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Epäsuora eli välillinen kustannus = Kustannuksen kohdistaminen ei ole suoraviivaista, ja 

sen vuoksi jaetaan tuotteille esimerkiksi kustannusajureiden mukaan.  

 

Erikoisperintä = Perintäprosessi, johon siirretään sellaiset velalliset, joiden varallisuus-

aseman selvittäminen ja toimenpiteiden tekeminen vaatii suurta työmäärää. 

 

Estetodistus = Hakijalle annettava, estettä koskeva todistus, jossa tulee käydä ilmi asiassa 

suoritetut keskeiset toimenpiteet. 

 

Hakija = Velkoja, eli henkilö, joka hakee ulosottoa sähköisesti tai kirjallisesti. 

 

Jatkoselvitys = Selvitystoimenpiteitä jatketaan, jos perusselvitys ei riitä. Jatkoselvityspro-

sessissa etsitään muun muassa osoite-, ja puhelintietoja sekä tehdään tiedusteluja muihin 

kuin Uljaksen tietojärjestelmiin.  

 

Kihlakunnanulosottomies = Virkamies, jonka tehtävänä on panna täytäntöön tuomiois-

tuinten ratkaisut ja periä julkiset saatavat, joiden suoritus on laiminlyöty. Hänen esimiehe-

nään toimii kihlakunnanvouti. 

 

Kihlakunnanvouti = Toimii kihlakunnanulosottomiehen esimiehenä ja määrää tehtävät 

alaisena olevalle kihlakunnanulosottomiehelle. Hänen tehtävänä on muun muassa valvoa, 

että kihlakunnanulosottomiehet hoitavat tehtävänsä lainmukaisesti ja asianmukaisella ta-

valla sekä noudattavat heille annettuja määräyksiä.  

 

Lotus Notes = Työryhmäohjelmisto, joka sisältää muun muassa sähköpostin, kalenterin ja 

asiakirjahallinnan. Sovellus on virastokohtainen ja sisältää muun muassa erillisen perustie-

torekisterin. 

 

Maksukielto = Sitova määräys palkanmaksajalle siitä, kuinka paljon velallisen palkasta 

tulee tilittää ulosottoon.  



 

 

Ohimaksu = Suoraan velkojalle ulosoton aikana maksettu suoritus. 

 

Passiivirekisteri = Velkoja voi pyytää tämän jälkeen saatavansa merkintää passiivirekiste-

riin, kun ulosottoasia päättyy esteeseen. Rekisterissä olevaan asiaan ei tehdä aktiivisia pe-

rintätoimia, eikä asia ole ulosotossa vireillä. Jos ulosmitattavaa omaisuutta tulee velalliselle 

rekisteröintiajan kuluessa, se ulosmitataan passiivirekisterissä olevan saatavan hyväksi. 

Rekisteröinti on voimassa kaksi vuotta estetodistuksen päivämäärästä. 

 

Perusselvitys = Koostuu ulosottorekistereiden tietojen tarkistamisesta sekä Uljaksessa 

tehtävistä rekisterikyselyistä. 

 

Realisointi = Myynti, eli jokin irtain tai kiinteä omaisuus muutetaan rahamääräiseksi 

omaisuudeksi. 

 

Sivullisselvitys = Tarpeen vaatiessa ulosottomiehellä on oikeus saada tietoa sivullisilta ja 

viranomaisilta virkatehtäviensä hoidossa.  

 

Suppea ulosotto = Suppeassa ulosotossa ulosmittaustoimet rajoittuvat palkan, eläkkeen tai 

muun sellaisen tulon, saatavan tai omaisuuden ulosmittaukseen, jossa ulosmittauksen koh-

detta ei tarvitse muuttaa rahaksi. 

 

Taulukkomaksu = Peritään velalliselta kulloinkin kertyneestä suorituksesta tai lyhennyk-

sestä. Maksun suuruus riippuu suorituksen tai lyhennyksen määrästä. 

 

Tilitysmaksu = Velkojan on suoritettava hänelle kulloinkin tilitettävästä rahamäärästä 

tilitysmaksua. Sen suuruus on 1,45% tilitettävästä rahamäärästä, kuitenkin enintään 500€ 

tilityskerralta. 

 

Toistuvaistulo = Tarkoitetaan säännöllisin väliajoin maksettavaa palkkaa, eläkettä, elin-

keinotuloa tai muuta korvausta. 

 



 

 

Turvaamistoimi = Turvaamistoimi eli turvaamistoimenpide, jolla voidaan laittaa takava-

rikkoon vastaajan irtainta tai kiinteää omaisuutta ja kieltää sakon uhalla vastapuolta teke-

mästä jotain tai ryhtymään johonkin. 

 

Uljas = Automaattisen tietojenkäsittelyn avulla ylläpidettävä tietojärjestelmä, joka on pe-

rustettu ulosottoviranomaisille kuuluvien tehtävien hoitamista varten. Se koostuu valta-

kunnallisesta hakemisto-osasta ja paikallisesti ylläpidetyistä rekisterin osista. 

 

Ulosmittaus =  Tällä pyritään varmistamaan perittäväksi tulleen saatavan maksaminen: 

velallisen tuloja ja omaisuutta ulosmitataan sen verran, että ulosotossa oleva velka tulee 

maksetuksi. 

 

Ulosottolaitos = Muodostuu Valtakunnanvoudinvirastosta ja 22 Ulosottovirastosta. 

 

Ulosottomaksu = Tällaisia maksuja ovat taulukko-, käsittely-, tilitys-, myynti-, täytän-

töönpano-, ja valvonnan myöhästymismaksu. 

 

Ulosottoperuste = Sähköinen tai manuaalinen asiakirja, jonka nojalla täytäntöönpanoasia 

tapahtuu. 

 

Ulosottorekisteri = Tietojärjestelmän osa, johon voidaan tallentaa, ja josta voidaan hakea 

tietoa. Rekisteriä käyttävät lähinnä ulosottoviranomaiset. 

 

Ulosottoselvitys = Tehdään kun velkojan saatava ei kerry täyteen määrään eikä velallisen 

taloudellista tilannetta ole voitu muulla luotettavalla tavalla selvittämään. Se on menettely, 

jossa ulosottomies kysyy velalliselta tietoja hänen tuloistaan, veloistaan, omaisuudestaan ja 

tekemistään oikeustoimista.  

 

Uusi velallinen = Tässä yhteydessä käsitteellä tarkoitetaan velallista, jolla ei ole ollut 

ulosotossa asioita vireillä vireillätuloa edeltävän vuoden aikana. Sillä ei siis tarkoiteta pel-

kästään velallista, joka ei ole koskaan ollut ulosotossa. Vuosi katsotaan ajaksi, jonka jäl-

keen aikaisemmat tiedustelut ovat vanhentuneet ja ne on tehtävä uudelleen. 



 

 

 

Valtakunnanvoudinvirasto = Oikeusministeriön hallinnonalaan kuuluva ulosoton kes-

kushallintoviranomainen. 

 

Vapaakuukausi = Kuukausi, jolloin ulosmittausta ei tehdä. 

 

Vastaaja = Velallinen, jolla on asia vireillä ulosotossa. 

 

Väliaikaistoimi = Ulosottomies voi ottaa omaisuutta haltuunsa tai antaa velalliselle tai 

mahdolliselle sivulliselle kiellon luovuttaa omaisuutta. 
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1 JOHDANTO 

 

Tämän työn aihe saatiin oikeusministeriön alaiselta Valtakunnanvoudinvirastolta. Aihe 

liittyy Ulosottolaitoksen rakenneuudistushankkeeseen, jossa selvitetään laajemmin kustan-

nussäästömahdollisuuksia. Valtakunnanvoudinvirasto on Ulosottolaitoksen keskusvirasto, 

jonka tehtäviin kuuluu ulosottotoimen hallinnollinen johtaminen, valvominen ja ohjaami-

nen. Sen tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa Ulosottolaitoksen rakenneuudistus sekä pa-

rantaa taloudellisuutta ja tuottavuutta oikeusturvaa vaarantamatta. Taustalla ovat hallin-

nonalan säästövelvoitteet, joiden johdosta toiminnan menoja on seuraavina muutamina 

vuosina sopeutettava vähäisempiin määrärahoihin. Tätä varten Valtakunnanvoudinvirasto 

on käynnistänyt rakenneuudistushankkeen. Hankkeessa on muodostettu työryhmiä, joissa 

pohditaan miten ulosottotyötä pystyttäisiin tekemään tehokkaammin ja millaisella organi-

saatio-, sekä henkilöstörakenteella se olisi mahdollista. (Ulosottotoimen rakenneuudistus-

hanke 2015, s. 3-4.)  

 

Työssä tutkitaan tarkemmin Ulosottolaitoksen ydinprosessia (maksuvelvoitteen täytän-

töönpano), selvitetään sen työvoimakustannusrakennetta sekä analysoidaan miten kustan-

nusvähennyksiin päästäisiin. Työ on ajankohtainen ja tuo kaivattua tietoa siitä, millaisia 

kustannusvähennyksiä on mahdollista saavuttaa. Lopullisia uudistuksia toteutettaessa tulee 

huomioida, ettei Ulosottolaitoksen laatu, tuottavuus ja vaikuttavuus kärsi.  

 

Ulosotto on velkojan viimekätinen keino periä saatavaansa, jos velkaa ei ole maksettu yk-

sityisessä perinnässä tai vapaaehtoisesti (Linna & Leppänen 2014, s. 1). Valtion Ulosotto-

laitoksen (2014) tilastojulkaisun mukaan kyseisenä vuonna ulosottoon tuli vireille asioita 

noin 2,7 miljoonaa kappaletta. Tästä määrästä muita julkisoikeudellisia asioita oli noin 35 

prosenttia. Muita julkisoikeudellisia asioita ovat esimerkiksi vakuutusmaksut, erilaiset kun-

tien saatavat ja sairaanhoitomaksut. Toiseksi suurimman asiaryhmän (noin 28 prosenttia) 

muodostivat muut yksityisoikeudelliset asiat, joita ovat muun muassa lainat, luotot sekä 

maksut erilaisista palveluista. Kolmanneksi suurimman asiaryhmän (noin 21 prosenttia) 

muodostivat veroasiat. Yhteensä nämä asialajit muodostivat jo noin 84 prosenttia ulosot-

toon tulleista asioista.  
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Velkojille tilitettiin noin 1,058 miljardia euroa, josta noin 32 prosenttia saatiin palkan tai 

eläkkeen ulosmittauksen kautta perittyä. Toiseksi suurin kertymistapa oli maksukehotus 

(noin 24 prosenttia) ja kolmanneksi suurin elinkeinotulon, saatavan tai muu ulosmittaus 

(noin 13 prosenttia). (Ulosotto Suomessa: Ulosottolaitoksen tilastoja vuodelta 2014, s. 1-2, 

10-13.) Taulukossa 1 näkyy koottuja tilastotietoja Ulosottolaitoksesta. Taulukossa on eri-

telty Ulosottolaitoksen työntekijäryhmien lukumäärät, asioiden ja rahasaatavien määrät 

sekä ulosoton velallismäärien jakautuminen vanhojen ja uusien velallisten kesken.  

 

Taulukko 1. Tilastotietoja Ulosottolaitoksesta (Ulosotto Suomessa: Ulosottolaitoksen tilas-

toja vuodelta 2014, s. 2-9, 13-15. & Ulosottotoimen rakenneuudistushanke 2015, s. 22). 

Työntekijät 

(yhteensä 1306), joista: 

Asiamäärät (kpl) Rahasaatavat (1000€) Velallisten 

lukumäärä (kpl) 

Kihlakunnanvouteja 

86 (n. 6,6%) 

Vireilletulleet asiat 

2 717 278 

Perittäväksi saapuneet 

rahasaatavat 

2 834 247 

Ulosottovelalliset 

vuoden aikana 

536 047 

Kihlakunnanulosottomiehiä 

618 (n. 47,3%) 

Käsitellyt asiat 

2 827 783 

Käsitellyt rahasaatavat 

3 104 346 

Vanhat velalliset 

375 212 

(n. 70%) 

Toimistohenkilöitä 

602 (n. 46,1%) 

Vuoden lopussa 

vireillä olleet asia 

1 675 345 

Vuoden lopussa perittävänä 

olleet rahasaatavat 

2 961 622 

Uudet velalliset 

160 835 

(n. 30%) 

Taulukon termillä ”uusi velallinen” tarkoitetaan velallista, jolla ei ole ollut koskaan ulosot-

toasioita vireillä tai edellisestä vireilläolleesta ulosottoasiasta on kulunut vähintään vuosi. 

Vuosi katsotaan ajaksi, jonka jälkeen aikaisemmat tiedustelut ovat vanhentuneet ja ne on 

tehtävä uudelleen. Suurin osa velallisista on vanhoja velallisia. Noin 93 prosenttia työnte-

kijöistä muodostuu kihlakunnanulosottomiehistä ja toimistohenkilöistä. 

1.1 Tavoitteet ja rajaus 

Työn keskeisinä tavoitteina oli Ulosottolaitoksen maksuvelvoitteen täytäntöönpanoproses-

siin kohdistuvien työvoimakustannusten sekä vaihtoehtoisten kustannussäästöjen selvittä-

minen. Työssä pyritään vastaamaan kahteen pääkysymykseen: 
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 Miten paljon prosessiin kohdistuvia työvoimakustannuksia syntyy vuodessa? 

 Miten voidaan alentaa prosessin työvoimakustannuksia?  

 

Tutkittava prosessi on yksi Ulosottolaitoksen merkittävimmistä ydinprosesseista, ja näin 

ollen Valtakunnanvoudinvirastolla oli erityisesti tarve saada tietoa siihen kohdistuvista 

työvoimakustannuksista. Tutkimuksen ulkopuolelle jäivät seuraavat prosessit: vireilletulo 

ja kirjaaminen, myynnin täytäntöönpano, jako ja tilitys, erityisprosessit sekä erikoisperintä.  

 

Työvoimakustannuslaskennassa otettiin huomioon työntekijän peruspalkkaus sekä työnan-

tajamaksut. Palkkiot jätettiin huomioimatta, koska osa palkkioista tulee tutkitun prosessin 

ulkopuolelta. Niiden suuruutta työntekijän palkkioiden kokonaismäärästä ei tässä tutki-

muksessa laskettu. Muita toimintamenoja ei myöskään huomioitu kustannuslaskennassa, 

vaan keskityttiin tutkimaan pelkästään maksuvelvoitteen täytäntöönpanoprosessiin kohdis-

tuvia työvoimakustannuksia.  

1.2 Tutkimuksen toteutus 

Työ on toteutettu kolmessa vaiheessa maaliskuun ja elokuun 2015 välisenä aikana:  

1. Ensimmäisessä vaiheessa muodostettiin prosessin kokonaiskuva tekemällä maksu-

velvoitteen täytäntöönpanosta osaprosessikuvauksia. Kuvausten tavoitteena oli sel-

ventää jatkotutkimusten tekemistä ja näyttää mitä työtehtäviä prosessiin sisältyi. 

Niiden avulla pystyttiin näkemään kuka tai ketkä tekevät työtehtävät ja ketkä osal-

listuivat niiden tekemiseen. Diplomityöntekijä luki Ulosottolaitoksen raportteja, 

haastatteli Ulosottoviraston henkilökuntaa sekä tutustui paikanpäällä heidän työteh-

täviinsä. Prosessikuvaukset tehtiin saatujen materiaalien pohjalta.  

2. Toisessa vaiheessa selvitettiin prosessin työtehtävien tekemisestä syntyviä vuosi-

työvoimakustannuksia. Kustannuslaskennassa käytettiin aikaperusteista toiminto-

laskentamenetelmää, jossa prosessin toiminnat jaettiin perusyksiköihin, eli toimin-

toihin. Ulosottoviraston asiantuntijoilta kysyttiin aika-arvioita toimintoihin kuluvis-

ta keskimääräisistä ajoista. Haastatteluiden lisäksi kustannuslaskentamateriaalia 

saatiin pääasiassa Ulosottolaitoksen hanketyöryhmien loppuraportista, tilastotie-

doista, toimintakertomuksesta sekä Valtakunnanvoudinviraston asiantuntijoilta. 
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3. Viimeisessä vaiheessa koottiin haastatteluissa esilletulleet ulosottoasian käsittelyä 

nopeuttavat kehittämisehdotukset. Lisäksi tutkittiin laskettuja toimintojen vuosi-

työvoimakustannuksia, ja selvitettiin millaisiin työvoimakustannusvähennyksiin 

voidaan päästä erilaisilla ulosottotoimintaa tehostavilla suunnitelmilla.    

1.3 Raportin rakenne 

Työn raportti jakautuu neljään osaan; johdantoon, teoria-, ja empiiriseen osuuteen sekä 

yhteenvetoon. Luvussa yksi tutustutaan työn taustoihin sekä kuvataan mikä tämän työn 

tavoite on. Lisäksi selvitetään miten työ on rajattu ja toteutettu. Luvuissa 2-4 käsitellään 

prosessimallinnusta, toimintolaskentaa ja Ulosottolaitosta sekä sen prosesseja. Luvuista 

saadaan tietoa käytettävistä teoriatyökaluista, menetelmistä ja organisaatiosta, johon työ 

tehtiin. Luvuissa 5-6 esitellään muun muassa maksuvelvoitteen täytäntöönpanoprosessi 

osaprosessikuvausten avulla sekä esitetään lasketut työvoimakustannukset. Luvussa 7 sel-

vitetään ulosottotoimintaa tehostavilla suunnitelmilla saatavia mahdollisia kustannusvä-

hennyksiä. Luvussa 8 esitellään saatuja tuloksia, arvioidaan niitä ja esitetään jatkotutki-

muskohteita. Luvussa 9 on työn yhteenveto. Taulukossa 2 tiivistetään lukujen sisältö. 
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Taulukko 2. Lopputyöraportin sisältö.  

 

Luku Sisältö 

   1 Johdanto 

- Esitellään työn taustat, tavoitteet ja tutkimuksen toteutus  

- Kuvataan työhön liittyvät rajoitukset ja raportin rakenne 

   2 Prosessimallinnus 

- Esitellään prosessimallintamisen hyödyt ja työssä käytettävä prosessikuvausmenetelmä 

3 Toimintolaskenta 

- Kerrotaan toimintolaskennan perusperiaate ja sen eroavaisuudet perinteiseen kustannuslasken-

taan verrattuna 

- Esitellään aikaperusteinen toimintolaskenta 

4 Ulosottolaitos ja ulosottoprosessit 

- Kuvataan ulosottoviranomaiselle kuuluvat tehtävät ja Ulosottolaitoksen tulo-, sekä kustannus-

rakenne 

- Esitellään Ulosottolaitoksen organisaatio ja kuvataan sen nykytila  

- Esitellään Ulosottolaitoksen prosessit: sen neljä ydinprosessia, erityisprosessit ja erikoisperintä 

5 Maksuvelvoitteen täytäntöönpanoprosessin vaiheet ja nykytila 

- Kuvataan maksuvelvoitteen täytäntöönpanoprosessin työvaiheet osaprosessikuvausten avulla 

- Pohditaan tutkittavan prosessin nykytilaa 

6 Maksuvelvoitteen täytäntöönpanoprosessin kustannuslaskenta 

-  Lasketaan maksuvelvoitteen täytäntöönpanoprosessin työvoimakustannukset käyttäen aikape-

rusteista toimintolaskentamenetelmää 

- Kuvataan työvoimakustannuslaskennan päävaiheet 

- Esitellään kustannuslaskennan apuväline 

7 Maksuvelvoitteen täytäntöönpanoprosessin kustannussäästömahdollisuudet 

- Analysoidaan miten prosessia voitaisiin laadullisesti kehittää 

- Selvitetään mahdolliset työvoimakustannusvähennykset, jos toteutetaan esitellyt ulosottotoi-

mintaa tehostavat suunnitelmat 

8 Tulokset ja niiden arviointi 

- Tehdään johtopäätöksiä työn tuloksista ja arvioidaan niitä 

- Esitellään suosituksia sekä jatkotutkimuskohteita 

9 Yhteenveto 

- Työn yhteenveto: kuvataan työn käytännölliset ja teoreettiset tulokset 

- Tarkastellaan mitä tehtiin, sekä mitkä olivat työn keskeisimmät lopputulokset 
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2 PROSESSIMALLINNUS 

 

Tässä luvussa määritellään palveluprosessi, esitellään prosessimallinnuksesta saatavia ylei-

simpiä hyötyjä sekä kuvataan työssä käytetty prosessikuvausmenetelmä. Luku 2.1 käsitte-

lee palveluprosessikäsitettä: mikä se on ja miten palveluprosesseja voidaan ryhmitellä. 

Luku 2.2 esittelee prosessin kuvaamisesta saatavat hyödyt. Luvussa kuvataan myös mihin 

huomio tulisi kiinnittää, jos prosessin nykytilaan halutaan muutoksia. Luvussa 2.3 käsitel-

lään prosessikuvausmallin ominaispiirteet.  

2.1 Palveluprosessin määrittely 

Prosessi on jaettu ja kontrolloitu tapa tehdä asioita. Se sisältää organisaation sisäisiä loogi-

sia ketjuja ja sen lopputuloksena on arvon tuottaminen sekä asiakkaan tarpeiden tyydyttä-

minen. (Harvey 2010, s. 71.) Palveluprosessiksi sanotaan prosessia, jossa asiakas osallistuu 

jollain tavalla sen kulkuun. Asiakkaan osallistuminen palvelun tuottajien kanssa voi olla 

hyvinkin erilaista riippuen prosessin luonteesta.  

 

Palveluprosessit voidaan jakaa asiakasosallistumisen ja prosessin toistuvuuden mukaan 

neljään erilaiseen ryhmään. Nämä ryhmät ovat: idealisoitu, kustomoitu, transaktionaalinen 

sekä interaktiivinen palveluprosessi. Kuvassa 1 nähdään palveluprosessityyppien nelikent-

täjako.  

 

Idealisoidun palveluprosessin luonteeseen kuuluu, että asiakkaan osallistuminen prosessiin 

on yleensä vähäistä ja prosessi toistuu harvoin. Tämäntyyppinen palveluprosessi on uuden 

palvelujärjestelmän suunnitteleminen tai muutosten tekeminen nykyiseen prosessiin. Pro-

jektin alussa tehdään tiivistä yhteistyötä asiakkaan kanssa, mutta seuraavan kerran yhteyttä 

voidaan pitää asiakkaaseen vasta projektin loppuvaiheessa.  

 

Kustomoidussa palveluprosessissa asiakkaaseen pidetään yhteyttä, ja prosessin toistuvuus 

on vähäistä. Tällainen palveluprosessi on esimerkiksi sellainen, jossa arkkitehti tai konsult-

ti ratkaisee yrityksen ongelmaa asiakkaan kanssa. Prosessin tavoite voi olla selkeä, mutta 
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tavoitteeseen pääseminen on hankalaa. Tämän vuoksi prosessin aikana pidetään paljon 

yhteyttä asiakkaaseen.  

 

Transaktiotyyppisessä palveluprosessissa asiakaskontakti on vähäistä, mutta prosessi tois-

tuu usein. Kasvokkain tapahtuvaa asiakaskontaktia ei välttämättä ole. Yhteydenpito saattaa 

tapahtua ainoastaan puhelimitse, kirjeitse tai tietoverkon kautta. Vakuutusyhtiöiden toimin-

ta on yleensä tämänkaltaista.  

 

Interaktiivisessa palveluprosessissa asiakas on usein läsnä prosessin aikana ja prosessia 

toistetaan myös usein. Tällaista asiakaspalveluhenkistä työtä on esimerkiksi hotellin vas-

taanottoaulassa tai baarimestarina työskenteleminen. (Bicheno 2012, s. 138-141.) 

