
 
 
 
                                
                               
 

                 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
  
 

          Utsökningsväsendets 
        verksamhetsberättelse  
        2014 
 
         

 
 
                                      

                     
 
 
 
 
 
 
                       

                           
                            
 
 
 
 
 
 
 



 



 
  PRESENTATIONSBLAD 

 
RIKSFOGDEÄMBETET  Utgivningsdatum  
     27.3.2015 
 

Sammanställt av: 
 
Riksfogdeämbetet 

Typ av publikation 
Verksamhetsberättelse 
 
Uppdragsgivare 
Riksfogdeämbetet 
 
Datum då organet tillsattes 
 

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

ISSN 
 

ISBN 
 

Sidoantal 
40 

Språk 
finska 

Pris Sekretessgrad 
offentlig 

Distribution 
Riksfogdeämbetet 

Förlag 
 



 



Innehållsförteckning	
1  FÖRORD ..................................................................................................................................... 3 

2  LEDNINGENS ÖVERSIKT........................................................................................................ 3 

3  VERKSAMHETSMILJÖ ............................................................................................................ 5 

3.1  Allmänt .................................................................................................................................. 5 

4  RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER .............................................................................. 8 

5  RIKSFOGDEÄMBETET ............................................................................................................ 8 

5.1  Uppgifter och verksamhetsförutsättningar ............................................................................ 8 

5.2  Resultatmål och måluppfyllnad ............................................................................................. 9 

5.2.1  Samhällelig genomslagskraft ......................................................................................... 9 

5.2.2  Utsökningsväsendets strukturreformprojekt .................................................................. 9 

5.2.3  Specialindrivning ......................................................................................................... 10 

5.2.4  Samarbete med intressentgrupper och internationellt samarbete ................................. 10 

5.2.5  Harmonisering av verksamheten .................................................................................. 11 

5.2.6  Verksamhetsställesprojekt ........................................................................................... 11 

5.2.7  Genomförande av projekt och strategi gällande verksamhetsställen ........................... 12 

5.2.8  Utveckling av kunskapsproduktion .............................................................................. 12 

5.2.9  Kommunikation ........................................................................................................... 13 

5.2.10  Klagomål ...................................................................................................................... 13 

5.2.11  Revisionsverksamhet ................................................................................................... 14 

5.2.12  Nytt resultatstyrningsprojekt ........................................................................................ 15 

6  UTSÖKNINGSVERKEN .......................................................................................................... 15 

6.1  Utveckling av antalet gäldenärer ......................................................................................... 15 

6.2  Avkastning och kvalitetskontroll år 2014 ........................................................................... 17 

6.3  Missbruksfall ....................................................................................................................... 18 

6.4  Specialindrivning................................................................................................................. 19 

6.5  Operativ effektivitet och ekonomi ....................................................................................... 20 

6.5.1  Numeriska mål ............................................................................................................. 20 

6.6  Åtgärder för att uppnå resultatet .......................................................................................... 22 

6.7  Kvalitetsmål......................................................................................................................... 23 

7  HANTERING OCH UTVECKLING AV DE MENTALA RESURSERNA ........................... 23 

7.1  Riksfogdeämbetet ................................................................................................................ 23 

7.2  Utsökningsverken ................................................................................................................ 24 

8  BOKSLUTSANALYS ............................................................................................................... 25 

8.1  Finansieringsstruktur ........................................................................................................... 25 

8.2  Budgetutfall ......................................................................................................................... 26 



2 
 

8.3  Intäkts- och kostnadskalkyl ................................................................................................. 27 

8.4  Tarmo-arbetstidsuppföljning ............................................................................................... 29 

8.5  Kostnadsberäkning .............................................................................................................. 29 

9  UTLÅTANDE OM UTVÄRDERING OCH BEKRÄFTELSE GÄLLANDE DEN INTERNA 
KONTROLLEN ................................................................................................................................. 30 

10  BILAGOR .................................................................................................................................. 31 

 

 
  



3 
 

 

1 FÖRORD 

Denna verksamhetsberättelse beskriver utsökningsväsendets genomslagskraft, den operativa effek-
tiviteten, produktiviteten och kvalitetskontrollen samt hanteringen och utvecklingen av de mentala 
resurserna under 2014.  Statistiken som sammanställts i berättelsen bygger på standardrapporter 
från utsökningens informationssystem, specialrapporter samt manuell statistik från utsökningsver-
ken. De lokala utsökningsverken har gjort upp egna verksamhetsberättelser, vilka har utnyttjats vid 
upprättandet av denna berättelse. 
 
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 högklassigt, effektivt och ekonomiskt utsökningssystem.  Detta försöker vi uppnå med 
hjälp av gott ledarskap, fungerande arbetsredskap, yrkeskompetens samt en ansvarsfull personal 
som mår bra.  

Utsökningen implementerar rättsskyddspolitiken. Utsökningens samhälleliga effektivitetsmål är en 
effektiv indrivning av skulder, främjande av åtgärder som löser skuldproblem och överskuldsättning 
samt skäliga indrivningskostnader. En effektiv indrivning omfattar ett bra indrivningsresultat och en 
skyndsam handläggning samt identifiering och utredning av missbruksfall. Utsökningens samhälle-
liga effektivitetsmål tar sig uttryck i att rättskyddet förverkligas, att samhällsordningen upprätthålls 
och att försummelser av skyldigheter förebyggs. Utsökningens värderingar är rättvisa, effektivitet 
och serviceförmåga. 

Utsökningens arbete har varit framgångsrikt under 2014.  
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Rättspraxis visar att inga större problem beträffande parter eller utomstående finns i sikte. Volymen 
och frågorna i klagomål och skadeståndsärenden visar inte på en ökning av rättsskyddsproblemen. 
Möjligheterna till ändringssökande är tillräckliga och även andra rättsmedel står till buds. Dock 
diskuteras fortfarande huruvida rättvisa rättegångar förverkligas i fall där indrivna medel har redo-
visats till borgenären och utsökningsbesvär därför inte prövas. Ett legislativt avgörande väntas i 
ärendet.  

Antalet ärenden inom utsökningen minskade enligt förväntning till följd av lagändringar rörande 
indrivning av indrivningskostnader och snabblån. Sammanlagt inkom cirka 2,7 miljoner ärenden. 
De flesta fordringsslagen uppvisade en nedgång. Ändringar i indrivningsbeteendet hos enskilda 
borgenärer kan dock medföra stora förändringar i statistiken. Antalet gäldenärer var dock så gott 
som oförändrat. Under 2014 fanns 536 000 gäldenärer anhängiga inom utsökningen, av vilka 
481 000 var fysiska personer och 55 000 var juridiska personer. Nästan nio procent av Finlands 
medborgare var gäldenärer inom utsökningen under året. Det totala antalet anhängiga gäldenärer 
var 842 000, vilket betyder att många gäldenärer var kunder inom utsökningen fler än en gång un-
der året. Förra året utredde varje häradsutmätningsman i genomsnitt 1 400 gäldenärer, av vilka cirka 
900 var olika. Antalet utsökningsförsäljningar ökade ytterligare. 

Utsökningens indrivningsresultat var fortsatt gott och har till och med blivit bättre. Räknat både i 
antalet ärenden och i penningvärde översteg indrivningsresultatet 50-procentsgränsen.  Verksamhe-
ten har blivit något långsammare vad gäller behandlingstider. Beloppet som redovisades till bor-
genärerna ökade återigen och uppgick till 1,058 miljarder euro. 

Specialindrivningens resultat minskade enligt förväntning från 2013 års höga nivå, men var fortfa-
rande rimligt. Verksamhetsvolymen har ökat. Sållningen av ärenden och indikatorerna för att besk-
riva verksamheten har förbättrats. 

Året var Riksfogdeämbetets femte verksamhetsår. Utöver förvaltningen av utsökningsväsendet, 
rättsliga ärenden och många andra utvecklingsprojekt sysselsätts Riksfogdeämbetet till stor del av 
utsökningens strukturreform, där hela verksamheten och organisationen ses över. Budgetfinan-
sieringens besparingstryck är hårt.  Genom strukturreformen försöker man anpassa sig till situatio-
nen, undvika uppsägningar och andra lösningar som är tunga för personalen. Riksfogdeämbetet 
lämnade vid årsskiftet en genomförandeplan till justitieministeriet baserat på det förberedande arbe-
te för strukturreformen som genomförts tills dess. Förhandlingarna med ministeriet fortsätter utifrån 
planen. Rättsskyddet får inte äventyras vid reformerna. Även i övrigt bör verksamhetens höga nivå 
inom utsökningsväsendet bevaras. Ett försämrat utsökningsresultat omintetgör fördelarna med bes-
paringarna snabbt.  

Information om strukturreformprojektet ges i huvudsak via intranätet. Språkdräkten i utsökningens 
kundbrev utvecklas, och avsikten är att utsökningens rådgivning i allt högre grad ska flyttas till 
webbplatsen. Utvecklingen av utsökningsverkens webbplatser stöds. 

Vad gäller ICT-utveckling eftersträvas en automatisering av arbetsförlopp och informationsinhämt-
ning och att parter och andra tjänsteanvändare ska använda tjänsterna självständigt på nätet.  

Inom internationella ärenden har främst relationerna till de nordiska länderna, Estland och Ryssland 
vårdats. Riksfogdeämbetet får allt fler kontakter från utlandet. 
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3 VERKSAMHETSMILJÖ 

3.1 Allmänt 

Ingen nämnvärd positiv utveckling har skett i de ur utsökningsväsendets synpunkt viktigaste sam-
hälleliga variablerna. Konjunkturläget är ofördelaktigt för Finland. Den offentliga sektorns ut-
maning är minskade skatteinkomster och ökade utgifter på grund av att befolkningen åldras. Arbets-
lösheten har inte kunnat minskas. 
 
Enligt Statistikcentralen har hushållens skuldsättningsgrad1 fortsatt öka. Efter det tredje kvartalet år 
2014 var skuldsättningsgraden 122 procent, då den vid utgången av år 2013 var 119 procent. Detta 
är en ökning på över tre procentenheter. Samtidigt har hushållens disponibla inkomst ökat, men 
proportionellt mindre.  
 
Skuldsättningsgraden är högst bland personer mellan 25 och 34 år. Hushållens stora skulder kan bli 
problematiska när räntenivån stiger eller då gäldenären råkar ut för sociala svårigheter, som sjuk-
dom eller arbetslöshet. Räntenivån har dock tills vidare varit låg på grund av det svåra ekonomiska 
läget. 
 
Enligt Finlands Bank har hushållens lånebestånd ökat ytterligare under 2014. Medan hushållens 
lånebestånd minskade från föregående år inom euroområdet, ökade lånebeståndet i Finland med 
nästan två procent. Av hushållens lånebestånd var 76 procent bostadslån, 11 procent konsumtions-
krediter och 13 procent övriga lån. Bostadslånebeståndets årstillväxt avtog och var 1,7 procent. 
Trots detta var årstillväxten i bostadslånebeståndet snabbare än euroområdets genomsnitt. Antalet 
konsumtionskrediter ökade med nästan fem procent från året innan. 
 
Under 2014 inkom 349 437 summariska tvistemål till tingsrätterna, vilket är 19 procent mindre än 
året innan. Antalet anhängiga skuldsaneringsärenden för privatpersoner vid tingsrätterna ökade med 
sex procent jämfört med året innan, medan antalet företagssaneringar och konkursärenden minskade 
(företagssaneringar -10 procent och konkursärenden -6 procent). Antalet företag som försatts i kon-
kurs minskade med 2,2 procent från året innan enligt Suomen Asiakastieto Oy:s statistik.  
 
Under 2014 registrerade Suomen Asiakastieto Oy cirka 284 000 stycken indrivningsdomar medde-
lade av tingsrätter, vilket är 18 procent mindre än föregående år. För konsumenter registrerades cir-
ka 1,5 miljoner anteckningar om betalningsstörning. Även om antalet anteckningar om betalningss-
törning har börjat sjunka, innebär det inte att problemet med överskuldsättning skulle ha blivit min-
dre. Antalet personer med en betalningsstörning har ökat sedan 2013 och börrjar redan närma sig 
rekordet från 1997. Dessutom tar konsumenter för närvarande krediter till allt större belopp. Vid 
utgången av 2014 uppgick det totala antalet personer med en betalningsstörning till cirka 367 000. 
Hos två tredjedelar av dessa var den senaste anteckningen om betalningsstörning från år 20142.  
 
Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var arbetslöshetsgraden3 i december 2014 8,8 
procent, då den vid samma tid ett år tidigare var 7,9 procent. Enligt arbets- och näringsministeriet är 

                                                 
1 Skuldsättningsgraden är relationen mellan lån i enlighet med finansieringsbokföringen och den disponibla nettoin-
komsten under året.  
 
