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1 FÖRORD 

Denna verksamhetsberättelse beskriver utsökningsväsendets genomslagskraft, den operativa effek-
tiviteten, produktiviteten och kvalitetskontrollen samt hanteringen och utvecklingen av de mentala 
resurserna under 2015.  Den statistik som sammanställts i berättelsen bygger på standardrapporter 
från informationssystemet för utsökningen, specialrapporter och manuell statistik från utsöknings-
verken. De lokala utsökningsverken har utarbetat egna verksamhetsberättelser, vilka utnyttjats då 
denna berättelse utarbetades.  
 
Utsökningsväsendet består av Riksfogdeämbetet och 22 lokala utsökningsverk som är underställda 
det. Utsökningsväsendet ingår i justitieministeriets förvaltningsområde.  
                

 
 

2 LEDNINGENS ÖVERSIKT 

 
Utsökningens grundläggande uppgift är att verkställa domar och direkt utsökningsbara fordringar. 
Målet är ett rättvist, högklassigt, effektivt och ekonomiskt utsökningssystem. Vi strävar efter att 
uppnå detta mål med gott ledarskap, en effektiv organisation, rätt arbetsmetoder, fungerande arbets-
redskap, yrkeskompetens och en ansvarsfull och välmående personal. 
 
Målet med utsökning är en effektiv indrivning av skulder, främjande av åtgärder som löser skuld-
problem och överskuldsättning samt skäliga indrivningskostnader. Effektiv indrivning omfattar ett 
bra indrivningsresultat och snabb handläggning samt identifiering och utredning av missbruksfall. 
Utsökningens samhälleliga effektivitetsmål tar sig uttryck i att rättsskyddet tillgodoses och att för-
summelser av skyldigheter förebyggs. Utsökningens värderingar är rättvisa, effektivitet och service-
förmåga. 

Under verksamhetsåret har utsökningens verksamhetsmiljö präglats av den dåliga situationen inom 
den finländska ekonomin. Landets ekonomi- och produktivitetsutveckling har varit sämre än väntat. 
Detta har synts bland annat som ökad arbetslöshet. Antalet krediter i vårt konsumtions- och kredit-
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samhälle har legat kvar på en hög nivå. Den exceptionellt låga räntenivån har dock dämpat upp-
komsten av skuldproblem. Stora skuldsaldon är numera sällsynta, eftersom skulderna på grund av 
90-talets depression så gott som helt och hållet avlägsnats från utsökningsväsendets arbetsköer. 

Stora problem i rättsskyddet för utsökningsparter eller utomstående framträder inte. Antalet besvär, 
klagomål och skadeståndsärenden och de frågor som förekommer i dessa visar inte på en ökning av 
rättsskyddsproblemen.  

Antalet utsökningsärenden och beloppet i euro på de skulder som inkom för indrivning sjönk en 
aning. Antalet gäldenärer har fortsatt att öka. Indrivningsresultatet inom utsökningen ligger fortsätt-
ningsvis på en bra nivå. Redovisningen i euro till borgenärerna har ökat i nio år i följd och låg år 
2015 på 1,090 miljarder euro. De kundavgifter som tagits ut av utsökningsparterna för användning 
av utsökningsväsendet, dvs. utsökningsavgifterna till staten, täcker nästan 80 procent av kostnader-
na. Den genomsnittliga handläggningstiden har legat kvar på en rimlig nivå, cirka sju månader. Ut-
sökningssiffrorna visar att utsökningsväsendet klarat av sin uppgift väl.  

Specialindrivningen har etablerat sin ställning inom utsökningsväsendet och  bekämpningen av grå 
ekonomi. Metoderna och statistikföringen av verksamheten inom specialindrivningen har utveck-
lats. Genomströmningen av ärenden var fortsatt god. År 2015 har resultatet legat på en bra nivå. 1 

Under berättelseåret har utsökningsverkets centrala utmaning varit att anpassa verksamheten efter 
krympta anslagsramar. År 2015 minskade antalet anställda vid utsökningsverket med nästan 40 års-
verken. På grund av krympande personalresurser belastar antalet ärenden personalen vid utsök-
ningsväsendet i betydlig omfattning. Under senaste år har realiseringen av egendom ökat och lokalt 
anhopat sig. Den pågående strukturreformen av utsökningsväsendet (URA) har sysselsatt central-
förvaltningen i hög grad. I syfte att trygga tillräckliga resurser för strukturreformen inrättades en 
projektbyrå för projektet vid utgången av berättelseåret. Enligt planen har reformen slutförts före 
utgången av år 2018.  

Den interna kommunikationen inom utsökningsväsendet och justitieministeriets förvaltningsområde 
har koncentrerats i huvudsak till intranätet. Den externa kommunikationen har i första hand kanali-
serats till Riksfogdeämbetets webbplats och webbplatsen oikeus.fi. Man har också gett meddelan-
den till media, besvarat begäran om statistik och annan information och gett intervjuer. 

Vad gäller ICT-utvecklingen låg fokus på automatisering av arbetsförloppen och informationsin-
hämtningen och självständig användning av webbtjänster av parter och andra tjänsteanvändare.  

Vad gäller internationella ärenden har samarbete förts främst med de nordiska länderna, Estland och 
Ryssland. Företrädare för Riksfogdeämbetet deltog på sommaren i den internationella kronofogde-
föreningens2 kongress i Madrid.  

  

 

                                                 
1 Mer information om begreppet genomströmning och specialindrivningens resultat på s. 20 
2 UIHJ 
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3 VERKSAMHETSMILJÖ 

Ingen nämnvärd positiv utveckling har skett i de ur utsökningsväsendets synpunkt viktigaste sam-
hälleliga variablerna. Konjunkturläget är ofördelaktigt för Finland. Den offentliga sektorns utma-
ning är minskade skatteinkomster och ökade utgifter på grund av att befolkningen åldras. Arbets-
lösheten har inte kunnat minskas. 
 
Enligt Statistikcentralen har hushållens skuldsättningsgrad3 fortsatt att öka. Efter det tredje kvartalet 
år 2015 var skuldsättningsgraden 123,5 procent (122 procent vid motsvarande tidpunkt året innan) 
då den vid utgången av år 2015 var 122,2 procent. Uppgången är med andra ord cirka 1,5 procen-
tenheter. Samtidigt har hushållens disponibla inkomst ökat, men proportionellt sett mindre.  
 
Hushållens stora skulder kan bli problematiska när räntenivån stiger eller då gäldenären drabbas av 
sociala svårigheter, såsom sjukdom eller arbetslöshet. Räntenivån har tills vidare varit låg på grund 
av det svåra ekonomiska läget. Däremot har arbetslösheten ökat. 
 
Enligt Finlands Bank har hushållens lånebestånd ökat ytterligare under 2015. Lånebeståndet ökade 
med cirka 2,7 procent från året innan. Av hushållens lånebestånd var 76 procent bostadslån, cirka 
12 procent konsumtionskrediter och 12 procent övriga lån. Amorteringsfriheten upprätthåller till-
växten i bostadslånebeståndet och den årliga tillväxten låg på 2,5 procent i december 2015. Antalet 
konsumtionskrediter ökade med nästan fem procent från året innan. Företagens lånebestånd ökade 
med sex procent jämfört med det föregående året. 
 
Under 2015 inkom 349 154 summariska gäldenärsärenden till tingsrätterna, vilket är ungefär lika 
många som året innan. Antalet anhängiga skuldsaneringsärenden för privatpersoner vid tingsrätter-
na ökade med en procent jämfört med året innan, medan antalet företagssaneringar och konkursä-
renden minskade (företagssaneringar -6 procent och konkursärenden -15 procent). Antalet företag 
som försatts i konkurs minskade med cirka 11 procent från året innan enligt Suomen Asiakastieto 
Oy:s statistik.  
 
Suomen Asiakastieto Oy:s register över betalningsstörningar omfattade 370 000 personer i slutet av 
år 2015, vilket är cirka en procent mer än året innan Närmare 250 000 personer fick nya anteck-
ningar om betalningsstörning, vilket är nästan tre procent mer jämfört med föregående år. Under år 
2015 infördes 40 000 personer som inte tidigare haft en anteckning om betalningsstörning i Suomen 
Asiakastieto Oy:s register. 
 
Antalet nya betalningsstörningar har ökat tydligt, varför en snabb nedgång i antalet personer med en 
anteckning om betalningsstörning inte är att vänta. År 2015 gjordes sammanlagt cirka 1,5 miljoner 
nya anteckningar om betalningsstörning. I synnerhet betalningsstörningar på grund av e-handel har 
varit på uppgång.4. Däremot har antalet nya betalningsstörningar hos företag sjunkit redan några år i 

                                                 
3 Med skuldsättningsgrad avses relationen mellan lånen enligt finansieringsbokföringen och den disponibla nettoin-
komsten under året.  
 
4 Suomen Asiakastieto Oy:s meddelande 7.1.2016 
http://www.asiakastieto.fi/web/fi/asiakastieto/uutishuone#/pressreleases/neljaennesmiljoona-kuluttajaa-sai-viime-
vuonna-maksuhaeirioemerkintoejae-1287445 
 
5 Suomen Asiakastieto Oy:s meddelande 7.1.2016 
http://www.asiakastieto.fi/web/fi/asiakastieto/uutishuone#/pressreleases/yritysten-uusien-maksuhaeirioeiden-maeaerae-
laski-kolmatta-vuotta-peraekkaein-1288750 
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följd. Suomen Asiakastieto registrerade år 2015 cirka 192 000 anteckningar om betalningsstörning 
för företag5. 

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i december år 2015 
till 241 000, vilket är 9 000 fler än året innan. Arbetslöshetsgraden6 var 9,2 procent, då den var 8,8 
procent i december under året innan. Antalet sysselsatta var 25 000 färre än året innan. År 2015 var 
arbetslöshetsgraden i snitt 9,4 procent, då den var 8,7 procent år 2014. 

Enligt arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt uppgick antalet arbetslösa 
arbetssökande under 25 år i december 2015 till 52 000, dvs. nästan 2 000 fler än i december året 
innan. Arbetslösheten bland unga har ökat, men också förlängts. I snitt 62,8 procent av 
arbetslöshetsperioderna bland unga slutade före tidsgränsen på tre månader, vilket är 5,5 
procentenheter mindre än ett år tidigare.  
 
Antalet långtidsarbetssökande, dvs. personer som varit arbetssökande arbetslösa oavbrutet i minst 
ett år, uppgick till över 118 000, vilket är nästan 20 000 mer än året innan. Antalet arbetslösa 
arbetssökande över 50 år var 136 000, dvs. 5 000 fler än vid samma tidpunkt året innan. 

År 2015 blev det 646 000 inträden av anhängighet för c. 540 000 gäldenärer. Antalet steg med över 
två procent från nivån under föregående år. Under år 2015 var sammanlagt cirka 540 000 olika gäl-
denärer föremål för utsökningsåtgärder. Av dem var över 485 000 fysiska personer och över 55 000 
juridiska personer. Även det totala antalet gäldenärer ökade från år 2014 (ökning 0,8 %). Vid ut-
gången av år 2015 var 227 416 gäldenärer anhängiga inom utsökningen. Antalet gäldenärer med ett 
pågående ärende vid utgången av året minskade något från nivån under året innan. Ingen betydande 
minskning av antalet gäldenärer är att vänta så länge som den ekonomiska utvecklingen, och däri-
genom sysselsättningen, är svag. Arbetslösheten och antalet gäldenärer (mätt i slutet av året) korre-
lerar kraftigt på lång sikt (0,78).  
 
  

 
 

                                                 
 
 
6 Andelen arbetslösa av arbetskraften i samma ålder i procent (15–74 år) 
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Den ökade arbetslöshetsgraden och den utdragna arbetslösheten syns också i de disponibla inkoms-
terna för hushållen. Enligt Statistikcentralens uppgifter minskade hushållens inkomster redan för 
fjärde året i rad. Utöver antalet arbetslösa har även antalet pensionärer ökat. I likhet med arbetslös-
heten korrelerar även hushållens disponibla inkomster kraftigt (-0,85) med antalet gäldenärer an-
hängiga i slutet av året på lång sikt. Korrelationen förstärks ytterligare (-0,89), när utvecklingen av 
inkomstnivån jämförs med antalet anhängiga gäldenärer i slutet av följande år.  
 

 
 
År 2015 blev cirka 2,6 miljoner ärenden anhängiga vid utsökningsverken. Antalet ärenden som an-
hängiggjorts fortsatte att sjunka från året innan (-4,4 %). På lång sikt korrelerar ärenden som kom-
mer in till utsökningen – precis som antalet gäldenärer – med det rådande ekonomiska läget. Antalet 
anhängiga ärenden förknippas dock med en betydligt större slumpmässig variation än antalet gälde-
närer, vilket beror på till exempel lagändringar eller ändringar i verksamhetssätten hos stora borge-
närer. Korrelationen mellan utvecklingen av bruttonationalprodukten och antalet ärenden som in-
kommer till utsökningen är relativt stor på lång sikt (-0,52). Korrelationen stärks ytterligare (-0,64) 
vid en granskning av den fördröjda effekten av bruttonationalproduktförändringen på ändringen i 
antalet ärenden följande år. 
 