 

 

                Asiakkaan osallistuminen prosessin aikana 

         Alhainen            Korkea 

                              

 

 

 

 

   

 

 

 

Kuva 1. Palveluprosessityyppien jaottelu asiakkaan osallistumisen ja toistuvuuden näkö-

kulmasta (Bicheno 2012, s. 139). 

 

Kuvan 1 mukainen ajattelumalli ei tarkoita sitä, että työntekijän ajankäyttöä voisi suoraan 

sijoittaa johonkin nelikenttään. Työntekijä saattaa tehdä työtään kahdessa tai jopa kolmessa 

palveluprosessissa lyhyen ajan sisällä. Hän voi esimerkiksi auttaa konferenssijärjestelyissä 

(kustomoitu), sen jälkeen hoitaa siitä syntyneitä kulukorvauslaskuja (transaktionaalinen) ja 

haastatella uusia työntekijöitä (interaktiivinen). (Bicheno 2012, s. 141.)  
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Ulosoton asianosaisilla, velallisella ja velkojalla, ei ole tehtäviä juurikaan ulosotossa. 

Ulosottomies vie menettelyä eteenpäin viran puolesta kun hakija on hakenut ulosottoasian 

täytäntöönpanoa. (Linna & Leppänen 2014, s. 3.) Ulosottolaitoksen prosessit ovat suurim-

malta osin joko transaktionaalisia tai idealisoituja palveluprosesseja. Kuvassa 2 on käytän-

nön esimerkkejä työtehtävistä ja palveluprosesseista sekä niiden sijoittumisesta nelikentäs-

sä. Prosesseja voi olla hankala sijoittaa vain yhteen kenttään, koska ne voivat sisältää hie-

man erilaisia työtehtäviä. 

 

                                Asiakkaan osallistuminen 

                                  Alhainen                     Korkea 

 

 

  

 

Kuva 2. Palveluprosessien sijoittaminen asiakkaan osallistumisen ja toistuvuuden näkö-

kulmasta (Bicheno 2012, s. 139). 

2.2 Prosessimallintamisen hyödyt  

Prosessikuvaus toimii nykytilanteen analysointityökaluna. Sen tavoitteena on tuoda muu-

toskohteet näkyviin ja selvittää muutosten tarpeellisuus. Muutosprojektin suunnitteluun 

sekä toteutukseen tulisi osallistua työntekijöitä organisaation jokaisesta hierarkiatasosta. 

Nykytilanteesta ja muutoskohteista saadaan kattava näkemys, jos organisaation jokaisen 

työntekijäryhmän asiantuntijoita kuullaan. Henkilöstön mukanaolo parantaa myös heidän 

motivaatiota sekä synnyttää aitoa sitoutumista projektiin. 
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Pikaruokala Ylläpito 

Hotellit, lentokoneella  

matkustaminen 

Terveydenhuolto,  

koulutusjärjestelmä 

Kulkuvälineen  

suunnitteleminen 

Sihteerityö,  

yliopistot 

Hallinnon  

konsultointi 

Valitusten 

käsitteleminen 

Puhelinkeskus 
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Henkilökohtaiseen mielikuvaan perustuvia näkemyksiä saadaan vahvistettua tai muutettua 

kun nykyisiä prosesseja saadaan kaaviomuotoon. Prosessikuvauksista nähdään prosessien 

tehokkuus: montako kertaa tehtävä siirtyy tekijältä toiselle, ja miten tietojärjestelmiä hyö-

dynnetään prosessin aikana. Kuvauksista havaitaan saavutetaanko prosessin tavoitteet sekä 

suoritetaanko ne parhaassa mahdollisessa järjestyksessä. Lisäksi nähdään tuovatko kaikki 

toiminnot lisäarvoa ja voitaisiinko niitä tehdä tehokkaammin. (Kiiskinen et al. 2002, s.43-

47.) Toimintamallin osaamistarpeet, päätöksentekorakenteet, ohjausmalli, fyysiset raken-

teet sekä kustannusvaikutukset tulee ottaa huomioon, jos prosessin toimintoja ja tekijöitä 

muutetaan tai otetaan pois. (Kiiskinen et al. 2002, s. 56). 

 

Prosessit voidaan jakaa kolmeen ryhmään, jotta saadaan selville mitä prosesseja organisaa-

tion tulisi ensisijassa kehittää:  

1. Arvoa tuottavat prosessit. Ovat suoraan yhteydessä tavoitteen saavuttamisessa. Yri-

tysmaailmassa arvoa tuottavia prosesseja ovat muun muassa transaktionaaliset pro-

sessit (luodaan arvoa tietyille asiakkaille) sekä kehitysprosessit (uusien palveluiden 

tai markkinoiden luonti).  

2. Mahdollistavat prosessit. Mahdollistavat arvoa tuottavien prosessien toimintaky-

vyn. Niiden vaikutus on epäsuora, mutta ne ovat yhtä tärkeitä kuin arvoa tuottavat 

prosessit, koska ne ovat erilaisessa roolissa. Tällaisia prosesseja ovat muun muassa 

hallinnolliset prosessit, kuten pääoman budjetointi ja strategiasuunnittelu. 

3. Tukiprosessit. Liittyvät infrastruktuurin ylläpitoon ja mahdollistavat prosessien 

toimivuuden. Näiden prosessien vioittumisella voi olla negatiivinen vaikutus arvon 

luonnin kannalta. Ne ovat jokseenkin erillään ydinliiketoiminnasta sekä vaativat 

valtavasti erikoisasiantuntijuutta. Tukiprosessit ovat yleensä hyviä ulkoistamiskoh-

teita. (Harvey 2010, s. 104-106.) 
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2.3 Prosessikuvausmenetelmä 

Prosesseissa kuvataan yleensä toimintoja ja niiden tuottajia (Lillrank et al. 2011, s. 195). 

Prosessikuvauksesta nähdään prosessin kulkuun vaikuttavia oleellisia tekijöitä sekä liitty-

mäpintoja toisiin prosesseihin. Kuvaus on melkein aina kaaviomuodossa oleva graafinen 

esitys. Siitä näkyy selkeät suhteet toimintojen, tietovirtojen sekä roolien tai henkilöiden 

välillä. Esitysmuodolle käytetään myös nimitystä vuokaavio, jossa näytetään vain proses-

sin toiminnot ja tiedot. Kuvausmenetelmiä käytetään tietojärjestelmien kehittämiseen, vai-

keiden ongelmatilanteiden ratkaisemiseen sekä prosessien johtamissuunnitteluun. Prosessi-

johtaminen vaatii karkealla tasolla esitettyjä kuvauksia. Niissä prosessien logiikka sekä 

päävaiheet kuvataan ymmärrettävään muotoon. Yksityiskohtaisempia prosessikuvauksia 

tehdään muihin tarkoituksiin. (Laamanen et al. 2009, s. 123-124.) 

 

Työssä käytetty prosessikuvausmenetelmä tunnetaan monella nimellä, mutta johtuen sen 

ulkonäöstä sitä kutsutaan yleensä uimaratakaavioksi. Kaaviossa ”uima-allas” on jaoteltu 

uimaradoiksi, ja jokaisella prosessin tekijällä on oma uimaratansa. Menetelmässä laatikko 

esittää prosessiaskelta, eli vaihetta, ja se on asetettu prosessin tekijän radalle. Laatikoita 

yhdistävät nuolet näyttävät askelten virtauksen. (Sharp et al. 2009, s. 77.) Kuvassa 3 näh-

dään käytetyimpiä kuvausmenetelmän komponentteja. Kuvasta nähdään miten prosessi voi 

edetä askel askeleelta tekijältä toiselle. Jotkut uimaradat voivat olla myös toisiinsa nähden 

leveämpiä. Tämä johtuu yhtäaikaisista työtehtävistä, joita sama tekijä voi joutua tekemään 

tietyssä vaiheessa.  

 

Kuvasta 3 nähdään myös kuka voi olla tekijänä ja miten tekijät kannattaa ryhmitellä ”ui-

ma-altaaseen”. Tekijä voi olla pääasiassa kuka tahansa tunnistettavissa oleva henkilö tai 

prosessin sisällä työtä tekevä ryhmä. Se voi olla myös toinen prosessi, kuten esimerkiksi 

automatisoitu laite tai tietojärjestelmä. Suositeltavaa on, että tekijät ryhmitellään uimarata-

kaaviossa järjestyksessä ylhäältä alas. Ensimmäisenä oman ratansa tulisi saada asiakas tai 

asiakkaat, toisena ydintekijät ja kolmanneksi avustavat tekijät. Viimeisenä ratansa tulisi 

saada muut prosessit sekä systeemit ja mekanismit (koneet ja laitteet). (Sharp et al. 2009, s. 

217-218.) 
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Organisaatiosta ja työmenetelmistä tulee aluksi kerätä taustatietoa prosessien kuvaamista 

varten. Hyödyllistä on käydä paikanpäällä tutustumassa asiakkaan työympäristöön, sekä 

haastatella esimiehiä ja työntekijöitä. Termistö, aihepiiri ja toiminnot tulevat näin ollen 

tutuiksi. Haastatteluiden ja vierailuiden jälkeen kootaan tutkittavaan prosessiin liittyviä 

termejä. Lisäksi tutkitaan prosessin pääasialliset vaiheet sekä tekijät. (Sharp et al. 2009, s. 

98-99.) Prosessista löytyviä toimintoja ovat esimerkiksi: tallenna puhelu, asenna asiakkaan 

laite tai ota palvelupyyntö vastaan.  

 

Kuvauksen laajuuden ja sisällön määrittely suoritetaan kolmessa osassa. Aluksi tarkenne-

taan mikä prosessi on, ketkä osallistuvat siihen ja kuinka se on muodostettu. Taulukossa 3 

esitellään kolme pääkysymystä sekä apukysymyksiä. Apukysymysten avulla löydetään 

oleellisimmat toiminnot ja tekijät. (Sharp et al. 2009, s. 137-138.) 

 

Taulukko 3. Prosessikuvauksen laajuuden ja sisällön selvittämistä auttavat kysymykset 

(Sharp et al. 2009, s. 137-138). 

             Mitä?                        Kuka? Miten? 

- Mikä käynnistää prosessin, 

(tapahtumien aloittaja)? 

 

- Mitkä ovat tulokset, joita asia-

kas ja osakkeen omistaja odotta-

vat? 

 

- Mitkä ovat pääaskeleet, jotka 

muodostavat prosessin? (Alipro-

sessien löytäminen, yleensä 5 +/- 

2 kpl pääprosessin sisällä) 

 

- Mitkä ovat ne päävaihtoehdot, 

jotka voivat johtaa erilaisiin 

virtauksiin prosessin sisällä? 

- Osallistuvat organisaatiot; 

ketkä osallistuvat pääasiallises-

ti? 

 

- Yksittäiset tekijät ja vastuut: 

ketkä nämä yksittäiset tekijät 

ovat? Mitkä ovat tekijöiden 

pääaskeleet prosessin aikana? 

- Mekanismit; kuinka prosessi 

on nykyisin tuettu? Systeemien, 

laitteiden, dokumenttien avulla 

vai jollakin muulla tavalla? 

 

- Mittaukset; vaihtoehtoisesti 

voidaan kuvata kuinka prosessi 

nykyään käyttäytyy ajatellen 

perinteisiä staattisia mittauksia. 

 

Edelläkuvattuun kuvausmenetelmään päädyttiin yksinkertaisen esitystavan vuoksi. Lukija 

ymmärtää nopeasti millaisesta prosessista on kyse. Menetelmässä nähdään myös yksittäiset 

tekijät. Siinä korostetaan niiden vastuita sekä vuorovaikutuksia muiden tekijöiden kanssa. 

Uimaratakaavio on hyvin visuaalinen: menetelmässä ei siirrytä toisen tekijän uimaradan 

alkuun ja virtaus etenee suoraviivaisesti vasemmalta oikealle. 
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3 TOIMINTOLASKENTA  

 

Tässä luvussa käsitellään aluksi perinteistä toimintolaskentaa, minkä jälkeen siirrytään 

kuvaamaan työssä käytettyä aikaperusteista toimintolaskentamenetelmää. Luvussa 3.1 sel-

vitetään toimintolaskennan sisältämät vaiheet, ja toimintolaskennan yhteydessä käytettävät 

termit. Luvussa kuvataan myös sen eroavaisuuksia perinteiseen kustannuslaskentaan näh-

den. Luku 3.2 johdattelee aikaperusteisen toimintolaskentamenetelmän aihepiiriin ja esitte-

lee sen eroavaisuudet perinteiseen toimintolaskentaan verrattuna. 

3.1 Toimintolaskennan periaate ja eroavaisuudet perinteiseen kustannuslaskentaan 

verrattuna 

Toimintoperusteinen kustannuslaskenta syntyi kun vaadittiin oikeudenmukaisempaa yleis-

kustannusten kohdistamista tuotteille. Ajan myötä laskennan kohteet ovat kuitenkin moni-

puolistuneet ja ei voida puhua pelkästään tuotelaskennasta, vaan myös prosessilaskennasta. 

Yritykset korostavat vähitellen johtamisessaan prosessijohtamista, joten siksi laskennan 

kohteet alkavat painottua tukemaan tällaista kehitystä. (Neilimo et al. 2005, s. 143.)  

 

Prosessien selvittämisen yhteydessä törmätään toiminto-käsitteeseen, ja henkilöstöä pyyde-

tään arvioimaan miten heidän työaikansa jakautuu tietyille toiminnoille. Tämän selvityksen 

kautta saadaan numeerinen läpileikkaus miten henkilöstökustannukset ja –resurssit jakau-

tuvat toiminnoille. Ajankäyttöselvityksen perusteella voidaan konkreettisesti osoittaa mihin 

resurssit kuluvat, sekä keskitytäänkö tavoitteiden kannalta olennaiseen tekemiseen. Se 

myös antaa arvokasta tietoa uuden toimintatavan suunnittelussa. (Kiiskinen et al. 2002, s. 

48-49.)  

 

Toimintolaskennan pääajatus on siinä, että kustannuskohteen (esimerkiksi tuotteen) val-

mistaminen tarvitsee toimintoja (Neilimo et al. 2005, s. 145). Toiminto on tapahtuma, työ-

tehtävä tai työn yksikkö, jolla on määritelty tarkoitus. Se voi olla esimerkiksi tuotteen 

suunnitteleminen, koneiden asentaminen tai tuotteiden kuljettaminen. Toiminnot ovat te-

kemistä, eli yrityksen tekemiä asioita. (Horngren et al. 2012, s. 146.) Suositeltavaa on luo-

kitella toiminnot hierarkisesti, jotta ymmärretään paremmin kustannuskäyttäytyminen. 
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Yritystason toiminnot 

Asiakastason toiminnot 

Tuotetason toiminnot 

Erätason toiminnot 

Yksikkötason toiminnot 

Esimerkkijaottelu voi olla seuraavanlainen; yksikkötason, erätason, tuotetason, asiakasta-

son, ja yritystason toiminnot. (Neilimo et al. 2005, s. 149-150.) Tämä jaottelu sekä toimin-

tojen hierarkisuus näkyy kuvassa 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 4. Toimintojen hierarkinen luokittelu (Neilimo et al. 2005, s. 150). 

 

Kuvan yksikkötason toimintoihin luetellaan valmistettavat yksiköt kuten muun muassa 

komponentti tai palvelu. Erätason toimintoja ovat esimerkiksi tilausohjautuvien ikkunoiden 

valmistukseen vaadittavat muutokset tuotantolinjassa. Tuotetason toiminnoilla luodaan 

valmis tuote. Asiakastason toimintojen erittely ja kustannusten kohdistaminen tuotteille voi 

olla tarpeellista silloin, jos tuotteita myydään esimerkiksi eripuolilla Eurooppaa. Hierarkia-

tason yläpään yritystason toiminnot käsittävät yritystä kokonaisuutena. Tämän hierarkia-

luokan toimintoja olisivat muun muassa liikekirjanpito ja yleisjohto. (Neilimo et al. 2005, 

s. 150-151.) 

 

Toiminnot kuluttavat resursseja, kuten esimerkiksi laitteita, ihmisiä ja materiaaleja. Re-

surssit aiheuttavat lopulta kustannuksia (muun muassa palkka-, ja ainekustannuksia). Asia-

kas ostaa hänen tarpeensa tyydyttävän tuotteen. Hän ei siis osta yrityksen kustannuksia. 

Yrityksen tuotot kertyvät tätä kautta. Kun tuotoista vähennetään kustannukset, saadaan 

selville joko voitollinen tai tappiollinen tulos. (Neilimo et al. 2005, s. 145.)  

 

Toimintoperusteisessa kustannuslaskennassa tunnistetaan aluksi toiminnot ja lasketaan 

näiden yksittäisten toimintojen kustannukset. Näiden vaiheiden jälkeen kustannukset koh-

distetaan kustannuskohteille, kuten tuotteille ja palveluille. Kustannusten kohdistaminen 
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perustuu jokaisen tuotteen valmistamiseen tai palvelun tuottamiseen vaadittaviin toimin-

toihin.  

 

Liian monen toiminnon vuoksi kustannuslaskentamenetelmästä voi tulla liian yksityiskoh-

tainen tai hankala ylläpitää. Kustannusajureiden ja lukuisten epäsuorien kustannusten välil-

lä ei ehkä pystytä riittävällä tarkkuudella määrittelemään syy-seuraussuhteita, jos mene-

telmässä on liian vähän toimintoja. Syytä olisikin pohtia, onko esimerkiksi joillain toimin-

noilla sama kustannusajuri. Toimintoja yhdistelemällä saataisiin järkevämpi kokonaisuus. 

(Horngren et al. 2012, s. 146-147.)  

 

Ajurilla tarkoitetaan kohdistinta, jonka avulla kohdistetaan kustannukset resursseille. Re-

sursseilta kohdistetaan kustannuksia toiminnoille resurssikäytön mukaan (Neilimo et al. 

2005, s. 145). Esimerkiksi jossain yrityksessä voidaan yhdistää valukoneen ylläpito, käyttö 

ja prosessivalvonta yhdeksi toiminnoksi, koska kaikilla näillä toiminnoilla on sama kus-

tannusajuri: valukonetunnit. (Horngren et al. 2012, s. 146-147). 

 

Toiminnon yksikkökustannus määritellään suoritemäärää eli toiminnan laajuutta mittaavan 

mittayksikön avulla jakamalla toiminnoille kohdistettavat resurssikustannukset volyymillä. 

Tällä tavalla saadaan ”hintalappu” toiminnolle. Taulukossa 4 nähdään palkanlaskenta-

esimerkki. Taulukon palkanlaskennan tuntihinta lasketaan jakamalla vuotuiset kustannuk-

set käyttötuntimäärällä. Tuntikustannukseksi saadaan näin ollen yhdeksän euroa. Kahdek-

san palkan palkanlaskennasta syntyvä kustannus lasketaan kertomalla toiminnon mitan 

määrä, eli tässä tapauksessa kahdeksan laskettua palkkaa sen yksikkökustannuksella (yh-

deksällä eurolla). Kustannukseksi saadaan 72 euroa. Laskentakauden pituus päätetään yk-

sikkökustannuksia laskettaessa. Yleensä laskentakauden pituutena käytetään tilikauden 

pituutta. (Neilimo et al. 2005, s. 154.) 
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Taulukko 4. Esimerkki toimintoanalyysiraportista (Neilimo et al. 2005. s. 154). 

Toiminto Vuosikustannukset Toiminnon mitta 
Määrä 

vuodessa 

Kustannus/ 

yksikkö 

Palkanlaskenta 

 

Koneistus 

18000€/ vuosi 

 

62500€/ vuosi 

Lasketut palkat 

(kpl/vuosi) 

Koneen käyttö 

(h/vuosi) 

2000 (kpl) 

 

1250 (h) 

9 € 

 

50 € 

 

Toimintolaskentamenetelmän käyttöönottamisesta olisi hyötyä seuraavissa kolmessa tilan-

teessa: 

1. Suurin osa epäsuorista kustannuksista on jaoteltu käyttäen vain yhtä tai kahta kus-

tannusjaottelua. 

2. Tuotteilla on vaihteleva resurssitarve johtuen volyymien, prosessiaskelten sekä erä-

kokojen eroavaisuuksista tai monimutkaisuuksista.  

3. Operatiivisen henkilökunnan kesken on erimielisyyksiä raportoiduista tuotanto-, ja 

markkinointikustannuksista tuotteiden sekä palveluiden osalta. (Horngren et al. 

2012, s. 154.)  

 

Toimintolaskentamenetelmä on näiden esimerkkien perusteella hyödyllistä ottaa käyttöön, 

jos epäsuorat kustannukset muodostavat suuren prosenttiosuuden kokonaiskustannuksista. 

Menetelmän käyttöönotto on myös perusteltua, jos tuotteiden ja palveluiden kysyntä sekä 

epäsuorien resurssien käyttö vaihtelee. (Horngren et al. 2012, s. 164.)  

 

Toimintolaskentaa käytetään palvelu-, ja myyntiyrityksissä lähinnä strategisten päätösten 

tukena, eikä niinkään varaston arvon määrittelyssä. Eritoten palveluyritykset kokevat saa-

vansa suuren hyödyn toimintolaskennasta siksi, koska laaja osa heidän kustannusrakentees-

taan muodostuu epäsuorista kustannuksista. Kustannuslaskentamenetelmällä pystytään 

määrittämään epäsuorat kustannukset kustannuskohteille tunnistamalla toiminnot ja kus-

tannusajurit. Menetelmän avulla parannetaan prosesseja, tunnistetaan voitollisia tuotteita 

sekä asiakassegmenttejä. (Horngren et al. 2012, s. 159.)  
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Toimintolaskenta antaa esimiehille informaatiota tuotteiden valmistus-, ja myyntikustan-

nuksista. Näin ollen he voivat tehdä päätöksiä hinnoittelun sekä tuotevariaatioiden suhteen. 

Valmistuksessa sekä jakelussa mukana oleva henkilökunta käyttää kustannuslaskennasta 

saatua tietoa siihen miten ja missä kustannuksia tulisi vähentää. Esimiehet voivat uusien 

tuote-, ja prosessisuunnitelmien avulla vähentää prosessin monimutkaisuutta, jos suunni-

telmiin on toimintokäsite jo sisällytetty. Tämä vähentää työvaiheiden kustannuksia. (Horn-

gren et al. 2012, s. 156-158.) Toimintolaskentamenetelmästä aiheutuvat pääasialliset kus-

tannukset liittyvät mittausten toteuttamiseen ja niiden ylläpitoon (Horngren et al. 2012, s. 

164). 

 

Perinteisissä laskentatavoissa kritiikin kohteena on ollut yleiskustannusten kohdistaminen 

liian yksioikoisesti välittömän eli suoran työn, maksettujen työtuntien tai palkkojen suh-

teessa. Osalla yleiskustannuksista ei voida ajatella olevan automaattisesti tällaista syy-

yhteyttä. Työn siirtäminen ihmisiltä koneille on esimerkiksi saattanut jopa pienentää välit-

tömiä palkkakustannuksia muihin kustannuksiin nähden. Perinteisessä kustannuslasken-

nassa on käytetty suuria kustannuspaikkoja. Ne ovat mahdollisesti määritelty vastuu-

aluekohtaisen seurannan tarpeisiin, eikä tuotelaskentaa silmälläpitäen. (Neilimo et al. 2005. 

s. 144.) Toimintolaskentamenetelmällä on tyypillisesti enemmän yhtenäisempiä, epäsuoria 

kustannusjaotteluja. Siinä käytetään enemmän kustannusajureita kustannusjaottelun perus-

teena (Horngren et al. 2012. s. 163).  