2 Suomen Asiakastieto Oy:s meddelande 9.1.2015 
http://www.asiakastieto.fi/web/fi/asiakastieto/uutishuone#/pressreleases/luotonmyoentaejien-tarkkuus-on-vaehentaenyt-
uusia-merkintoejae-maksuhaeirioeisten-kuluttajien-maeaerae-kasvaa-edelleen-1104087 
 
3 Arbetslösas procentandel av arbetskraft i samma ålder (15–74 år) 
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situationen svårast för över 55-åriga arbetslösa arbetssökande, vars genomsnittliga arbetslöshets-
längd var 91 veckor under det tredje kvartalet år 2014. Varje månad överstiger över 6 000 personers 
arbetslöshetslängd 12 månader. Enligt ministeriets prognos kommer antalet långtidsarbetslösa att 
överstiga 100 000 personer under 2015. Därutöver förväntas antalet svårsysselsatta personer samt 
unga, under 25-åriga arbetslösa arbetssökande öka ytterligare från år 2014 (prognoserna för år 2015 
är cirka 170 000 svårsysselsatta och 100 000 unga arbetslösa arbetssökande). 
 
Under 2014 blev cirka 632 000 gäldenärer anhängiga inom utsökningen. Antalet anhängiga gäl-
denärer låg i praktiken kvar på 2013 års nivå (med en nedgång på 0,2 procent). Under 2014 var 
sammanlagt cirka 536 000 olika gäldenärer föremål för utsökningsåtgärder. Av dem var över 481 
000 fysiska personer och närmare 55 000 juridiska personer. Även det totala antalet olika gäl-
denärer låg kvar på nästan samma nivå som år 2013 (med en nedgång på 0,4 procent). Antalet fy-
siska personer minskade med 0,6 procent från föregående år, medan antalet juridiska personer öka-
de med ungefär en procent. Antalet nya gäldenärer, vilka inte har haft anhängiga ärenden inom ut-
sökningen föregående år, uppgick år 2014 till cirka 161 000.  
 
Vid utgången av år 2014 var 238 568 gäldenärer anhängiga inom utsökningen. Antalet anhängiga 
gäldenärer vid årets utgång låg kvar på samma nivå som år 2013 (med en uppgång på 0,2 procent). 
Ingen betydande minskning av antalet gäldenärer är att vänta så länge som den ekonomiska utvec-
klingen, och därigenom sysselsätningen, är svag. Arbetslösheten och antalet gäldenärer (mätt i slu-
tet av året) korrelerar kraftigt på längre sikt (0,81).  
 

   
 
Den ökade arbetslösheten har också börjat synas i hushållens disponibla inkomst. Enligt Statistik-
centralens uppgifter minskade hushållens inkomster redan för tredje året i rad. Utöver antalet arbets-
lösa har även antalet pensionärer ökat. I likhet med arbetslösheten korrelerar även hushållens dis-
ponibla inkomster kraftigt (−0,84) med antalet gäldenärer anhängiga i slutet av året på lång sikt. 
Korrelationen förstärks ytterligare (−0,88), när utvecklingen av inkomstnivån jämförs med antalet 
anhängiga gäldenärer i slutet av följande år. 
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År 2014 blev cirka 2,7 miljoner ärenden anhängiga vid utsökningsverken. Antalet ärenden minska-
de enligt förväntningarna, eftersom indrivningskostnaderna som separerats från huvudfordran 
upphörde som en skild ärendegrupp genom en ändring av indrivningslagen som trädde i kraft i mars 
2013. En begränsning av möjligheterna att bevilja snabblån har minskat antalet privaträttsliga ären-
den. Dock ökade antalet avgifter för social- och hälsovårdstjänster inom utsökningen klart från 
2013. Under 2014 inkom nästan 306 000 avgifter för social- och hälsovårdstjänster till utsökningen. 
Ökningen jämfört med år 2013 var nästan 44 procent. 
 
På längre sikt korrelerar ärenden som kommer 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 gäldenärer, vilket beror på till exempel lagändringar eller 
ändringar i verksamhetssätten hos stora borgenärer. Korrelationen mellan utvecklingen av brut-
tonationalprodukten och antalet ärenden som inkommer till utsökningen är tämligen stor (−0,52). 
Korrelationen stärks ytterligare (−0,64) då BNP-förändringens uppskjutna effekt på ändringen i 
antalet ärenden följande år granskas. 
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4 RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER 

Resursernas tillräcklighet ansågs vara den viktigaste risken under berättelseåret beträffande fullföl-
jandet av målen. Utsökningsväsendets anslag minskade med cirka en miljon euro från föregående 
års nivå. Det var inte möjligt att tillsätta alla öppna tjänster, och antalet anställda minskade med 17 
årsverken från föregående års nivå. Vid vissa utsökningsverk upplevs personalens belastning ha 
ökat. Utöver de minskade personalresurserna bidrog även den stora personalomsättningen till att 
den operativa effektiviteten försvagades. Man har varit tvungen att binda resurser till rekrytering 
och introduktion av ny personal. 
 
Öppna tjänster har i huvudsak tillsatts för viss tid på grund av utsökningsväsendets strukturreform-
projekt. Detta har försvagat rekryteringsförutsättningarna i viss mån. Å andra sidan har det varit 
svårt att få visstidsanställda tjänstemän att engagera sig i utsökningsväsendets uppgifter. Yrkeskun-
niga personer söker sig gärna till fasta anställningar utanför sektorn, då utsikterna för att få en fast 
tjänst inom utsökningsväsendet är svaga.  
 
Utsökningsväsendets strukturreformprojekt har förorsakat en oro för framtiden bland personalen. I 
detta skede av projektet är man tvungen att leva i osäkerhet på grund av eventuella reformers inver-
kan på det egna arbetet, tjänsteförhållandets beständighet och dess villkor.  Risken för att arbetsat-
mosfären ska bli sämre har ökat. Situationen har hanterats genom öppen information, skapande av 
kanaler för att höra personalen samt satsningar på förändringsledning och chefskompetens.  
 
Trots osäkerhetsfaktorerna låg berättelseårets resultat kvar på en god nivå.  

 
 

5 RIKSFOGDEÄMBETET 

5.1 Uppgifter och verksamhetsförutsättningar 

Riksfogdeämbetet är ett centralt ämbetsverk som lyder under justitieministeriet och som ansvarar 
för den administrativa ledningen, styrningen och övervakningen av utsökningsväsendet. Riksfog-
deämbetet har hand om utsökningsväsendets verksamhetsförutsättningar, utvecklar utsöknings-
väsendet i enlighet med de mål som avtalats med justitieministeriet samt bistår justitieministeriet 
vid strategisk planering, budgetberedning och lagberedning. Riksfogdeämbetet underhåller och ut-
vecklar informationssystem som används inom utsökningen, avgör de klagomål över utsöknings-
myndigheternas verksamhet och skadeståndsyrkanden som tillhör det och utvecklar det internatio-
nella samarbetet inom utsökningsväsendets förvaltning. 
 
Riksfogdeämbetets personalresurser under 2014 uppgick till 25 årsverken. Resurserna upplevs vara 
knappa och sårbarheten stor i förhållande till arbetsmängden. Personalomsättningen har för sin del 
ökat sårbarheten.  Under berättelseåret har förberedelserna för utsökningsväsendets strukturreform-
projekt bundit upp en stor del av ämbetsverkets arbete som en del av projektorganisationen. 
 
Ämbetsverkets verksamhet på två olika ställen, i Åbo och Helsingfors, har i viss mån försvårat 
verksamhetsförutsättningarna. Trots att videokonferensteknik används aktivt, reser de sakkunniga 
vid ämbetsverket mycket i tjänsten, särskilt till huvudstadsregionen.   
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5.2 Resultatmål och måluppfyllnad 

5.2.1 Samhällelig genomslagskraft 

Utsökningen implementerar rättsskyddspolitiken. Utsökningens samhälleliga effektivitetsmål är en 
effektiv indrivning av skulder, främjande av åtgärder som löser skuldproblem och överskuldsättning 
samt skäliga indrivningskostnader. En effektiv indrivning omfattar ett bra indrivningsresultat och en 
skyndsam handläggning samt identifiering och utredning av missbruksfall.  

Ett välfungerande utsökningssystem upprätthåller ett gott rättsskydd i samhället, rättssäkerheten och 
samhällsordningen, förebygger försummelser och bevarar en god betalningsmoral. Det bygger på 
rättvisa, effektivitet och serviceanda.  

5.2.2 Utsökningsväsendets strukturreformprojekt 

På uppdrag av justitieministeriet har Riksfogdeämbetet förberett ett strukturreformprojekt för ut-
sökningsväsendet i syfte att förbättra ekonomin och produktiviteten utan att parternas rättsskydd 
äventyras. Bakom uppdraget ligger sparskyldigheterna inom förvaltningsområdet. Dessa förutsätter 
att verksamhetsutgifterna på några år måste anpassas efter betydligt mindre anslag. I uppdraget 
beaktas riktlinjerna i reformprogrammet för rättsvården 2013–2025, Justitieministeriets framtidsö-
versikt 2014 och Justitieministeriets verksamhets- och ekonomiplan 2016–2019. 
 
I utsökningsväsendets strukturreformprojekt, som startats av Riksfogdeämbetet, diskuteras metoder 
för att göra utsökningsväsendets organisationsstruktur lättare, centralisera funktioner, utveckla 
elektroniska tjänster, öka automationen och fördela uppgifter som ingår i behandlingskedjan för 
utsökningsärenden till olika personalgrupper efter art och svårighetsgrad.  
 
Under berättelseåret fortsatte de under 2013 tillsatta process-, IT- och organisationsgrupperna sitt 
arbete. Arbetsgruppernas gemensamma mellanrapport färdigställdes 30.8.2014. Vid utsökningsver-
ken behandlades mellanrapporten med samtliga personalgrupper och personalen bereddes möjlighet 
att framfåra sina åsikter och synpunkter på frågor som togs upp i rapporten. Utsökningsverken rap-
porterar till Riksfogdeämbetet om hur frågorna i mellanrapporten har behandlats och vilka åsikter 
och synpunkter som personalen har framfört.  
 
Projektorganisationen kompletterades under berättelseåret genom att inrätta en förvaltningsarbets-
grupp för projektberedningen och en arbetshälsogrupp. Hannu Töyrylä började som projektledare 
1.9.2014. I strukturreformprojektet infördes en feedbackpostlåda, dit utsökningsväsendets personal 
kan skicka feedback, idéer och frågor kring projektet. Feedbacken från personalen har varit kon-
struktiv och frågorna har varit motiverade. Även utvecklingsidéer har lagts fram. Målet har varit att 
besvara samtliga meddelanden personligen via e-post.  
 
I slutet av året utarbetade Riksfogdeämbetet en genomförandeplan för strukturreformen, där 
konkreta åtgärdsförlag för att genomföra utvecklingsmål och uppskattade tidsplaner för 
genomförandet sammanställs. Vid uppgörande av genomförandeplanen utnyttjades mellanrapporten 
från projektarbetsgrupperna.  
 
I genomförandeplanen föreslår Riksfogdeämbetet bland annat att målet vid den fortsatta 
beredningen av projektet ska vara att utsökningsväsendet organiseras som ett ämbetsverk och att 
rutinmässiga verkställighetsuppgifter organiseras som en ny indrivningsuppgift med s.k. begränsad 
utredning.  
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5.2.3 Specialindrivning 

Specialindrivningen inom utsökningen har på riksnivå organiserats i sex specialindrivningsområ-
den, som omfattar samtliga 22 utsökningsverk i landet. Efter utvidgningen år 2011 har specialin-
drivningen etablerat sin verksamhet i hela landet och i samtliga utsökningsverk.  
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 särs-
kilt tidskrävande verkställighetsåtgärder. Genom dessa mål stöds även utsökningsförfarandets tro-
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. Egendomsarran-
gemang som specialindrivningen stöter på har ofta byggts upp under en lång tid, de är komplicerade 
eller till och med helt osynliga inom den gråa ekonomin. 
 
Specialindrivningens verksamhetsidé är att i allt högre grad inrikta utsökningsresurserna på ärenden 
som kräver mycket utredningsarbete och tid. Att upprätthålla ett fungerande myndighetssamarbetet 
med till exempel polisen, Skatteförvaltningen, Tullen och Gränsbevakningsväsendet är också ett 
viktigt delområde i specialindrivningen inom utsökningen. Myndighetssamarbete och information-
sutbyte mellan myndigheter är av största vikt då det gäller bekämpningen av ekonomisk brottslighet 
och grå ekonomi. I och med en utvidgad specialindrivning har samarbetet med de närmaste samar-
betsmyndigheterna kunnat arrangeras så att det är regelbundet och organiserat i hela landet.     
 
Specialindrivningen är även ett slags testplattform för utsökningens nya uppgifter. I början av 2014 
övergick verkställigheten av tillfällig kvarstad på utmätningsmännen. I dessa fall bör man kunna 
förrätta verkställigheten av ett beslut vilken tid på dygnet som helst, oavsett veckodag. Tillfällig 
kvarstad har sysselsatt specialindrivningen på ett betydande sätt även under 2014. Även verkstäl-
lighet av olika förpliktelser som gäller finska staten och som hör till Europeiska unionens reglering, 
såsom frysning av terrorismmedel och verkställighet av EU-tvångsmedel som senare ankommer på 
utsökningen, har varit och kommer förmodligen att förbli en uppgift för specialindrivningen. 
 