 
 

0

20

40

60

80

100

120

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

450 000

500 000

550 000

Antalet gäldenärer i slutet av år t+1 Hushållens realinkomster

Hushållens realinkomster i år t och antalet gäldenärer anhängiga i slutet av år t + 1 

Korr = ‐0,89

‐10

‐8

‐6

‐4

‐2

0

2

4

6

8

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

4 000 000

Antalet inkomna ärenden t+1 Förändringen av BNP, %

BKT‐muutos vuonna t ja vireille tulleiden asioiden määrä vuonna t+1

Korr = ‐0,64

Förändringen av BNP i år t och antalet inkomna ärenden i år t+1

Korr = ‐0,64



7 
 
4 RIKSFOGDEÄMBETET 

4.1 Uppgifter och verksamhetsförutsättningar 

Riksfogdeämbetet är ett centralt ämbetsverk som lyder under justitieministeriet och som ansvarar 
för den administrativa ledningen, styrningen och övervakningen av utsökningsväsendet. Riksfogde-
ämbetet har hand om utsökningsväsendets verksamhetsförutsättningar, utvecklar utsökningsväsen-
det i enlighet med de mål som avtalats med justitieministeriet samt bistår justitieministeriet vid stra-
tegisk planering, budgetberedning och lagberedning. Riksfogdeämbetet underhåller och utvecklar 
de informationssystem som används inom utsökningen, avgör de klagomål över utsökningsmyndig-
heternas verksamhet och skadeståndsyrkanden som tillhör det och utvecklar det internationella 
samarbetet inom utsökningsväsendet. 
 
Under berättelseåret utgjordes Riksfogdeämbetets centrala utvecklingsprojekt av strukturreformpro-
jektet för utsökningsväsendet (URA), ibruktagandet av statens gemensamma personal- och ekono-
miförvaltningsportal Kieku och de projekt som gäller ändringen av utsökningsväsendets bokfö-
ringsenhetsstruktur. Under berättelseåret var en betydande del av personalens resurser bundna till 
utvecklingsprojekten.  
 
Riksfogdeämbetets personalresurser under 2015 uppgick till 26,5 årsverken.  Personalomsättningen 
vid Riksfogdeämbetet var fortsättningsvis relativt livlig.  
 

4.2 Resultatmål och måluppfyllelse 

4.2.1 Samhällelig genomslagskraft 

Utsökningen implementerar för sin del rättsskyddspolitiken. Under utsökningsväsendets plane-
ringsperiod 2015–2018 utgjordes de strategiska prioriterade områdena av:  

‐ avgörande av ärenden i en så tidig fas som möjligt, i ett ändamålsenligt förfarande och till 
rimliga kostnader 

‐ bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet  
‐ bekämpning av kreditförluster  
‐ tillgodoseende av rättvisa och rättssäkerhet  

 
Ett välfungerande utsökningssystem upprätthåller ett gott rättsskydd i samhället, rättssäkerheten och 
samhällsordningen, förebygger försummelser och bevarar en god betalningsmoral.  
 
God betalningsmoral och ett funktionellt kreditsamhälle främjades vid utsökningsverken genom 
förebyggande informations- och utbildningsverksamhet. Vid sidan av  den rådgivning som hör till 
normal daglig kundbetjäning gav utsökningsverkens personal föreläsningar om utsökningsförfaran-
det och följderna av överskuldsättning bland annat vid skolor och läroanstalter. 
 

4.2.2 Strukturreformprojektet för utsökningsväsendet 

På uppdrag av justitieministeriet har Riksfogdeämbetet förberett ett strukturreformprojekt för ut-
sökningsväsendet i syfte att förbättra lönsamheten och produktiviteten utan att äventyra parternas 
rättsskydd. Den bakomliggande orsaken till uppdraget är kravet på besparingar inom förvaltnings-
området, vilket förutsätter att verksamhetsutgifterna på några år måste anpassas efter betydligt 
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mindre anslag. I uppdraget beaktas riktlinjerna i reformprogrammet för rättsvården för åren 2013–
2025.7 
 
I strukturreformprojektet för utsökningsväsendet, som startats av Riksfogdeämbetet, utreds metoder 
för att förenkla utsökningsväsendets organisationsstruktur, koncentrera funktioner, utveckla 
elektroniska tjänster, öka automationsgraden och fördela uppgifter som ingår i behandlingskedjan 
för utsökningsärenden till olika personalgrupper efter art och svårighetsgrad.  
 
Genomförandeplanen för strukturreformen behandlades i början av året av justitieministeriets 
tjänstemannaledning. Vid behandlingen konstaterades det att reformen kan framskrida enligt 
genomförandeplanen, men att många detaljer i denna förutsätter också politiska riktlinjer. I augusti 
drog justitieministern upp en riktlinje enligt vilken beredningen av strukturreformen kan fortsättas 
med målet om en organisation som grundar sig på ett ämbetsverk och ett verkställighetsförfarande 
där arbetet fördelas enligt kravnivån. Ministeriet underströk också vikten av pilotprojekt. 
 
På hösten gav finansministeriet ett positivt beslut om den ansökta projektfinansieringen. Åtgärder 
vidtogs för att inrätta en projektbyrå. Arbetet i arbetsgrupper inom ramen för projektet har fortsatt 
inom olika delområden.   
 
Pilotprojekt som gäller olika delområden av reformen har genomförts vid utsökningsverken, såsom 
utveckling av registreringen, fördelning av indrivningsuppgifter enligt kravnivån och centralisering 
av företagsindrivningen. 
 
Betänkandet jämte sammandrag av utlåtanden av lagstiftningsarbetsgruppen för projektet slutfördes 
och utifrån detta beredde justitieministeriet en regeringsproposition, som i slutet av året överlämna-
des till riksdagen.8 
 
Riksfogdeämbetet har satsat på kommunikationen om projektet.  Projektet har egna webbsidor, som 
innehåller en sammanställning av de viktigaste meddelandena. Det har varit möjligt att ställa frågor 
till projektberedarna per e-post.   
 
Strukturreformen har varit ett permanent tema på olika nivåer inom samarbetsförfarandet. Kontak-
ten mellan Riksfogdeämbetet och personalorganisationerna har varit tät. 
 
  

4.2.3 Specialindrivning 

Intensifiering av bekämpningen av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet och utveckling av 
myndighetssamarbetet genom att stärka specialindrivningen inom utsökningen var en av program-
punkterna i programmet för bekämpning av grå ekonomi 2011–2015. Programpunkten har genom-
förts. Specialindrivningen inom utsökningen har nationellt organiserats i sex specialindrivningsom-
råden och specialindrivningen har etablerat sin verksamhet i hela riket och inom alla utsöknings-
verks verksamhetsområden.  
 
De viktigaste målen för specialindrivningen är bekämpning av grå ekonomi och återtagande av den 
vinning som uppnåtts genom brott samt stödjande av normal indrivning inom utsökningen vid sär-
skilt tidskrävande verkställighetsåtgärder. Genom dessa mål stöds även utsökningsförfarandets tro-
                                                 
7 Publicerades 13.3.2013, i serien Betänkanden och utlåtanden 16/2013 
8 RP 137/2015 
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värdighet samt jämlikt bemötande av gäldenär i de fall där gäldenären genom olika arrangemang 
försöker dölja sin egendom från borgenärerna. I utsökningsfall är det också ofta frågan om aktörer 
inom den gråa ekonomin och gäldenärer som blivit dömda för ekonomiska brott. Egendomsar-
rangemang som specialindrivningen stöter på har ofta byggts upp under en lång tid, de är komplice-
rade eller till och med helt osynliga inom den gråa ekonomin. 
 
Att upprätthålla ett fungerande myndighetssamarbetet med till exempel polisen, Skatteförvaltning-
en, Tullen och Gränsbevakningsväsendet är också ett viktigt delområde i specialindrivningen inom 
utsökningen. Myndighetssamarbete och informationsutbyte mellan myndigheter är av största vikt då 
det gäller bekämpningen av ekonomisk brottslighet och grå ekonomi. I och med att specialindriv-
ningen utvidgades år 2011 har samarbetet med de närmaste samarbetsmyndigheterna kunnat arran-
geras så att det är regelbundet och organiserat i hela landet.  
 
Det satsades på effektivare identifiering av gäldenärer som kräver specialindrivningsåtgärder genom 
att ta i bruk ett analysprogram som illustrerar information om gäldenärerna och profilerar 
gäldenärerna.   
 
Planeringen av specialindrivningsverksamheten försvårades under berättelseåret av den osäkerhet 
som rådde kring den finansiering som anvisas för bekämpning av grå ekonomi efter år 2015. Speci-
alindrivning har setts som en strategiskt viktig funktion, varför antalet anställda som arbetar med 
specialindrivningsuppgifter hölls kvar på en nivå som tryggar verksamhetsförutsättningarna trots 
den osäkerhet som rådde kring finansieringen.  
 

4.2.4 Samarbete med intressentgrupper och internationellt samarbete 

Intressentsamarbete fördes bland annat med Skatteförvaltningen, Tullen, polisen, justitieministeriet, 
FPA, Lantmäteriverket, Trafi, Finansbranschens Centralförbund, banker, försäkringsbolag och in-
drivningsbyråer. Riksfogdeämbetet har haft en representation bland annat i ledningsgruppen för 
bekämpning av ekonomisk brottslighet och i flera av de arbetsgrupper som Enheten för utredning av 
grå ekonomi tillsatt.  
 
Det internationella samarbetet var fortsättningsvis livligt. Företrädare för Riksfogdeämbetet har 
gett föreläsningar på utbildningsdagarna för Estlands advokatförbund och det anti-
korruptionsseminarium som anordnades av Finlands utrikesministerium i Ukraina. Utsökningsvä-
sendet deltog i de nordiska insolvensdagarna som anordnades i Sverige i maj. Företrädare för Riks-
fogdeämbetet deltog i internationella kronofogdeföreningen UIHJ:s kongress i Madrid på somma-
ren. På hösten reste företrädare för Riksfogdeämbetet till ett utbildningsevenemang och bilaterala 
förhandlingar till Estland och till ett internationellt seminarium i Ryssland. I slutet av året var Riks-
fogdeämbetet värd för studieresor av den kazakstanska utsökningsledningen och forskare vid 
ukrainska anti-korruptionsverket. Under året besvarades många förfrågningar rörande den fin-
ländska verkställighetsprocessen från utländska sökande inom utsökning, organisationer och myn-
digheter.  
 

4.2.5 Harmonisering av verksamheten 

Delegationen för förenhetligande av utsökningsförfarandet lämnade flera förslag till harmonisering 
av förfaringssätten till Riksfogdeämbetet under år 2015. På framställan av delegationen för fören-
hetligande gav Riksfogdeämbetet rekommendationer om bokföring av dröjsmålsränta, beviljande av 
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fria månader, hypoteksbeslut, tillämpning av tidsfristen för verkställighetsgrunden vad gäller ut-
ländskt underhållsbidrag och behandlingen av firma för en näringsidkare vid utsökningsverken. 
 
Därtill gavs andra anvisningar och rekommendationer som beretts av Riksfogdeämbetet för att har-
monisera verksamheten. Dessa var exempelvis anvisningen om skötsel av ärenden med Lantmäteri-
verket och anvisningen om det nordiska avtalet om indrivning av underhållsbidrag med tvångsåt-
gärder. Rekommendationer gavs om de förfaringssätt som ska användas i skatteåterbäringsförfaran-
det och behandling av skatteåterbäring som betalas av Tullen. Därtill publicerades omfattande prin-
ciper för administrering av det riksomfattande sökanderegistret. 
 
Utvecklingen av informationssystemen främjar också enhetligheten. År 2015 inleddes överföringen 
av fordons- och fastighetsutmätningar till Uljas-systemet. Målet är att intensifiera och harmonisera 
verksamheten vad gäller utmätningen. 
 

4.2.6 Genomförande av lokalitetsprojekt och -strategin  

Under berättelseåret slutfördes lokalitetsprojektet i Kotka, vilket var en del av justitieministeriets 
pilotprojekt för rättshuskonceptet. Projektet för att förbättra de akustiska förhållandena i Kouvola 
slutfördes och flyttprojektet för verksamhetsstället i Kuusamo genomfördes. Under berättelseåret 
inleddes planeringen av lokalitetsprojekt bland annat i Jyväskylä, Rovaniemi, Uleåborg och Vasa 
samt genomförandeplaneringen vad gäller verksamhetslokalerna i Mariehamn. Därtill utreddes möj-
ligheterna att förbättra lokaleffektiviteten i några verksamhetslokaler. Byggprojekt pågick också i 
Åbo och i Tavastehus. I Jyväskylä och i Vanda startade man inomhusluftprojekt och letade efter 
tillfälliga verksamhetslokaler. Principerna i lokalitetsstrategin för justitieministeriets förvaltnings-
område har beaktats i alla lokalitetsprojekt. 
 

4.2.7 Utveckling av informationssystemen 

Riksfogdeämbetet har beställt administrerings- och utvecklingstjänster för utsökningsväsendets in-
formationssystem av Rättsregistercentralen. Justitieministeriets dataadministrationsenhet beställer 
grundläggande IT-tjänster av Valtori.  
 
Utvecklingen av informationssystemen inom utsökningen fortsatte år 2015. Man avvek en aning 
från tidigare utvecklingssätt eftersom planeringen av strukturreformen för utsökningsväsendet bun-
dit resurser till andra uppgifter. Strukturreformen har inriktat utvecklingen mot sådana reformer 
som stöder övergången till det nya systemet. Till exempel har datasystemet för utsökningen Uljas 
stegvis ändrats till ett webbläsarbaserat informationssystem. Den version som fungerar med en 
webbläsare togs först i bruk inom ramen för pilotprojektet för e-registrering, som gav mer erfaren-
het av användning av det webbläsarbaserade systemet. Därtill utvecklades Uljas liksom under tidi-
gare år med två uppdateringspaket. 
 