 

Perinteistä kustannuslaskentaa on kritisoitu yksipuolisten tuotekalkyylityyppien muodos-

tamista sen mukaan, ovatko kustannukset muuttuvia vai kiinteitä. Helposti voidaan keskit-

tyä muuttuvaan osaan, jolloin kiinteitä kustannuksia ei tutkita tarkasti. Kaikki kustannukset 

voidaan ajatella muuttuviksi jonkin kriteerin perusteella. Aika-käsitteen mukaanotolla kiin-

teistä kustannuksista, kuten muun muassa tilavuokrista, saadaan muuttuvia kustannuksia. 

(Neilimo et al. 2005. s. 144.) 
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3.2 Aikaperusteinen toimintolaskenta  

Perinteinen toimintolaskenta voi olla joillekin organisaatioille hankala ottaa käyttöön toi-

mintolaskentamallin perustamisvaiheessa aiheutuneiden korkeiden kustannusten takia. 

Kustannukset syntyvät muun muassa ihmisten haastatteluista, tutkimuksista sekä mallin 

ylläpidosta ja päivittämisestä. Prosessit ja resurssien käyttö voivat muuttua sekä uusia akti-

viteetteja saatetaan lisätä. Yksittäisten tilausten monimutkaisuus ja vaihtelevuus voivat 

myös lisääntyä. Näistä asioista johtuen on kehitetty helpompi sekä tarkempi laskentatapa 

toimintolaskentamallin ylläpitoa ja arviointia varten. Perinteiseen toimintolaskentaan ver-

rattuna aikaperusteinen toimintolaskenta mahdollistaa sen, että asiakaskäyttäytymisessä, 

tilauksissa ja aktiviteeteissä saa tapahtua enemmän variaatioita. Ei ole myös tarvetta asettaa 

rasittavia vaatimuksia aktiviteetin, tuotteen sekä asiakkaan kustannusten laskemiseen. 

(Kaplan et al. 2003, s. 1-2.) Se myös avaa paremmin monimutkaisia operaatioita (Demeere 

et al. 2009, s. 298). 

 

Aikaperusteinen toimintolaskenta perustuu aktiviteetin suorittamiseen tarvittavan ajan ar-

vioimiseen ja sen käyttämiseen kustannuksia laskettaessa. Tätä kautta saadaan selville ar-

vio resurssitarpeista. (Demeere et al. 2009, s. 298.) Menetelmässä kustannusajurit pohjau-

tuvat resurssien todellisen kapasiteetin käytön mukaan (Kaplan et al. 2003, s. 5). Rakenne 

voidaan suunnitella ja ottaa käyttöön nopeasti. Se tarvitsee arviot vain kahdesta parametri-

tiedosta: kapasiteetin käytön yksikkökustannuksen ja tapahtuman tai aktiviteetin tekemi-

seen kuluvan ajan (Demeere et al. 2009, s. 296).  

 

Toimintolaskentamenetelmä on myös helppo päivittää prosessissa tai resurssikustannuksis-

sa tapahtuneiden muutosten jälkeen (Kaplan et al. 2003, s. 1). Toimintoon pystytään lisää-

mään aktiviteetteja helposti; ei tarvita muuta kuin arvioida uuteen aktiviteettiin kuluva ai-

ka, ja lisätä se malliin mukaan (Kaplan et al. 2003, s. 10). Aika-arviot tehdään tarkastele-

malla paikanpäällä tehtävää toimintaa tai suorittamalla haastatteluita. Täsmällisyys ei ole 

kriittistä; raaka tarkkuus on riittävä. Aikaperusteisen toimintolaskennan toiminnon koko-

naiskustannusarviot saadaan kertomalla yksikkökustannus arvioidulla ajalla ja kertomalla 

se vielä suoritettujen toimintojen lukumäärällä. Tämä antaa karkean arvion siitä, miten 

paljon resursseja vaaditaan työn saattamiseksi loppuun saakka. (Kaplan et al. 2003, s. 5-7.)   
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On totta, etteivät esimerkiksi yritysmaailmassa tilaukset ole samankaltaisia eivätkä ne vie 

samanverran aikaa. On olemassa helpompia ja monimutkaisempia toimia. (Kaplan et al. 

2003, s. 9.) Tapahtumien monimuotoisuutta voidaan käsitellä kahdella tavalla. Ensimmäi-

nen tapa on laajentaa aktiviteettien määrää. Esimerkiksi tilauksen käsittely voitaisiin jakaa 

kolmeen ryhmään: yksinkertaiseen, keskimääräiseen tai monimutkaiseen tilauksen käsitte-

lyyn. Ryhmille määritettäisiin resurssikustannukset ja ajuri, eli kyseisten tilausten luku-

määrät. Toinen mahdollisuus olisi käyttää kustannusmallissa ”kestoaika-ajureita”, jotka 

määrittäisivät tehtävän suorittamiseen kuluvan ajan. Tällaisia ovat muun muassa materiaa-

linkäsittelyaika, konetunnit ja asennustunnit. (Kaplan et al. 2003, s. 5-6.)  

 

Tuotteen pakkaaminen laivakuljetusta varten on esimerkki ajankulumisen monimuotoisuu-

desta. Valmiiksi pakatun tuotteen lastaaminen vie normaalisti puoli minuuttia. Lastausai-

kaan lisätään 6,5 minuuttia, jos tuote vaatii erikoispaketoinnin. Mikäli tuote lähetetään vie-

lä lentorahdilla eteenpäin, pitää tuote paketoida lentokuljetusta varten. Silloin käsittelyai-

kaan lisätään 0,2 minuuttia. Arvio paketointiin tarvittavasta resurssimäärästä lasketaan 

yksinkertaisen kaavan perusteella: 

 

Pakkausaika= 0,5+6,5 (jos erikoiskäsittely vaaditaan) + 0,2 (jos tuote valmistellaan lento-

kuljetusta varten) = 7,2 minuuttia.  

 

Aikaperusteisen toimintolaskentamenetelmän hyötynä ovat sen tuottamat tiedot liiketoi-

mintaprosessien tehokkuuksista. Esimiehet saavat tietoa tietyn erikoistilauksen tekemiseen 

kuluvasta ajasta tai laaduntarkastamisen kustannuksista. (Kaplan et al. 2003, s. 9-10.)  

Esimiesten käsitykset erilaisista organisaation prosesseista paranevat, mikä mahdollistaa 

strategisten muutosten parhaan mahdollisen sisäänajon sekä tehokkuuden (Demeere et al. 

2009, s. 304). Taulukossa 5 kuvataan perinteisen ja aikaperusteisen toimintolaskentamallin 

tekovaiheet, joita vertailemalla havaitaan mallien eroavaisuudet. 
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Taulukko 5. Perinteinen vs. aikaperusteinen toimintolaskenta (Demeere et al. 2009, s. 297). 

Askel Perinteinen toimintolaskenta Aikaperusteinen toimintalaskenta 

1.  Tunnista erilaiset toiminnot. Tunnista erilaiset resurssiryhmät (osastot). 

2.  
Määrää yleiskustannukset erilaisille toimin-

noille käyttäen resurssiajuria. 

Arvioi jokaisen resurssiryhmän kokonaiskus-

tannukset. 

3.  Tunnista jokaisen aktiviteetin toimintoajuri. 

Arvioi jokaisen resurssiryhmän todellinen kapa-

siteetti (käytettävissä oleva työtunnit, poislukien 

lomat, tapaamiset ja koulutustunnit). 

4.  

Laske toimintoajurimäärä jakamalla koko-

naistoimintokustannukset toimintoajurin 

käytännön määrällä. 

Laske jokaisen resurssiryhmän yksikkökustan-

nus jakamalla kokonaiskustannukset todellisella 

kapasiteetilla. 

5.  

Jaa toimintoajurimäärä toimintoajurikulutuk-

sella saadaksesi kustannukset koskien tilauk-

sia, tuotteita tai asiakkaita. 

Selvitä jokaisen tapahtuman aika-arvio: ota 

huomioon millainen tapahtuman luonne on ja 

millaisia aktiviteetin aikalaskelmia on saatu. 

6.  
 Kerro jokaisen resurssiryhmän yksikkökustan-

nus tapahtuman aika-arviolla. 

 

Demeeren artikkelin mukaan aikaperusteisella toimintolaskennalla oli merkittäviä vaiku-

tuksia poliklinikan toimintaan. Poliklinikassa selvitettiin aluksi mitä pää-, ja vaihtoehtoisia 

toimintoja heillä oli, ja arvioitiin toimintoihin kuluvat ajat. Tutkimuksen toisessa vaiheessa 

selvitettiin toimintoihin käytettävät resurssit. Tämän jälkeen laskettiin toimintoihin kulu-

van ajan maksaminen kustannuksena heille kun tiedettiin resurssien käyttö tietyissä toi-

minnoissa. Kaikki kustannukset perustuivat siis käytännön kapasiteettiin. Kolmannessa 

vaiheessa laskettiin paljonko kustannuksia kertyi per potilas.  

 

Tuloksista huomattiin mihin toimintoihin kului eniten työaikaa. Toimintokustannusten 

perusteella havaittiin kalleimmat toiminnot. Huomattiin, että tietokoneiden kapasiteettia ei 

hyödynnetty tarpeeksi, sekä ehdotettiin asiakirjojen digitalisointia. Uuden klinikan raken-

tamisen yhteydessä vähennettiin avustaviin toimintoihin tarvittavia tiloja, ja sihteerit keski-

tettiin yhteen paikkaan. Konsultointiin tarvittavia tiloja laajennettiin potilaita varten. Kuu-

lokkeet ja puhetunnistusjärjestelmät otettiin käyttöön asiakaspalvelun helpottamiseksi sekä 

asioiden käsinkirjoittamisen vähentämiseksi. Aikaperusteinen toimintolaskenta lisäsi 

avointa keskustelua ja tervettä kilpailuhenkeä erilaisten osastojen välillä. Menetelmä oli 

merkittävässä roolissa kehitysprojektien priorisoinnissa sekä kustannusperusteluissa. (De-

meere et al. 2009, s. 299-303.) 
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4 ULOSOTTOLAITOS JA ULOSOTTOPROSESSIT 

 

Tässä luvussa kuvataan pääpiirteittäin Ulosottolaitoksen toimintaa ja sen prosesseja. Luvun 

aikana saadaan kokonaiskäsitys organisaatiosta, johon työ tehtiin. Luvussa 4.1 selvitetään 

ulosottoviranomaiselle kuuluvat tehtävät, vuoden 2014 Ulosoton kokonaistulot ja sen mää-

rärahojen kokonaiskäyttö. Tämän jälkeen esitellään Ulosottolaitoksen organisaatio ja sen 

nykytila luvussa 4.2. Luvussa 4.3 tarkastellaan tutkitun prosessin sijoittumista ydinproses-

sien joukossa, minkä jälkeen kuvataan ulosottoprosessit pääpiirteittäin. 

4.1 Ulosottolaitoksen tehtävät ja tuotto- sekä kulurakenne 

Ulosottotehtävät kuuluvat Suomessa Ulosottolaitokselle, eli valtion erityisorganisaatiolle 

(Ulosottotoimen rakenneuudistushanke 2015, s. 19). Se voidaan määritellä tuomioistuinlai-

toksen ulkopuoliseksi lainkäyttöorganisaatioksi. Ulosotto on viimeinen keino panna lai-

minlyödyt siviilioikeudelliset velvoitteet täytäntöön. Se on lainkäyttöä, jonka piirteenä on 

puolueettomuus ja riippumattomuus velallisen sekä velkojan välillä. Velkojalla on mahdol-

lisuus periä saatavansa ulosottoteitse Ulosottolaitoksen avulla, jos velkaa ei makseta perin-

nässä tai vapaaehtoisesti. Ulosotossa toimitaan ulosottokaaren, eli keskeisen säädöksen 

mukaan. Velkojalla tai muulla hakijalla tulee olla voimassaoleva tuomio tai muu täytän-

töönpanoon oikeuttava ulosottoperuste, kun asia viedään ulosottomenettelyyn. Maksuhalu-

ton velallinen ei voi välttää joutumasta ulosottoon. 

 

Ulosotto on erillistäytäntöönpanoa, eli velkakohtaista menettelyä. Se mitoitetaan hakijan 

saatavan mukaan. Konkurssi ja ulosotto muistuttavat toisiaan. Konkurssimenettelyssä tuo-

mioistuimen päätöksellä alkanut konkurssi sekä ulosotossa omaisuuden ulosmittaus poista-

vat määräämisvallan ulosottovelalliselta. Ulosotossa ulosottovelalliselta poistuu määrää-

misvalta ulosoton kohteeseen, ja konkurssissa konkurssipesään kuuluvaan omaisuuteen. 

(Linna & Leppänen 2014, s. 1-4.) 

 

Ulosotto toteuttaa oikeusturvapolitiikkaa. Sen perustehtävänä on suoraan ulosottokelpois-

ten saatavien sekä tuomioiden täytäntöönpano. Tavoitteena on tehokas, taloudellinen ja 

korkealaatuinen ulosottojärjestelmä. Vaikuttavuustavoitteina on muun muassa edistää vel-



35 

 

kaongelmista ja ylivelkaantumisesta selviytymistä sekä periä velkoja tehokkaasti. Vaikut-

tavuus näkyy oikeussuojan toteutumisena, velvoitteiden laiminlyöntien ennaltaehkäisynä 

sekä yhteiskuntajärjestyksen ylläpitona. Tehokkaaseen perintään kuuluu joutuisa käsittely, 

hyvä perimistulos ja väärinkäytöstapausten selvittäminen sekä tunnistaminen. (Ulosottolai-

toksen toimintakertomus 2014, s. 2).  

 

Suurin osa ulosoton täytäntöönpantavista velvoitteista on maksuvelvoitteita, mutta myös 

muiden suoritusvelvoitteiden täytäntöönpanosta huolehditaan. Näihin velvoitteisiin kuuluu 

huoneiston hallinnan luovutusvelvoite toiselle, häätö eli pakkomuutto sekä kielto-, luovu-

tus-, ja tekemisvelvoitteet. Ulosottoviranomaisten tehtäviin kuuluu myös turvaamistoimi-

päätösten, lapsen huolto- ja tapaamisoikeutta koskevien päätösten täytäntöönpano sekä 

osamaksukauppalain mukaiset takaisinotot ja tilitykset. (Ulosottotoimen rakenneuudistus-

hanke 2015, s. 19.) Ulosottoasioita käsitellään velalliskohtaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että 

sama kihlakunnanulosottomies sekä kihlakunnanvouti käsittelevät samaa velallista koske-

via ulosottoasioita. Tästä tulee nimitys vastaava ulosottomies. Hänellä on oikeus saada 

virka-apua muilta viranomaisilta ja tarvittaessa pyytää virka-apua muilta ulosottomiehiltä. 

Ulosottomiehellä on toimivalta kaikkialla Suomessa. Vastaava ulosottomies määräytyy 

velallisen koti-, tai asuinpaikan mukaan. (Ulosottotoimen rakenneuudistushanke 2015, s. 

26.) 

 

Ulosottomaksuilla rahoitetaan osa Ulosottolaitoksen toimintamenoista. Ulosottomaksut 

jakaantuvat, jos saatava on kertynyt osittain. Hakijan on suoritettava kertyneeltä osalta 

tilitysmaksu sekä käsittelymaksu. Velalliselta peritään mahdollinen myyntimaksu ja tau-

lukkomaksu kertyneeltä osalta. (Linna & Leppänen 2014, s. 690-691.) Taulukossa 6 näh-

dään ulosottomaksulajit sekä maksusta vastaavat tahot. 
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Taulukko 6. Ulosottomaksulajit (Linna & Leppänen 2014, s. 691). 

 Maksuvelvoitteen 

täytäntöönpano 
Muu täytäntöönpano 

Velallinen/ Vastaaja 
- Myyntimaksu 

- Taulukkomaksu 

- Täytäntöön-

panomaksu 

Hakija 

- Tilitysmaksu 

- Käsittelymaksu 

- Käsittelymaksun lisäosa 

(=passiivirekisteröintimaksu) 

 

Todistuksen tms. pyytäjä Todistus- tms. maksu 

 

Vuonna 2014 ulosottomaksutuloja tuli yhteensä noin 78,5 miljoonaa euroa. Tiedoksianto- 

ja kaupanvahvistusmaksut sekä muut tulot mukaan lukien Ulosottolaitoksen kokonaistulot 

olivat yhteensä noin 78,7 miljoonaa euroa. Ulosoton määrärahojen kokonaiskäyttö oli sa-

mana vuonna noin 103,5 miljoonaa euroa. Ulosottovirastojen ja Valtakunnanvoudinviras-

ton toimintamenojen yhteissumma oli noin 93,8 miljoonaa euroa, eli noin 90,6 prosenttia 

kokonaiskustannuksista. Keskitetysti maksettavien menojen määrä oli noin 9,7 miljoonaa 

euroa, eli 9,4 prosenttia kokonaiskustannuksista. Tähän ryhmään kuuluivat muun muassa 

tietohallinto- sekä postimaksut. Henkilöstömenojen yhteissumma oli noin 81,4 miljoonaa 

euroa, mikä tarkoitti noin 78,6 prosenttia kokonaiskustannuksista (Ulosottolaitoksen toi-

mintakertomus. 2014, s. 25-27.) 

 

4.2 Ulosottolaitoksen organisaatio 

Ulosottolaitos kuuluu oikeusministeriön hallinnonalaan. Oikeusministeriölle kuuluu hal-

linnonalan strateginen johtaminen. Ulosottolaitos on kaksiportainen; se muodostuu kes-

kushallintoviranomaisesta, eli Valtakunnanvoudinvirastosta sekä 22 paikallisesta Ulosotto-

virastosta. (Ulosottotoimen rakenneuudistushanke 2015, s. 19.) Kuvassa 5 nähdään Ulosot-

tolaitoksen organisaatio. Ulosottoviraston eli ulosottopiirin toimialue muodostuu kihlakun-

nasta tai useammasta kihlakunnasta. Piirien rajat noudattavat pääosin maakuntarajoja. 

(Ulosottotoimen rakenneuudistushanke 2015, s. 20.) 
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Kuva 5. Ulosottolaitoksen organisaatio (Ulosottolaitoksen toimintakertomus 2014, s. 2).  

 

Valtakunnanvoudinvirastolle kuuluu ulosottotoimen yleinen johto, valvonta sekä ohjaus 

(Ulosottotoimen rakenneuudistushanke 2015, s. 19) ja sitä johtaa Valtakunnanvouti (Orga-

nisaatio 2015). Valtakunnanvoudinvirasto huolehtii operatiivisista hallintotehtävistä; tu-

losohjauksesta, toiminnan tukitehtävistä, koulutuksista sekä päivittäisistä hallintotehtävistä. 

Erityisesti sen tulee huolehtia Ulosottolaitoksen palvelujen saatavuudesta alueittain. (Ulos-

ottotoimen rakenneuudistushanke 2015, s. 19-20.) Keskusviraston tarkoituksena on kehit-

tää ulosottotoimea oikeusministeriön kanssa ja huolehtia toimintaedellytyksistä. Se avustaa 

oikeusministeriötä myös strategisessa suunnittelussa, lainvalmistelussa sekä talousarvion 

valmistelussa. (Ulosottolaitoksen toimintakertomus 2014, s. 7.) 

 

OIKEUSMINISTERIÖ 

 

VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO 

 

 
Oikeudellinen 

yksikkö 

Kehittämis- ja 

ohjausyksikkö 

Hallintoyksikkö 

ULOSOTTOVIRASTOT 

 

 
Etelä-Karjala Kainuu Länsi-Pohja Päijät-Häme 

Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Länsi-Uusimaa Raahen seutu 

Etelä-Savo Keski-Pohjanmaa 

ja Pohjanmaa 

Itä- ja Keski-

Uusimaa 

Varsinais-Suomi Pirkanmaa 

Keski-Suomi 

Helsinki 

Satakunta Oulun seutu 

Pohjois-Savo 
Lappi 

Ahvenanmaan mkv 
Pohjois-Karjala 

Kymenlaakso 
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Kuvasta 5 nähtiin, että Valtakunnanvoudinvirastossa on kolme yksikköä: oikeudellinen, 

hallinto- sekä kehittämis- ja ohjausyksikkö (Organisaatio 2015). Hallintoyksikössä käsitel-

lään asioita koskien muun muassa Ulosottolaitoksen henkilöstösuunnittelua, palkkausky-

symyksiä, talousarviosuunnittelua sekä tiedottamista. Näiden lisäksi yksikössä käsitellään 

kihlakunnanvoutien ja johtavien kihlakunnanvoutien nimitysasioita sekä hankintatointa ja 

palvelusopimuksia. (Hallintoyksikkö 2015.) Kehittämis- ja ohjausyksikön vastuualueeseen 

kuuluu asioita liittyen muun muassa ulosottomenettelyn yhtenäisyyteen, Ulosottovirastojen 

tarkastamiseen, tulosohjaukseen, Ulosottolaitoksen henkilöstön osaamisen ylläpitoon sekä 

tietojärjestelmien kehittämiseen. (Kehittämis-, ja ohjausyksikkö 2015.) Oikeudellinen yk-

sikkö puolestaan käsittelee asioita liittyen muun muassa lausuntoihin muille viranomaisille, 

yleiseen ulosoton neuvontaan ja asiakaspalveluun, vahingonkorvausasioihin sekä valtion 

puhevallan käyttöön tuomioistuimissa. (Oikeudellinen yksikkö 2015.) 

 

Ulosottovirastojen ulosottoviranomaisille, eli ulosottomiehille, kuuluvat varsinaiset täytän-

töönpanotehtävät ja niihin sisältyvät lainkäyttöpäätökset. Ulosottomiehiä ovat johtavat 

kihlakunnanvoudit, maakunnanvouti, kihlakunnanvoudit, kihlakunnanulosottomiehet sekä 

muut ulosottoasioita käsittelevät virkamiehet. (Ulosottotoimen rakenneuudistushanke 

2015, s. 20.) Ulosottovirastoissa työskentelee myös toimistohenkilöitä.  

 

Kihlakunnanvoudeille kuuluu lainkäyttötehtävät sekä viraston tai yksikön johtotehtävät. 