5.2.4 Samarbete med intressentgrupper och internationellt samarbete 

Samarbete med intressenter utfördes med bl.a. Skatte-, Tull- och polisförvaltningen, justitieministe-
riet, FPA, Lantmäteriverket, Trafi, Finansbranschens Centralförbund, banker, försäkringsbolag och 
inkassobyråer. I juni arrangerades en s.k. inkassobyrådag för att främja ett smidigt samarbete med 
sökande som skickar in stora mängder ärenden till utsökningen. Riksfogdeämbetet har varit rep-
resenterat i bland annat ledningsgruppen för bekämpning av ekonomisk brottslighet, flera arbets-
grupper tillsatta av Enheten för utredning av grå ekonomi samt i en arbetsgrupp tillsatt av Polissty-
relsen, som beredde en anvisning om spårning av brottsvinning och verkställande av tillfällig kvar-
stad. 
 
Det internationella samarbetet var livligt under 2014. I april besöktes Riksfogdeämbetet i Helsing-
fors av en delegation från Estlands justitieministerium och utmätningsmannaförbund. Representan-
ter för Riksfogdeämbetet deltog i maj i ett internationellt seminarium i Pärnu, där förutom Estland 
och Finland även Sverige, Lettland och Litauen var representerade. I augusti var Riksfogdeämbetet 
värd för mötet mellan kanslichefer från justitieministerierna i Finland och Estland i Åbo. I Helsing-
fors anordnades i augusti ett bilateralt seminarium mellan Finland och Ryssland om aktuella frågor i 
verkställighet av domar. Under året besvarades många förfrågningar rörande den finländska verks-
tällighetsprocessen från utländska sökande inom utsökning, organisationer och myndigheter.  
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5.2.5 Harmonisering av verksamheten 

Delegationen för förenhetligande av utsökningsförfarandet, som inledde sin verksamhet år 2012, 
lämnade flera förslag till harmonisering av verksamhetssätten under 2014 till Riksfogdeämbetet. 
Utifrån förslagen gav Riksfogdeämbetet rekommendationer om bland annat behandlingen av sekre-
tessbelagda uppgifter om målsägande och avgöranden, fotografering i samband med utsökningsför-
farande samt bokföring av dröjsmålsränta.  
 
Utbildning 
  
Fokusområden för utbildningarna år 2014 var ledarskapsutbildning och utbildning som harmo-
niserar verksamheten. Ett specialtema i utbildningarna för de närmaste cheferna var förändringsled-
ning, utvecklingssamtal och prestationsbedömningar. En fristående examen som siktar till spe-
cialyrkesexamen inom utsökning, riktad till chefer inom utsökningsväsendet, startade hösten 2014.  
 
Riksfogdeämbetet genomförde utsökningskurser för häradsutmätningsman och kontorspersonal. 
Utbildningen är avsedd för tjänstemän som verkat inom utsökningen i ungefär ett år och den syftar 
till att göra nya anställda förtrogna med utsökningsväsendet värderingar och principer och att har-
monisera de professionella färdigheterna. Den tre dagar långa grundkursen är gemensam för båda 
personalgrupperna. Därutöver anordnades separata sexdagarsutbildningar för häradsutmätningsmän 
och kontorspersonal. Kontorspersonalens utbildning genomfördes i moduler efter tema. Deltagarna 
hade möjlighet att välja temadag efter sina egna arbetsuppgifter. 
 
Utsökningspersonalens specialisering och kunskapen om krävande indrivning främjades med hjälp 
av en fyradagarsutbildning i företagsindrivning, utbildning för personal inom specialindrivningen 
samt en temadag för arkivering för kontorspersonalen. 
 
Den svenskspråkiga personalen utbildades i harmonisering på deras eget modersmål på ett två da-
gars seminarium i Helsingfors. 
 
Utsökningspersonalens professionella färdigheter stärktes genom utbildning. Under året anordnades 
tio riksomfattande utbildningar (sammanlagt 27 utbildningsdagar). Det totala antalet deltagare i 
dessa utbildningar var 695. Sammanlagt 1 255 dagsverken användes för utbildning. 
 

5.2.6 Verksamhetsställesprojekt 

Justitieministeriets förordning om utsökningsverkens verksamhetsställen (821/2012) trädde i kraft 
1.1.2013.  
 
Enligt dess övergångsbestämmelse skulle utsökningsverken ordna sina verksamhetsställen i verk-
samhetsställen i enlighet med förordningen senast 31.12.2014. Projektets genomfördes planenligt 
vid utsökningsverken och verksamheten kunde organiseras i enlighet med förordningen under över-
gångstiden med undantag för utsökningsverken i Kymmenedalen, Norra Karelen och Egentliga Fin-
land. De nedlagda verksamhetsställena i Fredrikshamn, S:t Karins och Nurmes fungerar fortfarande 
som tillfälliga lokaler och personalen flyttar till förordningsenliga verksamhetsställen under 2015 
efter att lokalprojekten har genomförts.  
 
Förordningen om verksamhetsställen medförde förändringar i 18 utsökningsverks verksamhetsstäl-
len och utsökningsverkens verksamhetsställen minskade från 178 till 66. Ändringen förutsatte byte 
av tjänsteställe för 97 anställda inom utsökningsväsendet. 85 personer flyttade till ett nytt verksam-
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hetsställe. I samband med ändringen gick tio personer i pension. Endast ett fall resulterade i upp-
sägning. En person har genom tjänstearrangemang tillfälligt övergått till ett annat förvaltningsområ-
de.  
 
En bruttoinbesparing på sammanlagt cirka 670 000 euro väntas uppnås för hyrorna för de uppsagda 
och nedlagda verksamhetslokalerna och i andra lokalkostnader. I större delen av verksamhetsställe-
na har personalen blivit placerad i nuvarande lokaler genom effektivare rumsdisposition och än-
dringskostnaderna för lokalerna har varit förhållandevis låga. Kostnaderna som omplaceringen 
medfört betalas i huvudsak som tidsbundna extra hyror, och de fördelas därför över flera år. Inbes-
paringen minskas också av flytt- och inredningskostnader, tidsbundna ersättningar för längre arbets-
resor samt kostnaderna för lokaler som hyrs för tillfälliga kundservicebehov.  För närvarande upps-
kattas verkställandet av förordningen om verksamhetsställen medföra en totalkostnad om cirka 
163 000 euro.  
 
Utifrån kundfeedback har minskningen av nätverket av verksamhetsställen inte väsentligt försämrat 
tillgången till utsökningens kundservice. Resorna för att sköta ärenden har blivit något längre inom 
verksamhetområden med nedlagda verksamhetsställen. Å andra sidan har kundservicens sårbarhet 
minskat i den nya strukturen för verksamhetsställen, då mer personal än tidigare arbetar på verk-
samhetsställena.  Feedbacken från kunder har tills vidare varit ringa. För att trygga kundservicen har 
lokaler för tillfälliga kundmöten ordnats inom verksamhetsområdet för sex nedlagda verksamhetss-
tällen.  
 
Utsökningsverkens erfarenheter av den nya strukturen för verksamhetsställen har i huvudsak varit 
positiva. Detta tar sig uttryck bland annat som bättre ledarskap, bättre organisering av arbetet och 
bättre samarbetsförutsättningar. Även säkerheten i arbetet upplevs ha blivit bättre. En negativ aspekt 
som har framkommit är att arbetsresan har blivit längre för vissa anställda. På grund av längre ar-
betsresa utbetalas en tidsbunden ersättning till 15 personer som har varit föremål för ändringen. 
Personalens ställning i ändringen har även underlättats med hjälp av möjlighet till distansarbete.  
 

5.2.7 Genomförande av projekt och strategi gällande verksamhetsställen  

Under 2014 var lokalprojekten i huvudsak relaterade till placeringen av personal från nedlagda 
verksamhetsställen till verksamhetsställe i enlighet med förordningen om verksamhetsställen samt 
förbättrad säkerhet i lokalerna. I verksamhetsställen som är förenliga med förordningen har rums-
dispositionen ställvis effektiviserats, när personal som flyttat från nedlagda verksamhetsställen har 
placerats i dem.   
 
Lokalernas säkerhet har förbättrats genom att bygga kundmottagningslokaler i enlighet med justi-
tieförvaltningens arbetsmiljö- och lokalkoncept. Utsökningsverket i Egentliga Finland och utsök-
ningsverket i Kymmenedalen har medverkat i konceptets pilotprojekt. Byggprojekten färdigställs i 
Åbo och Kotka under 2015. Under verksamhetsåret har även flera utredningar i syfte att förbättra 
lokalutnyttjandet och uppnå besparingar i lokalkostnaderna. Principerna i lokalstrategin för justi-
tieministeriets förvaltningsområde har beaktats i samtliga lokalprojekt. 
 

5.2.8 Utveckling av kunskapsproduktion 

I syfte att höja nivån på kunskapsproduktion inom utsökningsväsendet inrättades år 2013 en intern 
statistikarbetsgrupp som har haft till uppgift att genomföra förslag som läggs fram av 
utsökningsväsendet arbetsgrupp för kunskapsproduktion, statistik och rapportering. Behandlingen 
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av informationstekniska förändringar har inletts och genomförandet kommer att äga rum under flera 
år.   
 
Arbetsgruppen har upptäckt ändringsbehov i det tekniska genomförandet i 
rapporteringsapplikationer. En lösning av dessa behov möjliggör ett fortsatt utvecklingsarbete. 
Utredningen rörande ett alternativ tekniskt genomförande inleddes under 2014. Syftet är att 
förbättra applikationernas funktionalitet för att de ska kunna stöda utsökningsväsendet 
strukturreform och ta fram tillräcklig och pålitlig information om reformprojektets konsekvenser för 
arbetets smidighet och kvalitet. Reformerna ska börja genomföras under 2015 och syftet är att 
bevara den tidigare statistiken som jämförelsedata medan reformen genomförs. 

5.2.9 Kommunikation 

Riksfogdeämbetets sakkunnigarbetsgrupp fortsatte att göra språkdräkten tydligare i utsökningens 
kundbrev, som skickas från informationssystemet. Breven, som skickas från informationssystemet 
Uljas, utgör en betydande del av utsökningsväsendets direkta kundkommunikation. Varje år skickas 
cirka 675 000 kundbrev. 
 
Arbetsgruppen redigerade bland annat den nya layouten för kundutskriften rörande gäldenärens 
utsökningsärenden, som togs i bruk våren 2014. Dessutom gick gruppen igenom 
förhandsanmälningar och beslut om utmätningar, betalningsförbud som skickas till arbetsgivare, 
meddelande om avbrytande av betalningsförbud, meddelande om fria månader samt begäran om 
utredning av underlåtelse att iaktta betalningsförbud. Kommentarer till de nya texterna begärdes av 
språkvårdare och några intressentgrupper till utsökningen. På grund av de knappa 
utvecklingsanslagen för informationssystemet sköts införandet av texterna upp till år 2015.  
 
Utsökningsväsendet öppnade egna sidor i justitieförvaltningens nya gemensamma intranät. 
Riksfogdeämbetet har börjat använda sidorna aktivt som den viktigaste kanalen för intern 
kommunikation för hela utsökningspersonalen. Samtidigt öppnades även utsökningsverkens egna 
intranätsidor, som har införts i varierande omfattning i utsökningsverken under 2014.  
 
I början av 2014 publicerades även den förnyade och innehållsmässigt enklare disponerade oike-
us.fi-webbplatsen, där Riksfogdeämbetet underhåller den allmänna delen om utsökning och utsök-
ningsverken sina egna hemsidor. Av det innehåll som publiceras på sidorna förnyades bl.a. utsök-
ningens säljannonstjänst betydligt. Utvecklingen av innehållet på sidorna fortsätter. 
 
Under 2014 fortsattes även kommunikationen kring utsökningens strukturreformprojekt aktivt till 
organisationens personal. En förändringskommunikationsplan gjordes upp för projektet och en egen 
avdelning öppnades i utsökningens nya intranät.  
 

5.2.10 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 69 klagomål 
- behandlat 32 administrativa skadeståndsyrkanden 
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- gett 12 bemötanden till skadeståndstalan  
- gett 63 uttalanden till rättegångsärenden 
- gett sammanlagt 17 utlåtanden till riksdagens justitieombudsman och justitiekanslern 
- gett 27 andra utlåtanden 
- besvarat 70 brev från medborgarna 
- gett 19 svar till olika organisationer 

 
Rättsliga enhetens resultatmål har varit att behandla samtliga klagomål inom sex månader. Behan-
dlingstiden för avgjorda klagomål har varit i genomsnitt sex månader. Behandlingstiden för enskil-
da klagomål översteg sex månader i 21 fall.  
 