Förnyandet av rapporteringssystemet för utsökningen började som en del av strukturreformpro-
jektet. Detta görs för att förbereda sig på de nya behoven av information som beskriver verksamhet-
en i den framtida organisationen. Avsikten är att förbättra rapporteringsapplikationens funktionalitet 
för att bättre kunna stöda utsökningsväsendets strukturreform.  
 
Automatiseringen av informationsutbytet mellan myndigheterna fortsatte. Utvecklingen av doku-
ment som upprättas i Notes-systemet fortsattes genom att samtidigt beakta att användningen av ut-
sökningsapplikationen kommer att upphöra och ersättas med ett annat dokumenthanteringssystem.  
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Under berättelseåret började utsökningsväsendet använda Patent- och registerstyrelsens Virre-tjänst 
i utredningen av handelsregisteruppgifter. Jämfört med den tidigare tjänsten uppgår besparingarna 
till cirka 150 000 euro per år. Schemat nedan beskriver kostnadsnedgången på grund av förändring-
en, som främjades med information och anvisningar. De fullgöranderapporter som produceras av 
Enheten för utredning av grå ekonomi vid Skatteförvaltningen är fortfarande den mångsidigaste 
informationskällan för att utreda företagsuppgifter. 
 

 
 

4.2.8 Kommunikation 

År 2015 var det prioriterade området för utsökningsväsendets kommunikation en aktiv och interak-
tiv kommunikation inom organisationen avseende strukturreformen för utsökningsväsendet.  På 
utsökningsväsendets intranät gavs information om bland annat den genomförandeplan av URA-
projektet som Riksfogdeämbetet föreslog till justitieministeriet, finansieringslösningar och justitie-
ministeriets riktlinjer om projektet samt arbetsgruppernas arbete. Den externa kommunikationen 
gällde arbetet inom lagstiftningsarbetsgruppen för projektet, vilket var en del av lagberedningsar-
betet i samarbete med justitieministeriet. 
 
Teman som gäller strukturreformen har behandlats inom samarbetsdelegationen för utsökningsvä-
sendet, vid de utbildningsevenemang som anordnats av Riksfogdeämbetet, till exempel på förhand-
lingsdagarna för häradsfogdar och kontorschefer, vilka anordnades för utsökningsväsendets chefer, 
och på förhandlingsdagarna för ledningen på hösten.  
 
I slutet av året anordnades en infoturné för alla anställda vid utsökningsväsendet, där Riksfogdeäm-
betets ledning gjorde terrängbesök för att berätta om beredningen av projektet. Vid evenemangen 
hade personalen möjlighet att ställa frågor och framföra synpunkter. Det rapporterades också om 
innehållet vid evenemanget och frågor och svar på intranätet. Riksfogdeämbetet har också anordnat 
regelbundna möten för personalorganisationerna.  
 
Utvecklingen av kundkommunikationen fortsatte som ett arbetsgruppsarbete under år 2015. Arbets-
gruppen reviderade de handlingar som gäller utmätning av fordon och fastigheter och ansöknings-
blanketterna inom utsökning. Därtill gjordes små ändringar och rättelser i vissa enskilda utsök-
ningshandlingar. 
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4.2.9 Klagomål 

Rättsliga enheten vid Riksfogdeämbetet har till uppgift att ha hand om utsökningens allmänna råd-
givning och kundservice, undersökningen av klagomål, besvarandet av brev från medborgarna, ska-
deståndsyrkanden i administrativa förfaranden och domstolarna samt att föra statsmaktens talan i 
rättegångsärenden rörande utsökningsbesvär.  
 
Under berättelseåret har rättsliga enheten: 
- behandlat 49 klagomål 
- behandlat 28 administrativa skadeståndsyrkanden 
- gett 8 bemötanden till skadeståndstalan  
- gett 66 yttranden avseende rättegångskostnader 
- gett sammanlagt 14 utlåtanden till riksdagens justitieombudsman eller justitiekanslern  
- gett 15 utlåtanden till övriga myndigheter 
- besvarat 70 brev från medborgarna 
- gett 13 svar till olika samfund. 

 
Rättsliga enhetens resultatmål har varit att behandla samtliga klagomål inom sex månader. Behand-
lingstiden för avgjorda klagomål var i genomsnitt sex månader. Behandlingstiden för enskilda kla-
gomål översteg sex månader i två fall. Behandlingstiden för skadeståndsärenden var fem månader. 
 

4.2.10 Revisionsverksamhet 

Syftet med årsrevisionsverksamheten för utsökningsverken är att producera information enligt den 
fastställda revisionsplanen för utsökningsverkens ledning och den styrverksamhet som bedrivs av 
Riksfogdeämbetet. Revisioner utfördes vid alla utsökningsverk enligt den revisionsplan som grun-
dar sig på enhetligt riskbaserat tänkande. Revisionerna grundade sig på informationssystems-, rap-
porterings- och statistikmaterial samt uppgifter som begärts av ämbetsverken.  
 
I den årsrevisionsverksamhet som gäller utsökningsverken har man iakttagit en revisionsperiod på 
två år, där omfattande och begränsade revisioner görs turvis vartannat år. Under berättelseåret 
gjorde Riksfogdeämbetet en omfattande årsrevision vid tio utsökningsverk. Vid de tolv övriga ut-
sökningsverken utfördes en begränsad årsrevision, som enbart omfattade skötseln av kundmedel 
och bokföringen vid utsökningsverket och resultatöversikten på ett allmäntplan samt definitionen av 
behörigheter för utsökningens informationssystem. 
  
Utsökningsverkens allmänna resultat låg som helhet betraktat på en god nivå och indrivningsutfallet 
i euro låg på en hög nivå vid samtliga utsökningsverk. I utsökningsverkens verksamhet har upp-
märksamhet riktats mot huruvida utsökningsverkens egna uppföljningsrutiner är tillräckliga och den 
interna kontrollens anvisningar och funktionalitet. Det säkerställdes särskilt att kontrollen av upp-
följningen av betalningsförbud, betalningsplaner och arbetsgivarprestationer är korrekt. 
 
Som helhet betraktat hade bokföringen av utsökningens kundmedel och penningrörelsen skötts på 
ändamålsenligt sätt och bokföringarna vid utsökningsverken var uppdaterade. I vissa fall riktades 
verkens uppmärksamhet mot förskottslimitpraxis i anknytning till realiseringar och funktionen för 
praxis för arbetskön för betalningar samt formaliteter som gäller bokföringen. Registreringen av 
inkomna ärenden i informationssystemet och överföringen till verkställighet var snabb enligt revis-
ionsiakttagelserna.  
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Effektiviseringsbehov iakttogs fortfarande i skötseln av fall som omfattas av företagsindrivning och 
krävande indrivning. Specialindrivningen hade stött utsökningsverkens verksamhet väl.   
 
Enligt revisionsiakttagelserna hade utsökningsverken satsat aktivt på att upprätthålla personalens 
arbetshälsa och yrkeskompetens inom ramen för de tillgängliga resurserna.  
 
År 2015 inleddes utarbetandet av en ny tvåårig revisionsplan. Vad gäller planens struktur och inne-
håll beaktas i fortsättningen de förändringar som ägt rum år 2015 inom resultatstyrningsverksam-
heten vid utsökningsväsendet. 
 
En separat rapport har utarbetats om utfallet för årsrevisionerna inom utsökningen år 2015. 
 

4.2.11 Övergång till en ny resultatstyrningsmodell 

Inom förvaltningsområdet övergick man under år 2015 till en flerårig resultatstyrningsmodell enligt 
finansministeriets riktlinjer. På samma gång ändrades resultatstyrningen i en ännu mer strategisk 
riktning och den ökade långsiktigheten i verksamhets- och ekonomiplaneringen. 
 
På våren 2015 upprättades i samarbete med justitieministeriet en strategikarta som illustrerar de 
centrala målen för hela förvaltningsområdet och varje sektor. Den nya resultatstyrningsmodellen 
behandlades på hösten på förhandlingsdagarna. På så sätt inkluderades verkens ledning i den strate-
giska planeringen. På förhandlingsdagarna identifierades de centrala åtgärderna under planeringspe-
rioden för att kunna uppnå de strategiska målen på verksnivå.  
 
Riksfogdeämbetet förhandlade om ett fyraårigt resultatavtal för utsökningsväsendet för åren 2016–
2019 med justitieministeriet. Avtalet grundade sig på den nya resultatstyrningsmodellen och strate-
giarbetet. Med samma arbetssätt förhandlade Riksfogdeämbetet om fyraåriga resultatavtal med ut-
sökningsverken.  
 

4.2.12  Kieku-projektet och bokföringsenhetsändringen 

Statsförvaltningens gemensamma databehandlingssystem för ekonomi- och personalförvaltning 
Kieku tas i bruk inom justitieministeriets förvaltningsområde 1.10.2016. På samma gång som Kie-
ku-systemet tas i bruk bildas en egen bokföringsenhet av utsökningsväsendet. Konkursombudsman-
nens byrå, som bevaras som ett självständigt ämbetsverk, ansluts till denna enhet.   
 
Kieku-projektet  
 
Det projekt som bereder ibruktagandet av Kieku-systemet drivs av Statskontoret och justitieministe-
riet.  Utsökningsväsendet har utsett egna kontakt- och sakkunnigpersoner för projektet.  
 
Kieku-systemet leder till ändringar i verksamheten. De viktigaste är att:  

- en gemensam modell för uppföljningsobjekt för staten tas i bruk 
- alla tjänstemän allokerar sin arbetsinsats till uppföljningsobjekten 
- utsökningsväsendets arbetstidsanvisning harmoniseras 
- chefernas roll och tjänstekollektivavtalskompetens understryks   
- en chef kan vikarieras enbart av en annan chef i Kieku-uppgifter   
- vissa administrativa uppgifter koncentreras till regionerna 
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- anställda med ekonomi- och personalförvaltningsuppgifter förutsätts specialisera sig inom 
någondera sektorn 

- rapporteringen om ekonomi och personalförvaltning förbättras.  
 
Kieku-systemet har byggts utifrån den nuvarande organisationen. Förändringarna på grund av struk-
turreformprojektet för utsökningsväsendet kommer att kodas i systemet då den nya organisationen 
tas i bruk. I definitionsfasen av Kieku har man redan delvis berett sig på förändringarna med anled-
ning av strukturreformen genom att forma kodstrukturerna på så sätt att den framtida förändringen 
ska vara så enkel som möjligt att genomföra och att uppföljningen av tidigare år kan göras. 
 
I samband med ibruktagandet av Kieku övergår utsökningsväsendet till en mer övergripande alloke-
ring av arbetstiden, som kommer att ge information om hur personalen arbetsinsats fördelas på olika 
funktioner. Allokeringsinformationen kan utnyttjas bland annat i planeringen av verksamheten och 
ekonomin, planeringen av strukturreformen, kostnadskalkylen och i rapporteringen. 
 
I syfte att uppnå de lönsamhetsmål som fastställts för Kieku-systemet, drog utsökningsväsendet upp 
riktlinjer för centralisering av ekonomi- och personalförvaltningsuppgifterna till fem samarbetsreg-
ioner, som grundar sig på landskapsindelningen. Syftet med centraliseringen och specialiseringen är 
att förbättra produktiviteten och därtill också utvecklingen och kvaliteten. Den nuvarande ämbets-
verksstrukturen vid utsökningsväsendet ställer dock egna ramvillkor för centraliseringen av eko-
nomi- och personalförvaltningsuppgifter. I och med den framtida modellen om ett ämbetsverk är det 
möjligt att inom ramen för stödtjänsterna inrätta en maximalt effektiv och funktionell struktur som 
tjänar utsökningsväsendet. 
 
Under berättelseåret deltog utsökningspersonal aktivt i inrättandet av Kieku-systemet. Anställda 
från såväl Riksfogdeämbetet som utsökningsverken deltog i projektet.  Därtill anordnades 
informationsmöten om ärenden som gäller Kieku-systemet och information delades på intranätet för 
utsökningsväsendet och vid olika utbildningsevenemang. 
 
Ändring av bokföringsenhetsstrukturen 
 
Utsökningsväsendet kommer från 1.1.2016 att bilda en egen bokföringsenhet. Konkursombuds-
mannens byrå, som bevaras som ett självständigt ämbetsverk, ansluts till denna enhet.  Syftet med 
ändringen är att bokslutet och verksamhetsberättelsen ger en tydligare bild av situationen vad gäller 
betalningsstörningsmomentet och att trygga Kieku-systemets funktion. 
 
Övergången till en egen bokföringsenhet kommer att öka arbetet vid Riksfogdeämbetet då uppgifter 
överförs från justitieministeriet till ämbetet. I framtiden ansvarar Riksfogdeämbetet för egen del 
bland annat för bokföringens riktighet, ekonomistadgan, bestämmelser om bokföringen och pen-
ningrörelsen, anvisningar och utbildningar. Till Riksfogdeämbetet överförs därtill bland annat ad-
ministreringen av betaltidskort och bankkonton, administratörsuppgifter avseende de olika systemen 
vid bokföringsenheten, upprättande av bokslut och utveckling av ekonomiförvaltningen. Bokfö-
ringsenhetsändringen kommer inte att ge upphov till avsevärda förändringar för de enskilda utsök-
ningsverken.  
 