Heidän yksinomaiseen toimivaltaan kuuluu osa lainkäyttötehtävistä. Maakunnanvouti ja 

johtavat kihlakunnanvoudit hoitavat Ulosottoviraston päällikön tehtäviä ulosottomiehen 

tehtävien ohella. Kihlakunnanvoutien alaisina työskentelevät kihlakunnanulosottomiehet 

sekä Ahvenanmaalla maakunnanulosottomiehet. Kihlakunnanulosottomiehet hoitavat itse-

näisesti rooteliinsa, eli toimialaansa kuuluvan asiakaspalvelun sekä täytäntöönpanotehtä-

vät. Toimistohenkilöstö hoitaa Ulosottoviraston toimistotehtäviä toimistopäällikön alai-

suudessa. Henkilöstöön kuuluu osastosihteereitä, perintäsihteereitä sekä apulaistoimisto-

päälliköitä. Heidän työtehtäviinsä kuuluu pääasiassa kirjaaminen, ulosoton maksuliikenne, 

kirjanpito, realisoinnin valmistelut, perinnän tuki sekä talous-, ja henkilöstöhallinto. (Ulos-

ottotoimen rakenneuudistushanke 2015, s. 21.)  
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Ulosottovirastoissa työskenteli virkamiehiä vuonna 2014 yhteensä 1306. Luvussa ei ole 

huomioitu osa-aikaisuuksia tai väliaikaisesti avoinna olevia virkoja. (Ulosottotoimen ra-

kenneuudistushanke 2015, s. 22.) Henkilötyövuosien toteuma oli 1236. (Ulosottolaitoksen 

toimintakertomus 2014, s. 23.)  Tilastokeskuksen mukaan henkilötyövuosi tarkoittaa koko-

aikaiseksi muutetun henkilön työpanosta. Tämä tarkoittaa sitä, että vuodessa kertyneiden 

säännöllisen työajan ja ylityötuntien summa jaetaan kokoaikaisten palkansaajien keskimää-

räisillä palkatuilla tunneilla. (Henkilötyövuosi 2015.) Kihlakunnanvoutien lukumäärä on 

86. Kihlakunnanvoudeista yksi toimii maakunnanvoudin, 21 johtavan kihlakunnanvoudin 

ja 64 kihlakunnanvoudin tehtävissä. Kihlakunnanulosottomiehinä työskentelee 618 henki-

löä ja toimistotehtävissä 602 henkilöä. Näistä toimistopäällikön tehtävissä toimii 23, tar-

kastajan tehtävissä 7 ja apulaistoimistopäällikön tehtävissä 14. Toimistohenkilöstöstä val-

taosa tekee töitä osastosihteerin tai perintäsihteerin virkanimikkeillä. (Ulosottotoimen ra-

kenneuudistushanke 2015, s. 22-23.) 

 

Tämänhetkisen kaksiportaisen ulosotto-organisaation vahvuutena voidaan pitää sen selkeää 

rakennetta; paikallisille ulosottoviranomaisille kuuluu lainkäyttötehtävät, ja Valtakunnan-

voudinvirastolla ei ole niissä toimivaltaa. Johtosuhteet organisaation sisällä ovat myös sel-

keät. Heikkoutena voidaan pitää sitä, että ulosottotoiminta ei ole yhtenäistä joka puolella 

Suomea. Ulosottovirastojen suuresta määrästä johtuen virastoilla on erilaisia menettelyta-

poja. Tästä johtuen asianosaisia ei kohdella samalla tavalla virastoissa.  

 

Työmäärät virastojen välillä ovat myös epätasaisia. Virastoissa, erityisesti hallinnon puo-

lella, tehdään paljon päällekkäistä työtä. Jokaisella virastolla on oma henkilöstöhallinto 

sekä budjetti. Kaikkien virastojen velvollisuutena on myös laatia lukuisia suunnitelmia. 

(Ulosottotoimen rakenneuudistushanke 2015, s. 20-21.) Taulukossa 7 on poimintoja raken-

neuudistushankkeen työryhmien laatimasta nykytilan SWOT-analyysistä. Analyysistä näh-

dään Ulosottolaitoksen vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia. (Ulosottotoi-

men rakenneuudistushanke 2015, s. 40-41.) 
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Taulukko 7. Ulosottotoimen SWOT-nykytila-analyysi (Mukaillen: Ulosottotoimen raken-

neuudistushanke 2015, s. 41). 

Vahvuudet 

- tehokas 

- oikeudenmukainen 

- palvelukykyinen 

- edullinen 

- reaaliaikainen 

- toimiva tietojärjestelmä 

- ammattitaitoinen henkilöstö 

Heikkoudet 

- hajautettu organisaatio 

- ikärakenne, osaamisen katoaminen 

- osaamisen ja yhdenmukaisuuden epäta-

saisuus 

- hallinnon päällekkäisyydet 

- prosessien turhat työvaiheet 

- lainsäädännön asettamat rajat 

Mahdollisuudet 

- erikoistuminen 

- perintäryhmätyöskentely 

- historian hyödyntäminen kehitystyössä 

Uhat 

- tiedonsiirto 

- tietojärjestelmän joustavuuden puute 

- taloudellinen tilanne yleisesti 

- tietojärjestelmään liittyvä osaaminen 

 

4.3 Ulosoton prosessit 

Luvussa 4.3.1 kuvataan maksuvelvoitteen ulosottomenettelyn ydinprosessit. Suurin osa 

ulosoton tehtävistä koskee maksuvelvoitteen täytäntöönpanoa. Ulosotolle kuuluu myös 

erityisprosesseiksi luonnehdittavia tehtäviä (Ulosottotoimen rakenneuudistushanke 2015, s. 

27). Erityisprosesseja käsitellään luvussa 4.3.2. Viimeisessä luvussa (4.3.3) kuvataan eri-

koisperintää. Erikoisperinnässä ulosottoasian käsittely on syystä tai toisesta pitkittynyt 

huomattavasti normaalia käsittelyä pidemmäksi. 

4.3.1 Maksuvelvoitteen ulosottomenettelyn ydinprosessit 

Maksuvelvoitteen ulosottomenettely voidaan jakaa neljään ydinprosessiin: 

1. Vireilletulo ja kirjaaminen 

2. Maksuvelvoitteen täytäntöönpano 

3. Myynnin täytäntöönpano 

4. Jako ja tilitys  
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Ulosottoasia etenee mahdollisesti prosessien läpi kyseisessä järjestyksessä. Yleensä ulosot-

toasia ei etene myynnin täytäntöönpanoprosessiin saakka, vaan maksuvelvoitteen täytän-

töönpanosta siirrytään mahdollisesti suoraan jako-, ja tilitysprosessiin. Ulosottoasia voi 

tulla vireille sähköisellä tai kirjallisella hakemuksella. Suuri osa suoraan ulosottokelpoisis-

ta asioista tulee vireille sähköisellä hakemuksella.  

 

Vireilletulo ja kirjaaminen 

Vireilletulo-, ja kirjaamisvaiheen tehtävät kuuluvat toimistohenkilöstölle. Ulosottoasian 

vireilletulon jälkeen toimistohenkilö tutkii sen vireilletuloedellytykset. Tutkiminen edellyt-

tää lainkäyttöratkaisun tekemistä, ja siksi vaativissa tapauksissa ratkaisun lainkäytöstä te-

kee kihlakunnanvouti. Edellytysselvitysten jälkeen ulosottoasia kirjataan sekä tarkistetaan. 

Tarkistuksen suorittaa muu kuin asian kirjannut toimistohenkilö. Sähköisesti vireilletul-

leessa asiassa ei ole kirjaamisvaihetta ja sen vireilletulon edellytykset tutkii vain yksi toi-

mistohenkilö. Suoraan ulosottokelpoiset sekä sähköisesti vireille tulleet asiat siirtyvät 

yleensä suoraan täytäntöönpanoon ilman kirjaamis-, ja tarkastusvaihetta. Jotkut asiat saat-

tavat jäädä selvitettäväksi-tilaan, jos sen yhteydessä on huomautus tai ilmoitus. Kirjaami-

sen jälkeen ulosottoasioita hallinnoidaan. Se tarkoittaa muun muassa muutoskirjausten tai 

saatavamuutosten tekemistä. 

  

Maksuvelvoitteen täytäntöönpano 

Suppean tai normaalin ulosottoasian täytäntöönpano alkaa siitä kun velalliselle lähetetään 

maksukehotus ja vireilletuloilmoitus. Perusselvitys aloitetaan, mikäli velallinen ei maksa 

velkaansa eräpäivään mennessä. Suppean ulosottoasian selvitystoimet rajautuvat perussel-

vitysvaiheeseen, mutta normaali ulosottoasia voi jatkua jatko-, ja ulosottoselvitykseen tai 

jopa erikoisperintään asti. Ulosmittaus suoritetaan ulosmitattavan omaisuuden löytymisen 

jälkeen, jos asia ei ole päättynyt selvitysvaiheessa esimerkiksi esteeseen tai velanmaksuun.  

 

Myynnin täytäntöönpano 

Normaalin ulosottoasian käsittelyssä voidaan päätyä muun kuin rahamääräisen omaisuuden 

myyntiin. Se voidaan suorittaa ulosottomiehen toimesta julkisena huutokauppana tai va-

paana myyntinä. Vapaa myynti on mahdollista toimittaa esimerkiksi internethuutokauppa-
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na. Kiinteän omaisuuden, asunto- osakkeen ja yhteisomistusesineen myynti kuuluu yksin-

omaisesti kihlakunnanvoudin toimivaltaan.  

 

Ennen myynnin aloittamista selvitetään mitä vaateita ulosmitattavaa omaisuutta rasittaa. 

Sen arvo tarkistetaan. Asianosaiskeskustelu suoritetaan ennen kiinteän omaisuuden myyn-

nin aloittamista. Keskustelun jälkeen ulosottomies laatii luettelon ja toimittaa sen asian-

osaisille. Irtaimen omaisuuden kohdalla ei tarvitse pitää asianosaiskeskustelua, eikä laatia 

näin ollen asianosaisluetteloa. Varsinainen myynti suoritetaan ulosottomiehen pitämällä 

myyntitavalla. Ulosottomiehen järjestäessä myynnin, laaditaan myynti-ilmoitus ja –esite 

sekä toteutetaan kohteen esittely. Myyntitapahtuman jälkeen laaditaan kauppakirjat sekä 

tehdään lopputoimet asian käsittelyn päättämiseksi.  

 

Jako ja tilitys 

Varat kohdennetaan saataville ja tilitetään velkojille, kun ne on saatu kerrytettyä ulosotto-

asialle. Mikäli asianosaisluettelo on laadittu myyntiä varten, tehdään myös jakoluettelo 

varojen jakamisesta. Varat jaetaan velkojille luettelon mukaisesti. Asianosaisluettelon 

puuttuessa kihlakunnanulosottomies päättää jaosta tekemällä tietojärjestelmään kohdennus-

tiedot. Varat tilitetään päätösten mukaan velkojille.  

 

Ulosmittausta tehdessä tietojärjestelmään voidaan tehdä automaattinen kohdistusjärjestys, 

jolloin varat kohdistuvat automaattisesti saataville. Kohdistusjärjestyksen tekemisen jäl-

keen kihlakunnanulosottomiehen ei tarvitse enää käsitellä kertyneitä varoja. Asia-, ja raha-

tilitys (peruutus-, este-, ja siirtotilitys) on myös pääsääntöisesti automatisoitu prosessi.  

 

Tilityksen valmistelu voidaan jakaa kahteen vaiheeseen; valmistelu- ja maksulupavaihee-

seen. Valmisteluvaiheessa asiat ja kertymät katsotaan läpi sekä tarkastetaan. Tilitettäville 

asioille sekä varoille tehdään selvitystyöt. Maksulupavaiheessa asiatilityksille annetaan 

virkavaraintililtä toinen lupa ja tilityslupa kertyneille varoille. Tässä vaiheessa tarkastetaan 

vain tileihin liittyviä asioita sekä tilityksen valmistelun ensimmäisessä vaiheessa lisätyt 

oikaisuselitteet. Tilitys on varsin tekninen prosessi, mutta oikeudelliselta vaikutukseltaan 

merkittävä: velallinen menettää muun muassa valitusoikeuden sen jälkeen, kun varat on 

tilitetty velkojalle. (Ulosottotoimen rakenneuudistushanke 2015, s. 30-34.) 
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4.3.2 Ulosoton erityisprosessit 

Vuoden 2014 tilaston mukaan erityisprosessien määrä oli kaikista vireilletulleista asioista 

alle 1% (Ulosottotoimen rakenneuudistushanke 2015, s. 27). Ulosoton erityisprosesseiksi 

luokitellaan seuraavat tehtävät:  

1. Osamaksukauppalain mukainen takaisinotto ja tilitys 

2. Turvaamistoimipäätöksen täytäntöönpano 

3. Luovutus-, tekemis- ja kieltovelvoitteen täytäntöönpano 

4. Häätö 

5. Lapsen huolto- ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpano.  

 

Ensimmäinen ulosoton erityisprosessi on osamaksukauppalain mukainen takaisinotto ja 

tilitys. Osamaksuesineen myyjä voi pyytää virka-apua ulosottomieheltä osamaksuesineen 

takaisinottamiseksi ja tilityksen toimittamiseksi ostajan sekä myyjän välillä, mikäli ostaja 

on laiminlyönyt maksuvelvollisuutensa. Tilityksen toimittaminen kuuluu kihlakunnan-

voudin yksinomaiseen toimivaltaan. Tilityksessä määritellään ostajan sekä myyjän hyväksi 

luettavat määrät. Ostajan hyväksi luetellaan esineen arvo takaisinottohetkellä, ja myyjän 

hyväksi luetaan suorittamatta olevat maksuerät. Vuonna 2014 takaisinottoja sekä tilityksiä 

tehtiin 2029 kappaletta. (Ulosottotoimen rakenneuudistushanke 2015, s. 35-36.) 

 

Turvaamistoimipäätöksen täytäntöönpanossa laitetaan takavarikkoon vastaajan irtainta tai 

kiinteää omaisuutta ja kielletään sakon uhalla vastapuolta tekemästä jotain tai ryhtymään 

johonkin. Vastapuoli voidaan myös määrätä sakon uhalla tekemään jotakin tai hakija voi-

daan oikeuttaa teettämään tai tekemään jotakin. Ulosottomies pystyy täytäntöönpanon ja 

takaisinsaannin turvaamiseksi määräämään turvaamistoimen. Vuonna 2014 turvaamistoi-

menpideasioita tuli vireille 809 kappaletta.  

 

Erinäisissä luovutus-, tekemis-, ja kieltovelvoitteissa vastaajaa kehotetaan eritavoin teke-

mään tai olla tekemättä jotain. Luovutusvelvoitteen täytäntöönpanossa henkilöä kehotetaan 

luovuttamaan omaisuutta hakijalle. Tekemisvelvoitteessa kehotetaan tekemään ulosottope-

rusteessa tarkoitettu toimi. Siinä voidaan myös sallia joku toinen tekemään ulosottoperus-

teessa asetettu velvoite. Kieltovelvoitteessa henkilöä kielletään sakon uhalla tekemästä 

jotain. Kihlakunnanulosottomies huolehtii luovutusvelvoitteen täytäntöönpanosta. Kihla-
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kunnanvoudin yksinomaiseen toimivaltaan kuuluu tekemis-, ja kieltovelvoitteen täytän-

töönpano. Hän myös päättää uhkasakon asettamisesta ja tekee hakemuksen sen tuomitse-

misesta.  

 

Häädön täytäntöönpanossa vastaajaa velvoitetaan muuttamaan huoneistosta tai kiinteistöstä 

pois ja luovuttamaan se hakijan hallintaan. Häätö toimitetaan poistamalla tiloissa oleva 

omaisuus ja häädettävät, jos he eivät ole muuttaneet muuttopäivään mennessä. Kallisarvoi-

nen omaisuus otetaan talteen tai se ulosmitataan ja myydään. Arvoton omaisuus voidaan 

hävittää tai hakijalle annetaan mahdollisesti lupa menetellä vähäarvoisen omaisuuden suh-

teen haluamallaan tavalla. Vuonna 2014 häätöasioita tuli vireille 7586, joista häätö toimi-

tettiin 1723 asian kohdalla. 

 

Kihlakunnanvoudin yksinomaiseen toimivaltaan kuuluu lapsen huolto- ja tapaamisoikeutta 

koskevan päätöksen täytäntöönpano. Täytäntöönpano sisältää käräjäoikeuden määräyksen 

lapsen noutamisesta ulosottomiehen toimesta, jos päätöstä ei vapaaehtoisesti noudateta. 

Ulosottomies voi panna täytäntöön väliaikaisen turvaamistoimen, jos epäillään, että lapsi 

vietäisiin paikasta toiseen tai jos asia on kiireellinen. Tällaiset lapseen liittyvät täytäntöön-

panot ovat melko harvinaisia. (Ulosottotoimen rakenneuudistushanke 2015, s. 35-38.) 

4.3.3 Erikoisperintä 

Ulosotossa pyritään tehokkaaseen ja joutuisaan perintään. Varallisuuden selvittäminen 

sekä toimenpiteiden suorittaminen vaatii kuitenkin paljon työtä joidenkin velallisten osalta. 

Velalliset siirretään hoidettaviksi erikoisperintään, jos varallisuuden selvittäminen ei nor-

maalissa perintätyössä ole ajankäytöllisesti järkevää. Erikoisperintä toimii samoilla val-

tuuksilla ja menetelmillä, kuin mitä normaalissa perintätyössä on käytettävissä. Joissakin 

erikoisperintään joutuneissa asioissa voi olla merkkejä muun muassa rikoshyödystä, vää-

rinkäytöksestä tai harmaasta taloudesta. (Ulosottotoimen rakenneuudistushanke 2015, s. 

20.)  

 

Erikoisperintä toimii valtakunnallisesti kuudella alueella; Etelä-Suomen, Länsi-Suomen, 

Itä-Suomen, Sisä-Suomen sekä Pohjois-Suomen ja Pohjanmaan erikoisperintäalueilla. 

Vuonna 2014 erikoisperintään siirrettiin 541 uutta velallista. Kaikki velalliset mukaan lu-
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kien erikoisperinnässä oli yhteensä 1436 velallista. Erikoisperintätehtävissä työskentelee 

55 päätoimista ulosottomiestä: 7 kihlakunnanvoutia ja 48 kihlakunnanulosottomiestä. 

(Ulosottotoimen rakenneuudistushanke 2015, s. 27.) Määräykset erikoisperintätehtäviin 

ovat pääosin määräaikaisia. Erikoisperintä tarjoaa palvelujaan oman alueen Ulosottoviras-

toille. (Ulosottotoimen rakenneuudistushanke 2015, s. 20.) 
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5 MAKSUVELVOITTEEN TÄYTÄNTÖÖNPANOPROSES-

SIN VAIHEET JA NYKYTILA 

 

Tutkimusta varten maksuvelvoitteen täytäntöönpanoprosessista luotiin kuvaava malli, eli 

konstruktio. Sen avulla jäsennettiin kohteen olennaiset osaprosessit, tekijät sekä niiden 

väliset yhteydet. Muodostettu malli on konstruktion laadullinen perusta. Siitä nähdään mit-

kä asiat kuuluvat toisiinsa, mitkä eivät, ja mitä on täytynyt tapahtua ennen kuin ollaan tie-

tyssä pisteessä. (Lillrank & Venesmaa 2010, s. 26-27.) Prosessikuvaukset tehtiin aikape-

rusteista toimintolaskentaa varten.  

 

Konstruktio muodostettiin käyttäen luvussa 2 kuvattua prosessikuvausmenetelmää. Luvus-

sa 5.1 tutkittava ydinprosessi esitellään osaprosessijaottelun avulla. Luvussa 5.2 kuvataan 

maksuvelvoitteen täytäntöönpanoprosessin nykytila sekä käsiteltävän prosessin erilaisten 

toimenpiteiden määrät vuodessa. 

5.1 Maksuvelvoitteen täytäntöönpanoprosessin työvaiheet 

Maksuvelvoitteen täytäntöönpanossa selvitetään velallisen omaisuus, minkä jälkeen se 

pyritään ulosmittaamaan. Tarkastelun selkeyttämiseksi prosessi jaettiin viiteen aliproses-

siin, jotka nimettiin seuraavasti: täytäntöönpanon alkuvaiheet, perus-, jatko-, ja ulosot-

toselvitys sekä rahamääräisen omaisuuden ulosmittaus. Pääprosessin jakautuminen alipro-

sesseihin on kuvattu liitteessä 1. Ulosottoasian käsittely ei aina etene edellä mainitussa 

järjestyksessä, vaan käsittely voi päättyä jo esimerkiksi jatkoselvityksen jälkeen. Ulosotto-

asian käsittely voi jatkua perusselvityksen jälkeen myös ulosmittaukseen. Maksuvelvoi-

teasian käsittelyn oletettiin etenevän näiden aliprosessien läpi edellä mainitussa järjestyk-

sessä. Näin ollen saatiin käsitys prosessiin sisältyvistä vaiheista.  

 

Prosessikuvauksissa kuvataan mahdollisia vaiheita ja toimenpiteitä ulosottoasian käsittelyn 

aikana. Osa vaiheista on jätetty pois, jotta prosessikuvaukset olisivat helpommin luettavis-

sa ja ymmärrettävissä. Prosessikuvauksista jätetyt vaiheet ovat kuitenkin oleellisia ulosot-

toasian käsittelyn kannalta. Seuraavat prosessikuvauksista poisjätetyt vaiheet voivat tapah-

tua ulosottoasian käsittelyn aikana missä tahansa osaprosessissa: 
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1. Jos velalliselle todetaan este, ja hakija on halunnut passiivirekisteröintiä, siirretään 

normaali ulosottoasia passiivirekisteriin. Asia aktivoituu uudestaan silloin, kun ve-

lalliselle tulee ulosmitattavaa omaisuutta. Suppeaa ulosottoasiaa ei voida laittaa 

passiivirekisteriin. 

2. Hakija voi muuttaa vireillä olevan suppean ulosottoasian tavalliseksi ulosottoasiak-

si kesken käsittelyn. 

3. Velallinen voi käsittelyn aikana maksaa velkansa pois Ulosottolaitokselle maksu-

kehotuksella tai maksamalla velan suoraan hakijalle niin sanottuna ohimaksuna. 

4. Velallinen voi ottaa ulosottoasiansa tiimoilta yhteyttä milloin vain joko puhelimit-

se, sähköpostitse, tai käymällä virastossa paikanpäällä. Velallisen yhteydenottokoh-

tia ei ole prosessikuvauksiin merkitty. 

 

Näiden lisäksi prosessikuvauksista on jätetty pois kihlakunnanulosottomiehen tekemiä työ-

tehtäviä täytäntöönpanoprosessiin liittyen. Työtehtävät otettiin huomioon toimintoja muo-

dostettaessa. Maksuvelvoitteen täytäntöönpanoprosessin aikana tehdään erinäisiä tarkas-

tuksia, seurantaa ja muutoksia käsiteltäviin asioihin. Tällaisia ovat ulosmittauksen, maksu-

suunnitelman sekä maksukiellon seurannat ja tarkastukset. Lisäksi kerran kuukaudessa 

Ulosottolaitoksen tietojärjestelmä tekee listauksia, joita kihlakunnanulosottomiehet käsitte-

levät. Näitä ovat vapaakuukausiehdotukset velallisille ja velallisten varattomuustietojen 

tarkistamiset. Velallisselvitystyön aikana tulee myös velallisten lähettämiä vapaakuukau-

sianomuksia, joiden hyväksymisperusteita kihlakunnanulosottomies tutkii. Sivullisselvi-

tykset on myös jätetty kuvausten ulkopuolelle. 

 

5.1.1 Täytäntöönpanon alkuvaiheet 

Normaalin tai suppean ulosottoasian vireilletulon ja kirjaamisvaiheen jälkeen toimistohen-

kilö siirtää asian täytäntöönpanoon. Ulosottolaitoksen tietojärjestelmä havaitsee uuden 

asian tulleen täytäntöönpanoon ja lähettää automaattisesti vireilletuloon liittyvät asiakirjat 

Postiin. Ulosottolaitoksen ja Postin välisen sopimuksen mukaan Postin tietojärjestelmä 

vastaanottaa asiakirjat, tulostaa ne sekä lähettää velalliselle osoitetietojen perusteella. Seit-

semän päivää täytäntöönpanoon tulemisen jälkeen ulosottoasia siirtyy kihlakunnanulosot-

tomiehen nähtäväksi Uljaksen uusien asioiden työpinoon. 
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Ulosottomies voi tehdä tarvittaessa väliaikaistoimen tai ulosmitata velalliselle tulleen ve-

ronpalautuksen. Muita toimenpiteitä ei tässä vaiheessa normaalisti tehdä. Toimistohenkilö 

tilittää kertyneet varat ja Posti lähettää kuitin maksusta velkojalle, jos velallinen maksaa 

velkansa kokonaisuudessaan viimeistään eräpäivänä. Asian käsittely voi siis päättyä jo 

ennen perusselvitysprosessiin siirtymistä. Suurin osa asioista kuitenkin päätyy perusselvi-

tykseen, koska velallisella ei ole maksuhalukkuutta, tai velka maksetaan vain osittain. Liit-

teessä 2 kuvataan täytäntöönpanon alkuvaiheet -prosessi. Siitä nähdään, että kihlakun-

nanulosottomies ei välttämättä puutu asian käsittelyyn lainkaan ennen sen siirtymistä pe-

russelvitykseen. 