5.2.11 Revisionsverksamhet 

I årsrevisionsverksamheten iakttas en revisionsperiod om två år, där omfattande och begränsade 
revisioner alternerar årligen. Under 2014 förrättade Riksfogdeämbetet en omfattande årsrevision vid 
12 utsökningsverk. Vid tio utsökningsverk förrättades en begränsad årsrevision, som endast riktades 
till skötseln av utsökningsverkets kundmedel och bokföring samt en allmän resultatöversikt. 
Revisionerna har genomförts i enlighet med en enhetlig revisionsplan och de behandlade 
ämnesområdena fördelas mellan ämnen i grundläggande och temadelar.  
 
I omfattande revisioner utgjordes det centrala innehållet i den grundläggande delen av en revision 
av utsökningsverkets resultat och bokföringen av kundmedel samt penningrörelsen. I temadelen 
reviderades utsökningsverkets praktiska verksamhet och uppfyllelsen av resultatmålen, bland annat 
ur perspektiv relaterade till teman rörande specialindrivningsverksamhet, företagsindrivning och 
krävande indrivning samt personalens arbetsförmåga och arbetshälsa.  Därutöver anordnades hö-
rande av personalen och efter utsökningsverkens behov behandlades även andra teman, bland annat 
relaterade till datasäkerhet. För förberedelse av revisionerna hade revisorerna tillgång till förhållan-
devis omfattande rapport- och statistikmaterial samt förhandsuppgifter som begärts av utsöknings-
verken.  
 
Fokusområdet i resultatrevisionerna var snabbheten i behandlingen av ärenden, förutseendet, 
tillbörligheten och arbetsköarbetets funktionalitet samt säkerställandet av en tillräcklig behandling 
av resultatavtalen och observationen av dessa i utsökningsverkens verksamhet. Utsökningsverkens 
allmänna resultat och indrivningsresultat låg som helhet betraktat på en god nivå och indrivningens 
utfall i euro låg på en hög nivå i samtliga utsökningsverk. Målet har varit att främja enhetliga rutiner 
i utsökningsverken och verksamhet i enlighet med resultatmålen med hjälp av 
revisionsiakttagelserna.  
 
I utsökningsverkens verksamhet har avseende fästs vid huruvida utsökningsverkens egna 
uppföljningsrutiner är tillräckliga och vid den interna kontrollens anvisningar och funktionalitet. 
Funktionaliteten i kontrollen av uppföljningen av betalningsförbudens och betalningsplanernas samt 
arbetstgivarprestationernas korrekthet har särskilt säkerställts.  
 
Som helhet betraktat hade bokföringen av utsökningens kundmedel och penningrörelsen skötts på 
tillbörligt sätt och bokföringarna var uppdaterade. I vissa fall fästes avseende i utsökningsverken vid 
förhandslimitrutiner relaterade till realiseringar samt arbetskörutiner för betalningar. Registreringen 
av inkomna ärenden i informationssystemet och överföringen till verkställighet har enligt revision-
siakttagelserna varit snabb.  
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Enligt revisionsiakttagelserna har utsökningsverken satsat aktivt på att upprätthålla personalens ar-
betshälsa och yrkeskompetens inom ramen för de tillgängliga resurserna och med hjälp av olika 
tillgängliga verksamhetssätt. I samband med hörande av personalen vid revisionerna kartlades per-
sonalens uppfattningar om teman för årsrevisionen. 
 
En separat rapport har gjorts upp för utsökningens årsrevisioner under 2014. 
 

5.2.12 Nytt resultatstyrningsprojekt 

Riksfogdeämbetet har deltagit i pilotprojektet för ett nytt resultatstyrningsprojekt under ledning av 
justitieministeriet.  Syftet är att införa en allt mer strategisk resultatstyrningsmodell då resultatavta-
len för 2016 ingås.  Riksfogdeämbetet har fortsatt bearbeta en strategikarta för utsökningen. Kartan 
utgår från strategiska fokusområden inom justitieministeriets förvaltningsområde. 

6 UTSÖKNINGSVERKEN 

6.1 Utveckling av antalet gäldenärer 

 
 

Olika gäldenärer i utsökningen 2010–2014 

År   Gäldenärer 
Förändring från föreg. år, 
antal 

Förändring från föreg. år, 
% 

Genomsnitt/härads‐
utmätningsman 

2010  517 825   +6 486 1,3 %  821

2011  527 001  +9 176 1,8 %     897*

2012  528 746  +1 745 0,3 %     979**

2013  538 308  +9 562 1,8 %  1 006**

2014  536 047  ‐2 261 ‐0,4 %  1 018**

* inkl. häradsutmätningsmän som verkar inom specialindrivningen 

** exkl. häradsutmätningsmän som verkar inom specialindrivningen 

 
 

Under 2014 var 536 047 gäldenärer föremål för utsökningens indrivningsåtgärder, vilket är 0,4 pro-
cent mindre än föregående år. Av gäldenärerna var 481 157 (89,8 %) fysiska personer och 54 890 
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(10,2 %) juridiska personer. Antalet fysiska personer minskade med 2 804 gäldenärer (-0,6 %) från 
året innan. Antalet juridiska personer ökade däremot med 543 gäldenärer (1,0 %).  
 
Antalet nya gäldenärer, dvs. gäldenärer som inte har haft anhängiga ärenden inom utsökningen fö-
regående år, uppgick år 2014 till sammanlagt 160 835. (162 297 år 2013). 19,4 procent av gäl-
denärerna omfattades av utsökning som pågått oavbrutet i över tre år (19 % år 2013) och 27,8 pro-
cent (28 %) i över två år, räknat av de gäldenärer som var anhängiga i slutet av året. 
 
 
 

 
 

Antal utsökningsgäldenärer i slutet av året 2010–2014 

År  Fysiska personer  Juridiska personer  Sammanlagt 

2010  217 534 21 732 239 266

2011  222 290 19 807 242 097

2012  223 842 18 130 241 972

2013  219 384 18 625 238 009

2014  220 802 17 766 238 568

 

Anhängiga gäldenärer i slutet av året, efter födelseår 

Födelseår 
Gäldenärer, 

antal 
Ärenden, st. 

Skuld för 
indrivning 
(1 000 eur) 

Anhängiga 
ärenden i 
genoms‐

nitt/gäldenär 

Skuld för 
indrivning i 
genoms‐

nitt/gäldenär, 
euro 

Skuld för 
indrivning i 
genoms‐

nitt/ärende, 
euro 

1950 eller tidigare  19 767  122 248 585 310 € 6 29 610 €  4 788 €

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

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

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

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

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

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

2000 eller senare  63  90 129 € 1,4 2 054 €  1 438 €

 
 
Den genomsnittliga skulden för gäldenärer födda 1950 eller tidigare var 29 610 euro. Deras andel 
av utsökningsgäldenärerna i slutet av året var cirka 9 procent. I slutet av året var antalet utsöknings-
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gäldenärer födda 1980 eller senare 71 568, dvs. 32 procent av alla utsökningsgäldenärer. År 2014 
var antalet minderåriga utsökningsgäldenärer sammanlagt 1 050. Antalet mycket unga personer, 
dvs. utsökningsgäldenärer födda åren 2000─2013 var 63 och totalbeloppet för deras utsökningss-
kulder var i genomsnitt 2 054 euro. 

 

6.2 Avkastning och kvalitetskontroll år 2014    

Under 2013 inkom strax över 2,7 miljoner ärenden till utsökningen.  Antalet inkomna ärenden 
minskade med cirka 12 procent från året innan. Minskningen i antalet ärenden var väntat och förkla-
ras till stor del av den ändring av indrivningslagen som trädde i kraft i mars 2013. Även skatte-, 
underhållsbidrags- och privaträttsliga ärenden som inkom till utsökningen minskade. Antalet bö-
tesärenden ökade från föregående år. 

 
Den genomsnittliga behandlingstiden för ärenden var 7,1 månader (6,9 månader år 2013), då målet 
var 6,7 månader. Den längre genomsnittliga behandlingstiden än målet har påverkats av bortfallet 
av indrivningskostnader som skickats separat för utsökning, nedgången av anhängiga ärenden i beg-
ränsad utsökning med nästan en fjärdedel från 2013, längre realiseringstider samt personalomsätt-
ningen.  

 
Det indrivna penningbeloppet ökade redan för åttonde året i rad och nådde en ny rekordnivå på 
1,058 miljarder euro. Ökningen jämfört med året innan var drygt 2,5 procent. Målet för 2014 var 
950 miljoner euro. Resultatet ökades av bland annat ett ökat antal realiseringar av bostadsaktier och 
fastigheter samt utmätningar av periodisk inkomst.  

 

 
 

Ärenden som behandlats vid utsökningsverken 

   2010  2011  2012  2013 
2014 (upps‐
kattning) 

2014    
(utfall) 

Inkomna ärenden  2 708 749 2 973 163 2 991 761 3 076 596  3 000 000  2 717 278

Behandlade ärenden  2 657 354 2 788 076 2 939 129 3 007 878  2 900 000  2 827 783

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

Behandlade delgivningsärenden  2 605 2 361 2 348 2 059  ─  1 738
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Under 2014 inkom penningfordringar till ett värde av över 2,8 miljarder euro till utsökningen för 
indrivning. Beloppet med cirka fem procent, dvs. med över 100 miljoner euro, från året innan.  Eu-
robeloppet av penningfordringar för indrivning var 2,96 miljarder euro i slutet av året. 

 
I slutet av år 2014 fanns 328 641 ärenden (300 927 ärenden år 2013) och 564,5 miljoner euro (551 
milj. euro år 2013) inom passiv indrivning.  Fordringarna inom passiv indrivning ökade år 2013 
med nästan 30,9 miljoner euro, dvs. cirka 2,7 miljoner euro mer än föregående år. Oftast är sökande 
inom passiv indrivning företag, staten eller statliga inrättningar.  Antalet ärenden som är inom pas-
siv indrivning och som har kunnat indrivas har ökat på senare år. 

 
Antalet inkomna ärenden åren 2009–2014 var i genomsnitt 35 271 per häradsfogde och år, 5 258 
per häradsutmätningsman och år, och 4 846 per kontorsanställd och år.  Genomsnitten är beräknade 
utifrån årsverken, vilka inte inkluderar specialindrivningspersonal, praktikanter eller beredskapsar-
betare. 

 
 

 
 

Fördelningen av ärenden och penningfordringar som inkommit till utsökningen år 2014 

   st.  %  milj. euro  % 

Skatter  583 289 21,5 % 842  29,7 %

Övriga offentligrättsliga ärenden  955 882 35,2 % 293  10,4 %

Böter  394 895 14,5 % 235  8,3 %

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

Övriga privaträttsliga ärenden (inkl. verkställighetsärenden)/fordringar   764 148 28,1 % 1 452  51,2 %

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

 
 

6.3 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 719 sådana krävande indrivningsfall under 2014. Indrivningsresultatet från 
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den krävande indrivningen var uppskattningsvis fem miljoner euro. Värdet på utmätt eller beslagta-
gen egendom uppskattades till 6,2 miljoner euro. 

6.4 Specialindrivning 

Inom utsökningen sköts hundratusentals gäldenärers ärenden och i utsökningens normala process är 
det inte ändamålsenligt att använda orimligt mycket tid för att utreda förmögenhetsställningen för 
en gäldenär. Inom specialindrivningen sköts i huvudsak sådana gäldenärers utsökningsärenden, för 
vilka utredningen av förmögenhetsställningen kräver mycket arbete och tid. Ofta eftersträvas 
egendom att placeras 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 behandlingen av 
statistik endast på ett års sikt inte alltid återspeglar den verkliga situationen särskilt väl. Variationer 
i resultatet i euro är kännetecknande för specialindrivningen.  
 
När specialindrivningens resultat granskas borde huvudfokus alltid riktas på åtgärder som utförts i 
missbruksfall och på antalet uppdrag som tagits upp för utredning och som utretts. Dessa är av 
betydelse när det gäller förebyggande av missbruksfall och arrangemang relaterade till undvikande 
av skuldbetalning. Även mängden utmätt och beslagtagen egendom ger en indikation om 
verksamhetens effektivitet. Denna egendom realiseras i form av medel som redovisas till 
borgenärerna senare, till exempel efter att besvärsprocesserna har avslutats. De siffror som dessa 
indikatorer visar har i huvudsak ökat i och med att specialindrivningen har utvidgats.  
 
En betydande del av specialindrivningens ekonomiska resultat uppkommer också genom att 
specialindrivningen anvisa egendom som framkommit genom dess verksamhet till den övriga 
utsökningen för fortsatta åtgärder. Likaså kan egendom också anvisas samarbetsmyndigheter och 
konkursbon.  
 
Dock ska vikt fästas vid nya specialindrivningsåtgärder för effektivare identifiering av krävande 
gäldenärer bland gäldenärerna, och nya processer för en effektivare identifiering ska utvecklas. En 
metod för detta är ett effektivare utnyttjande av informationssystem och automation vid sållningen 
av gäldenärer. Även om de statistiska trenderna beträffande antalet gäldenärer som överförts till 
specialindrivning har varit positiva, innehåller statistiken för 2013 och 2014 
fastighetsskattegäldenärer, vilka inte kan anses vara egentliga gäldenärer som kräver 
specialindrivningsåtgärder. Detta beror på arbetsarrangemangen i specialindrivningsområdet i Södra 
Finland och utsökningsverket i Helsingfors. Det finns även skillnader i den regionala fördelningen 
av gäldenärer i specialindrivningen. Under de senaste åren har det inom specialindrivningsområdet i 
Norra Finland kunnat iakttas att det har kommit mycket få nya gäldenärer som ska överföras till 
specialindrivning på basis av myndighetssamarbete.  