Under berättelseåret förbereddes bokföringsenhetsändringen med regelbundna sammanträden med 
justitieministeriet, andra nya bokföringsenheter inom förvaltningsområdet och Konkursombuds-
mannens byrå.   
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5 UTSÖKNINGSVERKEN 

5.1 Utveckling av antalet gäldenärer 

 
 

Olika gäldenärer i utsökningen 2011–2015 

År  Gäldenärer 
Förändring från 
föreg. år, antal 

Förändring från 
föreg. år, % 

Genomsnitt/härads‐
utmätningsman 

2011  527 001 +9 176 1,8 %     897*

2012  528 746 +1 745 0,3 %     979**

2013  538 308 +9 562 1,8 %  1 006**

2014  536 047 ‐2 261 ‐0,4 %  1 018**

2015  540 422 +4 375 0,8 %  1 072**

*) inkl. häradsutmätningsmän som verkar inom specialindrivningen 

**) exkl. häradsutmätningsmän som verkar inom specialindrivningen 

 
 
Under år 2015 var 540 422 gäldenärer föremål för indrivningsåtgärder inom utsökning, vilket är 0,8 
procent mer än föregående år. Av gäldenärerna var 485 306 (90 %) fysiska personer och 55 116 (10 
%) juridiska personer. Antalet fysiska personer steg med 4 149 gäldenärer (0,9 %) från året innan. 
Antalet juridiska personer ökade med 226 gäldenärer (0,4 %). 
 
Antalet nya gäldenärer, dvs. gäldenärer som inte haft anhängiga ärenden inom utsökningen föregå-
ende år, uppgick år 2015 till sammanlagt 164 174 (160 835 år 2014). 21,4 procent av gäldenärerna 
omfattades av utsökning som pågått oavbrutet i över tre år (19,4 % år 2014) och 29,5 procent (27,8 
%) i över två år, räknat av de gäldenärer som var anhängiga i slutet av året. 
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Antal utsökningsgäldenärer i slutet av året 2011–2015 

År  Fysiska personer  Juridiska personer  Sammanlagt 

2011  222 290 19 807 242 097

2012  223 842 18 130 241 972

2013  219 384 18 625 238 009

2014  220 802 17 766 238 568

2015  210 576 16 840 227 416

 

Anhängiga gäldenärer i slutet av året, efter födelseår 

Födelseår 
Gäldenärer, 

antal 
Ärenden, st. 

Skuld för indriv‐
ning (1 000 

euro) 

Anhängiga 
ärenden i ge‐

nom‐
snitt/gäldenär 

Skuld för indriv‐
ning i genom‐
snitt/gäldenär, 

euro 

Skuld för 
indrivning i 
genom‐

snitt/ärende
, euro 

1952 eller tidigare  23 491  150 973 709 571 6,4 30 206 €  4 700 €

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

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

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

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

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

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

2000 eller senare  192  234 85 € 1,2 442 €  363 €

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

Statistiken är en tvärsnittskörning 2.2.2016 

 
 
Den genomsnittliga skulden för gäldenärer födda 1952 eller tidigare var 30 206 euro. Deras andel 
av utsökningsgäldenärerna i slutet av året var cirka 11 procent. I slutet av året var antalet utsök-
ningsgäldenärer födda 1980 eller senare 70 512, dvs. 33 procent av alla utsökningsgäldenärer. År 
2015 var antalet minderåriga utsökningsgäldenärer sammanlagt 1 561. Antalet mycket unga perso-
ner, dvs. utsökningsgäldenärer födda åren 2000─2013 var 192 och totalbeloppet för deras utsök-
ningsskulder var i genomsnitt 442 euro. 
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5.2 Produktivitet och kvalitetskontroll år 2015 

Under 2015 inkom cirka 2,7 miljoner ärenden till utsökning.  Antalet inkomna ärenden minskade 
med 12 procent från året innan. 

 
Den genomsnittliga behandlingstiden för ärenden var 6,9 månader (7,1 månader år 2014), då målet 
var 7,3 månader.  

 
Indrivningsresultatet för utsökningen ökade redan för det nionde året i rad och nådde en ny rekord-
nivå på 1,090 miljarder euro. Uppgången från året innan låg på tre procent. Målet för 2015 var 950 
miljoner euro. Resultatet ökades av bland annat av ett ökat antal realiseringar av bostadsaktier och 
fastigheter samt utmätningar av periodisk inkomst.  

 

 
 

Ärenden som behandlats vid utsökningsverken 

   2011  2012  2013  2014  2015 (mål) 
2015 
 (utfall) 

Inkomna ärenden  2 973 163  2 991 761 3 076 596 2 717 278 2 700 000  2 597 301

Behandlade ärenden  2 788 076  2 939 129 3 007 878 2 827 783 2 700 000  2 745 709

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

Behandlade delgivningsären‐
den  2 361  2 348 2 059 1 738 ‐‐  1 512

 
 
Under 2015 inkom penningfordringar till ett värde på över 2,7 miljarder euro till utsökningen för 
indrivning. Nedgången var 3,5 procent jämfört med året innan. Beloppet på de penningfordringar 
som var föremål för indrivning var drygt 3 miljarder euro i slutet av året. 

 
I slutet av år 2015 var 283 747 ärenden (328 641 ärenden år 2014) och 528,7 miljoner euro (564,5 
miljoner euro år 2014) inom passiv indrivning.  Fordringarna inom passiv indrivning ökade år 2015 
med nästan 32,4 miljoner euro, dvs. cirka 1,5 miljoner euro mer än föregående år. Oftast utgörs 
sökande vid passiv indrivning av företag, staten eller statliga inrättningar.  Antalet ärenden som är 
föremål för passiv indrivning och som kunnat drivas in har ökat på senare år. 

 
Antalet inkomna ärenden år 2015 var 31 165 per häradsfogde, 4 706 per häradsutmätningsman och 
4 651 per kontorsanställd.  Siffrorna har räknats utifrån de faktiska årsverkena, som inte inkluderar 
specialindrivningspersonal, praktikanter eller arbetar som avlönas med sysselsättningsmedel. 
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Fördelningen av ärenden och penningfordringar som inkommit till utsökningen år 2015 

   antal  %  milj. euro  % 

Skatter  568 564 21,9 % 790 017  28,9 %

Övriga offentligrättsliga ärenden  1 033 867 39,8 % 309 486  11,3 %

Böter  149 991 5,8 % 83 798  3,1 %

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

Övriga privaträttsliga ärenden (inkl. verkställighetsärenden)/fordringar   826 912 31,8 % 1 539 907  56,3 %

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

 

5.3 Missbruksfall 

I utsökningsförfarandet är syftet att identifiera de fall där gäldenären genom olika arrangemang för-
söker undvika verkställigheten av betalningsskyldigheten. Det är ändamålsenligast att utreda de 
mest komplicerade fallen inom specialindrivningen, men även inom den normala processen utförs 
åtgärder som statistikförs som krävande indrivningsfall. Enligt utsökningsverkens anmälningar be-
handlades sammanlagt 677 sådana krävande indrivningsfall under 2015. Indrivningsresultatet från 
den krävande indrivningen var uppskattningsvis sju miljoner euro. Värdet på utmätt eller beslagta-
gen egendom uppskattades till 2,5 miljoner euro. 
 

5.4 Specialindrivningens resultat 

Inom specialindrivningen sköts i huvudsak utsökningsärenden som gäller gäldenärer med en 
förmögenhetsställning som kräver mycket arbete och tid att utreda. Ofta är målet att placera 
egendom utom räckhåll för utsökningsborgenärerna genom olika egendomsarrangemang. 
Långvarigheten i ärenden inom specialindrivningen innebär i allmänhet att det slutliga resultatet i 
euro realiseras först efter en lång tid. Detta betyder att granskning av statistik från en tidsperiod på 
ett år inte alltid återspeglar den verkliga situationen särskilt väl. Variationer i resultatet i euro är 
kännetecknande för specialindrivningen.  
 
När specialindrivningens resultat granskas borde huvudfokus alltid ligga på åtgärder som utförts i 
missbruksfall och på antalet uppdrag som tagits upp för utredning och som utretts. Dessa är av 
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betydelse när det gäller förebyggande av missbruksfall och arrangemang relaterade till undvikande 
av skuldbetalning. Även mängden utmätt och beslagtagen egendom ger en indikation på 
verksamhetens effektivitet. Denna egendom realiseras i form av medel som redovisas till 
borgenärerna senare, till exempel efter att besvärsprocesserna avslutats. En betydande del av 
specialindrivningens ekonomiska resultat uppkommer också genom att specialindrivningen anvisar 
egendom som framkommit genom dess verksamhet till den övriga utsökningen för fortsatta 
åtgärder. Likaså kan egendom också anvisas till samarbetsmyndigheter och konkursbon.  

 
Under 2015 låg specialindrivningens resultat på en bra nivå. Indrivningsresultatet i euro ökade klart 
från år 2014. Lagret av utmätt och beslagtagen egendom minskade en aning, medan beloppet på den 
realiserade utmätta egendomen inom specialindrivningen fortsatte att öka. 

   
Det totala fordringsbeloppet som specialindrivningen behandlade år 2015 var cirka 229,3 miljoner 
euro, av vilket säkringsåtgärdernas andel var cirka 81,7 miljoner euro. 

 
Från specialindrivningen redovisades år 2015 sammanlagt 29 miljoner euro till dem som ansökt om 
utsökning. Gäldenärer och borgenärer avtalade under utsökningsförfarandet om betalningar till ett 
värde på cirka 1,6 miljoner euro och i övrigt betalades 0,8 miljoner euro direkt till borgenärer under 
utsökningsförfarandet. Egendom till ett värde på 9,1 miljoner euro anvisades för utmätning och be-
slagtagande inom den övriga utsökningen. Egendom till ett värde på cirka 10,5 miljoner anvisades 
till samarbetsmyndigheter, konkursbon och borgenärer för beslagtagning eller som föremål för 
andra åtgärder. Med beaktande av alla ovan nämnda poster var specialindrivningens resultat 2015 
cirka 51 miljoner euro. 

 
I slutet av år 2015 var värdet på utmätt egendom cirka 87,5 miljoner euro och på beslagtagen egen-
dom cirka 74,7 miljoner euro. Motsvarande siffror för år 2014 var 97,5 miljoner euro för utmätt 
egendom och 76,2 miljoner euro för beslagtagen egendom.  
 
Målen för antalet behandlade ärenden inom specialindrivningsområdena år 2015 uppnåddes och 
överskreds så gott som utan undantag. Antalet åtgärder för att ingripa mot gäldenärsmissbruk låg så 
gott som på samma nivå som under år 2014 och nådde inte riktigt upp till målet för antalet åtgärder.   
 

Statistik över specialindrivningen 2011–2015 

Indikator 
år 2011  år 2012  år 2013  år 2014  år 2015 

1. Antal utredda gäldenärer 
167 (efter ut‐

vidgning) 532 495 541  430

2. Genomströmning*  204 333 498 586  584

3. Utrett fordringsbelopp i euro  62 084 360 84 151 674 116 627 956 212 214 429  147 637 648

(säkringsåtgärder, euro**)      87 209 297 170 381 369  81 691 245

4. Utförda missbruksåtgärder  56 90 221 179  172

5. Resultat i euro ***  32 444 140 38 521 466 76 510 013 39 447 713  51 024 547

(redovisas som influtet)  11 345 150 12 145 950 39 181 585 18 459 834  29 018 330

6. Utmätt egendom (värde i euro)  21 932 963 38 901 242 50 720 353 97 549 078  87 464 419

7. Beslagtagen egendom (värde i euro)  49 770 188 53 946 378 48 534 347 76 157 270  74 665 656

* Genomströmningen beskriver de behandlade gäldenärerna. Detta avser utredning av gäldenärer i specialindrivningen och utförande av verkstäl‐
lighetsåtgärder fram till att verkställigheten väntar antingen på behandling av besvär eller realisering av egendomen, anhängigheten avslutas på 
grund av betalningshinder, eller att gäldenären efter utredning överförs tillbaka till rotelindrivning. 

** Statistik över eurobelopp för säkringsåtgärder har förts först sedan 2013.  

*** I resultatet i euro beaktas medel som redovisats till borgenärerna från specialindrivningen, betalningsavtal mellan dem som ansökt om utsök‐
ning och gäldenärer eller andra betalningar som betalats direkt till sökanden under förfarandet, samt medel som anvisats den övriga utsökningen, 
samarbetsmyndigheter, konkursbon och borgenärer. 
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Verksamhetens resultat har bidragit till att stärka specialindrivningens ställning som en del av be-
kämpningen av grå ekonomi med myndighetsåtgärder. En effektiv verksamhet hos verkställighets-
myndigheten, och särskilt specialindrivningen, utgör kärnområdet i bekämpningen av grå ekonomi. 
Utsökningsanslagen är dock föremål för stora nedskärningar och den extra finansiering som anvi-
sats till utsökningen för att bekämpa grå ekonomi upphörde år 2015. När anslagen krymper ska 
också omfattningen på specialindrivningsverksamheten granskas. 
 

5.5 Operativ effektivitet och ekonomi 

5.5.1 Numeriska mål   

Resultatindikatorerna är riksomfattande målvärden som ingår i statsbudgeten. Utifrån dessa och 
utsökningsverkets historiska uppgifter fastställdes vid resultatförhandlingarna särskilda numeriska 
mål för respektive utsökningsverk. 
 
 

Indikatorer 

  2 011  2 012  2 013  2 014 
2015  

(mål) 
2015  

(utfall) 
Ekonomi € (utgifter/beh.är.)  31 30 30 32  37  32

Produktivitet (beh.är./årsv.)  2 222 2 346 2 519 2 412  2 250  2 416

Genomsn. beh.tid, mån.  6,9 6,8 6,9 7,1  7,2  6,9

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

Relation mellan indrivna och dem som kon‐
staterats medellösa, %               

‐ av antal ärenden  48 49 46 52  45  47

‐ av eurobelopp  44 51 51 52  45  51

     
Ekonomin (verksamhetsutgifter/behandlade ärenden) inkluderar endast utgifter som betalats med 
utsökningsverkens egna verksamhetsanslag. Utgifter som betalas centraliserat (IT, Palkeet, utbild-
ning) uppgick år 2015 till i genomsnitt 3,5 euro (år 2014: 3,4 €) per behandlat ärende.  