 

5.1.2 Perusselvitys 

Kihlakunnanulosottomies ryhtyy perusselvityksessä käsittelemään suppeaa tai normaalia 

ulosottoasiaa. Perusselvityksen tekemisellä tarkoitetaan tietokoneella tehtävää, Uljaksen 

käyttöyhteyden avulla tehtävää velallisselvitystyötä. Uljaksesta etsitään aluksi velallisen 

perustietoja. Ne löytyvät, jos velallinen on ollut ulosotossa ennenkin.  

 

Perustietojen selvittämisen jälkeen omaisuutta etsitään tekemällä pankkitilikyselyitä Uljak-

sesta käsin. Normaalin ulosottoasian kohdalla tehdään tarvittaessa pankkitilikyselyitä myös 

sähköpostitse, koska osalle pankeista ei voida tehdä suoria kyselyitä tietojärjestelmän kaut-

ta. Ennen edellisiä vaiheita tai sen jälkeen tehdään yleensä myös muita rekisterikyselyitä 

Uljaksen teknisen käyttöyhteyden avulla. Ulosottolaitos voi tehdä rekisterikyselyitä verovi-

ranomaiselle, työvoimaviranomaiselle, Kansaneläkelaitokselle, Eläketurvakeskukseen ja 

väestötietojärjestelmään. Lisäksi he voivat tilata velvoitteidenhoitoselvityksen Harmaan 

talouden selvitysyksiköltä. Suppeassa ulosotossa melkein kaikki rekisterikyselyt tapahtuvat 

automaattisesti kolmen kuukauden välein. Normaalissa ulosotossa ulosottomiehen tulee 

itse tilata rekisterikyselyt Uljaksesta. 

 

Kyselyjen kautta saaduista vastauksista etsitään velallisen ulosmitattavaa omaisuutta. Kih-

lakunnanvouti puuttuu tässä vaiheessa epäselviin asioihin sekä auttaa ja konsultoi tarvitta-

essa kihlakunnanulosottomiestä. Suppean ulosottoasian selvitystoimet rajoittuvat Uljakses-

sa tehtäviin kyselyihin ja selvityksiin. Ulosmittaustoimet rajoittuvat rahamääräisen omai-
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suuden ulosmittaukseen, jossa ulosmittauksen kohdetta ei muuteta rahaksi. Rahamääräi-

seksi omaisuudeksi luokitellaan muun muassa palkka, veronpalautus, elinkeinotulo tai elä-

ke. 

 

Ulosmittaus aloitetaan ulosmittausarvon omaavan omaisuuden löydyttyä. Ennen ulosmitta-

ukseen menemistä voidaan sopia velan maksamiseen liittyviä käytäntöjä. Suppean ja nor-

maalin ulosottoasian käsittely eroaa sen jälkeen, jos rahamääräistä omaisuutta ei löydetä, 

sitä ei ole tarpeeksi, tai velallisen olinpaikka on tuntematon. Selvityksen yhteydessä voi-

daan huomata, että velan maksamiseksi löytyy kiinteää omaisuutta. Silloin toimistohenkilö 

saattaa ottaa yhteyttä velkojaan ja kysyä haluaako hän muuttaa suppean ulosottoasian nor-

maaliksi ulosottoasiaksi. Ulosottoasian muuttaminen suppeasta normaaliksi tarkoittaisi 

asian käsittelyn jatkumista selvitysprosessissa eteenpäin. Asian käsittely päättyy esteeseen, 

jos hakija ei halua tätä muutosta tehdä.  

 

Normaalin ulosottoasian käsittelyä jatketaan, jos tarvitaan lisätietoja esimerkiksi velallisen 

olinpaikkaan liittyen. Voidaan myös havaita velallisella olevan muuta kuin rahamääräistä 

omaisuutta. Mikäli todetaan velallisen olevan varaton, normaalin ulosottoasian käsittely 

päättyy myös esteeseen. Liitteessä 3 kuvataan perusselvitysprosessi. Taulukossa 8 on sel-

vennyksen vuoksi esitelty suppean sekä normaalin ulosottoasian käsittelyn eroavaisuudet. 

 

Taulukko 8. Suppean ja normaalin ulosottoasian käsittelyn eroavaisuudet. 

Suppea ulosottoasia Normaali ulosottoasia 

- Omaisuuden etsinnän selvitystoimet rajoit-

tuvat Uljas-tietojärjestelmässä tehtäviin 

pankkitili-, ja rekisterikyselyihin.  

- Ulosmittaustoimet rajoittuvat sellaisen 

omaisuuden ulosmittaukseen, jossa ulos-

mittauksen kohdetta ei tarvitse muuttaa ra-

haksi 

- Jos rahamääräistä omaisuutta ei löydy, tai 

velallisen olinpaikka on tuntematon  

 Suppean ulosoton este 

- Omaisuuden etsintätoimet eivät rajoitu 

pelkästään perusselvityksessä tehtäviin 

toimiin. Selvitystä voidaan jatkaa jat-

koselvityksenä, jos olinpaikka ja omai-

suuden määrä on hämärä. 

- Ulosmittaustoimet käsittävät sekä raha-

määräisen, että kiinteän ja irtaimen (si-

sältäen rahavarat) omaisuuden ulosmit-

tauksen 

- Jos rahamääräistä omaisuutta ei löydy, 

tai velallisen olinpaikka on tuntematon  

 Normaalin ulosoton este 
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5.1.3 Jatkoselvitys 

Jatkoselvityksessä voidaan jatkaa normaalin ulosottoasian käsittelyä ottamalla velalliseen 

yhteyttä, ja kysyen tietoja esimerkiksi henkilökohtaisesta omaisuudesta. Samalla on mah-

dollista tehdä puhelimitse yksinkertainen (lyhyt) ulosottoselvitys. Toinen vaihtoehto on 

jatkaa tietokoneella tehtävää tietojen selvittelyä muualta kuin omasta tietojärjestelmästä. 

Muun kuin rahamääräisen omaisuuden etsimiseen sekä sen arvon arviointiin käytetään 

muun muassa ajoneuvo-, ja kiinteistötietojärjestelmää. Tietoa voidaan etsiä Googlen haku-

koneella, yritystietojärjestelmästä tai Fonectasta. Kihlakunnanvouti avustaa tarpeen mu-

kaan epäselvissä asioissa kihlakunnanulosottomiestä.  

 

Jatkoselvityksessä on mahdollista päätyä kolmeen tilanteeseen. Ensimmäinen tilanteessa 

ulosottoasian käsittely päättyy esteeseen: huomataan, ettei velallisella ole ulosmittauskel-

poista omaisuutta tai hänen olinpaikkaansa ei tiedetä. Toisessa tilanteessa voidaan päätyä 

velallisen omaisuuden ulosmittaukseen. Ennen ulosmittausta velallinen on mahdollisesti 

ottanut jo yhteyttä ja pyytänyt maksuaikaa tai maksusuunnitelmaa. Omaisuuden ulosmitta-

uksen aikana voidaan huomata, ettei velallisen omaisuutta saada ulosmitattua ilman omai-

suuden myyntiä. Silloin siirrytään realisointiprosessiin. Kolmannessa tilanteessa siirrytään 

mahdollisesti ulosottoselvitysprosessiin, koska halutaan tarkennuksia esimerkiksi epäsel-

viin omaisuuden omistajuussuhteisiin. Liitteestä 4 kuvataan jatkoselvitysprosessi. 

 

5.1.4 Ulosottoselvitys 

Perus-, ja jatkoselvityksen jälkeen siirrytään mahdollisesti ulosottoselvitykseen. Ulosot-

toselvitys on menettely, jossa velalliselta kysytään tietoja hänen omaisuudestaan, velois-

taan sekä tuloistaan. Velallisen taloudellinen tilanne selvitetään seikkaperäisesti.  

 

Ulosottoselvitys voidaan tehdä puhelimitse niin kutsuttuna yksinkertaisena ulosottoselvi-

tyksenä. Puhelun aikana kirjataan asioita Uljaksesta löytyvään selvityspohjaan. Laaja tai 

normaali ulosottoselvitys tehdään, mikäli velallisella on ulosotossa suuret saatavat tai hä-

nen varallisuusasemassa on epäselvyyksiä. (Etelä-Karjalan Ulosottoviraston perehdytysoh-

je kihlakunnanulosottomiehille. s.22). Ulosottoselvitysten ero on käytännössä siinä, että 

laajassa ulosottoselvityspohjassa on normaalia enemmän tarkentavia kysymyksiä.  
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Kihlakunnanulosottomies kutsuu velallisen kuultavaksi Ulosottovirastoon vähintään kolme 

päivää ennen varsinaista ulosottoselvitystä. Kihlakunnanvoudilla on oikeus noudon tai uh-

kasakon uhalla velvoittaa häntä saapumaan virastoon, jos velallinen ei noudata kutsua. 

Kihlakunnanvouti saattaa hakea tämän jälkeen uhkasakon tuomitsemista käräjäoikeudessa. 

 

Laaja tai normaali ulosottoselvitys tehdään Ulosottovirastolla, kun velallinen on fyysisesti 

paikanpäällä. Ulosottoselvitystä varten laaditaan asiakirja Lotus Notes -

asiakirjahallintajärjestelmässä. Velallinen on velvoitettu vastaamaan totuudenmukaisesti 

esitettyihin kysymyksiin. Ulosottoselvityksen jälkeen on kaksi vaihtoehtoa asian käsittelyn 

jatkamiseksi. Ensimmäinen vaihtoehto on, että käsittely päättyy esteeseen, eli velalliselta ei 

löydy ulosmitattavaa omaisuutta. Toinen vaihtoehto on, että ulosottoselvityksen aikana 

löydetään ulosmitattavaa omaisuutta, ja ryhdytään ulosmittaustoimenpiteisiin. Liitteessä 5 

kuvataan ulosottoselvitysprosessi. 

 

5.1.5 Rahamääräisen omaisuuden ulosmittaus 

Ulosottoasian käsittelyssä on mahdollista siirtyä omaisuuden ulosmittaukseen jo esimer-

kiksi perusselvityksen jälkeen. Ulosmitattava rahamääräinen omaisuus voi olla palkka, 

eläke, elinkeinotulo, veronpalautus, pankkitili sekä muu saatava. Kihlakunnanulosottomies 

tekee ennakkoilmoituksen velalliselle toistuvaistulon ulosmittauksesta. Toistuvaistuloksi 

kutsutaan palkka-, elinkeino-, ja eläketuloa.  

 

Muun kuin rahamääräisen omaisuuden ulosmittauksessa tehdään karkea arvio omaisuuden 

rahallisesta arvosta. Muuta kuin rahamääräistä omaisuutta on esimerkiksi esine tai oikeus. 

Arviointi suoritetaan mahdollisesti yhteistyössä kihlakunnanvoudin ja kihlakunnanulosot-

tomiehen kanssa. Kihlakunnanulosottomies lähettää asiakirjat asianosaisille sen jälkeen, 

kun hän on tehnyt lopullisen ulosmittauspäätöksen. Mikäli kyse on rahamääräisestä omai-

suudesta, ulosmittaus suoritetaan, ja velkojalle tilitetään varat. Ulosottoasian käsittely päät-

tyy, kun kaikki varat on tilitetty velkojalle.  
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Muun kuin rahamääräisen omaisuuden ulosmittauksessa ulosmittausarvo selvitetään mah-

dollisesti jälleen kihlakunnanvoudin sekä kihlakunnanulosottomiehen yhteistyönä. Omai-

suuden arvon arvioinnin jälkeen aloitetaan realisointi, eli myyntiprosessi. Realisointi aloi-

tetaan vain, jos se todetaan kannattavaksi: toisinsanoin velat saadaan maksetuksi.  Liittees-

sä 6 kuvataan rahamääräisen omaisuuden ulosmittausprosessi. 

 

5.2 Maksuvelvoitteen täytäntöönpanoprosessin nykytila  

 

Prosessikaavioista nähdään, että pääosa maksuvelvoitteen täytäntöönpanon työvaiheista 

tekee kihlakunnanulosottomies. Toimistohenkilöiden ja kihlakunnanvoutien työtehtävien 

osuus on pienempi. Velallisen ei tarvitse ottaa yhteyttä kihlakunnanulosottomieheen selvi-

tyksen aikana, mutta hän voi tarvittaessa kysyä esimerkiksi ulosottoasiansa tilannetta. Vii-

meistään ulosottoselvitykseen joutuessaan velallinen osallistuu selvitysprosessiin. Hakija-

kaan ei välttämättä ota yhteyttä täytäntöönpanoprosessin aikana, jollei hän halua muuttaa 

esimerkiksi suppeaa ulosottoasiaa normaaliksi. 

 

Prosessikuvauksista nähdään myös, että maksuvelvoiteasian käsittely voi päättyä hyvin 

varhaisessa vaiheessa. Ennen kuin ulosottoasia siirtyy kihlakunnanulosottomiehen käsitel-

täväksi, velallinen saattaa maksaa velan ensimmäisellä automaattisella maksukehotuksella. 

Ulosottoasia saattaa edetä myös monen vaiheen läpi. Normaali ulosottoasia voi edetä kaik-

kien velallisselvitysvaiheiden läpi ja velallisen kiinteää omaisuutta voidaan joutua myy-

mään myyntiprosessissa saatavien perimiseksi. Liitteessä 7 on kuvattu ulosottoasian vir-

tauskaavio, josta nähdään mihin eri vaiheisiin asia voi ”virrata”.  

 

Ulosottoasian käsittely saattaa kestää kauan. Tilastot osoittavat, että vuonna 2014 ensim-

mäisen kolmen kuukauden aikana vireilletulleista ulosottoasioista saatiin päätökseen 52,5 

prosenttia. Velallisista 3,8 prosentilla on ollut asia tai asioita ulosotossa vireillä vähintään 

kaksi vuotta. Keskimääräinen ulosottoasian käsittelyaika on noin 7,1 kuukautta. (Ulosotto 

Suomessa: Ulosottolaitoksen tilastoja 2014, s. 16-18). Haastatteluiden aikana selvisi, että 

velalliselle annetaan maksuaikaa yleensä 14 vuorokautta. Kihlakunnanulosottomies voi 

pidentää maksuaikaa maksimissaan kolme kuukautta. Hakijan suostumuksella velallisen 

maksuaikaa on mahdollista pidentää vielä kolmesta kuukaudesta kuuteen kuukauteen. 
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Maksukehotuksen lähettämisestä varattomuusesteen toteamiseen voi kulua jopa kaksi kuu-

kautta.  

 

Velallisen yhteistyökykyisyys ja hänen omatoimisuus vaikuttavat ulosottoasian käsittely-

nopeuteen. Velalliselle saatetaan lähettää ulosottoasian käsittelyn aikana tiedoksiantoja, 

maksukehotuksia sekä pyyntö ulosottoselvitykseen. Kuluu aikaa, ennen kuin tiedetään on-

ko velallinen maksanut esimerkiksi velkansa eräpäivään mennessä. Velallinen ei välttämät-

tä saavu ulosottoselvitykseen ja häntä joudutaan etsimään. Käsittelynopeutta laskevat myös 

tilanteet, joissa rekisterikyselyn tekeminen Uljaksessa ei tilapäisesti onnistu tai sähköpos-

titse lähetettyihin kyselyihin ei saada vastauksia. Selvitystyötä voi pitkittää myös keinote-

koisen varallisuusjärjestelyn selvittäminen. Ulosottoasia voi olla vireillä kuukausia, ja jopa 

vuosia ulosmittauksen takia, mikäli päädytään ulosmittaamaan velallisen palkasta tietty 

osuus kuukausittain velan lyhennykseen toistuvaistulon ulosmittauksena. Ulosmittauksen 

jatkuttua yli vuoden on velallisella oikeus vapaakuukausiin, joiden vuoksi ulosoton vireillä 

oleminen jatkuu pidempään.  

 

Maksuvelvoitteen täytäntöönpanoprosessin toimenpiteiden kappalemäärissä on suuria ero-

ja. Perus-, tai jatkoselvitysmääriä ei ole tilastoitu, eikä niitä pystytä laskemaan. Ulosotto-

asia voidaan maksaa automaattisella maksukehotuksella ennen kuin se siirtyy perusselvi-

tykseen. Ennen perusselvitystä maksettujen automaattisten maksukehotusten lukumäärää ei 

ole tilastoitu. Tilityskertoja tutkimalla laskettiin, että noin 9 prosenttia maksettiin auto-

maattisella maksukehotuksella. Luku ei ole suoraan verrannollinen ulosottoasioiden luku-

määrään, koska yksi maksuvelvoiteasia voi sisältää monta tilityskertaa. Taulukossa 9 on 

eritelty tehtyjen ulosottoselvitysten, maksukieltojen, ulosmittausten ja esteiden lukumäärät. 

Tiedot perustuvat Ulosottolaitoksen vuoden 2014 tilastotietoihin. 
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Taulukko 9. Toimenpiteiden lukumääriä vuoden 2014 Ulosottolaitoksen tilastojen mukaan 

(Ulosotto Suomessa: Ulosottolaitoksen tilastoja 2014, s. 19-22, 48). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulosottoselvitys tehdään velalliskohtaisesti. Luvut näyttävät suoraan kuinka monelle velal-

liselle erityyppisiä ulosottoselvityksiä on tehty. Keskimäärin yhdellä velallisella on noin 

viisi ulosottoasiaa; luku saadaan jakamalla vireilletulleiden maksuvelvoiteasioiden määrä 

velallisten lukumäärällä. Ulosottoselvitys tehtiin noin 6 prosentille ulosoton velallisista. 

Esteitä todettiin noin 550 000 kappaletta, ja toistuvaistuloa koskevia maksukieltoja tehtiin 

noin 160 000 kappaletta. Varsinaisia toistuvaistulon ulosmittauksia tehtiin 415 702 kappa-

letta. Maksusuunnitelmia laadittiin noin 26 000 kappaletta, eli noin 4,7 prosentille ulosoton 

velalliselle. (Ulosotto Suomessa: Ulosottolaitoksen tilastoja 2014, s. 19-22, 48). 

 

Ulosottolaitoksessa velallisina on sekä luonnollisia henkilöitä, että yrityksiä. Maksusuunni-

telmia tehdään yritysvelallisille suhteessa enemmän kuin luonnollisille henkilöille. Puoles-

taan täysin varattomia yritysvelallisia on suhteessa vähemmän kuin täysin varattomia hen-

kilövelallisia. Yrityksiä koskeva yleisin ulosmittaustapa on elinkeinotulon ulosmittaus, ja 

yleisin esteen syy on konkurssiin tai saneeraukseen päätyminen.  

 

Nykytilanteessa Uljaksen tietolähteitä pidettiin kattavina. Muun muassa verotus-, ja myyn-

titiedot löytyvät tilaamalla Ulosottolaitoksen tietojärjestelmän kautta Harmaan talouden 

selvityksen. Luonnollisten henkilöiden perustiedot löytyvät yleensä helposti. Velallisten 

asiattomien yhteydenottojen määrä on vuosien saatossa laskenut. Arvioitiin, että puheluista 

enää noin 5-10 prosenttia on ollut hyödyttömiä ulosottoasian käsittelyn kannalta. Kihla-

Maksukieltojen lukumäärät 

Palkan maksukiellot 126 253 

Eläkkeen maksukiellot 22 186 

Elinkeinotulon maksukiellot 13 359 

Yhteensä 161 798 

Ulosottoselvitysten lukumäärät 

Laaja ulosottoselvitys 372 

Sivullisselvitys 923 

Normaali ulosottoselvitys 6 038 

Yksinkertainen ulosottoselvitys 23 711 

Yhteensä 31 044 

Ulosmittausten lukumäärät 

Palkan ulosmittauksia 309 642 

Eläkkeen ulosmittauksia 66 094 

Elinkeinotulon ulosmittauksia 39 966 

Veronpalautusten ulosmittauksia 177 633 

Muita ulosmittauksia 37 509 

Yhteensä 630 844 

Todettujen esteiden lukumäärät 

Varaton 240 457 

Tuntematon 7 324 

Muu este 66 777 

Suppean varaton 233 265 

Suppean tuntematon 3 425 

Yhteensä 551 248 
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kunnanulosottomiehet pitivät hyvänä asiana töiden monipuolisuutta, ja jatkossa toivottiin 

työtehtävien pysyvän yhtä monipuolisina sekä kiinnostavina. (Kihlakunnanulosottomiehet. 

Etelä-Karjalan Ulosottovirasto. Haastattelut. 16-18.3.15 & 23-26.3.15.). 
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6 MAKSUVELVOITTEEN TÄYTÄNTÖÖNPANOPROSES-

SIN KUSTANNUSLASKENTA 

 

Tässä luvussa esitellään miten tutkitun prosessin työvoimakustannukset laskettiin aikape-

rusteisella toimintolaskentamenetelmällä. Luvussa 6.1 kuvataan prosessin toiminnot. Lu-

vussa 6.2 selvitetään miten toimintojen aika-arvioita tutkittiin sekä mitä tuloksia ajankäy-

töstä saatiin. Luvussa 6.3 kuvataan laskentaprosessi, sekä esitellään muut työvoimakustan-

nuslaskennassa tarvitut lukuarvot, ja toiminnoille lasketut vuosityövoimakustannukset. 

Luvussa 6.4 käsitellään yleistä työvoimakustannuslaskentatyökalua ja sen käyttötarkoituk-

sia. 

 

6.1 Prosessin toiminnot   

 

Toimintolaskennan perusperiaatteena on jakaa organisaation toiminta perusyksiköihin, eli 

toimintoihin. Ne kertovat mihin tekemiset kohdistuvat. Luvun 5 osaprosessikuvauksien 

perusteella havaittiin, että kihlakunnanulosottomies tekee suurimman osan prosessin työ-

tehtävistä. Näin ollen keskityttiin muodostamaan toimintoja, joiden tekijänä on kihlakun-

nanulosottomies. Tietoteknisten järjestelmien automaattiset toiminnot jätettiin myös tarkas-

telun ulkopuolelle.  

 

Toiminnot muodostettiin pääosin laadittujen prosessikuvausten sekä Ulosottolaitoksen 

asiantuntijoiden haastatteluiden perusteella. Edellisten rajausten perusteella tehtiin lista 

kihlakunnanulosottomiehen tekemistä yleisimmistä työtehtävistä. Tämän jälkeen muodos-

tettiin sopivanlaajuisia toimintoja. Laadittua toimintolistaa tarkasteltiin diplomityöntekijän 

sekä Valtakunnanvoudinviraston asiantuntijoiden kesken. Palavereissa tehtiin tarkennuksia 

ja muutoksia toimintoihin. Joitakin toimintoja liitettiin yhteen, jotta kustannuslaskennan 

aikana niitä oli helpompi käsitellä.  

