,00 

keski-ikä 48   48   49   0,30 

naiset 47,9   48,2   48,5   0,30 

miehet 49,2   48,9   49,1   0,20 

yli 45-vuotiaiden osuus henkilöstöstä 67,0   67,5   68,0   0,48 

tehty työajan osuus säännöllisestä vuosityöajasta % 78,5   78,0       -77,96 

kokonaistyövoimakustannukset €/vuosi  94 160 328,0   92 008 921,0         

tehdyn työajan palkat,% osuus palkkasummasta 83   82   89   6,50 

välilliset työvoimakustannukset 30 417 288,0   30 175 884,0         

ja niiden % osuus tehdyn työajan palkoista  48   49   35   -13,90 

työtyytyväisyysindeksi         3,5   3,50 

lähtövaihtuvuus % (ulkoiset päättyneet palvelussuhteet) 7,2   7,9   6,7   -1,25 

tulovaihtuvuus % (ulkoiset alkaneet palvelussuhteet) 5,1   3,2   5,3   2,12 

työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen % henkilöstöstä 0,5   0,8   0,2   -0,52 

sairauspoissaolot, työpäivää/htv 8,9   8,9   9,1   0,20 

työterveyshuolto, €/htv 446,2   537,6         

koulutustasoindeksi 4,9   5,0   5,2   20 % 

naiset 4,8   4,9   5,1   0,2 

miehet 5,1   5,2   5,4   0,2 

koulutuksen pituus, työpäivää/koulutettu 3,1   3,5   -     

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

koulutus ja kehittäminen, €/htv 549,6   687,2   278,6   -0,6 

henkilöstön arvo, € 969 759 849,0   934 680 617,0         

Tiedot Tahti-järjestelmän raporteilta               

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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