 
Indrivningsresultatet för utsökningen var 1,090 miljarder euro, medan intäkterna av 
utsökningsavgifter till staten uppgick till 78,6 miljoner euro. Resultatmålet för indrivningsresultatet 
var 950 miljoner euro, vilket överskreds med bred marginal. En tabell över utsökningsverkens 
resultatmål och utfallet har fogats till berättelsen (bilaga 7). 
 

Sätt på vilka indrivna penningfordringar influtit 

  

Automa‐
tisk be‐
talnings‐
uppma‐
ning 

Skräddar‐
sydd betal‐
ningsupp‐
maning 

Betalnings‐
plan 

Utmätning 
av lön eller 
pension 

Utmätning 
av närings‐
inkomst, 
fordran 

eller annan 
utmätning 

Utmätning 
av skatteå‐
terbäring 

Utmätning 
av bank‐
medel 

Realisering 
av egen‐
dom 

Annat sätt  

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

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

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

2015  6 %  17 % 8 %  32 % 9 % 5 % 4 %  7 %  12 %
Resultatet i euro av specialindrivningen ingår i ovan angivna procentfördelning. Det stod för cirka 4,6 % av indrivningsresultatet för utsökningsvä‐
sendet år 2015. 

Information om utmätning från bankkonton är tillgänglig från år 2013 (under tidigare år ingår informationen i klassen "annat sätt") 
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Indikatorn som beskriver verksamhetens effektivitet jämför betalningar som utsökningen drivit in 
och som utsökningen betalat direkt till borgenärerna under utsökningen (s.k. förbibetalningar) med 
de fordringar för vilka inga betalningar flutit in på grund av att gäldenären är medellös. Siffran 
anger hur många procent som det indrivna ärendet eller motsvarande beloppet i euro (inklusive 
förbibetalningar) utgör av det totala antalet indrivna eller medellösa (bilaga 2, fler centrala 
relationstal). 

 

5.6 Åtgärder för att uppnå resultatet 

Utsökningsverkens goda resultat förklaras av förbättrad utsökningseffektivitet och aktivitet av tjäns-
teinnehavarna i deras arbete. Med hjälp av utbildning, harmoniseringsåtgärder och resultatstyrning 
har utsökningsväsendet kunnat skapa ett enhetligt arbetssätt som baserar sig på god utredning och 
snabb behandling. Antalet utmätningar av periodisk inkomst och realiseringar har ökat från tidigare 
år.    

 

Utmätningar åren 2012–2015 

  år 2012  år 2013  år 2014  år 2015 

Utmätningar av lön  303 538 310 489 309 642  323 069

Utmätningar av pension  67 709 68 332 66 094  72 507

Utmätningar av näringsinkomst  24 032 32 674 39 966  46 437

Utmätningar av skatteåterbäring  198 268 171 569 177 633  173 767

Utmätningar av fastighet  6 426 5 979 9 304  9 544

Utmätningar av bostadsaktier  9 340 10 420 11 220  12 135

Övriga utmätningar  39 954 45 398 45 585  49 464

Sammanlagt  649 267 644 861 659 444  686 923

Siffrorna för utmätning av näringsinkomst och och övriga utmätningar har uppdaterats för alla år. 

 
 

Gällande betalningsförbud i slutet av året och antal betalningsplaner 2012–2015 

  år 2012 (st.)  år 2013 (st.)  år 2014 (st.)  år 2015 (st.) 

Betalningsförbud i samband med utmätning av lön  130 996 129 782 126 253  128 538

Betalningsförbud i samband med utmätning av pension   24 518 24 351 22 186  23 024

Betalningsförbud i samband med utmätning av näringsinkomst   10 090 12 300 13 359  13 795

Sammanlagt  165 604 166 433 161 798  165 357

Uppgjorda betalningsplaner  32 000 29 185 25 693  24 638
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Försäljning av utmätt egendom utgör en betydande del av de åtgärder utförda av utsökningen. Deras 
antal började återigen öka jämfört med året innan, vilket för sin del förklarar det goda indrivnings-
resultatet. 
 

Försäljningar av utmätt egendom 2012–2015 

  år 2012  år 2013  år 2014  år 2015 

Försäljning av aktielägenheter  463 489 561  551

Försäljning av övrig lös egendom  844 883 962  1 109

Fastighetsförsäljningar, genomförda  1 045 1 168 1 264  1 371

GENOMFÖRDA TOTALT  2 352 2 540 2 787  3 031

 
 
Sammanlagt 7 016 vräkningsansökningar inkom till utsökningen, vilket är 565 färre än året innan. 
Antalet verkställda vräkningar uppgick till sammanlagt 1 790, vilket är 67 fler än året innan. Under 
2015 återkallade sökanden en vräkning 3 144 gånger och svaranden konstaterades ha flyttat själv i 1 
720 fall. Vräkningarna koncentrerades till stora bosättningscentra. 
 
Antalet återtagningar i enlighet med lagen om avbetalningsköp uppgick år 2015 till sammanlagt 
1 790, dvs. 239 mindre än året innan.  
 

 
 
Utsökningens produktivitet har ökat avsevärt under de senaste tio åren. Anledningar till detta är en 
effektiv användning av Uljas-systemet, utvecklingen av arbetsmetoder, ökad kompetens hos perso-
nalen och ett minskat antal anställda samtidigt som antalet utsökningsärenden ökat. Under åren 
2014 och 2015 har antalet utsökningsärenden så som förväntat dock minskat, då de indrivnings-
kostnader som drivs in separat från huvudfordran lämnat bort i och med lagförändringen. 
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5.7 Kvalitetsmål  

De kvalitetsmål som fastställdes för utsökningsverken för verksamhetsåret var:   
‐ Förutseende behandling 

Gäldenärens ekonomiska situation kan redas ut och rätt åtgärder sättas in så snabbt som möjligt 
efter att ärendet anhängiggjorts. Förutseendet mäts med den genomsnittliga behandlingstiden 
och de s.k. tremånadersmålen.    

‐ Framgång i verkställighet 
Indikatorerna utgörs av relationstal som beskriver andelen indrivna ärenden eller penningbelopp 
av det totala antalet ärenden som konstaterats vara medellösa eller av det totala penningbelop-
pet. 

‐ Enhetlighet i verkens verksamhet och beslutsfattande  
Parterna i utsökningsfarandet bemöts jämlikt och sakligt.  

‐ Bra motivering och dokumentering av beslut 
‐ Datasäkerhetsaspekter beaktas i verkets verksamhet enligt datasäkerhetsplanen.  

 
Enligt observationerna i samband med årsrevisionen och statistikuppgifterna uppnåddes kvalitets-
målen i huvudsak. Respons på observerade avvikelser gavs till verkets ledning. 
 

6 HANTERING OCH UTVECKLING AV DE MENTALA RESURSERNA 

6.1 Riksfogdeämbetet  

I slutet av verksamhetsåret hade Riksfogdeämbetet 28 tjänstemän, av vilka två arbetade vid projekt-
byrån för strukturreformprojektet. Av tjänstemännen hade 17 en fast tjänst och nio en visstidstjänst.  
Personalomsättningen vid Riksfogdeämbetet har varit relativ livlig, vilket bland annat beror på sak-
kunnigtjänstemännens intresse att övergå till verkställighetsuppgifter inom utsökningen. En extra 
ekonomiplanerare för viss tid utnämndes för Kieku- och bokföringsenhetsprojektet. 
 
Vid resultatförhandlingen uppskattades antalet årsverken vid Riksfogdeämbetet till 25. Utfallet för 
årsverkena var 26,48 på grund av den extra personal som anställdes för projektuppgifterna. Antalet 
årsverken inom hela utsökningsväsendet minskade år 2015 med 36 årsverken jämfört med året in-
nan. 

 

Riksfogdeämbetets personal 

   2012  2013  2014  2015 

Årsverken  23  23  25  26 

Personalens genomsnittsål‐
der  46,6  44,2  44,3*  44,3* 

Utbildningsindex  6,1  6,1  6,3*  6,3* 

Sjukdagar/årsv.  4,4  4,4  4,5  5,2 

62 år fyllda  1  1  1*  2* 

* siffrorna inkluderar inte praktikanter eller personer som avlönas med sysselsättningsmedel 

 
En personal- och utbildningsplan utarbetades för år 2015. Den beaktade prognoserna över personal-
omsättningen och de resursbehov som utvecklingsprojekten förutsätter. Utbildningsersättning an-
söktes för år 2014 av finansministeriet. Riksfogdeämbetets personal deltog år 2015 i utbildningar 
inom ramen för utbildningsplanen och anslagen. 
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6.2 Utsökningsverken 

I personalplaneringen beaktades den stora pensionsavgången. Också visstidsanställda tjänstemän 
sökte andra tjänster aktivt. Det var möjligt att tillsätta de tjänster som blivit lediga vid utsöknings-
verken enbart med tillstånd att tillsätta tjänsten. Tillstånd att tillsätta tjänster beviljades för viss tid 
fram till utgången av år 2018 på grund av strukturreformprojektet. De minskade resurserna har 
synts i flera ämbetsverk i form av belastning av personalen. 
 
En VMBaro-undersökning om arbetstillfredsställelsen gjordes på våren 2015. Undersökningen görs 
årligen så länge strukturreformprojektet pågår. Resultaten var fortfarande relativt bra, men de sjönk 
dock inom alla delområden. Den viktigaste bakomliggande faktorn torde vara den osäkerhet som 
råder kring framtiden med anledning av strukturreformprojektet. Också i samband med utvecklings-
samtalen finns det skäl att med varje person gå igenom de tankar som strukturreformprojektet väckt. 
Utsökningsverken har fått anvisningar om att ordna diskussionsmöten om temat. 
 
Många former av insatser gjordes för att upprätthålla arbetshälsan. Utsökningsverken erbjöd 
traditionell arbetshälsoverksamhet till sin personal och vid vissa verk har arbetshälsoprojekt pågått 
med Kaiku-finansiering. Samarbetet med företagshälsovården har intensifierats lokalt. De åtgärder 
som relaterar till kommunikation och utbildning avseende arbetshälsoplanen inom ramen för 
strukturreformprojektet vidtogs och i syfte att trygga stödåtgärderna för personalförändringarna 
inrättades ett HR-koordinatornätverk för utsökningsväsendet till stöd för personalen, chefer och 
ledningen.  
 

Utsökningsverkens personal 

   2012  2013  2014  2015 

Årsverken  1 257  1 254  1 236  1 198 

Personalens genomsnittsål‐
der  49,3  48,8  48,4*  48,5* 

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

Sjukdagar/årsv.  9,2  9,5  8,9  9,0 

62 år fyllda  141  138  117*  111* 

* siffrorna inkluderar inte praktikanter eller personer som avlönas med sysselsättningsmedel 

 

Personalutveckling som årsverken (årsv.) 2013–2015 

   årsv. 2013  årsv. 2014  årsv. 2015 
årsv. res. avt. 

2015 
årsv. förändr. 
2014–2015 

Riksfogdeämbetet  23  25  26  25  1 

Utsökningsverken    

Häradsfogdar  86  84  83  86  ‐1 

Häradsutmätningsmän  583  575  552  569  ‐23 

Kontorspersonal  581  571  558  556  ‐13 

Övriga/praktikanter  4  6  3  4  ‐3 

Utsökningsverken sammanlagt  1 254  1 236  1 196  1 215  ‐40 

Utsökningen sammanlagt*  1 277  1 261  1 222  1 240  ‐39 

* inkluderar inte personer som avlönas med sysselsättningsmedel 

 

6.3 Om utbildning 

De prioriterade områdena för de utbildningar som anordnades år 2015 var utbildning i 
förändringsledarskap och regional utbildning och annan utbildning som harmoniserar 
verksamheten.  



25 
 
 
Teman för utbildning av närmaste chefer var tjänstemannarätt, de närmaste chefernas roll och 
ansvar samt presentation av Kieku-portalen. Under förhandlingsdagarna för häradsfogdar och 
kontorschefer behandlades såväl förändringsprocesser som substansverksamheten inom utsökning. 
På hösten genomfördes en utbildning i förändringsledarskap med inriktning på arbetshälsa för 
chefer som regionala (10) evenemang. Den utbildning som syftar till specialyrkesexamen inom 
ledarskap (SYE), vilken började år 2014, fortsatte. 
 
Temat för den regionala utsökningsutbildning som anordnades tillsammans av utbildningsregioner-
na och Riksfogdeämbetet var etik inom utsökning, tjänstemannens ställning vid en förändring, ar-
betssäkerhet, laglighetskontroll inom utsökningsväsendet och rekommendationerna av delegationen 
för förenhetligande. Riksfogdeämbetet genomförde en tredagars grundkurs för ny personal, vars 
mål vara ge en introduktion i utsökningsväsendets värderingar och principer och en allmän bild av 
utsökningsfunktionerna. Ett två dagar långt utbildningsevenemang anordnades i Karleby för 
svenskspråkig personal.  
 
Utsökningspersonalens specialisering och kunskap om krävande indrivning främjades bland annat 
med en fyradagarsutbildning i företagsindrivning, utbildning för personal inom specialindrivning 
samt en temadag för registrering för kontorspersonalen. Därtill omfattade programmet utbildar- och 
framträdandeteknikutbildning och ett arbetarskyddsseminarium. 
 