 

Toimintojen lisäksi selvitettiin niiden mitat. Laajan ulosottoselvityksen tekeminen -

toiminnon mittana käytettiin esimerkiksi tehtyjen laajojen ulosottoselvitysten lukumäärää. 

Jatkotutkimusta sekä jatkohaastatteluita ajatellen toiminnot jaettiin niiden mittojen perus-
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teella kahteen ryhmään. Ensimmäiseen ryhmään kerättiin toiminnot, joiden lukumäärät 

löytyivät joko suoraan tai laskemalla Ulosottolaitoksen vuoden 2014 tilastotiedoista. Tähän 

ryhmään kuuluvia toimintoja olivat muun muassa laajan tai normaalin ulosottoselvityksen 

tekeminen, veronpalautuksen ulosmittaus tai sivulliskuulemisen tekeminen.  

 

Toiseen ryhmään kerättiin toiminnot, joista ei löytynyt tilastotietoja. Tähän ryhmään kuu-

luivat esimerkiksi ulosmittauksen seuranta, velallisen yhteydenottoihin vastaaminen sekä 

irtaimen ja kiinteän omaisuuden ulosmittausarvon selvittäminen. Kaikki muodostetut toi-

minnot on lueteltu liitteessä 8. Liitteessä kuvataan myös toiminnon sisältämät päätyövai-

heet. Maksuvelvoitteen täytäntöönpanoprosessista muodostettiin yhteensä 21 yleisintä toi-

mintoa. 

6.2 Prosessin toimintojen aika-arviot 

Toimintojen muodostamisen jälkeen selvitettiin niiden tekemiseen kuluvia keskimääräisiä 

työaikoja. Kihlakunnanulosottomiehiltä kysyttiin arvioita työajasta toiminnoittain. Arvi-

oinnissa ei otettu huomioon harvinaisia tapauksia, joiden suorittamiseen menee huomatta-

vasti enemmän työaikaa.  

 

Ensimmäisen ryhmän toimintojen osalta selvitettiin keskimääräinen työajan kuluminen 

jokaisen yksittäisen toiminnon tekemiseen. Toisen ryhmän toimintojen osalta selvitettiin 

jokaisen toiminnon tekemiseen kuluva keskimääräinen työaika päivä-, viikko-, tai kuukau-

sitasolla. Vastausten perusteella laskettiin jokaisen toiminnon kohdalla arvioitujen työaiko-

jen keskiarvo. Näin saatiin keskimääräinen toimintoon kuluva aika joko per toiminto tai 

toimintoon kuluva aika päivässä, viikossa tai kuukaudessa. Liitteestä 8 nähdään kaikkien 

muodostettujen toimintojen keskimääräiset työajat. 

 

Aika-arvioihin perustuen laskettiin kihlakunnanulosottomiehen jokaiseen toimintoon käyt-

tämä työaika keskimääräisen työviikon aikana. Keskimääräisenä työviikon työtuntien mää-

ränä käytettiin 36,25 tuntia. Viikkotyötuntien määrä on olettama, koska ulosottomiehet 

eivät kuulu työaikalain piiriin. Ensimmäisen toimintoryhmän kohdalla laskettiin aluksi 

jokaisen toiminnon tekemiseen tarvittava vuosityöaika. Tämä saatiin kertomalla yhden 
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toiminnon tekemiseen käytetty työaika tilastoista löytyvällä lukumäärällä. Tilastoista löytyi 

esimerkiksi vuonna 2014 tehtyjen yksinkertaisten ulosottoselvitysten kokonaismäärä, joka 

kerrottiin sen tekemiseen tarvittavalla keskimääräisellä työajalla, eli 15 minuutilla.  

 

Saatu lukuarvo jaettiin maksuvelvoitteen täytäntöönpanoprosessiin osallistuvien kihlakun-

nanulosottomiesten lukumäärällä (570 henkilöä). Näin ollen saatiin yhden kihlakun-

nanulosottomiehen käyttämä toiminnon vuosityöaika. Maksuvelvoitteen täytäntöönpanossa 

mukana olevien kihlakunnanulosottomiesten lukumäärä saatiin Ulosottotoimen rakenneuu-

distushankkeen loppuraportista (2015, s. 27). Sen mukaan kihlakunnanulosottomiehiä on 

618, joista erikoisperintätehtävissä työskentelee 48.  

 

Toiminnon vuosityöaika jaettiin tehollisten työpäivien lukumäärällä. Näin saatiin toimin-

toon kuluva keskimääräinen työaika per työpäivä. Tätä varten tuli aluksi selvittää tehollis-

ten työpäivien lukumäärä. Ulosottolaitoksen toimintakertomuksen (2015, s. 32) mukaan 

tehdyn työajan osuus säännöllisestä vuosityöajasta on 78,5 prosenttia. Tämä tarkoittaa sitä, 

että 21,5 prosenttia säännöllisestä vuosityöajasta menee muun muassa poissaoloihin, kou-

lutuksiin tai virkamatkoihin. Tehollisten työpäivien lukumäärä laskettiin kertomalla keske-

nään vuoden viikkojen kokonaismäärä (52) yhden viikon työpäivillä (5) sekä kertoimella 

0,785. Vuoden tehollisten työpäivien lukumääräksi saatiin näin ollen 204,1.  

 

Kihlakunnanulosottomiehen toimintoon käyttämä vuosityöaika jaettiin tehollisten työpäi-

vien lukumäärällä. Työviikossa toimintoon kuluva työaika saatiin selville kertomalla saatu 

lukuarvo viidellä työpäivällä. Toisen toimintoryhmän kohdalla suhteutettiin toiminnon 

tekemiseen kuluva työaika viikkotasolle. Toimintoon käytetty viikkotyöaika saatiin esi-

merkiksi kertomalla työaika viidellä työpäivällä, jos toimintoon oli arvioitu kuluvan työ-

aikaa tunti per työpäivä.  

 

Kuvassa 6 nähdään kihlakunnanulosottomiehen viikkotyötuntien jakautuminen. Kuvaajaan 

on otettu mukaan muiden työtehtävien tekemiseen jäävä työaika. Muilla työtehtävillä tar-

koitetaan tutkimuksen ulkopuolelle jääneitä työtehtäviä, jotka liittyvät muun muassa myyn-

tiprosessiin ja erityisprosesseihin. Näihin työtehtäviin kuluu työviikossa keskimäärin noin 

kahdeksan tuntia työaikaa.  
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Kihlakunnanulosottomiehellä kuluu eniten työaikaa velallisten yhteydenottoihin vastaami-

seen (noin 7,5 tuntia työviikon aikana). Toiseksi eniten työaikaa kuluu velallisten perussel-

vitysten tekemiseen (5 tuntia viikossa) ja kolmanneksi eniten velallisten jatkoselvitysten 

tekemiseen (yhteydenotto velalliseen), noin 4,7 tuntia viikossa. Vähiten työaikaa kuluu 

esimerkiksi sivulliskuulemisten ja maksukieltojen tekemiseen. Kumpaankin toimintoon 

kuluu viikon aikana työaikaa keskimäärin alle 15 minuuttia.  

 

Kuvan 7 diagrammissa esitellään edellisen kuvaajan tulokset prosentteina. Kuvaajasta näh-

dään, että noin viidennes kihlakunnanulosottomiehen viikkotyötunneista menee tutkimuk-

sen ulkopuolelle jääneiden työtehtävien tekemiseen. Velallisen yhteydenottoihin vastaami-

seen kuluu viikkotyöajasta noin 21 prosenttia, perusselvitysten tekemiseen noin 14 pro-

senttia ja jatkoselvitysten tekemiseen (yhteydenotto velalliseen) noin 13 prosenttia. Näihin 

kolmeen toimintoon kuluu työaikaa yhteensä noin 61 prosenttia viikkotyöajasta, eli noin 

22,1 työtuntia. 
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Ulosottolaitoksessa käytetään käsitettä henkilötyövuosi (HTV), joka tarkoittaa kokoaikai-

seksi muutetun henkilön työpanosta. Työaika muutetaan henkilötyövuosiksi jakamalla kih-

lakunnanulosottomiesten toiminnon tekemiseen kulunut vuosityöaika kihlakunnanulosot-

tomiehen tehollisella vuosityöajalla. Ulosmittauksen seurantaan menee kihlakunnanulosot-

tomiehiltä 29019 työtuntia vuodessa, ja yhden kihlakunnanulosottomiehen tehollisten työ-

tuntien määrä on vuodessa noin 1480 tuntia. Henkilötyövuosien määräksi saadaan 20, kun 

toiminnon vuosityötunnit jaetaan tehollisilla työtunneilla. Tehollisten työtuntien määrä 

lasketaan kertomalla työpäivän pituus (7,25 tuntia) tehollisten työpäivien lukumäärällä 

(204,1).   

 

Kuvasta 8 nähdään toimintojen tekemiseen vuodessa kuluvien henkilötyövuosien määrät. 

Velallisen yhteydenottoihin vastaaminen vie noin 118 henkilötyövuotta. Perusselvitysten 

tekeminen vie noin 79 henkilötyövuotta, ja jatkoselvityksen tekeminen (yhteydenotto ve-

lalliseen) noin 75 henkilötyövuotta.  

 

Kuvasta 9 nähdään maksuvelvoitteen täytäntöönpanoprosessista muodostettujen toiminto-

jen henkilötyövuosikertymä. Toimintojen henkilötyövuosien summa on 444. Viiden eniten 

vuosityöaikaa vievän toiminnon henkilötyövuodet ovat yhteensä noin 326, joka on noin 73 

prosenttia toimintojen henkilötyövuosien summasta. Vähiten työaikaa vievän kahdeksan 

toiminnon henkilötyövuosien summa on noin 20. Lukuarvo on vain noin 4,5 prosenttia 

kaikkien toimintojen henkilötyövuosien summasta. 
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Liitteen 9 kuvaajaan on otettu mukaan toiminnot, joiden vuoden kokonaismäärät on saatu 

Ulosottolaitoksen tilastotiedoista. Lukumäärien lisäksi kuvaajasta nähdään toimintojen 

tekemiseen tarvittavat henkilötyövuodet. Kuvaajasta nähdään, että vaikka tiettyä toimintoa 

olisi tehty vuodessa lukumääräisesti eniten, se ei automaattisesti tarkoita sitä, että toimin-

non tekemiseen olisi kulunut eniten vuosityöaikaa.  

 

Laajoja tai normaaleja ulosottoselvityksiä tehtiin esimerkiksi vuonna 2014 vähemmän kuin 

veronpalautuksen ulosmittauksia. Ulosottoselvitysten tekemiseen tarvitaan vuositasolla 

kuitenkin yli kolminkertainen määrä enemmän työaikaa kuin mitä veronpalautusten ulos-

mittausten tekemiseen. Estemerkintöjä tehtiin vuonna 2014 noin 150 000 kappaletta 

enemmän kuin toistuvaistulon ulosmittauksia. Ajallisesti toistuvaistulon ulosmittausten 

tekemiseen menee vuodessa jopa neljä kertaa enemmän työaikaa kuin mitä esteiden to-

teamiseen ja merkitsemiseen.  

 

Liitteen 10 kuvaajasta nähdään tehtyjen toimintojen lukumäärät vuodessa sekä yhteen toi-

mintoon kuluva keskimääräinen työaika. Kuvaajasta havaitaan, että yksittäisten toiminto-

jen työajoissa on merkittäviä eroja. Sivulliskuulemisen ja laajan tai normaalin ulosottosel-

vityksen tekemisen arvioitiin vievän noin 2,5 tuntia, kun taas muiden toimintojen tekemi-

seen menee keskimäärin alle 20 minuuttia.  

6.3 Prosessin työvoimakustannuslaskenta aikaperusteisella toimintolaskentamene-

telmällä 

Valtakunnanvoudinvirastosta saatiin selville kihlakunnanulosottomiesten keskimääräiseksi 

vuosipalkaksi 45 000 euroa. Vuosipalkka ei sisällä palkkioita ja työantajamaksuja. Työnte-

kijän keskimääräiseksi vuosityövoimakustannukseksi saatiin 54 900 euroa, kun vuosipalk-

kaan lisättiin työantajamaksut. Myöhemmissä kustannuslaskelmissa ei huomioitu kihla-

kunnanulosottomiehen palkkioita, koska osa kihlakunnanulosottomiesten palkkioista ker-

tyy muualta kuin maksuvelvoitteen täytäntöönpanoprosessista. Näin ollen tutkittavan pro-

sessin ulkopuolelta tulleiden palkkioiden suuruutta ei pystytty määrittelemään.  
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Kihlakunnanulosottomiehen työvoimakustannus per työtunti laskettiin tehollisten työtunti-

en avulla. Tuntityövoimakustannus laskettiin jakamalla vuosityövoimakustannus vuoden 

tehollisten työtuntien määrällä. Työvoimakustannukseksi tuntia kohden saatiin näin ollen 

37,1 euroa. Taulukkoon 10 on koottu yhteen tässä ja edellisessä luvussa esitetyt työvoima-

kustannuslaskentaa varten tarvittavat lukuarvot.  

 

Taulukko 10. Kustannuslaskennassa tarvittavat lukuarvot. 

 Yhteensä Erikoisperintätehtävissä 
Normaaleissa 

perintätehtävissä 

Kihlakunnanulosottomiesten 

lukumäärä 
618 48 570 

 

 
Keskimääräinen  

vuosipalkka 

Työantajamaksut 

(vuosipalkkaan 

lisää) 

Vuoden  

työvoimakustannus 

Kihlakunnanulosottomies 45 000€ +22% 54 900€ 

 

Tehdyn työajan osuus 

säännöllisestä  

vuosityöajasta 

Vuoden tehollisten 

työpäivien  

lukumäärä 

Vuoden tehollisten 

työtuntien  

lukumäärä 

Kihlakunnan-

ulosottomiehen 

 työvoimakustannus 

78,5% 204,1 1479,725 37,1€/tunti 

 

 

Toimintolaskenta aloitettiin taulukon 10 tietojen pohjalta. Ensimmäiseksi laskettiin jokai-

sen toiminnon osalta niiden tekemiseen käytetty vuosityöaika, eli kaikkien kihlakun-

nanulosottomiesten toimintoon käyttämä työaika yhteensä. Ensimmäiselle toimintoryhmäl-

le laskettiin kaikkien kihlakunnanulosottomiesten vuodessa käyttämä kokonaistyöaika ker-

tomalla kokonaismäärä yhden toiminnon tekemiseen kuluvalla keskimääräisellä työajalla. 

Toiselle toimintoryhmälle laskettiin aluksi kihlakunnanulosottomiehen käyttämä vuosityö-

aika, joka kerrottiin normaalissa perintätehtävissä olevien kihlakunnanulosottomiesten lu-

kumäärällä.  

 

Tehtyjen yksinkertaisten ulosottoselvitysten (vuoden 2014 tilastotietoihin perustuen) lu-

kumäärä kerrottiin esimerkiksi niiden tekemiseen arvioidulla työajalla. Perusselvityksen 

tekemiseen arvioitiin kuluvan työaikaa tunti per työpäivä. Vuoden kokonaistyöaika saatiin 

kertomalla työaika tehollisten työpäivien lukumäärällä, ja kertomalla saatu vuosityöaika 

570 kihlakunnanulosottomiehellä. 
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Jokaisen toiminnon kokonaisvuosityöaika kerrottiin kihlakunnanulosottomiehen tuntityö-

voimakustannuksella (37,1 eurolla), jotta toiminnon vuosityövoimakustannus saatiin selvil-

le. Kolme eniten vuosityövoimakustannuksia aiheuttavaa toimintoa olivat samat kuin mitkä 

kolme eniten työaikaa vievät toiminnot. Kuvasta 10 nähdään jokaisen toiminnon vuosityö-

voimakustannukset. Laskelmien perusteella velallisen yhteydenotto kihlakunnanulosotto-

miehelle aiheuttaa työvoimakustannuksia Ulosottolaitokselle noin 6,5 miljoonaa euroa 

vuodessa. Perusselvityksen tekeminen aiheuttaa työvoimakustannuksia noin 4,3 miljoonaa 

euroa, ja kolmanneksi eniten työvoimakustannuksia aiheutuu jatkoselvityksen tekemisen 

(yhteydenotto velalliseen) johdosta, noin 4,1 miljoonaa euroa. Yhteensä kaikkiin muodos-

tettuihin toimintoihin kohdistuu työvoimakustannuksia vuodessa noin 24,3 miljoonaa eu-

roa.  
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Kuvasta 11 nähdään toimintojen vuosityövoimakustannuskertymä. Viiteen ensimmäiseen 

toimintoon kohdistuu vuosityövoimakustannuksia yhteensä noin 18 miljoonaa euroa. Kus-

tannukset ovat noin kolme neljäsosaa toimintojen vuosityövoimakustannusten summasta. 

 

 

Kuva 11. Toimintojen vuosityövoimakustannusten kumulatiivinen kustannuskertymä. 

 

Kuvassa 12 nähdään toimintojen vuosityövoimakustannusten jakautuminen. Velallisen 

yhteydenottoihin vastaaminen -toimintoon kohdistuvien vuosityövoimakustannusten määrä 

on noin 27 prosenttia 24,3 miljoonasta eurosta. Perusselvityksen tekeminen -toimintoon 

kohdistuvien vuosityövoimakustannusten määrä on noin 18 prosenttia toimintojen koko-
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naistyövoimakustannuksista. Jatkoselvityksen tekeminen (yhteydenotto velalliseen) -

toiminto vie noin 17 prosentin osuuden toimintojen kokonaistyövoimakustannuksista. 

 

 

Kuva 12. Työvoimakustannusten jakautuminen prosentteina toimintojen kesken. 

6.4 Matriisityökalu prosessin työvoimakustannuslaskentaa varten 

Maksuvelvoitteen täytäntöönpanoprosessin toimintojen vuosityövoimakustannusten las-

keminen perustui oletukseen, että toimintojen tekijänä on kihlakunnanulosottomies. Ulos-

ottovirastoissa on kuitenkin toisistaan poikkeavia käytäntöjä, ja joitakin kihlakun-

nanulosottomiehen tekemäksi ajateltuja toimintoja on voitu siirtää joissakin Ulosottoviras-

toissa toimistohenkilöille. Ulosottoasian käsittelyn aikana tarvitaan mahdollisesti kihla-

kunnanvoudin asiantuntijuutta ulosmittausarvon määrittämisessä. Tietyn toiminnon teke-

miseen voi joskus myös kulua arvioitua työaikaa huomattavasti enemmän tai vähemmän 

aikaa.  

 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 

Velallisen yhteydenottoihin vastaaminen  
Perusselvityksen tekeminen 
Jatkoselvityksen tekeminen (yhteydenotto velalliseen) 
Irtaimen ja kiinteän omaisuuden ulosmittausarvon selvittäminen 
Toistuvaistulon ulosmittaus 
Ulosmittauksen seuranta 
Jatkoselvityksen tekeminen (tietojärjestelmän ulkopuolisten tietolähteiden käyttäminen) 
Toistuvaistulon vapaakuukausipyynnön käsitteleminen  
Laajan tai normaalin ulosottoselvityksen tekeminen 
Maksukiellon seuranta 
Maksusuunnitelman seuranta 
Varattomuus- tai varattomuus- ja/tai tuntemattomuusesteen toteaminen ja merkitseminen 
Maksusuunnitelman tekeminen 
Yksinkertaisen ulosottoselvityksen tekeminen 
Pankkitilien ja saatavien ulosmittaus 
Veronpalautuksen ulosmittaus 
Maksukiellon tekeminen 
Automaattisesti kerran kuukaudessa listautuvien vapaakuukausianomusten käsitteleminen 
Taulukkomaksuista vapautumispäätösten tekeminen ja seuranta 
Sivulliskuulemisen tekeminen 
Automaattisesti kerran kuukaudessa listautuvien varattomuustietojen tarkistaminen 
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Excel-taulukkolaskentaohjelmassa muodostettiin kustannuslaskentatyökalu. Sillä voidaan 

laskea muutosten vaikutusta työvoimakustannusten määrään tai tehdä erinäisiä vaihtoehto-

laskelmia. Laskentatyökalua on mahdollista käyttää pääasiassa kolmeen tarkoitukseen: 

1. Halutaan tietää ulosottoasian käsittelystä kertyneet työvoimakustannukset yhteensä 

tai toiminnoittain. 

2. Testataan toimintojen tekemiseen kuluvien työaikojen muuttumisen vaikutusta pro-

sessin kokonaistyövoimakustannukseen. 

3. Halutaan selvittää kokonaistyövoimakustannukset tekijöittäin tai yhteensä, jos esi-

merkiksi toimistohenkilö ja kihlakunnanvouti ovat avustaneet kihlakunnanulosottomiestä 

ulosottoasian käsittelyssä. 

 

Excel-taulukkolaskentaohjelmassa listattiin tutkittavaan prosessiin liittyviä kolmen tekijän 

toimintoja. Jokaisen tekijän kohdalle on mahdollista laittaa tietyn toiminnon tekemiseen 

kulunut työaika. Työkalu laskee yhteen jokaisen tekijän ajankäytön ja kertoo sen tekijän 

omalla työvoimakustannuksella. Tulokseksi saadaan ulosottoasian käsittelystä aiheutuneet 

kokonaistyövoimakustannukset. Taulukosta 11 nähdään työkalulla saatuja tuloksia.  

 

Taulukko 11. Kustannuslaskentatyökalulla saadut tulokset.  

Ulosottoasian käsittelystä aiheutuneet työvoimakustannukset 

 
Kihlakunnan- 

ulosottomies 

Toimisto-

henkilö 

Kihlakunnan- 

vouti 

Ulosottoasian käsittelyyn kuluneen ajan  

jakautuminen tekijöiden kesken, % 
52 % 18 % 30 % 

Toiminnon tekijän työvoimakustannus per minuutti 

(peruspalkka+työnantajamaksut), € 
0,62 0,37 0,99 

Ulosottoasian käsittelystä aiheutuneet  

työvoimakustannukset tekijöittäin 

(peruspalkka+työnantajamaksut), € 
21,0 4,5 19,8 

Ulosottoasian käsittelystä aiheutuneiden  

työvoimakustannusten jakautuminen  

tekijöiden kesken, % 
46 % 10 % 44 % 

Ulosottoasian käsittelystä aiheutuneet  

työvoimakustannukset yhteensä, € 
45 
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7 MAKSUVELVOITTEEN TÄYTÄNTÖÖNPANOPROSES-

SIN KUSTANNUSSÄÄSTÖMAHDOLLISUUDET 

 

Tässä luvussa pohditaan miten tutkittua prosessia voitaisiin kehittää ja miten kustannus-

säästöihin olisi mahdollista päästä. Luvussa 7.1 kuvataan mahdollisia kehittämis-, ja tehos-

tamiskohteita. Luvussa 7.2 esitellään kolme mahdollista vaihtoehtoa työvoimakustannusten 

alentamiseksi. Analyysien pohjana käytetään työssä laskettuja toimintojen vuosityövoima-

kustannuksia sekä vuosityöaikoja.  

 

7.1 Maksuvelvoitteen täytäntöönpanoprosessin laatua parantavat tekijät 

 

Selvitystyössä käytetään Ulosottolaitoksen tietojärjestelmää (Uljas) ja työryhmäohjelmis-

toa (Lotus Notes). Jatkoselvityksessä käytetään tarpeen mukaan muita tietolähteitä. Kihla-

kunnanulosottomiehiltä saatiin haastatteluiden aikana muun muassa tiedon saantiin liittyviä 

kehitysideoita. Niillä prosessin työtehtävien tekeminen saataisiin mahdollisesti tehok-

kaammaksi, ja selvitystyötä nopeammaksi. 