 
Under 2014 låg specialindrivningens resultat på en god nivå. Som väntat var indrivningsresultatet i 
euro mindre än året innan, eftersom indrivningsresultatet i euro år 2013 var exceptionellt högt på 
grund av några enskilda fall. Lagret för utmätt och beslagtagen egendom, liksom även antalet utför-
da realiseringar av utmätt egendom inom specialindrivningen ökade från året innan. 

   
Det totala fordringsbeloppet som specialindrivningen behandlade år 2014 var sammanlagt cirka 
382,6 miljoner euro, av vilket säkringsåtgärdernas andel var cirka 170,4 miljoner euro. 

 
Från specialindrivningen redovisades år 2014 sammanlagt 18,5 miljoner euro till den som ansökt 
om utsökning. Gäldenärer och borgenärer avtalade under utsökningsförfarandet om betalningar till 
ett värde av cirka 2,5 miljoner euro och i övrigt betalades 0,6 miljoner euro direkt till borgenärer 
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under utsökningsförfarandet. Egendom till ett värde av 13,3 miljoner euro anvisades för utmätning 
och beslagtagande av den övriga utsökningen. Egendom till ett värde av cirka 4,7 miljoner anvisa-
des samarbetsmyndigheter, konkursbon och borgenärer för beslagtagning eller som föremål för and-
ra åtgärder. Med beaktande av alla ovan nämnda poster var specialindrivningens resultat 2014 cirka 
39,4 miljoner euro. 

 
I slutet 2014 var värdet på utmätt egendom cirka 97,5 miljoner euro och på beslagtagen egendom 
cirka 76,2 miljoner euro. Motsvarande siffror för 2013 var 50,7 miljoner euro för utmätt egendom 
och 48,5 miljoner euro för beslagtagen egendom.  
 
De mål beträffande antal åtgärder och behandlade ärenden som uppställts för specialindrivningsom-
rådena för 2014 uppnåddes. Antalet åtgärder som av hävd anses vara specialindrivningens verktyg 
(förbigående av konstgjorda arrangemang, utmätningar som utförs med stöd av 4 kap 10 § och 12 § 
i utsökningsbalken osv.) minskade något från året innan. Å andra sidan har antalet realisationer 
ökat, som konstateras ovan. I specialindrivningen gäller besvärsprocesser nästan utan undantag 
även realiseringsskedet och det är arbetsdrygt att genomföra realiseringar. 

 

Statistik över specialindrivningen 2011–2014 

Indikator 
år 2011  år 2012  år 2013  år 2014 

1. Antal utredda gäldenärer  167 (efter utvidgning) 532 495  541

2. Genomströmning*  204 333 498  586

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

(säkringsåtgärder eurobelopp**)      87 209 297  170 381 369

4. Utförda missbruksåtgärder  56 90 221  179

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

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

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

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

* Genomströmning beskriver behandlade gäldenärer. Detta avser utredning av gäldenärer i specialindrivningen och utförande verkställighetsåt‐
gärder 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. 

 
 
Utsökningens och specialindrivningens resultatrika verksamhet har för sin del stärkt utsökningens 
ställning som ett led i den bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet som åstadkom-
mit genom myndighetsåtgärder. En effektiv verksamhet hos verkställighetsmyndigheten, och särs-
kilt specialindrivningen, utgör kärnområdet i bekämpningen av grå ekonomi. Utsökningens anslag 
är emellertid föremål för stora nedskärningar och specialindrivningens verksamhet i nuvarande om-
fattning förutsätter att den tilläggsfinansiering som anvisats bekämpningen av grå ekonomi också 
fortsätter under nästa regeringsperiod.   
 

6.5 Operativ effektivitet och ekonomi 

6.5.1 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. 
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Indikatorer 

  2010  2011  2012  2013 
2014  

(mål) 
2014  

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

Produktivitet (beh.är./årsv.)  2 087 2 222 2 346 2 408  2 404  2 412

Genomsn. beh.tid, mån.  6,4 6,9 6,8 6,9  6,7  7,1

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

Relation mellan indrivna och dem som konstate‐
rats medellösa, %               

‐ av antal ärenden  45 48 49 46  45  52

‐ av eurobelopp  45 44 50 50  42  50

     
Ekonomin (verksamhetsutgifter/behandlade ärenden) inkluderar endast utgifter som betalats med 
utsökningsverkens egna verksamhetsanslag. Utgifter som betalas centraliserat (IT, Palkeet, 
utbildning) uppgick under 2014 till i genomsnitt 3,4 euro (år 2013: 3,3 €) per behandlat ärende.  

 
1,058 miljarder euro redovisades till sökande och 78,5 miljoner euro i utsökningsavgifter till staten. 
Resultatmålet för det eurobelopp som ska redovisas till sökande var 950 miljoner euro, och detta 
överstegs med stor marginal. 
En tabell över utsökningsverkens resultatmål och deras utfall är bifogad till berättelsen (bilaga 7). 
 

Sätt på vilka indrivna penningfordringar influtit 

  
Betalningsupp‐

maning 
Utmätning av lön 
eller pension 

Utmätning av 
näringsinkomst, 
fordran eller an‐
nan utmätning 

Skatteåterbäring  Betalningsplan 
Övrig betalning, 
t.ex. försäljning av 

egendom 

2011  24 %  30 %  10 % 5 % 11 %  20 %

2012  23 %  32 %  10 % 6 % 10 %  19 %

2013  23 %  32 %  13 % 6 % 9 %  17 %

2014  24 %  32 %  13 % 5 % 9 %  17 %

 
 

 
 
Indikatorn som beskriver verksamhetens effektivitet jämför betalningar som utsökningen indrivit 
och som utsökningen betalat direkt till borgenärerna under utsökningen (s.k. förbibetalningar) med 
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de fordringar för vilka inga betalningar har influtit på grund av att gäldenären är medellös. Siffran 
anger hur många procent som det indrivna ärendet eller motsvarande eurobeloppet (inklusive 
förbibetalningar) utgör av det totala antalet indrivna eller medellösa (bilaga 2). 

 

6.6 Åtgärder för att uppnå resultatet 

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

 

Utmätningar åren 2011–2014 

  år 2011  år 2012  år 2013  år 2014 

Utmätningar av lön  264 244 303 538 310 489  309 642

Utmätningar av pension  59 739 67 709 68 332  66 094

Utmätningar av näringsinkomst  18 362 24 006 32 628  39 966

Utmätningar av skatteåterbäring  204 988 198 268 171 569  177 633

Utmätningar av fastighet  5 876 6 426 5 979  9 304

Utmätningar av bostadsaktier  8 244 9 340 10 420  11 220

Övriga utmätningar  30 908 29 404 22 042  16 985

Sammanlagt  592 361 638 691 621 459  630 844

 

Gällande betalningsförbud i slutet av året och antal betalningsplaner 2011–2014 

  år 2011 (st.)  år 2012 (st.)  år 2013 (st.)  år 2014 (st.) 

Betalningsförbud i samband med utmätning av lön  122 466 130 996 129 782  126 253

Betalningsförbud i samband med utmätning av 
pension   23 434  24 518 24 351  22 186

Betalningsförbud i samband med utmätning av 
näringsinkomst    7 989  10 090 12 300  13 359

Sammanlagt  153 889 165 604 166 433  161 798

Uppgjorda betalningsplaner  35 390 32 000 29 185  25 693

 
 

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 2011–2014 

  år 2011  år 2012  år 2013  år 2014 

Försäljning av aktielägenheter  425 463 489  561

Försäljning av övrig lös egendom  661 844 883  962

Fastighetsförsäljningar, genomförda  942 1 045 1 168  1 264

Fastighetsförsäljningar, förfallna*)  425 189 272  326

GENOMFÖRDA TOTALT  2 028 2 352 2 540  2 787

*Med förfallna försäljningar avses situationer, där fordringsägaren återkallar begäran om försäljning eller där ett anbud på köpeskilling inte 
godkänns. 

 
 
Sammanlagt 7 581 vräkningsansökningar inkom till utsökningen, vilket är 535 fler än året innan. 
Utsökningen verkställde 1 723 vräkningar, vilket är 69 fler än året innan. Under 2014 återkallade 
sökande vräkningar 3 500 gånger och svarande konstaterades ha flyttat själva i 1 956 fall. Vräknin-
garna koncentrerades till stora bosättningscentra. 
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Antalet återtagningar i enlighet med lagen om avbetalningsköp uppgick år 2014 till sammanlagt 2 
029, dvs. 40 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 per-
sonalen och en minskat antal anställda samtidigt som antalet utsökningsärenden har ökat. Under 
2014 var minskade dock antalet ärenden i utsökningen enligt förväntning. 
 

6.7 Kvalitetsmål 

I utsökningsverkens resultatstyrning fästs vikt vid kvaliteten på utsökningsförfarandet och 
utsökningsverkens verksamhet. De mål som tas upp i Riksfogdeämbetets och utsökningsverkens 
resultatavtal är motivering och dokumentering av beslut, kvalitetskontroll, intern kontroll och 
datasäkerhet. På basis av utsökningsverkens verksamhetsberättelser har kvalitetsmålen beaktats i 
utsökningsverkens verksamhet och metoder för att uppnå målen har utvecklats. Realiseringen av 
kvalitetsmålen stöds av observationer gjorda i Riksfogdeämbetets revisionsverksamhet samt 
rapporter från informationssystemet.  
 
Betydelsen av motivering och dokumentering av beslut har betonats vid interna utbildningar i ut-
sökningsverken och revisioner utförda av häradsfogdar. Kvalitetskontrollen har vid utsökningsver-
ken anordnats på olika sätt i enlighet med respektive utsökningsverks tillgängliga resurser. Vid ut-
sökningsverken används ett reglemente för intern kontroll, och den interna kontrollen anordnas i 
enlighet med det. Dokumentering och ansvarsområden relaterade till datasäkerheten är i huvudsak i 
ordning vid utsökningsverken och datasäkerhetssynpunkter beaktas vid introduktionen av personal.       

7 HANTERING OCH UTVECKLING AV DE MENTALA RESURSERNA 

7.1 Riksfogdeämbetet  

I slutet av berättelseåret hade Riksfogdeämbetet 24 fasta tjänster, av vilka 16 var tillsatta med fasta 
tjänsteinnehavare och sex av vikarier. Två tjänster hade tillsatts på viss tid. I ämbetsverket hade 

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

2 000

2 200

2 400

2 600

Årsverken vid utsökningsväsendet Produktivitet

Årsverken vid utsökningsväsendet och produktivitet från 1996



24 
 

dessutom ett extra tjänsteförhållande för viss tid inrättats för projektuppgifter relaterade till utsök-
ningsväsendets strukturreformprojekt. 

 
Vid resultatförhandlingarna uppskattades antalet årsverken på Riksfogdeämbetet uppgå till 24, och 
utfallet var 25 årsverken. 

 

Riksfogdeämbetets personal 

   2012  2013  2014 

Årsverken  23  23  25 

Personalens genomsnitt‐
sålder  46,6  44,2  44,3* 

Utbildningsindex  6,1  6,1  6,3* 

Sjukdagar/årsv.  4,4  4,4  4,5 

62 år fyllda  1  1  1* 

* siffrorna inkluderar inte praktikanter eller personer som avlönas med hjälp av sysselsättningsmedel 

 
Utsökningsverket har tillämpat principerna för personalstrategin inom justitieministeriets förvalt-
ningsområde i sin verksamhet. För 2014 har en personal- och utbildningsplan fastställts. Planen 
förutser behovet av ökad kunskap och ett ökat antal anställda som pågående utvecklingsprojekt krä-
ver. Personalen har deltagit i planenliga utbildningar inom ramen för de tillgängliga resurserna. 

 
Personalens arbetsmängd ökade under det senaste året. Detta beror särskilt på förberedelserna för 
strukturreformen, vilket har bundit ämbetsverkets personalresurser på ett betydande sätt. 
Riksfogdeämbetet har även börjat förberedelser för att ta emot av bokföringsenhetsuppgifter från 
justitieministeriet samt för att införa Kieku-systemet. Personalens upplevelse av belastning mättes 
inte under 2014.  

 
Upprätthållandet av personalens arbetsförmåga stöds ekonomiskt och med hjälp av flexibla arbets-
tidsarrangemang. Ett alkohol- och drogprogram har fastställts för hela utsökningsväsendet. Målet 
med programmet är att stödja de anställdas arbetsförmåga, förebygga alkohol- och drogrelaterade 
olägenheter samt styra till ändamålsenligt agerande vid alkohol- och drogrelaterade olägenheter. 
 