Under året anordnade Riksfogdeämbetet 13 riksomfattande utbildningar (sammanlagt 37 utbild-
ningsdagar). Dessa evenemang hade sammanlagt 1 054 deltagare och 1 490 dagsverken användes 
för dessa. Därtill var den regionala utsökningsutbildningen riktad till hela personalen, dvs. till cirka 
1 200 personer, och den omfattade 19 utbildningsdagar med samma innehåll. 

7 BOKSLUTSANALYS 

7.1 Finansieringsstruktur 

För år 2015 beviljades utsökningsmomentet 25.20.01 ett anslag på sammanlagt 103 760 000 euro 
(104 054 000 euro år 2014), vilket var 294 000 euro mindre än året innan. 
 
I budgeten för år 2015 uppskattades utsökningsavgifterna till 72 miljoner euro. I tilläggsbudgeten 
för hösten 2015 höjdes målet till 77 miljoner euro.  Detta mål överskreds med cirka 1,6 miljoner 
euro, då inkomsterna var sammanlagt 78,6 miljoner euro.   
 
Utsökningsväsendet har tillgång till vissa av justitieministeriets moment, på vilka bland annat kost-
nader för internationella konferenser och utbetalda skadestånd bokförs.  Lönekostnader för syssel-
satta personer som utsökningen bokförs på momentet 32.30.51.07.1. 
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Finansieringsstruktur 2013–2015 

MOMENT 
Bokslut 
2013 

Bokslut 
2014 

Bokslut 
2015 

Budget 
2015 

Jämförelse 
budg.‐ 
bok‐

slut/resultatr
eglering 

     

INKOMSTBUDGETKONTON            

12.25.10 Domstolsinkomster (delgivningar och be‐
styrkande av köp)  ‐77 715 ‐101 027 ‐94 119     

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

12.25.99 övriga intäkter i JM:s förv.omr.  ‐93 075 ‐98 373 ‐85 371     

12.39.10 Övriga diverse inkomster    ‐3 000 ‐7 228     

Inkomstbudgetkonton sammanlagt  ‐76 098 152 ‐78 679 634 ‐78 751 550 ‐77 000 000  1 564 833

     

UTGIFTSBUDGETKONTON            

25.01.01.1 Verksamhetsutgifter, justitieministeriet  7 333 7 940 11 796     

25.01.20.3 Övriga särskilda utgifter (skadestånd)  79 114 24 648 9 050     

25.20.01.1 Utsökningsväsendets verksamhetsutgifter  88 237 617 87 270 710 84 626 593 87 023 883  2 397 289

25.20.01.2 Utsökningsväsendets ADB‐utgifter  6 177 178 6 092 723 5 810 712 6 460 500  649 788

32.30.51.07.1 Löner betalda med sysselsättningsme‐
del  105 578 58 376 65 296     

4xx.25.20.01.1 Reservationsanslag 
penninganvändning  8 550 323 10 105 092 10 275 617 10 275 617  0

Utgiftsbudgetkonton sammanlagt  103 157 144 103 559 489 100 799 064 103 760 000  3 047 077

 

7.2 Budgetutfall 

De sammanlagda inkomster som bokförs på övriga utsökningsmoment uppgick år 2015 till sam-
manlagt 78,8 miljoner euro. Av detta belopp stod utsökningsavgifterna för 78,6 miljoner euro, me-
dan andelen för avgifterna för delgivning och bestyrkande av köp och övriga inkomster uppgick till 
0,2 miljoner euro. Sammanlagt låg inkomsterna av utsökningsavgifter på föregående års nivå, upp-
gången var 0,1 procent.  
 
Inkomsterna av utsökningsavgifterna stod för 88,5 (85,7 % år 2014) procent av utsökningsverkets 
utgifter och 7,2 procent (7,4 % år 2014) av det indrivna beloppet i euro.  
 
Resultatregleringen inom utsökning från år 2015 uppgick till 3,047 miljoner euro.  Anslaget för år 
2015 omfattade 2 miljoner euro som överförts från tidigare år. Omfattningen på resultatregleringen 
påverkades bland annat av förbuden att tillsätta tjänster, överföringen i sin helhet av den post som 
gäller utbetalningen av arvoden till utmätningsmännen i december till bokföringen för år 2016 och 
nedgången i IT-utgifterna. 
 

Influtna inkomster från utsökningsavgifter 2013–2015 (€) 

   2013  2014  2015  Förändring, % 

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

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

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

Sammanlagt  75 927 362  78 477 265  78 564 833  0,1 % 
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Användning av moment 25.20.01 för utsökning 2013–2015 och jämförelse med budgeten för 2015 

ENHETER OCH UTGIFTSSLAG 

Bokslut 
2013 
1 000 € 

Bokslut 
2014 
1 000 € 

Bokslut 
2015 
1 000 € 

Budget 
2015 
1 000 € 

Differens 
budg/ 
bokslut 
1 000 € 

             

Riksfogdeämbetet (enhet 511)            

Löner  1 752 1 905 2 068 2 023  ‐45

Verksamhetslokaler  170 180 182 184  2

Reseutgifter  68 68 75 75  0

Övriga verksamhetsutgifter  128 97 89 96  7

Sammanlagt  2 118 2 250 2 414 2 378  ‐36

             

Utsökningsverken (enh. 516‐561)            

Löner  78 699 79 470 76 742 79 456  2 714

Verksamhetslokaler  7 696 7 455 7 393 7 550  157

Reseutgifter  849 734 669 776  107

Övriga utgifter  3 658 3 858 3 910 3 639  ‐271

Sammanlagt  90 902 91 517 88 714 91 421  2 707

             

Utgifter som betalas centraliserat (enh. 510)            

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

Postavgifter  2 883 2 818 2 958 2 650  ‐308

Servicecentralutgifter  728 601 558 680  122

Utbildnings‐ och övriga utgifter  157 190 258 170  ‐88

Sammanlagt  9 945 9 702 9 585 9 961  376

             

UTSÖKNINGEN SAMMANLAGT  102 965 103 469 100 713 103 760  3 047

* Från början av 2013 betalar Riksfogdeämbetet ut arvoden till utbildare    

År 2015 har rese‐ och dylika kostnader för dem som deltar i URA‐projektet betalats ut från de utgifter som betalas centraliserat.    

År 2015 överfördes utbetalningen av arvoden för december till utmätningsmännen till 
bokföringen för år 2016          

 

7.3 Intäkts- och kostnadskalkyl 

Verksamhetsutgifterna för utsökningsverken låg på 88,7 miljoner euro år 2015 (91,5 miljoner euro 
år 2014). Nedgången i utgifterna berodde i huvudsak på att tjänster som innehölls av personer som 
gick i pension inte tillsattes, på personalomsättningen och på att den post som gäller årets sista utbe-
talning av arvoden i sin helhet överfördes till bokföringen för år 2016. 
 
Utgifterna för informationsförvaltning, statens ekonomi- och personalförvaltning samt övriga utgif-
ter som betalas centraliserat uppgick till cirka 9,6 miljoner euro (9,7 miljoner euro år 2014). 
 
Verksamhetsutgifterna för Riksfogdeämbetet var 2,4 miljoner euro år 2015 (2,25 miljoner euro år 
2014). Riksfogdeämbetets avlöningsutgifter höjdes av avlöningsutgifterna för de personer som an-
ställdes för de tjänster som anknyter till URA-projektet och Kieku-systemet. 
 
Den sammanlagda användningen av utsökningens anslag var cirka 100,7 miljoner euro. Den sam-
manlagda användningen var cirka 2,8 miljoner euro mindre än året innan och nedgången var 2,7 
procent. 
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Intäkts‐ och kostnadskalkyl för utsökningsmoment 25.20.01 intäkts‐ och kostnadskalkyl 2013–2015 (1 000 euro) 

  

Använd
vänd‐
ning 
2013  %‐andel

Använd
vänd‐
ning 
2014  %‐andel

Budget 
2015 

Använd
vänd‐
ning 
2015  %‐andel

Åter‐
stående
31.12.2
015 

INTÄKTER                   

Hyresintäkter  1 17,8 1 3,3 0  1  1,0 ‐1

Försäljning av anläggningstillgångar  2 26,0 2 5,9 0  1  1,0 ‐1

Intäkter från samarbete och samfinansierad verksam‐
het  4 56,2 28 90,8 0  97  98,0 ‐97

Övriga intäkter      0   0       0

Intäkter sammanlagt  7 100,0 31 100,0 0  99  100,0 ‐99

                    

UTGIFTER                   

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

Material, förnödenheter och varor  976 0,9 913 0,9 858  1 007  1,0 ‐149

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

Hyror och arrenden  8 186 7,9 7 800 7,5 7 844  7 738  7,7 106

Köpta tjänster  12 224 11,9 12 413 12,0 12 532  12 290  12,2 242

Övriga utgifter  191 0,2 160 0,2 117  191  0,2 ‐74

Utgifter sammanlagt  102 972 100,0 103 500 100,0 103 710  100 812  100,0 2 898

                    

Investeringar          50       50

                    

ANVÄNDNING SAMMANLAGT  102 972 100,0 103 500 100,0 103 760  100 812  100,0 2 948

                    

NETTOANVÄNDNING  102 965   103 469   103 760  100 713    3 047

 
Jämfört med året innan sjönk utsökningsutgifterna år 2015 vad gäller personalkostnader, resor, 
material, förnödenheter, varor och inköp av tjänster samt övriga utgifter.  Omfattande användning 
av videoutrustning vid förhandlingar har minskat reseutgifterna. Nedläggningen av olika service-
punkter i enlighet med förordningen om verksamhetsställen tog sig uttryck som lägre hyror, även 
om hyrorna för de lokaler som används höjdes, utrustningen förnyades och verksamhetslokalerna 
renoverades vid flera verksamhetsställen.  Vid resultatsamtalen uppmanades utsökningsverken till 
måttlig penninganvändning i sin verksamhet, vilket lyckades år 2015. 
 
Resultatregleringen från år 2014 uppgick till 3 047 077 euro. Av detta belopp togs två miljoner i 
bruk i budgeten för år 2015 från tidigare års resultatregleringar. På grund av att tjänsterna inte till-
sattes och utbetalningen av arvoden överfördes till år 2016 blev resultatregleringen så stor.  Resul-
tatregleringen från år 2015 kommer att läggas till i de anslag för tidigare år som justitieministeriet 
disponerar över och användas som tillägg till ramar som beviljas under framtida år. 

7.4 Tarmo-arbetstidsuppföljning 

Tarmo-arbetstidsuppföljningen genomfördes vid utsökningsverken och Riksfogdeämbetet som en 
uppföljningsperiod på två veckor både på våren och på hösten. Tarmo-arbetstidsuppföljning gjordes 
för sista gången på hösten. Från hösten 2016 följs arbetstiden som en del av Kieku-systemet. De 
1 198 årsverkena vid utsökningsverken fördelades mellan olika funktioner på följande sätt: 
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Arbetstidsfördelning på olika funktioner i utsökningsverken 2010–2015 

Substansuppgifter  årsv. 2010 årsv. 2011 årsv. 2012 årsv. 2013 årsv. 2014  årsv. 2015  i % 

Begränsad och normal indrivning  448,6 396,0 228,8 493,7 408,3  420,5 35,1 %

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

Åtgärdsärenden, realisering och annan  
verkställighet än indr. av penningfordr.  56,8 94,3 163,9 78,4 108,0  108,9 9,1 %

Registrering, ärendehantering och efter‐
arbeten  252,7 230,4 164,0 150,5 161,7  163,2 13,6 %

Betalningsrörelse och bokföring  25,5 41,2 24,6 27,5 49,3  56,5 4,7 %

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

Krävande indrivning  79,3 24,4 35,0 22,5 24,8  23,5 2,0 %

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

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

        
Stödfunktioner  årsv. 2010 årsv. 2011 årsv. 2012 årsv. 2013 årsv. 2014  årsv. 2015  i % 

Ledning och chefsuppgifter  21,5 12,4 123,0 19,6 20,3  16,5 1,4 %

Intern administration  22,3 14,6 28,2 20,8 21,8  21,9 1,8 %

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

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

Interna tjänster  20,0 21,4 22,7 18,9 31,3  25,8 2,2 %

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

Planering och genomförande av utbildning  3,3 26,5 20,4 6,0 3,7  2,8 0,2 %

Övrig utveckling av förvaltningsområdet  3,3 2,3 0,7 2,3 5,8  2,2 0,2 %

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

Övriga stödfunktioner  3,0 8,3 3,0 9,0 5,2  4,8 0,4 %

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

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

        
SAMTLIGA SAMMANLAGT  1 281,8 1 261,4 1 252,7 1 252,6 1 234,6  1 198,2 100,0 %

 

7.5 Kostnadsberäkning 

Under 2015 uppgick de sammanlagda kostnaderna för utsökningsverken till 97,8 miljoner euro. Av 
detta belopp hänförde sig 66,4 miljoner euro till substansfunktioner inom utsökningen.  Kostnader-
na för stödfunktioner var 19,1 miljoner euro och kostnaderna för frånvaro 12,3 miljoner euro. När 
Riksfogdeämbetets kostnader, 2,4 miljoner euro, läggs till detta, blir utsökningsväsendets samman-
lagda kostnader 100,2 miljoner euro. 
 