 

Selvitystyön alkuvaiheessa velallisen tietoja etsitään Ulosottolaitoksen tietojärjestelmästä. 

Yhtenä rutiinitoimenpiteenä tutkitaan velallisen pankkitilitietoja. Suurimmaksi osaksi 

pankkitilitietojen selvittäminen onnistuu Uljaksen kautta, mutta joidenkin pankkien osalta 

tehdään kyselyitä sähköpostitse. Tällaisia pankkeja ovat esimerkiksi Säästöpankki, Han-

delsbanken ja Samlink. Osuuspankilta saadaan myös yritystilin tietoja y-tunnuksella. Nor-

dealta vastaavien tietojen saaminen ei ole mahdollista. Toivottiin, että tulevaisuudessa 

edellä mainittuja pankkeja lisättäisiin Uljakseen sekä nykyisiä pankkitilikyselyitä laajen-

nettaisiin. Tietoja ei välttämättä tarvitse kysyä jokapäivä sähköpostitse, mutta vastausten 

saamiseen voi kulua joskus jopa viikkoja. Normaalisti Uljaksessa tehtyjen kyselyiden tu-

lokset saadaan seuraavana arkipäivänä. 

 

Pankkitilikyselyiden lisäksi selvitetään omaisuuden määrää muita tietorekistereitä tutki-

malla. Osa tiedoista saadaan Uljaksesta, mutta osa joudutaan etsimään muualta tietoverkos-

ta. Kihlakunnanulosottomiesten käyttämiä yleisimpiä tietojärjestelmän ulkopuolisia tieto-
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lähteitä ovat Kauppalehden yrityshaku ja Suomen Asiakastieto –sivusto. Tarpeen vaatiessa 

tilataan Kauppalehden yrityskiinnitystieto. Muita kihlakunnanulosottomiehien käyttämiä 

tietolähteitä ovat Postin, Trafin (ajoneuvotietojärjestelmä), KTJ:n (kiinteistötietojärjestel-

mä) ja Tullin kotisivut. Tullin verkkosivuilta saadaan ajoneuvojen hintatietoja, joita tarvi-

taan omaisuuden ulosmittausarvon arvioinnissa. Eläketurvakeskuksen (ETK) tietoja saa-

daan nykyisin vain kerran vuodessa, ja kysely joudutaan tekemään sähköpostitse. Edellä 

mainittuja tietolähteitä toivottiin tulevaisuudessa Uljakseen. Tietoja voitaisiin näin ollen 

kysyä oman tietojärjestelmän kautta kootusti, eikä niitä tarvitsisi etsiä yksitellen tietover-

kosta. 

 

Nykyisiin rekisteri-, ja pankkitilikyselyjen päivitysnopeuksiin toivottiin parannuksia. Har-

maan talouden velvoitteidenhoitoselvityksen saa käyttöönsä yleensä neljäksi viikoksi, 

minkä jälkeen selvitys joudutaan tilaamaan uudelleen. Normaalin ulosottoasian pankkitili-

tiedot eivät päivity itsekseen, joten niitä kysytään tarpeen vaatiessa rekisterikyselyjen kaut-

ta uudelleen. Nykytilanteessa on hyvä, että tietojärjestelmän kautta on mahdollista tehdä 

pankkitilikyselyitä. Yhden työpäivän viivettä vastausten saamisessa pidettiin tietyssä tilan-

teessa pitkänä. Maanantaina tulleet tiedot pohjautuvat edellisen viikon perjantaina tallen-

nettuihin tietoihin, minkä vuoksi perjantaina ei kannata lähettää pankkitilikyselyjä. Velalli-

nen on voinut viikonlopun aikana käyttää rahamääräistä omaisuuttaan, ja näin ollen maa-

nantaina vastaanotetut pankkitilitiedot eivät välttämättä pidä enää paikkaansa.  

 

Uljas-tietojärjestelmästä käsin tehdään muun muassa erilaisia tietorekisterikyselyjä ja 

ulosmittaustoimenpiteitä. Uljakseen on rakennettu työpinoja, joissa täytäntöönpantu ulos-

ottoasia siirtyy työpinosta toiseen, jos asiaa ei ole saatu käsiteltyä tiettyyn aikaan mennes-

sä. Kuvassa 13 nähdään Uljaksen työpinot. Ulosottomiehen työn alla –nimiseen työpinoon 

siirretään asioita sitä mukaan kun niille suoritetaan toimenpiteitä. 
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Kuva 13. Uljas-tietojärjestelmän työpinot. 

 

Nykyään perinnän jatkotoimet –työpinoon siirtyy ulosottoasioita kolme päivää maksukeho-

tuksen eräpäivän jälkeen. Kihlakunnanulosottomiesten mukaan kaikki pankit eivät välttä-

mättä ehdi käsitellä saatavia siihen mennessä. Osa asioista ehtii tulla työpinoon, vaikka 

velka paljastuu maksetuksi. Ehdotettiin, että odotettaisiin esimerkiksi viisi työpäivää ennen 

kuin asia siirretään työpinoon. Ulosottoasioiden ”häviäminen” perinnän jatkotoimet -

työpinosta jopa kahden viikon ajaksi herätti ihmetystä. Tänä aikana ulosottoasiaa ei pystytä 

käsittelemään. Ulosottoasia ilmestyy tauon jälkeen selvitystä vaativat velalliset –

työpinoon. (Haastattelut: kihlakunnanulosottomiehet. Etelä-Karjalan Ulosottovirasto. Maa-

liskuu 2015.)   

 

Velallinen voi lähettää perinnän keskeyttämiseen liittyviä vapaakuukausianomuksia. Ano-

muksien käsittely työllistää jonkun verran ja päätös niiden hyväksymisestä perustuu kihla-

kunnanulosottomiehen harkinnanvaraisuuteen. Velalliselle on annettava kaksi vapaakuu-

kautta lakiin perustuen, kun tulorajaulosmittaus on yhtäjaksoisesti jatkunut vuoden ajan. 

Kihlakunnanulosottomies voi harkinnanvaraisesti antaa kolmannen vapaakuukauden velal-

liselle, jos hän itse sitä pyytää. Hakijan suostumuksella vapaakuukausia voidaan myöntää 

enintään kuusi per vuosi hakemuksen raukeamatta (Ulosottokaari 4:53). Vapaakuukausien 

myöntämiseen liittyvä selvitystyö vie aikaa. Jokainen anomus tutkitaan tapauskohtaisesti ja 

7 pv täytäntöön-

panoon  

siirtymispäivästä 

 

3 pv eräpäivän 

jälkeen 60  

päivän ajan 

 

Yli 3kk täytän-

töönpanoon  

siirtymispäivästä  
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useat velalliset saattavat vuoden sisällä hakea moneen otteeseen vapaakuukausia samankal-

taisiin syihin vedoten. Selvitystyöhön liittyy myös esimerkiksi ostokuittien tutkiminen. 

Kihlakunnanulosottomiesten mielestä vapaakuukausia voisi myöntää automaattisesti kaksi 

per vuosi, jolloin anomusten määrä ja samalla selvitykseen käytettävä työaika vähenisi.  

 

Kerran kuukaudessa tulee automaattisesti lista velallisista, joille olisi mahdollista myöntää 

vapaakuukausia. Automatiikka saattaa laskea maksukertojen lukumäärän virheellisesti. 

Järjestelmä on mahdollisesti laskenut, että kyseessä on tilitettyjen palkkojen lukumäärä 

vuodessa, jos velalliselle on maksettu palkkaa 12 kertaa. Samalla automatiikka on laskenut 

tulojen olevan säännölliset. Tietojärjestelmä ehdottaa välillä myös maksuvapaata elinkei-

notulolle, ja sellaiset ehdotukset hylätään aina lakiin perustuen. Edellä mainittujen asioiden 

vuoksi listan ehdotuksista yleensä noin 80 prosenttia on ollut virheellisiä. Vapaakuukausi-

listan käsittelyyn menee keskimäärin noin puoli tuntia työaikaa, joskus jopa kauemmin.  

 

Uljakseen ja Lotus Notes -työryhmäohjelmistoon toivottiin uusia ominaisuuksia. Ulosmit-

tauksessa kohdistetaan yleensä velallisen palkasta saatua osuutta hakijalle. Työaikaa sääs-

tyisi, jos Uljakseen voisi rakentaa toiminnon, jota käyttämällä jako-osuudet määräytyisivät 

lain mukaan automaattisesti. Velan jakosuhde muuttuisi automaattisesti myös silloin, jos 

velalliselle tulisi lisää velkaa. Valtakunnanvoudinviraston mukaan muutosta valmistellaan, 

ja se voidaan toteuttaa sen jälkeen kun hakijarekisteri on saatu eheäksi.  

 

Asiakirjoja tulostetaan sekä arkistoidaan nykyään paperisina versioina kansioihin. Paperei-

den käsitteleminen vie työaikaa ja arkistoiminen hyllytilaa. Ulosottoasiassa voi olla paljon 

asianosaisia, minkä vuoksi ilmoitusten tekeminen, tulostaminen, kirjeiden valmisteleminen 

sekä päätösten arkistoiminen saattaa kestää jopa puoli tuntia. Asiakirjojen tallentaminen ja 

lähettäminen pelkästään sähköisesti olisi yksi kehittämisvaihtoehto. Rakenneuudistuksen 

asiakirjatuotannon ja arkistoinnin kehittämisprojektilla selvitetään ratkaisuja nykytilantee-

seen. 

 

Uljaksen ohjeita toivottiin selkeämmiksi tulevaisuudessa. Yleisesti koettiin, etteivät ohjeet 

auta tarpeeksi ongelmatilanteissa sekä Uljaksen käyttöönoton alkuvaiheessa. Ehdotettiin 

myös uutta tulonlähdettä. Hakijalle voitaisiin myydä lisäpalvelu, kuten esimerkiksi ulosot-
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toselvityksen tekeminen, jos ulosottoasia on tullut suppeana käsittelyyn. (Haastattelut: kih-

lakunnanulosottomiehet. Etelä-Karjalan Ulosottovirasto. Maaliskuu 2015.)   

7.2 Vaihtoehtoja työvoimakustannusten alentamiseksi 

Tässä luvussa tutkitaan miten laskettuja työvoimakustannuksia on mahdollista alentaa tie-

tyillä muutoksilla. Mahdolliset vaihtoehdot ovat:  

1. Palveluiden sähköistäminen ja toimintojen automatisointi. 

2. Työtehtävien uudelleenorganisointi työntekijältä toiselle. 

3. Työtehtävien keskittäminen. 

 

Sähköistämisellä tarkoitetaan pääasiassa asiointipalveluiden kehittämistä sekä sen tarjon-

nan laajentamista tietoverkossa. Toiminnon automatisoinnilla tarkoitetaan jonkin työnteki-

jän tekemän toiminnon siirtämistä kokonaan tai osaksi esimerkiksi Uljas-tietojärjestelmän 

automaattiseksi toiminnoksi.  

 

Työtehtävien uudelleenorganisoinnissa töitä organisoitaisiin uudelleen siten, että tiettyjen 

toimintojen tekijänä olisi kihlakunnanulosottomiehen sijaan suppeatutkintaiseen ulosottoon 

jatkossa erikoistuva virkamies.   

 

Yhtenä kehittämisvaihtoehtona selvitettiin toimintojen keskittämisen mahdollisuuksia. 

Keskittämisellä pyritään yleiseen Ulosottolaitoksen toiminnan tehostamiseen. Tiettyjä työ-

tehtäviä siirrettäisiin paikasta riippumatta tehtäväksi joko alueellisesti tai valtakunnallises-

ti. Tämä toteutettaisiin siirtämällä tiettyjä työtehtäviä Uljaksen työpinoon, josta työntekijä 

voisi ottaa sen tehtäväkseen. Keskittämisellä voitaisiin mahdollisesti tasata resursseja, vä-

hentää päällekkäistä työtä, edistää tasalaatuisuutta ja yhdenmukaisuutta (Ulosottotoimen 

rakenneuudistushanke 2015, s. 60).   
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7.2.1 Palveluiden sähköistäminen ja toimintojen automatisointi 

Tulevaisuudessa Ulosottolaitos tehostaa ulosottomenettelyään lisäten sähköisiä palvelui-

taan. Tietoverkkopalveluiden kehittämisen myötä tiedonsaanti paranee. Velallinen voi esi-

merkiksi maksaa velkojaan tai hakija voi katsoa asioille tehtyjä toimenpiteitä. Velallisten 

yhteydenotot kihlakunnanulosottomiehille mahdollisesti vähenevät. Velallisen yhteydenot-

toihin vastaaminen -toiminnosta syntyviä vuosityövoimakustannuksia olisi mahdollista 

alentaa noin 1,6 miljoonalla eurolla, jos vastaamiseen käytettävä työaika vähenisi vuodessa 

noin 25 prosenttia.  

 

Rakenneuudistushankkeen loppuraportissa on mainittu asioita, joita työryhmien jäsenet 

ovat ajatelleet tulevaisuudessa joko kokonaan tai osittain automatisoitaviksi. Tutkittua pro-

sessia koskien automatisoitaviksi ajateltuja toimintoja ovat maksukieltojen, maksusuunni-

telmien ja ulosmittausten seuranta. On myös todettu, että toistuvaistulon ulosmittauksessa 

esimerkiksi rahojen kohdennuksen automatisointia tulisi lisätä. (Ulosottotoimen rakenne-

uudistushanke 2015, s. 66-67.)  

 

Kuva 14. Toimintojen vuosityövoimakustannukset.  

 

Kuvassa 14 nähdään automatisoitaviksi ajatellut toiminnot, ja niiden vuosityövoimakus-

tannukset. Vuosityövoimakustannuksia olisi mahdollista alentaa jopa noin 3,4 miljoonaa 

euroa, mikäli kihlakunnanulosottomiehen nykyisin tekemät toiminnot automatisoitaisiin 

kokonaan. Ulosmittauksen, maksukiellon ja maksusuunnitelman seurannasta aiheutuneet 

vuosityövoimakustannukset ovat yhteensä noin 2,2 miljoonaa euroa.  

 -      
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Kuvassa 15 on laskettu toimintojen tekemiseen tarvittavien henkilötyövuosien määrät. 

Toimintojen henkilötyövuosien summa on noin 63. Henkilötyövuosien määrä on noin 39, 

jos summasta vähennetään toistuvaistulon ulosmittauksen tekemiseen tarvittavat henkilö-

työvuodet. Vapautuneita resursseja olisi mahdollista käyttää esimerkiksi muiden Ulosotto-

laitoksen työtehtävien tekemiseen. 

 

  

Kuva 15. Henkilötyövuosien määrät toiminnoittain. 

 

Toiminnon täysimittaista tai sen osittaista automatisointia tulisi jatkossa pohtia tarkemmin 

sekä Ulosottolaitoksen, että tietotekniikan asiantuntijoiden kesken. Rakenneuudistushank-

keen työryhmissä on todettu automatisoinnin lisäämistä vaiheissa, jotka eivät sisällä har-

kinnanvaraisuutta, ja joissa asianosaisten oikeusturva ei ole vaarassa. (Ulosottotoimen ra-

kenneuudistushanke 2015, s. 20-21). 

 

7.2.2 Työtehtävien uudelleenorganisointi 

Yhtenä esiinnousseena kehittämissuuntana oli työtehtävien siirtäminen kihlakunnanulosot-

tomiehiltä erikoistuville virkamiehille. Aikaisemmin tehdyn henkilöstökyselyn perusteella 

vastaukset siirrettävistä työtehtävistä vaihtelivat osaksi hyvin paljon. Asiakaspalvelu ja 

velallisten henkilökohtainen tapaaminen olivat muun muassa tehtäviä, joita ei pääasialli-

sesti katsottu voivan siirtää. Siirrettäviksi työtehtäviksi on ajateltu esimerkiksi ulosmitatta-

van omaisuuden etsintään liittyviä työtehtäviä, vapaakuukausipäätökset, veronpalautusten 

sekä pankkitilien ulosmittaukset. (Ulosottotoimen rakenneuudistushanke 2015, s. 58-59.) 

Työtehtävien siirto toiselle työntekijälle ei ole yksinkertaista: uusia työtehtäviä varten tar-

 -      
 2    
 4    
 6    
 8    

 10    
 12    
 14    
 16    
 18    
 20    
 22    
 24    
 26    

Toistuvaistulon ulosmittaus 
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vitaan perehdytystä, jotta työtehtäviä pystytään tekemään siirron jälkeen sujuvasti. Samalla 

tulee huomioida työntekijän työtehtävien vaatimustason nouseminen. Nousseesta vaati-

mustasosta on maksettava tehtävän edellyttämää korkeampaa palkkaa. 

 

Kuvassa 16 nähdään toimintojen vuosityövoimakustannusten muuttuminen henkilöstöra-

kenneuudistuksen jälkeen. Kuvassa vertaillaan nykytilannetta sekä tulevaisuuden tilannet-

ta, jossa toimintoja tekisi jatkossa suppeatutkintaiseen ulosottoon erikoistuva virkamies. 

Vertailuun on otettu mahdollisesti siirrettäväksi ajateltuja toimintoja. Laskelmissa tehtiin 

seuraavat oletukset: 

1. Suppeatutkintaiseen ulosottoon jatkossa erikoistuvan virkamiehen vuosikustannus 

on 45 000€.  

2. Erikoistuvan virkamiehen ja kihlakunnanulosottomiehen tehollisen vuosityöajan 

oletettiin olevan samansuuruinen.  

3. Työvoimakustannuslaskennassa ei huomioitu kihlakunnanulosottomiesten palkkioi-

ta.  

4. Erikoistuvan virkamiehen oletettiin tekevän toiminnot samassa työajassa kuin kih-

lakunnanulosottomies.  

 

Kuvasta 16 nähdään, että perusselvityksen tekeminen –toiminnon tekijämuutoksella olisi 

mahdollista vähentää noin 800 000 euroa vuosityövoimakustannuksia. Vähennys olisi vii-

teen muuhun toimintoon verrattuna selvästi kaikista suurin. Viiden muun toiminnon tekijän 

muuttuminen saattaisi alentaa vuosittaisia työvoimakustannuksia yhteensä noin 400 000 

euroa. Kaikkien kuuden toiminnon vuosityövoimakustannukset alenisivat mahdollisesti 

yhteensä noin 1,2 miljoonaa euroa.   
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7.2.3 Työtehtävien keskittäminen 

Rakenneuudistushankkeen loppuraportissa (2014) on mainittu työtehtävien keskittämisen 

lisäämisestä. Yleisesti ei ole kannatettu perintätyön laaja-alaista maantieteellistä keskittä-

mistä, vaan esimerkiksi työtehtävien siirtämistä alueellisiin työpinoihin. Henkilöstöpalaut-

teessa paikallistuntemus on mainittu tärkeäksi. Ulosottovirastojen sijaitseminen sopivan 

matkan päässä toisistaan on pidetty myös tärkeänä, jotteivät velallisten asiointimatkat 

muodostuisi liian pitkiksi. (Ulosottotoimen rakenneuudistushanke 2015.)  

 

Palveluprosessimäärittelyn yhteydessä (luvussa 2.1) esiteltiin Bichenon taulukko, jossa 

palveluprosessityyppejä jaoteltiin asiakkaan osallistumisen ja toistuvuuden mukaan. Tois-

tuvuustarkastelussa käytettiin palveluntuottajan näkökulmaa. Kuvassa 17 sovellettiin tätä 

mallia. Kuvan nelikentässä vaaka, eli x-akselilla on ulosottoasian asianosaisten henkilöiden 

(velallisen, hakijan tai sivullisen) osallistumisen mukaan jaoteltu toimintoja joko vasem-

malle tai oikealle. Korkealla osallistumisella tarkoitetaan sitä, että asianosainen osallistuu 

pääsääntöisesti toimintoon. Osallistuminen on myös toiminnon läpiviennin kannalta oleel-

lista. Vähäisellä osallistumisella tarkoitetaan, että asianosainen ei yleensä osallistu toimin-

non tekemiseen. Y-, eli pystyakselilla toiminnot on jaoteltu niiden henkilötyövuosien mu-

kaan. Henkilötyövuosien määrä luokiteltiin korkeaksi, jos se ylitti 15 henkilötyövuoden 

rajan.  

 

Laajan, normaalin tai yksinkertaisen ulosottoselvityksen, maksusuunnitelman tai sivullis-

kuulemisen tekeminen on luokiteltu toiminnoiksi, joissa asianosainen henkilö (pääasiassa 

velallinen) osallistuu yleensä toiminnon tekemiseen. Osallistumisella tarkoitetaan asian-

osaisen fyysistä läsnäoloa Ulosottovirastossa tai yhteydenottoa kihlakunnanulosottomie-

heen puhelimitse tai sähköpostitse. Näiden viiden toimintojen henkilötyövuodet ovat alhai-

set. Toimintojen henkilötyövuodet ovat yhteensä noin 23, mikä on noin 5 prosenttia kaik-

kien toimintojen henkilötyövuosien summasta. Sivulliskuulemisten ja laajojen tai normaa-

lien ulosottoselvitysten henkilötyövuodet ovat yhteensä noin 13. Rakenneuudistushank-

keen loppuraportissa (2015, s. 61) on mainittu, että laajatutkintaista perintää ei voitaisi 

keskittää maantieteellisesti yhteen tai muutamaan toimipaikkaan. Laajan, normaalin tai 

sivullisselvityksen tekemistä varten tarvitaan ulosottoasianosaisen henkilön paikallinen 

läsnäolo. 
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Kuva 17. Toimintojen luokittelu asianosaisten henkilöiden osallistumisen ja henkilötyö-

vuosien mukaan.  

 

Toinen ryhmä muodostuu toiminnoista, joiden henkilötyövuodet ovat yli 15. Niiden teke-

misessä asianosainen henkilö on harvoin mukana. Toiminnot muodostavat yhteensä noin 

43 prosenttia (yhteensä 189 henkilötyövuotta) kaikkien toimintojen henkilötyövuosien 

summasta. Keskittämisen lähtökohtana on resurssien tasaaminen, ja paikasta riippumatto-

mia työtehtävien mahdollinen siirtäminen tietojärjestelmän työpinoon. Lähtökohtia ajatel-

len tulisi pohtia olisiko tämän ryhmän toimintoja mahdollista keskittää.  

 

Kolmas toimintoryhmä sisältää kaksi toimintoa: velallisen yhteydenottoihin vastaaminen ja 

jatkoselvityksen tekeminen (yhteydenotto velalliseen). Toimintojen henkilötyövuosien 

kokonaismäärä on kuitenkin 193. Se vastaa noin 43 prosenttia kaikkien toimintojen henki-

lötyövuosien summasta. Toimintoja tehdään silloin, kun asianosainen (yleensä velallinen) 

osallistuu toiminnon tekemiseen. Toimintojen tekemiseen kuluu vuositasolla paljon työ-

aikaa, ja asiakaspalvelua tehdään joko puhelimitse tai sähköpostitse. Näitä toimintoja voi-
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daan tehdä siis paikasta riippumatta. Ajatellen keskittämiskriteereitä, toimintojen keskittä-

mistä tulisi jatkossa pohtia. Asiakaspalvelu mainitaan rakenneuudistushankkeen loppura-

portissa (2015, s. 56-57) vaativimpien työtehtävien osalta harkintavaltaa ja syvempää asi-

antuntijuutta edellyttäväksi. Toimintojen tekeminen ei ole rutiiniluontoista. 