7.2 Utsökningsverken 

Vid resultatförhandlingarna uppskattades antalet årsverken i utsökningsverken uppgå till 1 249 (ex-
klusive personer som avlönas med sysselsättningsmedel), och utfallet var 1 236 årsverken (inklusi-
ve 2 årsverken av personer som avlönas med sysselsättningsmedel). 
 

Utsökningsverkens personal 

   2012  2013  2014 

Årsverken  1 257  1 254  1 236 

Personalens genomsnitt‐
sålder  49,3  48,8  48,4* 

Utbildningsindex  4,7  4,8  4,9* 

Sjukdagar/årsv.  9,2  9,5  8,9 

62 år fyllda  141  138  117* 

* siffrorna inkluderar inte praktikanter eller personer som avlönas med sysselsättningsmedel 

 
Det genomsnittliga utbildningsindexet för personalen var 4,9. Utbildningsindexet har ökat och torde 
öka ytterligare, eftersom nya personer som rekryteras i allmänhet har en hög utbildning. 
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Utsökningsverken har utvecklat sina verksamhetssätt så att planmässigheten i användningen av per-
sonalresurserna och allokeringen av personalresurser på ett för verksamheten ändamålsenligt sätt 
har blivit bättre.  Den planmässiga användningen har främjats bland annat genom att koncentrera 
uppgifter och jobbrotation samt genom uppföljning av en jämn och rättvis arbetsfördelning. 
 
Arbetsförmågan och arbetshälsan upprätthålls på många olika sätt. Traditionella stödmetoder, som 
motions- och kultursedlar, möjlighet att använda en timme arbetstid i veckan för motion och 
gemensamma evenemang för att upprätthålla arbetshälsan används i stor omfattning. Arbetshälsan 
har även främjats bl.a. genom arrangera föreläsningar relaterade till temat och Aslak-rehabilitering 
samt genom att fästa vikt vid ergonomin. I vissa utsökningsverk har arbetshälsoprojekt startats eller 
särskilda grupper som stödjer arbetshälsan grundats. Arbetshälsan främjas naturligtvis också av 
utvecklingen av verksamheten och arbetsmetoder samt en ändamålsenlig och rättvis fördelning av 
uppgifter. 
 
Personalens yrkeskunskap har upprätthållits och utvecklats särskilt genom utbildning. 
Utsökningsverkens personal har deltagit i utsökningens riksomfattande utbildningar och i viss mån 
även i utbildningar som arrangeras av utomstående parter. Utbildning har även arrangerats lokalt 
och regionalt genom samarbete mellan några utsökningsverk. Även utbildning på eget initiativ stöds 
genom bl.a. tjänstledighets- och semesterarrangemang. Flera utsökningsverk har egna 
introduktionsplaner och -rutiner. Satsningar har gjorts på att utveckla chefskompetensen. 
 
Planer för tidigt ingripande har gjorts upp, men alla utsökningsverk nådde inte detta mål under 
2014. 
 
Faktorer som förorsakar belastning hos personalen har varit en livlig omsättning, anhopning av ar-
beten, personalminskningar och en osäkerhet som beror på knappa ekonomiska resurser, många 
tjänsteförhållanden för viss tid och strukturreformen. Många anställda har gått i pension. Lediga 
tjänster har på grund av strukturreformen oftast tillsatts för viss tid eller inte alls. Detta leder till en 
ökning av antalet visstidanställda samt en minskning av det totala antalet anställda och därigenom 
till belastning av personalen. 
 

Personalutveckling som årsverken (årsv.) 2013–2014 

   årsv. 2012  årsv. 2013  årsv. 2014 
årsv. budg.prop. 

2014 
årsv. förändr. 
2013–2014 

Riksfogdeämbetet  23  23  25  24  2 

Utsökningsverken    

Häradsfogdar  86  86  84  86  ‐2 

Häradsutmätningsmän  587  583  575  585  ‐8 

Kontorspersonal  584  581  571  574  ‐10 

Övriga/praktikanter  0  4  6  4  2 

Utsökningsverken samman‐
lagt  1 257  1 254  1 236  1 249  ‐18 

Utsökningen sammanlagt*  1 280  1 277  1 261  1 273  ‐16 

* inkluderar inte personer som avlönas med sysselsättningsmedel 

 

8 BOKSLUTSANALYS 

8.1 Finansieringsstruktur 

Utsökningsmomentet 25.20.01 beviljades för 2014 ett anslag om sammanlagt 104 054 000 euro, 
vilket var 383 000 euro och 0,4 procent mindre än året innan. 
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Uppskattningen för utsökningsavgifter i budgeten för 2014 var 69 miljoner euro.  Detta mål 
överstegs med cirka 9,5 miljoner euro, då inkomsterna var sammanlagt 78,5 miljoner euro.  Större 
delen av inkomsterna bokförs till andra än utsökningsmomentet.   
 
Utsökningen har tillgång till vissa av justitieministeriets moment, på vilka bland annat kostnader för 
internationella konferenser och utbetalda skadestånd bokförs. Lönekostnader för sysselsatta per-
soner som utsökningen bokförs på momentet 32.30.51.07.1. 
 

Finansieringsstruktur 2012–2014 

MOMENT 
Bokslut 
2012 

Bokslut 
2013 

Bokslut 
2014 

Budget 
2014 

Jämförelse 
budg./resultatregleri

ng 

             

INKOMSTBUDGETKONTON            

12.25.10 Domstolsinkomster (delgivningar och bestyrkande 
av köp)  ‐86 961 ‐77 715 ‐101 027     

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

12.25.99 övriga intäkter i JM:s förv.omr.  ‐54 561 ‐93 075 ‐98 373     

12.39.10 Övriga diverse inkomster      ‐3 000     

Inkomstbudgetkonton sammanlagt  ‐71 824 801 ‐76 098 152 ‐78 679 634 ‐69 000 000  9 477 235

             

UTGIFTSBUDGETKONTON            

25.01.01.1 Verksamhetsutgifter, justitieministeriet  10 671 7 333 7 940     

25.01.20.3 Övriga särskilda utgifter (skadestånd)  28 869 79 114 24 648     

25.20.01.1 Utsökningsväsendets verksamhetsutgifter  87 290 970 88 237 617 87 270 710 87 684 608  413 898

25.20.01.2 Utsökningsväsendets ADB‐utgifter  6 500 728 6 177 178 6 092 723 6 264 300  171 577

32.30.51.07.1 Löner betalda med sysselsättningsmedel  112 568 105 578 58 376     

4xx.25.20.01.1 Användning av övergångsanslag  7 332 327 8 550 323 10 105 092 10 105 092  0

Utgiftsbudgetkonton sammanlagt  101 276 132 103 157 144 103 559 489 104 054 000  585 474

 

8.2 Budgetutfall 

I början av juli 2013 infördes vissa höjningar i avgiftsförordningen, vilka för sin del påverkade den 
goda resultatutvecklingen även under 2014. 
 
De sammanlagda inkomsterna som bokförs på utsökningens övriga moment uppgick år 2014 till 
sammanlagt 78 679 634 euro, varav utsökningsavgifterna stod för 78 477 235 euro, avgifterna för 
delgivning och bestyrkande av köp för 101 027 euro och övriga inkomster för 101 373 euro. In-
komsterna från utökningsavgifter ökade från föregående år med 2,5 miljoner euro, dvs. 3,4 procent. 
Proportionellt var ökningen störst i avgifter som tas ut av näringslivet.  
 
Inkomsterna från utsökningsavgifter stod för 85,7 procent av utsökningsverkens utgifter och för 7,4 
procent av det indrivna eurobeloppet. Under 2013 var andelen av dessa 83,5 och 7,4 procent.  
 
Utsökningens resultatreglering för 2014 var 0,585 miljoner euro, då den året innan var 1,472 mil-
joner euro. 
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Influtna inkomster från utsökningsavgifter 2012–2014 (€) 

   2012  2013  2014  Förändring, % 

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

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

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

Sammanlagt  71 683 279  75 927 362  78 477 265  3,4 % 

 

 

Användning av moment 25.20.01 för utsökning 2012–2014 och jämförelse med budgetpropositionen 2014 

ENHETER OCH UTGIFTSSLAG 

Bokslut 
2012 
1 000 € 

Bokslut 
2013 
1 000 € 

Bokslut 
2014 
1 000 € 

Budgetproposi‐
tion 
2014 
1 000 € 

Differens 
budg.pr./ 
bokslut 
1 000 € 

             

Riksfogdeämbetet (enh. 511)            

Löner  1 638 1 752 1 905 1 906  1

Verksamhetslokaler  132 170 180 176  ‐4

Reseutgifter  80 68 68 80  12

Övriga verksamhetsutgifter  81 128 97 98  1

Sammanlagt  1 931 2 118 2 250 2 260  10

             

Utsökningsverken (enh. 516‐561)            

Löner  76 755 78 699 79 470 79 716  246

Verksamhetslokaler  7 681 7 696 7 455 7 677  222

Reseutgifter  804 849 734 842  108

Övriga utgifter  3 931 3 658 3 858 3 860  2

Sammanlagt  89 171 90 902 91 517 92 095  578

             

Utgifter som betalas centraliserat (enh. 
510)            

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

Postavgifter  2 705 2 883 2 818 2 640  ‐178

Servicecentralutgifter  662 728 601 650  49

Utbildnings‐ och övriga utgifter  166 157 190 145  ‐45

Sammanlagt  10 033 9 945 9 702 9 699  ‐3

             

UTSÖKNINGEN SAMMANLAGT  101 135 102 965 103 469 104 054  585

* Från början av 2013 betalar Riksfogdeämbetet utbildarnas arvoden 

År 2015 har resekostnader för dem som deltar i URA‐projektet betalats av utgifter som betalas centraliserat. 

 

8.3 Intäkts- och kostnadskalkyl 

Utsökningsverkens verksamhetsutgifter var 91,5 miljoner euro år 2014. Utgifterna för dataadmini-
stration, statens ekonomi- och personalförvaltning samt övriga utgifter som betalas centraliserat 
uppgick till cirka 9,7 miljoner euro. 

Riksfogdeämbetets verksamhetsutgifter var 2,25 miljoner euro. Riksfogdeämbetets löneutgifter 
ökades av anställningen av en ledare för URA-projektet hösten 2014. 

Den sammanlagda användningen av utsökningens anslag var cirka 103,5 miljoner euro. Den sam-
manlagda användningen var cirka 0,5 miljoner euro större än året innan och tillväxten var 0,5 pro-
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cent. 

Utsökningsverkens utgifter ökades av häradsfogdarnas och häradsutmätningsmännens bonusar som 
är bundna till det goda indrivningsresultatet och av generella löneförhöjningar.  Ökningen av per-
sonalutgifterna dämpades av lediga tjänster med anställningsförbud och av personalomsättningen.  

Företagshälsovårdens återbäringar betalades år 2013 för de två föregående åren, då de normalt beta-
las varje år.  

 

 

Intäkts‐ och kostnadskalkyl för utsökningens moment 25.20.01 intäkts‐ och kostnadskalkyl 2012–2014 (1 000 euro) 

  

Använd‐
vänd‐
ning 
2012  %‐andel 

Använd‐
vänd‐
ning 
2013  %‐andel 

Anslag
2014 

Använd‐
vänd‐
ning 
2014  %‐andel 

Läge 
31.12. 
2014 

INTÄKTER                  

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

Försäljning av anläggningstillgångar  1 6,8 2 26,0 0 2  5,9 ‐2

Intäkter från samarbete och samfinansierad 
verksamhet  12 79,1 4 56,2 0 28  90,8 ‐28

Övriga intäkter  0 1,4     0 0    0

Intäkter sammanlagt  15 100,0 7 100,0 0 31  100,0 ‐31

                   

UTGIFTER                  

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

Material, förnödenheter och varor  870 0,9 976 0,9 947 913  0,9 34

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

Hyror och arrenden  8 047 8,0 8 186 7,9 8 077 7 800  7,5 277

Köpta tjänster  12 792 12,6 12 224 11,9 12 316 12 413  12,0 ‐97

Övriga utgifter  59 0,1 191 0,2 140 160  0,2 ‐20

Utgifter sammanlagt  101 150   102 972   104 054 103 500    554

                   

Investeringar                  

                   

ANVÄNDNING SAMMANLAGT  101 150 100 102 972 100 104 054 103 500  100 554

                   

NETTOANVÄNDNING  101 135   102 965   104 054 103 469    585

Utsökningens utgiftsnivå kunde sänkas under 2014 vad gäller resor, material, förnödenheter, varor, 
hyror och arrenden samt övriga utgifter jämfört med året innan.  Omfattande användning av video-
utrustning vid förhandlingar har minskat reseutgifterna. Nedläggningen av olika verksamhetsställen 
i enlighet med förordningen om verksamhetsställen tog sig uttryck som lägre hyror, även om hyror-
na för de lokaler som används höjdes.  I resultatdiskussionerna uppmanades utsökningsverken till 
en måttlig penninganvändning, vilket verkar ha lyckats under 2014. 