De viktigaste utsökningsavgifterna, tabell- och redovisningsavgifterna, bestäms i allmänhet utifrån 
det penningbelopp som betalas eller redovisas för fordran. Följaktligen avviker avgiftsgrunderna 
från principen i lagen om grunderna för avgifter till staten, enligt vilken storleken på avgiften ska 
bestämmas utifrån beloppet av statens totalkostnader för prestationen. 1.7.2013 infördes vissa höj-
ningar i förordningen om utsökningsavgifter, vilka bidragit till att höja kostnadsmotsvarigheten i 
den avgiftsbelagda verksamheten. 
 
Kostnadsmotsvarighetskalkylen för den avgiftsbelagda verksamheten inom utsökningen utfördes 
med justitieministeriets funktionsberäkningssystem. Applikationen för registrering av arbetstid an-
vändes vid samtliga utsökningsverk under berättelseåret.  Arbetstidsregistreringar har gjorts årligen 
under två sampelperioder på två veckor. Kostnadsmotsvarighetsindexet i kalkylen för år 2015 var 
115 procent, då det året innan var 119 procent.  Under åren 2013–2015 har indrivningsresultatet 
inom utsökningen överstigit en miljard euro och på motsvarande sätt har intäkterna av utsöknings-
avgifter ökat. Uppgången i kostnaderna har varit måttlig på grund av de vidtagna anpassningsåtgär-
derna.  
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Lönsamhetstalet (€/behandlat ärende) var 32 euro för verken.  När utgifterna för Riksfogdeämbetets 
och utsökningens gemensamma enhet tas med i kalkylen, blir lönsamhetstalet 37 euro per behandlat 
ärende. 
 
Utgifts- och kostnadskalkyluppgifter per utsökningsverk och för utsökningsväsendet bifogas (bilaga 
4-6). 
 
 

8  UTLÅTANDE OM UTVÄRDERING OCH BEKRÄFTELSE GÄLLANDE DEN INTER-
NA KONTROLLEN 

En utvärdering av den interna kontrollens och riskhanteringens ändamålsenlighet och tillräcklighet 
gjordes inom utsökningsväsendet för förvaltningsområdets del utifrån revisionsiakttagelserna vid 
den utvärdering som genomfördes i september 2015 och årsrevisioner och resultatstyrningen vid 
utsökningsverken under år 2015.  

 
Utifrån dessa källor har Riksfogdeämbetets utvecklings- och styrningsenhet sammanställt ett utlå-
tande om utvärdering och bekräftelse gällande den interna kontrollen och riskhanteringen. En över-
gripande bedömning visar att läget för den interna kontrollen och riskhanteringen inom utsöknings-
väsendet är bra.  

 
Utvärderingsutlåtandet om den interna kontrollen och riskhanteringen bifogas i sin helhet till denna 
verksamhetsberättelse (bilaga 8). 
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9 BILAGOR 

 
BILAGA 1: Utsökningsverk (ulosottopiirit) och specialindrivningsområden (erikoisperintäalueet) 
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BILAGA 2: Central statistik över utsökningsväsendet 
 

Central statistik över utsökningsväsendet 2013–2015 

  år 2013  år 2014  år 2015 

Antal ärenden och åtgärder        

Anhängiga ärenden  3 076 596 2 717 278  2 597 301

Behandlade ärenden  3 007 878 2 827 783  2 745 709

Utmätningar  644 861 659 444  686 923

Realiseringar, utfall  2 540 2 787  3 031

Verkställda vräkningar  1 654 1 723  1 790

         

Belopp        

Penningfordringar för indrivning (1 000 €)  2 700 225 2 834 247  2 734 644

Behandlade penningfordringar (1 000 €)  3 014 976 3 104 346  3 106 369

Indrivningsresultat (redovisat till borgenärer, 1 000 €)  1 031 339 1 058 241  1 090 334

         

Gäldenärer        

Olika gäldenärer under året  538 308 536 047  540 422

varav fysiska personer  483 961 481 157  485 306

varav juridiska personer  54 347 54 890  55 116

Nya gäldenärer (inte anhängiga under föregående år)  162 297 160 835  164 174

         

Ekonomi och personal        

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

Influtna utsökningsavgifter, €  76 098 000 78 477 235  78 555 389

Utförda årsverken (exkl. praktikanter och sysselsatta)  1 246 1 230  1 194

         

Indikatorer        

Ekonomi € (utgifter/beh.är.)  30 32  32

Produktivitet (beh.är./årsv.)  2 519 2 412  2 416

Genomsn. beh.tid, mån.  6,9 7,1  6,9

Indrivet milj.  €  1 031 1 058  1 090

Kostnad per indriven euro, brutto €  0,10 0,09  0,09

Relation mellan indrivna och dem som konstaterats medellösa, %        

‐ av antal ärenden  46 52  47

‐ av eurobelopp  51 52  51

Mer omfattande statistik har publicerats på Riksfogdeämbetets webbplats på adressen 
http://www.valtakunnanvoudinvirasto.fi/fi/index/julkaisutjaasiakirjat/julkaisut.html 

Utmätningssiffrorna har uppdaterats i den bifogade tabellen. 
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BILAGA 3: Utsökningsväsendets personalresurser 
 

Utsökningsväsendets personalresurser 

  Utfall 2013
%-

andel Utfall 2014
%-

andel Utfall 2015 
%-

andel 
jämf. 

föreg. år 

årsverken (inkl. avlönade med sysselsättningsmedel 
och högskolepraktikanter)  1 277   1 261   1 221     ‐39

antal anställda  1 330,0   1 313,0   1 249,0     ‐64,00

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

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

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

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

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

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

kvinnor  81 6,1 111 8,5 111  8,9  0,00

män  24 1,8 36 2,7 42  3,4  6,00

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

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

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

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

kvinnor  38 2,9 24 1,8 14  1,1  ‐10,00

män  15 1,1 11 0,8 6  0,5  ‐5,00

genomsnittlig ålder  49   48   48     0,10

kvinnor  48,3   47,9   48,2     0,30

män  49,5   49,2   48,9     ‐0,30

andel av anställda över 45 år  69,2   67,0   67,5     0,47

andel utförd arbetstid av ordinarie årsarbetstid, %  77,9   78,5   78,0     ‐0,53

totala arbetskraftskostnader €/år   92 858 041,3   94 160 328,0   92 008 921,0     ‐0,02

löner för utförd arbetstid, %‐andel av lönesumman  83   83   82     ‐0,65

indirekta arbetskraftskostnader  29 451 706,3   30 417 288,0   30 175 884,0     ‐0,01

och deras %‐andel av löner för utförd arbetstid   46   48   49     1,08

arbetstillfredsställelseindex                0,00

avgångsomsättning, % (externa avslutade anställningar)  7,6   7,2   7,9     0,69

ingångsomsättning, % (externa inledda anställningar)  6,6   5,1   3,2     ‐1,85

arbetsoförmögenhetspensionering, % av personalen  0,8   0,5   0,8     0,31

sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv.  9,4   8,9   8,9     0,00

företagshälsovård, €/årsv.  188,9   446,2   537,6     0,20

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

kvinnor  4,7   4,8   4,9     0,1

män  5,0   5,1   5,2     0,1

utbildningslängd, arbetsdagar/deltagare  3,3   3,1   3,5     0,4

utbildningssatsning, arbetsdagar/årsv.  2,1   2,3   2,9     0,6

utbildning och utveckling, €/årsv.  489,5   549,6   687,2     0,3

personalens värde, €  926 881 279   969 759 849   934 680 617     ‐4 %

** år 2013 inkluderar FPA-återbäringar för 2011–2012 
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BILAGA 4: Kostnaderna anges per utsökningsverk 
 

Kostnader per utsökningsverk 2013–2015 

      2013  2014  2015
Utsökningsverken  Utsökningsverket i Södra Karelen  2 272 159 2 240 890  2 084 118

   Utsökningsverket i Södra Österbotten  3 372 279 3 322 447  3 148 859

   Utsökningsverket i Södra Savolax  3 057 591 3 060 837  2 865 157

   Utsökningsverket i Helsingfors  13 388 293 13 653 889  13 286 046

  
Utsökningsverket i Östra Nyland och Mellanny‐
land  8 913 126 8 931 165  8 511 462

   Utsökningsverket i Kajanaland  1 356 243 1 376 833  1 188 397

   Utsökningsverket i Egentliga Tavastland  3 407 022 3 360 884  3 402 711

  
Utsökningsverket i Mellersta Österbotten och 
Österbotten  4 968 811 4 858 540  4 742 817

   Utsökningsverket i Mellersta Finland  4 741 829 4 662 545  4 468 490

   Utsökningsverket i Kymmenedalen  3 298 027 3 370 794  3 474 969

   Landskapsfogdeämbetet i landskapet Åland  577 546 555 932  534 123

   Utsökningsverket i Lappland  2 411 433 2 391 693  2 332 954

   Utsökningsverket i Länsi‐Pohja  1 389 609 1 471 789  1 492 819

   Utsökningsverket i Västra Nyland  6 286 318 6 458 586  6 145 822

   Utsökningsverket i Uleåborgsregionen  4 795 758 4 852 330  4 830 431

   Utsökningsverket i Birkaland  8 602 452 8 895 018  8 723 991

   Utsökningsverket i Norra Karelen  3 188 476 3 178 597  3 083 163

   Utsökningsverket i Norra Savolax  5 088 336 5 104 083  4 883 805

   Utsökningsverket i Päijänne‐Tavastland  4 169 948 4 037 597  3 861 861

   Utsökningsverket i Brahestadsregionen  2 116 699 2 100 124  2 004 603

   Utsökningsverket i Satakunta  4 722 421 4 694 412  4 408 529

   Utsökningsverket i Egentliga Finland  8 585 150 8 673 608  8 303 648

   Utsökningsverken sammanlagt  100 709 530 101 252 590  97 778 775

  

Riksfogdeämbetet  Riksfogdeämbetet  2 014 518 2 189 065  2 418 273

   Riksfogdeämbetet sammanlagt  2 014 518 2 189 065  2 418 273

  

   Sammanlagt  101 333 799 102 898 596  100 197 048

  

Av utgifterna år 2015 överfördes utbetalningen av arvoden för december till utmätningsmännen från anslaget för år 2016 
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BILAGA 5: Utsökningsverkens kostnader per ärende 
 

Utsökningsverkens kostnader per behandlat utsökningsärende år 2015 

Utsökningsverken 

Behandlade ut‐
sökningsärenden 

st. 

Kostnader/ 
inga övervält‐

ringar/ 
behandlat utsök‐
ningsärende 

ärende 

Sammanlagda 
kostnader/ 

behandlat ut‐ 
sökningsärende €

Utsökningsverket i Södra Karelen  55 377 27,8  40,5

Utsökningsverket i Södra Österbotten  93 243 22,3  35,6

Utsökningsverket i Södra Savolax  77 619 25,7  39,4

Utsökningsverket i Helsingfors  413 760 22,8  33,0

Utsökningsverket i Östra Nyland och Mellannyland  299 131 21,1  29,9

Utsökningsverket i Kajanaland  37 832 24,6  36,4

Utsökningsverket i Egentliga Tavastland  97 906 23,6  34,3

Utsökningsverket i Mellersta Österbotten och Österbotten  105 475 29,7  46,1

Utsökningsverket i Mellersta Finland  129 144 24,8  36,1

Utsökningsverket i Kymmenedalen  82 549 25,9  40,8

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

Utsökningsverket i Lappland  58 246 27,8  41,1

Utsökningsverket i Länsi‐Pohja  38 767 26,6  38,0

Utsökningsverket i Västra Nyland  230 203 20,3  28,1

Utsökningsverket i Uleåborgsregionen  128 212 25,7  37,8

Utsökningsverket i Birkaland  229 908 26,8  38,7

Utsökningsverket i Norra Karelen  82 761 25,7  38,4

Utsökningsverket i Norra Savolax  118 311 29,8  43,1

Utsökningsverket i Päijänne‐Tavastland  106 737 24,4  37,8

Utsökningsverket i Brahestadsregionen  58 711 22,8  35,8

Utsökningsverket i Satakunta  129 574 23,5  36,2

Utsökningsverket i Egentliga Finland  241 190 24,9  36,0

Sammanlagt  2 827 783 24,3  35,8

Riksfogdeämbetets andel på 2 327 428 euro, dvs. 0,82 €/behandlat ärende och sammanlagt 36,6 €, ingår inte i de sammanlagda kostna‐
derna. 
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BILAGA 6: Kostnadsmotsvarighetskalkyl för utsökningsväsendets avgiftsbelagda verksamhet 
 

Utsökningsväsendet 
 FÖRÄNDRING 

2014/2015 2013 2014 2015 
INTÄKTER  

Intäkter från den avgiftsbelagda verksamheten  
– försäljningsintäkter från den avgiftsbelagda 
verksamheten 

76 005 057 78 571 176 78 564 833 0 %

– övriga intäkter från den avgiftsbelagda verk-
samheten 

62 073 77 344 90 090 16 %

Intäkter sammanlagt 76 067 120 78 648 520 78 654 923 0 %

  

TOTALKOSTNADER  

Särskilda kostnader  

– material, förnödenheter och varor 452 436 434 979 485 426 12 %

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

– hyror och arrenden 3 757 662 3 577 477 3 648 212 2 %

– köpta tjänster 1 124 877 1 201 109 1 214 717 1 %

– övriga särskilda utgifter 336 675 272 715 262 264 -4 %

Särskilda utgifter sammanlagt 43 310 638 42 743 126 44 945 028 5 %

  

Andel av de gemensamma kostnaderna  

– kostnader för stödfunktioner 25 316 819 23 127 398 23 071 523 0 %

– avskrivningar 33 930 32 037 83 613 161 %

– räntor 3 402 1 230 0 -100 %
Andel av de gemensamma kostnaderna sam-
manlagt 

25 354 151 23 160 665 23 155 136 0 %

  

Totalkostnader sammanlagt 68 664 789 65 903 791 68 100 164 3 %

  

KOSTNADSMOTSVARIGHET 7 402 341 12 744 729 10 554 759 -22 %

Kostnadsmotsvarighets-% 111 % 119 % 115 % 

 
De avgifter som tas ut för utsökningsväsendets prestationer baserar sig på lagen om utsökningsav-
gifter (34/1995) och motsvarande förordning (35/1995). Vid verkställighet som gäller penningford-
ringar utgörs utsökningsavgiftsslagen av tabellavgifter, behandlingsavgifter, försäljningsavgifter 
och redovisningsavgifter. Vid annan verkställighet uppbärs en verkställighetsavgift. För intyg, ko-
pia eller någon annan expedition som på begäran utfärdas särskilt uppbärs en intygs- eller kopie-
ringsavgift. Utsökningsavgifterna bestäms i allmänhet utifrån storleken på det penningbelopp som 
betalas för en fordran.  
 