Resultatregleringen för 2014 är 585 474 euro. Resultatregleringen kommer att läggas till de regle-
ringar för tidigare år som justitieministeriet disponerar över och användas som tillägg till ramar som 
beviljas under kommande år. 
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8.4 Tarmo-arbetstidsuppföljning 

Tarmo-arbetstidsuppföljningen infördes i utsökningsverken och Riksfogdeämbetet som en uppfölj-
ningsperiod på två veckor under både våren och hösten. De 1 235 årsverken i utsökningsverken 
fördelades mellan olika funktioner på följande sätt: 
 

Arbetstidsfördelning på olika funktioner i utsökningsverken 2011–2014 

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

Begränsad och normal indrivning  448,6 396,0 228,8 493,7  408,3  33,1 %

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

Åtgärdsärenden, realisering och annan  
verkställighet än indr. av penningfordr.  56,8 94,3 163,9 78,4  108,0  8,7 %

Registrering, ärendehantering och efterarbe‐
ten  252,7 230,4 164,0 150,5  161,7  13,1 %

Betalningsrörelse och bokföring  25,5 41,2 24,6 27,5  49,3  4,0 %

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Interna tjänster  20,0 21,4 22,7 18,9  31,3  2,5 %

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

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

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

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

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

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

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

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

I årsverken ingår även praktikanter. 

 

8.5 Kostnadsberäkning 

Under 2014 var de sammanlagda kostnaderna för utsökningsverken 101,3 miljoner euro, av vilket 
68,8 miljoner euro riktades på substansfunktioner inom utsökningen.  Kostnaderna för stödfunk-
tioner var 20,2 miljoner euro och kostnaderna för frånvaro 12,2 miljoner euro. När Riksfogdeämbe-
tets kostnader, 2,3 miljoner euro, läggs till detta, blir utsökningsväsendets sammanlagda kostnader 
103,6 miljoner euro. 
 
De viktigaste utsökningsavgifterna, tabell- och redovisningsavgifterna, bestäms i allmänhet utifrån 
det penningbelop som betalas eller redovisas för fordran. Därigenom avviker avgiftsgrunderna från 
principen i lagen om grunderna för avgifter till staten, enligt vilken storleken på avgiften ska bes-
tämmas utifrån beloppet av statens totalkostnader för prestationen. 1.7.2013 infördes vissa höjnin-
gar i förordningen om utsökningsavgifter, vilka för sin del höjer kostnadsmotsvarigheten i den av-
giftsbelagda verksamheten. 
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Kostnadsmotsvarighetskalkylen för avgiftsbelagd verksamhet inom utsökningen utfördes med justi-
tieministeriets funktionsberäkningssystem. Applikationen för registrering av arbetstid användes i 
samtliga utsökningsverk under berättelseåret.  Arbetstidsregistreringarna görs årligen under två 
sampelperioder om två veckor. Kostnadsmotsvarighetsindexet i beräkningen för 2014 var 119 pro-
cent, då det året innan var 111 procent.  Under 2013 och 2014 har utsökningens indrivningsresultat 
överstigit en miljard euro och på motsvarande sätt har de influtna intäkterna för utsökningsavgifter 
ökat. Kostnadsökningen har varit liten på grund av utförda anpassningsåtgärder, och därför har 
kostnadsmotsvarigheten i den avgiftsbelagda verksamheten ökat på senare år. 
 
Utgifts- och kostnadskalkyluppgifter per utsökningsverk och för utsökningsväsendet bifogas (bilaga 
4-6). 
 

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

En utvärdering gällande behörigheten och tillräckligheten av intern kontroll och riskhantering ge-
nomfördes inom utsökningsväsendet för förvaltningsområdets del på basis av revisionsiakttagelser-
na från en utvärdering som genomfördes i augusti 2014 och från årsrevisioner i utsökningsverken 
under 2014.  

 
Utifrån dessa källor har Riksfogdeämbetets utvecklings- och styrningsenhet sammanställt ett utlå-
tande om utvärdering och bekräftelse gällande den interna kontrollen och riskhanteringen. Som hel-
het betraktat anses tillståndet för den interna kontrollen och riskhanteringen inom utsökningsväsen-
det vara gott.  

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



31 
 

10 BILAGOR 

 
BILAGA 1: Utsökningsverk (Ulosottopiirit) och specialindrivningsområden (Erikoisperintäalueet) 
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BILAGA 2 
 

Central statistik över utsökningsväsendet 2012–2014 

  år 2012  år 2013  år 2014 

Antal ärenden och åtgärder        

Anhängiga ärenden  2 991 761 3 076 596  2 717 278

Behandlade ärenden  2 939 129 3 007 878  2 827 783

Utmätningar  638 691 621 459  630 844

Realiseringar, utfall  2 352 2 540  2 787

Verkställda vräkningar  1 519 1 654  1 723

         

Belopp        

Penningfordringar för indrivning (1 000 €)  2 650 431 2 700 225  2 834 247

Behandlade penningfordringar (1 000 €)  3 025 438 3 014 976  3 104 346

Indrivningsresultat (redovisat till borgenärer, 1 000 €)  1 009 271 1 031 339  1 058 241

         

Gäldenärer        

Olika gäldenärer under året  528 132 538 308  536 047

varav fysiska personer  475 484 483 961  481 157

varav juridiska personer  52 648 54 347  54 890

Nya gäldenärer (inte anhängiga under föregående år)  156 524 162 297  160 835

         

Ekonomi och personal        

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

Influtna utsökningsavgifter, €  71 440 687 76 098 000  78 477 235

Utförda årsverken (exkl. praktikanter och sysselsatta)  1 254 1 246  1 230

         

Indikatorer        

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

Produktivitet (beh.är./årsv.)  2 346 2 408  2 412

Genomsn. beh.tid, mån.  6,8 6,9  7,1

Indrivet milj.  €  1 009 1 031  1 058

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

Relation mellan indrivna och dem som konstaterats medellösa, %        

‐ av antal ärenden  49 46  52

‐ av eurobelopp  50 50  50

Mer utförlig statistik finns publicerad på Riksfogdeämbetets webbplats på adressen 
http://www.valtakunnanvoudinvirasto.fi/fi/index/julkaisutjaasiakirjat/julkaisut.html 
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BILAGA 3 
 

Utsökningsväsendets personalresurser 

  
Utfall 
2012 

%‐
andel 

Utfall 
2013 

%‐
andel 

Utfall 
2014 

%‐
andel 

jämf. föreg. 
år 

Antal anställda, struktur och kostnader                 

årsverken (inkl. avlönade med sysselsättningsmedel 
och högskolepraktikanter)  1 279,9   1 276,8   1 260,5     ‐16,26

antal anställda  1 340   1 330   1 313     ‐17,00

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

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

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

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

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

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

kvinnor  72 5,4 81 6,1 111  8,5  30,00

män  16 1,2 24 1,8 36  2,7  12,00

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

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

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

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

kvinnor  43 3,2 38 2,9 24  1,8  ‐14,00

män  18 1,3 15 1,1 11  0,8  ‐4,00

genomsnittlig ålder  49,2   48,7   48,3     ‐0,40

kvinnor  48,9   48,3   47,9     ‐0,40

män  49,9   49,5   49,2     ‐0,30

andel av anställda över 45 år  70,9   69,2   67,0     ‐2,15

andel utförd arbetstid av ordinarie årsarbetstid, %  78,1   77,9   78,5     0,57

totala arbetskraftskostnader €/år   91 131 523   92 858 041   94 160 328     0,01

löner för utförd arbetstid, %‐andel av lönesumman  83,1   82,7   82,7     0,00

indirekta arbetskraftskostnader  29 075 449   29 451 706   30 417 288     0,03

och deras %‐andel av löner för utförd arbetstid   46,9   46,5   47,7     1,27

arbetstillfredsställelseindex                0,00

avgångsomsättning, % (externa avslutade anställningar)  6,2   7,6   7,2     ‐0,38

ingångsomsättning, % (externa inledda anställningar)  5,6   6,6   5,1     ‐1,52

arbetsoförmögenhetspensionering, % av personalen  0,6   0,8   0,5     ‐0,30

sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv.  9,1   9,4   8,9     ‐0,50

företagshälsovård, €/årsv.  541,4   188,9   446,2     136 %

utbildningsindex  4,7   4,8   4,9     0,1

kvinnor  4,6   4,7   4,8     0,1

män  5,0   5,0   5,1     0,1

utbildningslängd, arbetsdagar/deltagare  3,1   3,3   3,1     ‐0,2

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

utbildning och utveckling, €/årsv.  465,3   489,5   549,6     12 %

personalens värde, €  857 319 259   926 881 279   969 759 849     5 %

** år 2013 inkluderar FPA-återbäringar för 2011–2012 

 
  



34 
 

BILAGA 4 
 

Kostnader per utsökningsverk 2012 –2014 

      2012  2013  2014 

Utsökningsverken  Utsökningsverket i Södra Karelen  2 140 568 2 272 159  2 240 890

   Utsökningsverket i Södra Österbotten  3 331 090 3 372 279  3 322 447

   Utsökningsverket i Södra Savolax  3 088 115 3 057 591  3 060 837

   Utsökningsverket i Helsingfors  13 335 097 13 388 293  13 653 889

   Utsökningsverket i Östra Nyland och Mellannyland  8 699 403 8 913 126  8 931 165

   Utsökningsverket i Kajanaland  1 359 753 1 356 243  1 376 833

   Utsökningsverket i Egentliga Tavastland  3 289 064 3 407 022  3 360 884

  
Utsökningsverket i Mellersta Österbotten och Öster‐
botten  4 846 312 4 968 811  4 858 540

   Utsökningsverket i Mellersta Finland  4 664 539 4 741 829  4 662 545

   Utsökningsverket i Kymmenedalen  3 073 401 3 298 027  3 370 794

   Landskapsfogdeämbetet i landskapet Åland  539 995 577 546  555 932

   Utsökningsverket i Lappland  2 308 291 2 411 433  2 391 693

   Utsökningsverket i Länsi‐Pohja  1 424 638 1 389 609  1 471 789

   Utsökningsverket i Västra Nyland  6 248 742 6 286 318  6 458 586

   Utsökningsverket i Uleåborgsregionen  4 661 811 4 795 758  4 852 330

   Utsökningsverket i Birkaland  8 589 642 8 602 452  8 895 018

   Utsökningsverket i Norra Karelen  3 271 177 3 188 476  3 178 597

   Utsökningsverket i Norra Savolax  5 177 886 5 088 336  5 104 083

   Utsökningsverket i Päijänne‐Tavastland  4 002 446 4 169 948  4 037 597

   Utsökningsverket i Brahestadsregionen  2 094 677 2 116 699  2 100 124

   Utsökningsverket i Satakunta  4 728 675 4 722 421  4 694 412

   Utsökningsverket i Egentliga Finland  8 443 960 8 585 150  8 673 608

   Utsökningsverken sammanlagt  99 319 281 100 709 530  101 252 590

  

Riksfogdeämbetet  Riksfogdeämbetet  2 014 518 2 189 065  2 327 428

   Riksfogdeämbetet sammanlagt  2 014 518 2 189 065  2 327 428

  

   Sammanlagt  101 333 799 102 898 596  103 580 018

  

Kostnaderna för år 2012 och 2013 har korrigerats, då det i samband med bokslutet för år 2014 upptäcktes att en del av kostnaderna i justitiemi‐
nisteriets Tarmo‐kostnadskalkyl saknades. 
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BILAGA 5 
 

Utsökningsverkens kostnader per behandlat utsökningsärende år 2014 

Utsökningsverken 
Behandlade ut‐ 

sökningsärenden st. 

Kostnader/ 
inga övervältringar/ 

behandlat utsökningsä‐
rende 
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 om 2 327 428 euro, dvs. 0,82 €/behandlat ärende och sammanlagt 36,6 €, saknas från de sammanlagda kostnaderna. 
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BILAGA 6 
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för utsökningsväsendets avgiftsbelagda verksamhet 
 

Utsökningsväsendet 

 FÖRÄNDRING 
2013/2014 2012 2013 2014 

INTÄKTER  

Intäkter från den avgiftsbelagda verksamheten  
– försäljningsintäkter från den avgiftsbelagda 
verksamheten 

71 683 279 76 005 057 78 571 176 5 %

– övriga intäkter från den avgiftsbelagda verk-
samheten 

42 403 62 073 77 344 25 %

Intäkter sammanlagt 71 725 682 76 067 120 78 648 520 5 %
  
TOTALKOSTNADER  
Särskilda kostnader  
– material, förnödenheter och varor 361 829 452 436 434 979 -4 %

– personalkostnader 32 549 376 37 638 988 37 256 846 -1 %

– hyror och arrenden 3 212 173 3 757 662 3 577 477 -5 %
– köpta tjänster 1 169 666 1 124 877 1 201 109 7 %
– övriga särskilda utgifter 319 828 336 675 272 715 -19 %
Särskilda utgifter sammanlagt 37 612 872 43 310 638 42 743 126 -1 %
  

Andel av de gemensamma kostnaderna  

– kostnader för stödfunktioner 31 732 875 25 316 819 23 127 398 -3 %
– avskrivningar 34 284 33 930 32 037 -6 %
– räntor 3 969 3 402 1 230 -64 %
Andel av de gemensamma kostnaderna samman-
lagt 

30 381 128 25 354 151 23 160 665 -10 %

  

Totalkostnader sammanlagt 67 994 000 68 664 789 65 903 791 -2 %
  
KOSTNADSMOTSVARIGHET 3 731 682 7 402 341 12 744 729 68 %
Kostnadsmotsvarighets-% 103 % 111 % 119 % 

 
De avgifter som tas ut för utsökningsväsendets prestationer baserar sig på lagen om utsökningsav-
gifter (34/1995) och motsvarande förordning (35/1995). Utsökningsavgifter vid verkställighet som 
gäller penningfordringar är tabellavgift, behandlingsavgift, försäljningsavgift och redovisningsav-
gif. Vid annan verkställighet är verkställighetsavgiften utsökningsavgift. För intyg, kopia eller nå-
gon annan expedition som på begäran utfärdas särskilt uppbärs intygs- eller kopieringsavgift. Ut-
sökningsavgifterna bestäms i allmänhet utifrån storleken på det penningbelopp som betalas för en 
fordran. Därigenom 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. 
 
Kostnadsmotsvarighetskalkylen för avgiftsbelagd verksamhet inom utsökningen utfördes med justi-
tieministeriets funktionsberäkningssystem. Applikationen för registrering av arbetstid användes i 
samtliga utsökningsverk under berättelseåret. Intäkterna från utsökningsväsendets avgiftsbelagda 
verksamhet ökade med 5 procent jämfört med året innan, medan totalkostnaderna minskade med två 
procent. 
 

Budgeten för 2014 innehöll en uppskattning om den avgiftsbelagda verksamhetens kostnadsmotsva-
righet. Enligt den kan 101 procent av totalkostnaderna för de prestationer för vilka avgifter tas ut täcka-
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med avgifterna. Kostnadsmotsvarigheten för utsökningsväsendets avgiftsbelagda verkasmhet var 119 
procent (111 %). 
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BILAGA 7 
 

UTSÖKNINGSVERKENS RESULTATMÅL OCH UTFALL ÅR 2014 

  
Inkomna ärenden, 

st. 
Behandlade ärenden, 

st. 
Öppna utsökning‐
särenden, st.  Personal, årsv.  Produktivitet; beh.är./årsv. 

Utsökningsverket 
Upps‐

kattning  Utfall 
Upps‐

kattning  Utfall
Upps‐

kattning Utfall

Upps‐
katt‐
ning Utfall

Utf. Utan 
SI och 
tel.tj. 

Upps‐
kattning  Utfall

Utf. utan 
SI och
tel.tj.

Södra Karelen  63 000  56 653  60 000  55 377 40 830 35 667 28 28 28  2 135  1 979 1 979

Södra Österbotten  105 000  90 137  102 000  93 243 52 930 48 612 41 41 41  2 464  2 253 2 253

Södra Savolax  81 000  73 262  81 000  77 619 46 865 44 056 39 38 38  2 077  2 042 2 042

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

Östra och Mellersta 
Nyland  320 000  286 296  312 000  299 131 173 615 164 721 115 108 108  2 713  2 771 2 771

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

Egentliga Tavastland  124 000  94 758  120 000  97 906 71 000 66 937 42 41 41  2 864  2 377 2 377

Mellersta Österbot‐
ten och Österbotten  116 000  99 137  116 000  105 475 62 096 58 447 59 56 50  1 983  1 875 2 099

Mellersta Finland  135 000  126 458  130 000  129 144 72 744 64 047 60 57 57  2 167  2 246 2 246

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

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

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

Västra Nyland  240 000  213 362  236 000  230 203 138 769 122 776 81 75 75  2 999  3 084 3 084

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

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

Norra Karelen  83 000  78 523  83 000  82 761 50 067 49 662 41 41 41  2 015  2 037 2 037

Norra Savolax  132 000  115 410  130 000  118 311 74 003 70 293 62 60 53  2 097  1 984 2 248

Päijänne‐Tavastland  119 000  106 910  119 000  106 737 54 907 55 113 52 50 50  2 306  2 131 2 131

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

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

Egentliga Finland  255 000  230 617  250 000  241 190 162 125 146 580 112 106 99  2 232  2 277 2 438

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

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

*  Inkluderar inte sysselsatta personer 
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UTSÖKNINGSVERKENS RESULTATMÅL OCH UTFALL ÅR 2014 

  
Genomsn. behan‐
dlingstid, mån.  Ekonomi, €/ärende 

Relation mellan indriv‐
na ärenden och ären‐
den som konstaterats 

medellösa, % 

Relation mellan 
indrivna fordringar 
och fordringar som 

konstaterats medellö‐
sa, % 

Indrivet eurobelopp, 
1 000 euro 

Utsökningsverket 
Uppskatt‐

ning  Utfall 
Uppskatt‐

ning  Utfall
Uppskatt‐

ning Utfall
Uppskatt‐

ning Utfall 
Uppskatt‐

ning Utfall

Södra Karelen  8,2  7,7  33,6  36,4 49 57 48 54  18 500 21 305

Södra Österbot‐
ten  6,9  6,3  29,4  32,1 50 60 50 61  29 600 34 065

Södra Savolax  6,9  6,8  34,2  35,3 48 51 49 53  25 500 28 319

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

Östra och Mel‐
lersta Nyland  6,5  6,6  26,6  27,3 50 54 49 53  107 000 126 016

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

Egentliga Tavast‐
land  7,1  8,2  25,5  31,4 50 55 52 56  34 300 35 671

Mellersta Öster‐
botten och Öster‐
botten  6,4  6,6  38,5  41,8 57 62 50 58  39 000 44 541

Mellersta Finland  6,7  6,0  33,2  32,7 45 51 50 51  40 500 47 290

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

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

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

Västra Nyland  7,1  6,4  25,6  25,4 47 52 49 50  82 500 98 714

Uleåborgsregio‐
nen  6,9  6,3  30,3  34,3 40 48 45 52  38 000 42 255

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

Norra Karelen  7,2  7,2  34,9  34,5 45 49 47 53  21 600 24 778

Norra Savolax  6,8  7,1  35,4  39,1 50 53 50 53  40 500 43 786

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

Brahestadsregio‐
nen  7,4  6,9  28,4  32,4 54 60 57 59  18 000 19 483

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

Egentliga Finland  7,8  7,3  31,8  32,5 45 53 42 53  85 500 91 738

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

Sammanlagt  6,7  7,1  30,0  32,4 45 52 42 50  955 800 1 058 241
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UTSÖKNINGSVERKENS UTGIFTER, INKOMSTER OCH RAMAR ÅR 2014 

Utsökningsverk  Utgifter € 

Inkomster från
utsökningsavgif‐

ter €
Inkomster % av 

utgifterna Delad ram 2014 Utgifter € 
Återstående 
31.12.2014

Södra Karelen  2 017 645  1 615 491 80,1 2 012 400 2 017 645  ‐5 245

Södra Österbotten  2 992 126  2 632 587 88,0 3 002 800 2 992 126  10 674

Södra Savolax  2 742 169  2 243 289 81,8 2 773 200 2 742 169  31 031

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

Östra och Mellersta Nyland  8 154 988  8 557 458 104,9 8 307 300 8 154 988  152 312

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

Egentliga Tavastland  3 073 680  2 721 741 88,5 3 058 500 3 073 680  ‐15 180

Mellersta Österbotten och 
Österbotten  4 406 694  3 175 093 72,1 4 470 100 4 406 694  63 406

Mellersta Finland  4 226 893  3 768 616 89,2 4 311 100 4 226 893  84 207

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

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

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

Västra Nyland  5 849 176  6 680 688 114,2 5 875 900 5 849 176  26 724

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

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

Norra Karelen  2 851 725  1 983 369 69,5 2 894 400 2 851 725  42 675

Norra Savolax  4 620 495  3 341 619 72,3 4 603 300 4 620 495  ‐17 195

Päijänne‐Tavastland  3 670 074  3 038 678 82,8 3 759 200 3 670 074  89 126

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

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

Egentliga Finland  7 840 110  6 738 937 86,0 7 913 600 7 840 110  73 490

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

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

 
BILAGA 8 
 
Utlåtande om utvärdering och bekräftelse gällande den interna kontrollen 
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UTLÅTANDE OM UTVÄRDERING OCH BEKRÄFTELSE GÄLLANDE DEN INTERNA 
KONTROLLEN 

 
Riksfogdeämbetet svarar för anordnandet av den interna kontrollen, dess 
behörighet och tillräcklighet inom utsökningsväsendet. I utsökningsverken är det 
ledningen som svarar för detta. Syftet med intern kontroll och riskhantering är att 
säkerställa och främja verksamhetens och ekonomins laglighet, resultat och 
ändamålsenlighet. 
 
Bedömningen av den interna kontrollens och riskhanteringens behörighet inom 
utsökningsväsendet år 2014 genomfördes i augusti 2014 genom en utvärdering 
inom förvaltningsområdet samt granskningsiakttagelser som baserar sig på 
årsrevisioner. Riksfogdeämbetets utvecklings- och styrningsenhet har svarat för det 
praktiska genomförandet av utvärderingen för utsökningsväsendets del. 
 
Enligt den utförda revisionen har centrala fokusområden för den interna kontrollen 
och riskhanteringen under 2014 varit genomförandet av en kontinuerlig, enhetlig 
och systematisk kvalitetskontroll samt uppgörandet av anvisningar om intern 
kontroll och genomförandet av en systematisk intern kontroll vid 
utsökningsverken. 
 
Utsökningsväsendets minskade resurser är en utmaning som förutsätter stor 
uppmärksamhet vid verksamhetsplaneringen och fullföljandet av uppställda mål. I 
utsökningens strukturreformprojekt beaktas detta på längre sikt. Planeringen av 
verksamheten, verksamhetsprocesserna och arbetsbeskrivningarna samt 
utvecklingen relaterad till informationssystem måste vara kontinuerlig och 
resursallokeringen måste övervägas noggrant. Personalens arbetsförmåga samt 
bevarandet och utvecklandet av kompetens har en central ställning och öppen 
information är av stor betydelse. 
 
Satsningar har gjorts på att utveckla systematiska verksamhetssätt och enhetliga 
rutiner under de senaste åren och det finns skäl för att fortsättningsvis fästa vikt vid 
dessa. Till viss del krävs förbättringar i lokalerna och verksamhetsställenas 
arbetssäkerhet.  
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Verksamhetens planmässighet och resultatinriktning bedöms ligga på en hög 
nivå inom utsökningsväsendet. Allt mer vikt fästs vid identifiering, 
bedömning och hantering av risker, och detta förutsätter en ständig 
granskning av verksamheten från olika synpunkter. 
 
Personalen åldras och många anställda kommer att gå i pension även under de 
närmaste åren. Det är viktigt att se till att de äldre anställda utbildas, att de 
orkar och att satsningar görs på arbetshälsan. En kontrollerad överföring av 
know-how måste observeras, resursanvändningen måste planeras och 
satsningar på lyckade rekryteringar måste göras. Även en tillräcklig 
introduktion måste ordnas. Utsökningsväsendet medverkar i stora 
förändringar i statsförvaltningen och ledningens engagemang samt 
betydelsen av samarbetet mellan ledningen och personalen vid 
genomförandet av förändringen är viktigt. 
 
Enligt utvärderingen ligger genomförandet av den interna kontrollen allmänt 
taget på en god nivå. Personalens medvetenhet om dessa mål och anvisningar 
samt personalens roll i den betonas. Inom utsökningsväsendet används 
mångsidiga utsöknings-, rapporterings- och statistiksystem, men 
utvecklingen av dessa inom ramarna för resurserna är ett ständigt föremål för 
utveckling. Utfallsuppföljningen för de mål som ställts upp för 
utsökningsverken uppskattas vara regelbunden, analytisk och resultera i 
slutledningar, 
 
Under de senaste åren har särskild vikt fästs vid datasäkerhetsrisker och 
metoder för att hantera dessa på många olika sätt bl.a. vid 
resultatmåluppställningen. Tjänstemännen är väl medvetna om de 
datasäkerhetsrisker som förknippas med tjänstemännens egen verksamhet, 
vägsäkerhet samt kundbesök och distansarbete. 
 
Informationsnivån bedöms ligga på en god nivå. Intern information beaktas 
på många olika sätt, bl.a. med hjälp av ett nytt publiceringssystem. 
Utsökningsverkens mål är att sköta om lokal och intern information på ett 
behörigt sätt. 
 
Som helhet betraktat är tillståndet för den interna kontrollen och 
riskhanteringen gott inom utsökningsväsendet. Under 2014 har inga fall som 
klassificeras som missbruk blivit kända i verksamheten. 

  
 

Riksfogde Juhani Toukola 
  
 

Ledande förvaltningsfogde Veikko Minkkinen 
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