Kostnadsmotsvarighetskalkylen för den avgiftsbelagda verksamheten inom utsökningen utfördes 
med justitieministeriets funktionsberäkningssystem. Applikationen för registrering av arbetstid an-
vändes vid samtliga utsökningsverk under berättelseåret. Inkomsten av utsökningsväsendets av-
giftsbelagda verksamhet låg på samma nivå som föregående år, medan totalkostnaderna ökade med 
tre procent. 
 
Budgeten för 2015 innehöll en uppskattning av den avgiftsbelagda verksamhetens kostnadsmotsva-
righet. Enligt den kan 104 procent av totalkostnaderna för de prestationer för vilka avgifter tas ut 
täckas med avgifterna. Kostnadsmotsvarigheten för utsökningsväsendets avgiftsbelagda verksamhet 
var 115 procent (119 % år 2014). 
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BILAGA 7: Utsökningsverkens resultatmål och utfallet för dessa 
 

UTSÖKNINGSVERKENS RESULTATMÅL OCH UTFALL ÅR 2015 

  Inkomna ärenden, st. 
Behandlade ären‐

den, st. 
Öppna utsöknings‐

ärenden, st.  Personal, årsv.  Produktivitet; beh.är./årsv. 

Utsökningsverket 
Uppskatt‐

ning  Utfall 

Uppskatt
skatt‐
ning  Utfall

Upp‐
skatt‐
ning Utfall

Upp‐
skatt
ning Utfall

Utf. 
Utan 
SI och 
tel.tj. 
si och 
tel.tj. 

Upp‐
skatt‐
ning  Utfall

Utf. utan 
si och
tel.tj.

Södra Karelen  56 000  52 941  52 000  56 796 41 548 33 043 28 27 27  1 884  2 134 2 134

Södra Österbotten  90 000  84 485  89 000  88 211 54 211 47 162 40 38 38  2 181  2 294 2 294

Södra Savolax  73 000  68 305  74 000  69 974 44 544 43 991 38 36 36  1 973  1 957 1 957

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

Östra och Mellersta 
Nyland  285 000  280 819  285 000  283 255 176 101 167 486 112 102 102  2 538  2 776 2 776

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

Egentliga Tavastland  93 000  88 166  95 000  90 466 64 861 66 479 42 40 40  2 262  2 243 2 243

Mellersta Österbotten 
och Österbotten  102 000  100 696  107 000  102 470 57 096 59 599 56 55 49  1 901  1 879 2 111

Mellersta Finland  125 000  121 653  120 000  122 805 73 032 63 235 58 55 55  2 069  2 222 2 242

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

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

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

Västra Nyland  200 000  207 339  200 000  209 911 134 742 124 872 79 74 74  2 525  2 819 2 819

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

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

Norra Karelen  78 000  75 185  78 000  79 492 53 630 45 226 39 39 39  1 990  2 013 2 013

Norra Savolax  117 000  106 406  117 000  110 153 74 643 66 683 61 58 52  1 918  1 892 2 109

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

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

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

Egentliga Finland  225 000  213 412  230 000  220 882 141 778 144 245 108 102 96  2 130  2 170 2 306

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

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

* Omfattar inte personer som avlönas med sysselsättningsmedel eller praktikanter                                                               

 
  



38 
 

UTSÖKNINGSVERKENS RESULTATMÅL OCH UTFALL ÅR 2015 

  
Genomsn. behandlings‐

tid, mån. 
Ekonomi, 
€/ärende 

Relation mellan 
indrivna ärenden 
och ärenden som 

konstaterats medel‐
lösa, % 

Relation mellan 
indrivna fordring‐
ar och fordringar 
som konstaterats 
medellösa, % 

Indrivet eurobelopp, 1 000 
euro 

Utsökningsverket 
Uppskatt‐

ning  Utfall 

Upp‐
skatt‐
ning Utfall

Uppskatt‐
ning Utfall

Upp‐
skatt‐
ning Utfall 

Uppskatt‐
ning Utfall

Södra Karelen  9,6  7,0  38,7 34,3 47 49 47 54  18 500 23 175

Södra Österbotten  7,3  6,4  31,8 32,5 50 55 55 60  33 000 36 053

Södra Savolax  7,2  7,5  36,5 37,2 48 45 50 52  24 000 26 912

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

Östra och Mellersta Nyland  7,4  7,1  29,2 27,4 47 47 50 54  110 000 121 515

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

Egentliga Tavastland  8,2  8,8  32,2 33,3 52 48 53 56  35 000 33 408

Mellersta Österbotten och 
Österbotten  6,4  7,0  40,7 41,2 55 56 55 57  39 000 41 319

Mellersta Finland  7,3  6,2  35,0 32,8 45 44 50 51  41 000 45 330

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

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

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

Västra Nyland  8,1  7,1  29,1 26,9 47 48 49 55  82 500 101 263

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

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

Norra Karelen  8,3  6,8  35,9 34,8 45 41 50 53  21 500 24 705

Norra Savolax  7,7  7,3  38,8 40,5 50 47 50 53  40 000 47 298

Päijänne‐Tavastland  6,3  6,1  35,4 33,5 42 42 39 44  32 000 39 170

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

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

Egentliga Finland  7,4  7,8  34,4 34,3 45 48 45 58  85 500 125 203

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

Sammanlagt  7,2  6,9  37,0 32,3 45 47 45 51  957 600 1 090 334
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UTSÖKNINGSVERKENS UTGIFTER, INKOMSTER OCH RAMAR ÅR 2015 

Utsökningsverk  Utgifter € 

Inkomster från
utsökningsav‐

gifter € 
Inkomster % av 

utgifterna 
Delad 

ram 2015  Utgifter € 
Återstående 
31.12.2015 

Södra Karelen  1 950 295  1 744 718 89,5 2 010 100 1 950 295  59 805

Södra Österbotten  2 863 106  2 747 103 95,9 2 832 500 2 863 106  ‐30 606

Södra Savolax  2 603 163  2 150 830 82,6 2 701 200 2 603 163  98 037

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

Östra och Mellersta Nyland  7 751 441  8 424 421 108,7 8 319 800 7 751 441  568 359

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

Egentliga Tavastland  3 016 024  2 689 899 89,2 3 059 200 3 016 024  43 176

Mellersta Österbotten och 
Österbotten  4 220 429  3 092 639 73,3 4 351 400 4 220 429  130 972

Mellersta Finland  4 028 953  3 565 086 88,5 4 204 400 4 028 953  175 447

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

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

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

Västra Nyland  5 654 401  6 544 874 115,7 5 820 900 5 654 401  166 499

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

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

Norra Karelen  2 767 633  1 994 627 72,1 2 801 300 2 767 633  33 668

Norra Savolax  4 464 124  3 418 814 76,6 4 537 500 4 464 124  73 376

Päijänne‐Tavastland  3 532 533  2 999 626 84,9 3 678 400 3 532 533  145 867

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

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

Egentliga Finland  7 580 998  7 005 999 92,4 7 921 800 7 580 998  340 802

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

Sammanlagt  88 713 947  78 555 389 88,5 91 421 400 88 713 947  2 707 453
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 Bilaga 8 
RIKSFOGDEÄMBETET  
 
 23.2.2016Dnr 126/032/16  
 
   
 
UTLÅTANDE OM UTVÄRDERING OCH BEKRÄFTELSE GÄLLANDE DEN INTERNA 
KONTROLLEN OCH RISKHANTERINGEN 
 

Riksfogdeämbetet svarar för att anordnandet av den interna kontrollen, dess 
behörighet och tillräcklighet inom utsökningsväsendet. Vid utsökningsverken 
ankommer detta på verkets ledning. Syftet med intern kontroll och riskhantering 
är att säkerställa och främja verksamhetens och ekonomins laglighet, resultat 
och ändamålsenlighet. 
 
Bedömningen av huruvida den interna kontrollen och riskhanteringen är 
ändamålsenlig och tillräcklig år 2015 vid utsökningsväsendet utfördes utifrån 
den utvärdering som genomfördes inom förvaltningsområdet i september 2015, 
de observationer som grundar sig på årsrevisionerna och de observationer som 
gjorts i samband med resultatstyrningen. Riksfogdeämbetets utvecklings- och 
styrningsenhet har svarat för det praktiska genomförandet av utvärderingen vad 
gäller utsökningsväsendet. 
 
Enligt den utförda utvärderingen var en kontinuerlig, enhetlig och systematisk 
kvalitetskontroll vid utsökningsverken fortsättningsvis det centrala prioriterade 
området inom intern kontroll och riskhantering år 2015. Anvisningarna om 
intern kontroll och innehållet i årsplanerna samt deras funktion har säkerställts i 
samband med årsrevisionerna. 
 
Utsökningsväsendets krympande resurser är en utmaning som förutsätter stor 
uppmärksamhet i planeringen och organiseringen av den framtida verksamheten 
och i uppföljningen av de mål som fastställs inom ramen för resultatstyrningen. I 
det påbörjade strukturreformprojektet för utsökningsväsendet beaktas dessa 
frågor under de närmaste åren. Planeringen av verksamheten, 
verksamhetsprocesserna och befattningsbeskrivningarna samt säkerställandet 
och utvecklingen av informationssystemens funktionalitet måste vara 
fortlöpande. Allokeringen av resurser ska prövas noggrant redan innan den stora 
förändring som kommer att ske i och med strukturreformen. En god 
arbetsförmåga hos personalen och bevarande och utveckling av kunnandet utgör 
de centrala målen för förändringsledarskapet. Vikten av öppenhet i 
informationen understryks under förändringen. 
 
Under de senaste åren har insatser gjorts för att utveckla systematiken i 
förfaringssätten och enhetligheten i praxis. Det finns skäl att fortsätta att rikta 
uppmärksamhet mot dessa omständigheter. Till vissa delar finns det fortfarande 
ett behov av förbättringar vid verksamhetslokalerna och i arbetssäkerheten vid 
verksamhetsställena, även om ärenden som gäller verksamhetslokaler utvecklats 
systematiskt.  
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Det bedöms att systematiken och resultatinriktningen i verksamheten kommer 
att utvecklas ytterligare inom utsökningsväsendet i och med den nya 
resultatstyrningsmodellen. Allt större vikt fästs vid identifiering, bedömning och 
hantering av risker, vilket förutsätter en kontinuerlig granskning av 
verksamheten ur olika synpunkter. 
 
Personalen blir äldre och ett stort antal anställda går i pension också under de 
närmaste åren. Det är mycket viktigt att sörja för utbildningen, bevara 
arbetshälsan och satsa på välbefinnandet i arbetet vad gäller äldre anställda. En 
kontrollerad överföring av kunnande och kunskap ska tryggas och användningen 
av resurser ska planeras. Rekryteringen ska vara lyckad, men också säkerställa 
kontinuiteten i skötseln av varje arbetsuppgift. Då är det också lättare att trygga 
en tillräckligt omfattande introduktion. Utsökningsväsendet medverkar också i 
förändringen av statsförvaltningen, varför det är viktigt att ledningen är 
engagerad och att ledningen och personalen samarbetar. 
 
Enligt utvärderingen av den interna kontrollen ligger den interna kontrollen 
allmänt taget på en god nivå. Personalens medvetenhet och andel vad gäller den 
interna kontrollens syften och anvisningar har understrukits. 
Utsökningsväsendet har tillgång till mångsidiga utsöknings-, rapporterings- och 
statistikföringssystem och utvecklingen av dessa har varit föremål för 
kontinuerligt utvecklingsarbete inom ramen för de tillgängliga resurserna. 
Uppföljningen av utfallet för de mål som ställts upp för utsökningsverken är 
utifrån den utförda utvärderingen regelbunden, analytisk och 
slutsatsproducerande. 
 
Under de senaste åren har särskild uppmärksamhet riktats mot 
datasäkerhetsrisker och metoder för att hantera dessa. Målet har varit att så väl 
som möjligt beakta de datasäkerhetsrisker som är förknippade med 
tjänstemännens egen verksamhet, lokalsäkerheten, kundbesök och 
distansarbete. 
 
I fortsättningen ska uppmärksamhet riktas mot informationsflödet. Ett 
resultatmål för utsökningsverken är att sköta om lokal och intern 
kommunikation på ett ändamålsenligt sätt, i synnerhet vad gäller 
kommunikationen om förändringar. 
 
Bedömt som en helhet är tillståndet för den interna kontrollen och 
riskhanteringen gott inom utsökningsväsendet. Under 2015 har inga fall som 
klassificeras som missbruk blivit kända i verksamheten. 
  
 
Riksfogde  Juhani Toukola 
 
  
 
Ledande förvaltningsfogde Veikko Minkkinen 
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