 

Neljäs ryhmä muodostuu yhdeksästä toiminnosta, joiden henkilötyövuosien summa on 

noin 39. Tämä tarkoittaa noin 9 prosenttia tutkittujen toimintojen henkilötyövuosien koko-

naismäärästä. Toiminnot eivät laskennallisesti vie vuodessa paljon työaikaa, jos työtehtäviä 

tulee tasaisesti läpi vuoden. Toimintoja ei tulisi ensisijassa keskittää henkilötyövuosien 

perusteella, vaikkakin ulosottoasian asianosaisen henkilön paikallinen läsnäolo ei ole 

yleensä tarpeen toiminnon tekemisen aikana. Toimintojen henkilötyövuosien määrät ovat 

työkuorman tasaamista ajatellen alhaisia (alle 15 henkilötyövuotta).  

 

Veronpalautuksen ulosmittaus poikkeaa muista tämän ryhmän toiminnoista. Veronpalau-

tusten ulosmittauksia voidaan tehdä kihlakunnanulosottomiesten mukaan jopa pari päivää, 

kun velalliset saavat veronpalautuksia vuoden lopulla. Muuna aikana tehdään vähän ve-

ronpalautusten ulosmittauksia, ja ne koskevat pääasiassa yritysvelallisia. Yritysvelalliset 

voivat saada veronpalautuksia ympäri vuoden. (Haastattelut: kihlakunnanulosottomiehet. 

Etelä-Karjalan Ulosottovirasto. Maaliskuu 2015.)   
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8 TULOKSET JA NIIDEN ARVIOINTI 

 

Tässä luvussa esitetään työn keskeiset tulokset: prosessin toimintojen vuosityövoimakus-

tannukset, sekä vaihtoehtoisilla muutoksilla saatavat teoreettiset työvoimakustannusvähen-

nykset. Lisäksi luvussa arvioidaan kustannusvähennyksiä sekä pohditaan mitkä asiat mah-

dollisesti vaikuttavat tuloksiin. Lopuksi esitetään suosituksia siitä, miten jatkossa tulisi 

edetä ja mitä selvittää lisää kustannussäästöihin pääsemiseksi.   

8.1 Työn keskeiset tulokset 

Työn alussa laadittiin Ulosottolaitoksen merkittävämmästä ydinprosessista osaprosessiku-

vauksia. Kuvauksia hyödyntäen muodostettiin ydinprosessista yleisimpiä toimintoja, eli 

toiminnan perusyksiköitä. Toimintoja syntyi yhteensä 21 kappaletta. Työssä laskettiin jo-

kaisen toiminnon vuosityövoimakustannukset. Laskentaa varten selvitettiin muun muassa 

toimintojen vuosityöajat, kihlakunnanulosottomiehen vuosityövoimakustannus sekä täytän-

töönpanoprosessiin osallistuvien kihlakunnanulosottomiesten lukumäärä. Toimintojen vuo-

sityövoimakustannusten summaksi saatiin noin 24,3 miljoonaa euroa.  

 

Eniten vuosityövoimakustannuksia syntyy kolmesta toiminnosta: Velallisen yhteydenottoi-

hin vastaamisesta ja perusselvityksen sekä jatkoselvityksen tekemisestä. Ensimmäisen toi-

minnon vuosityövoimakustannukseksi saatiin noin 6,5 miljoonaa euroa, toisen noin 4,3 

miljoonaa euroa sekä kolmannen noin 4,1 miljoonaa euroa. Näiden kolmen toiminnon vuo-

sityövoimakustannusten summa on noin 14,9 miljoonaa euroa, joka on noin 61 prosenttia 

kaikkien toimintojen vuosityövoimakustannusten summasta.  

 

Lisäksi työssä tutkittiin miten prosessia voisi kehittää, jotta selvitystyötä sujuvoituisi ja 

ulosottoasian käsittely nopeutuisi. Uljakseen toivottiin lisättävän esimerkiksi joitakin tieto-

lähteitä ja pankkeja. Nykyiseen tietojärjestelmään toivottiin korjauksia, laajennuksia sekä 

asiakirjojen digitalisointia. Työssä tutkittiin myös vuosityövoimakustannusten muuttumista 

palveluiden sähköistämisen lisäämisen, toimintojen automatisoinnin ja töiden uudelleenor-

ganisoinnin näkökulmasta. Lisäksi tarkasteltiin toimintoja, joita voitaisiin keskittää joko 

alueellisesti tai maanlaajuisesti.  
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Velallisen yhteydenottoihin vastaaminen -toiminnon vuosityövoimakustannuksia olisi 

mahdollista vähentää noin 1,6 miljoonaa euroa. Kustannusvähennyksessä on oletettu pal-

veluiden sähköistämisen lisääntyvän ja velallisten yhteydenottoihin vastaamiseen tarvitta-

van vuosityöajan vähenevän 25 prosentilla. Tämä tarkoittaisi mahdollisesti noin 30 henki-

lötyövuoden vapautumista tutkittavan prosessin tai muiden prosessien työtehtävien tekemi-

seen.  

 

Toimintojen automatisointia tarkasteltiin neljän toiminnon osalta. Nämä neljä toimintoa 

olivat maksukiellon, ulosmittauksen ja maksusuunnitelman seuranta sekä toistuvaistulon 

ulosmittaus. Kyseisten toimintojen automatisointi kokonaan tietojärjestelmässä voisi vapa-

uttaa laskelmien mukaan resursseja noin 63 henkilötyövuoden verran. Prosessiin kohdistu-

via vuosityövoimakustannuksia olisi mahdollista vähentää jopa noin 3,4 miljoonaa euroa.  

 

Vuosityövoimakustannusten muuttumista tarkasteltiin myös töiden uudelleenorganisoinnin 

näkökulmasta. Toiminnon tekijän muuttumista tarkasteltiin näiden kuuden toiminnon osal-

ta: 

1. Perusselvityksen tekeminen 

2. Jatkoselvityksen tekeminen (tietojärjestelmän ulkopuolisten tietolähteiden käyttäminen) 

3. Toistuvaistulon vapaakuukausipyynnön käsitteleminen 

4. Pankkitilien ja saatavien ulosmittaus 

5. Taulukkomaksuista vapautumispäätösten tekeminen ja seuranta 

6. Automaattisesti kerran kuukaudessa listautuvien varattomuustietojen tarkistaminen 

 

Työvoimakustannuksia olisi mahdollista alentaa vuodessa noin 1,2 miljoonaa euroa, jos 

kuuden toiminnon tekeminen uudelleenorganisoitaisiin siten, että jatkossa toimintoja tekisi 

suppeatutkintaiseen ulosottoon erikoistuva virkamies. Merkittävin muutos tapahtuisi perus-

selvityksen tekeminen –toiminnon osalta, koska sen vuosityövoimakustannuksia olisi 

mahdollista vähentää noin 800 000 euroa. Tämä olisi noin kaksi kolmasosaa 1,2 miljoonas-

ta eurosta.  
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Esitetyillä kehittämistoimenpiteillä olisi mahdollista alentaa vuosityövoimakustannuksia 

yhteensä jopa noin 6,2 miljoonaa euroa. Lukuun sisältyy velallisen yhteydenottojen määrän 

vähentyminen, tiettyjen toimintojen automatisointi kokonaan ja töiden uudelleenorgani-

soinnista saatavat kustannusvähennykset. Työvoimakustannusvähennykset ovat noin 26 

prosenttia kaikkien toimintojen vuosityövoimakustannusten summasta.  

 

Lopuksi tutkittiin keskitettäviä toimintoja. Tarkastelussa huomioitiin työkuorman tasaami-

nen ja toimintojen tekeminen paikasta riippumatta. Ensimmäiseksi toiminnot ryhmiteltiin 

henkilötyövuosien mukaan. Toiseksi toiminnot luokiteltiin ulosottoasian asianosainen hen-

kilön osallistumisen mukaan. Kriteereiden perusteella selvitettiin toimintoja, joiden keskit-

tämistä tulisi ensisijassa harkita. Toiminnot ovat: 

1. Velallisen yhteydenottoihin vastaaminen (118 HTV) 

2. Perusselvityksen tekeminen (78 HTV) 

3. Jatkoselvityksen tekeminen (yhteydenotto velalliseen) (74 HTV) 

4. Irtaimen ja kiinteän omaisuuden ulosmittausarvon selvittäminen (31 HTV) 

5. Toistuvaistulon ulosmittaus (23 HTV) 

6. Ulosmittauksen seuranta (20 HTV) 

7. Jatkoselvityksen tekeminen (tietojärjestelmän ulkopuolisten tietolähteiden käyttä-

minen) (20 HTV) 

8. Toistuvaistulon vapaakuukausipyynnön käsitteleminen (16 HTV) 

 

Asianosaisen henkilön paikallista läsnäoloa vaativien toimintojen tekemiseen tarvitaan 

resursseja noin 13 henkilötyövuotta. Nämä toiminnot olivat laajan tai normaalin ulosot-

toselvityksen ja sivulliskuulemisen tekeminen.  

8.2 Tulosten arviointi 

Nykytilanteessa voidaan vain arvioida sähköisten palveluiden tarjonnan laajentumisen ja 

saatavuusajan pidentymisen vaikutuksia velallisten yhteydenottojen määrään. Tällä hetkel-

lä todettiin, että 25 prosentin vähennys yhteydenottoihin vastaamiseen tarvittavaan vuosi-

työaikaan on realistinen. Toiminnon vuosittaisia työvoimakustannuksia olisi mahdollista 

alentaa jopa 600 000 euroa, vaikka yhteydenottoihin tarvittava työaika vähenisi vain 10 
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prosenttia. Laskelmissa on myös oletettu, että neljä toimintoa automatisoitaisiin kokonaan. 

Nykytilanteen perusteella se ei olisi mahdollista.  

 

Suppeatutkintaiseen ulosottoon erikoistuvan virkamiehen vuosikustannuksena käytettiin 

arviota. Oletettiin erikoistuvan virkamiehen ja kihlakunnanulosottomiehen keskimääräisen 

viikkotyöajan olevan samansuuruinen. Erikoistuvan virkamiehen henkilökustannus, työ-

aika sekä osaamistarve tarkentuvat tulevaisuudessa, jos uusi virka otetaan käyttöön. Toi-

mintojen tekijän muuttumisesta saadaan maksimaalinen työvoimakustannusvähennys, jos 

toiminnon tekijä pysyy koko ajan samana. Näin ollen työtehtäviä ei tehdä päällekkäin.  

 

Keskittämisen vaikutuksia työvoimakustannuksiin on laskennallisesti hankala arvioida. 

Vasta pilotoinnilla havaitaan, kuinka tiettyjen toimintojen keskittäminen tasaa työkuormaa, 

tehostaa toimintaa ja vapauttaa resursseja muiden työtehtävien tekemiseen.  

 

Toimintojen vuosityöajat ja vuosityövoimakustannukset laskettiin työaika-arvioiden poh-

jalta. Luvussa 3 mainittiin, että aikaperusteisen toimintolaskentamenetelmällä saadut tulok-

set ovat strategisten päätösten tukena. Ne antavat myös karkean arvion työn tekemiseen 

tarvittavista resursseista. Menetelmää on jatkossa helppo päivittää prosessissa tai resurssi-

kustannuksissa tapahtuneiden muutosten jälkeen.  

8.3 Suositukset ja jatkotoimenpiteet 

Jatkossa tulisi selvittää parantavatko yleiset kehittämisideat tutkitun prosessin tehokkuutta, 

ovatko muutokset kalliita ja voidaanko niitä ylipäätään toteuttaa. Tulisi myös tutkia ovatko 

tarkasteltujen vaihtoehtojen esitetyt työvoimakustannusvähennykset mahdollisia täysimää-

räisinä.  

 

Vaihtoehtoisilla muutoksilla työvoimakustannuksia olisi mahdollista alentaa yhteensä jopa 

noin 6,2 miljoonaa euroa, jos muutokset voidaan toteuttaa kokonaisuudessaan. Jokaisen 

kolmen vaihtoehdon kohdalta tulisi tutkia niistä syntyvät kustannukset, niin suunnittelu-, 

rakennus-, kuin ylläpitovaiheissa. Lisäksi jokaisen vaihtoehdon kohdalta tulisi selvittää 

käytännön toteuttamismahdollisuudet ja niiden sisältämät haasteet. Tietotekniikan ja Ulos-
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ottolaitoksen asiantuntijoiden kesken tulisi esimerkiksi selvittää kuinka suuri osa neljästä 

toiminnosta on mahdollista automatisoida. Töiden uudelleenorganisoinnin osalta tulisi 

aluksi selvittää voidaanko esitetyt toiminnot siirtää erikoistuvalle virkamiehelle. Tämän 

jälkeen tulisi tutkia työhön perehdyttämisen ja lisäkoulutuksen tarve, jotta uusia työtehtä-

viä pystyttäisiin tekemään muutoksen jälkeen sujuvasti. Keskitettäviksi sopivat toiminnot 

sekä keskittämisen vaatimat tietojärjestelmämuutokset tulisi tutkia. Kustannusanalyysien, 

toteuttamismahdollisuuksien sekä haasteiden selvittämisen jälkeen nähdään kehittämistoi-

menpiteillä saatavat lopulliset kustannussäästöt. 

 

Tutkitun prosessin toimintojen vuosityövoimakustannusten summa on Ulosottolaitoksen 

toimintakertomuksessa (2015, s. 26) mainituista henkilökustannuksista noin 30 prosenttia. 

Loput 70 prosenttia, eli noin 57,1 miljoonaa euroa voidaan kohdistaa tutkimuksen ulko-

puolisiin prosesseihin. Työn ulkopuolelle jääneet prosessit ovat vireilletulo ja kirjaamis-, 

myynti-, ja erikoisprosessit, sekä erikoisperintä. Näitä prosesseja olisi mahdollista tutkia 

lisää. Tutkimukset voisivat liittyä siihen, miten prosesseja pystyttäisiin kehittämään nope-

ammiksi ja tehokkaammiksi; mitä prosessin työtehtäviä voitaisiin uudelleenorganisoida, 

keskittää tai automatisoida. 

 

Muut kuin henkilökustannukset (muun muassa vuokra-, ja IT-menot) näkyvät taulukossa 

12. Taulukossa on eritelty Ulosottolaitoksen toimintakertomuksessa (2015, s. 25-27) mai-

nittuja toimintamenoja, jotka muodostivat vuonna 2014 noin 18,7 miljoonan euron me-

noerän. Taulukossa 13 on suhteutettu nämä kustannukset keskenään. Taulukosta nähdään, 

että vuokrat vievät noin 42 prosentin osuuden toimintamenoista. Jos mukaan lasketaan IT-

menot, muodostavat ne kolme neljäsosaa (75 prosenttia) toimintamenoista. Vuokrien ja IT-

menojen kokonaiskustannusten määrä oli vuonna 2014 noin 13,8 miljoonaa euroa. 
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Taulukko 12. Muut menolajit ja niiden määrät (1000€) vuonna 2014 (Ulosottolaitoksen 

toimintakertomus 2015, s. 25-27). 

 

Taulukko 13. Vuosikustannusten jakautuminen menolajien kesken (Ulosottolaitoksen toi-

mintakertomus 2014, s. 25-27). 

 

Vaadittuihin täysimääräisiin kustannussäästöihin pääsemiseksi on tutkittava edellä mainit-

tujen muiden prosessien sekä toimintamenojen kustannussäästömahdollisuuksia. On lasket-

tu ja arvioitu, että sähköisten palveluiden lisääminen vähentäisi muun muassa postimaksu-

jen määrää tulevaisuudessa. Vuokramenot ovat vuositasolla suuret verrattuna muihin me-

noihin, joten voitaisiin tutkia onko tiloja mahdollista pienentää tai siirtää halvemmille 

vuokra-alueille.  
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9 YHTEENVETO 

 

Tässä diplomityössä tutkittiin Ulosottolaitoksen maksuvelvoitteen täytäntöönpanoprosessin 

kustannussäästömahdollisuuksia. Tulevina vuosina hallinnonalan säästövelvoitteet vaikutta-

vat Ulosottolaitoksen toimintaan niin, että sen menoja on sopeutettava vähäisempiin mää-

rärahoihin. Työn alussa selvitettiin ydinprosessiin sisältyvät työtehtävät. Tätä varten tehtiin 

prosessista osaprosessikuvauksia. Kustannuslaskentaa ajatellen päädyttiin käyttämään ai-

kaperusteista toimintolaskentamenetelmää. Haastatteluita ja tutkimusmateriaalia hyödyntä-

en prosessista muodostettiin yleisimpiä toimintoja sekä tutkittiin niiden vuosityövoimakus-

tannuksia. Tutkimuksissa selvisi, että 21 toiminnon vuosityövoimakustannukset ovat yh-

teensä noin 24,3 miljoonaa euroa. Summasta noin 61 prosenttia muodostuu kolmesta eni-

ten vuosityövoimakustannuksia aiheuttavasta toiminnosta. 

 

Vuosityövoimakustannusten muuttumista tarkasteltiin kolmen vaihtoehdon kautta: palve-

luiden sähköistämisen ja toimintojen automatisoinnin, töiden uudelleenorganisoinnin sekä 

keskittämisen näkökulmasta. Työvoimakustannuksia olisi mahdollista vähentää vuodessa 

noin 1,6 miljoonaa euroa, jos palveluiden digitalisoinnin myötä velallisen yhteydenottoihin 

vastaamiseen tarvittava vuosityöajan summa alenisi 25 prosentilla. Neljän toiminnon täys-

automatisoinnilla olisi mahdollista alentaa vuosityövoimakustannuksia noin 3,4 miljoonaa 

euroa. Kuuden toiminnon tekijän muuttumisella olisi mahdollista alentaa prosessiin koh-

distuvia työvoimakustannuksia noin 1,2 miljoonaa euroa. Työssä tutkittiin myös mahdolli-

sesti keskitettäviksi ajateltavia toimintoja.  

 

Teoriassa vuosityövoimakustannuksia olisi mahdollista vähentää edellä mainittujen muu-

tosten myötä noin 6,2 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaisi noin 26 prosenttia 21 toiminnon 

vuosityövoimakustannusten summasta. Jokaisen työvoimakustannuksia mahdollisesti vä-

hentävän vaihtoehdon kohdalla tulisi aluksi tutkia niiden muutoksista syntyvät kustannuk-

set suunnittelu-, rakennus-, ja ylläpitovaiheissa. Lisäksi jokaisen vaihtoehdon kohdalla 

tulisi selvittää käytännön toteuttamismahdollisuudet ja niiden sisältämät haasteet. Muutok-

sia toteutettaessa on huolehdittava, ettei Ulosottolaitoksen laatu, tuottavuus ja vaikuttavuus 

kärsi.  
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Liite 1. Pääprosessin jakautuminen aliprosesseihin (Mukailtu: Sharp et al. 2009,  s. 54). 
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Liite 2. Täytäntöönpanon alkuvaiheet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Liite 3. Perusselvitys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Liite 4. Jatkoselvitys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Liite 5. Ulosottoselvitys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Liite 6. Rahamääräisen omaisuuden ulosmittaus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Liite 7. Maksuvelvoitteen täytäntöönpanoon menneen ulosottoasian virtauskaavio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Liite 8. Muodostetut toiminnot, niiden sisältö sekä toimintojen aika-arviot. 

Toiminto Toimintoon liittyvät huomiot 

Toimintojen aika-arviot ja 

vuoden kokonaistyöaika 

(kihlakunnanulosottomiestä  

kohden) 

Automaattisesti kerran 

kuukaudessa listautuvien  

vapaakuukausianomusten 

käsitteleminen 

- Tietojärjestelmä automaattisesti 

kerää listan henkilöistä, joille se 

ehdottaa vapaakuukausien myön-

tämistä 

- Listan tarkasteleminen ja ehdo-

tusten hylkääminen tai vapaakuu-

kausien myöntäminen 

- Arvioitu  paljon toiminnon teke-

miseen, eli listan tarkasteluun, 

kuluu keskimäärin aikaa (noin 30 

minuuttia per kuukausi) 

-  Laskettiin vuodessa  toimintoon 

kuluva työaika yhteensä kertomal-

la vuosityöaika kihlakunnanulosot-

tomiesten määrällä (570 työnteki-

jää) 

Automaattisesti kerran 

kuukaudessa listautuvien 

varattomuustietojen  

tarkistaminen 

- Tietojärjestelmä listaa kerran 

kuukaudessa varattomuustiedot 

- Tarkistetaan tiedot ja tehdään 

tarvittaessa muutoksia 

- Arvioitu  paljon yhden toiminnon 

tekemiseen kuluu keskimäärin 

aikaa (noin 15 minuuttia per kuu-

kausi) 

-   Laskettiin vuodessa  toimintoon 

kuluva työaika yhteensä kertomal-

la vuosityöaika kihlakunnanulosot-

tomiesten määrällä (570 työnteki-

jää) 

Irtaimen ja kiinteän 

omaisuuden 

ulosmittausarvon 

selvittäminen 

- Velallisen ei-rahamääräisen 

omaisuuden ulosmittausarvon 

tutkiminen tietolähteitä hyödyntä-

mällä 

- Arvioitu paljon toiminnon teke-

miseen kuluu työviikossa aikaa 

(noin kaksi tuntia per työviikko) 

-  Laskettiin vuodessa  toimintoon 

kuluva työaika yhteensä kertomal-

la vuosityöaika kihlakunnanulosot-

tomiesten määrällä (570 työnteki-

jää) 

Jatkoselvityksen 

tekeminen (yhteydenotto 

velalliseen) 

- Normaalin ulosottoasian jatkokä-

sittely 

- Lisätietojen selvittämistä ottamal-

la yhteyttä velalliseen joko puhe-

limitse tai sähköpostilla 

- Arvioitu paljon toiminnon teke-

miseen kuluu työpäivässä aikaa 

(noin yksi tunti per työpäivä) 

-  Laskettiin vuodessa  toimintoon 

kuluva työaika yhteensä kertomal-

la vuosityöaika kihlakunnanulosot-

tomiesten määrällä (570 työnteki-



 

 

jää) 

Jatkoselvityksen 

tekeminen (tietojärjestel-

män ulkopuolisten tieto-

lähteiden käyttäminen) 

- Selvitetään osoite-, ja puhelintie-

toja esimerkiksi Fonectan tai 

Googlen avulla. 

- Tehdään tiedusteluja Uljaksen 

ulkopuolella oleviin rekistereihin 

(muun muassa kiinteistö-, tai ajo-

neuvojärjestelmät) 

- Arvioitu  paljon toiminnon teke-

miseen kuluu työpäivässä aikaa 

(noin 15 minuuttia per työpäivä) 

-  Laskettiin vuodessa  toimintoon 

kuluva työaika yhteensä kertomal-

la vuosityöaika kihlakunnanulosot-

tomiesten määrällä (570 työnteki-

jää) 

Laajan tai normaalin 

ulosottoselvityksen 

tekeminen 

- Ulosottoselvityspohjan laatimi-

nen Notes-järjestelmässä 

- Velallisen kutsuminen ulosot-

toselvitykseen 

- Velallisen kuuleminen paikan-

päällä Ulosottovirastossa 

- Ulosottoselvityspöytäkirjan te-

keminen 

- Arvioitu  paljon yhden toiminnon 

tekemiseen kuluu keskimäärin 

aikaa (noin 2,5 tuntia per toiminto) 

- Vuoden 2014 tilastotietojen mu-

kaan yhteensä 6410 kpl 

- Kerrottiin kappalemäärä yhden 

toiminnon tekemiseen kuluvalla 

keskimääräisellä ajalla 

Maksukiellon seuranta 

- Voimassaolevan maksukiellon 

tietojen muuttaminen tai sen päät-

täminen 

- Seurataan ja tarkistetaan noudat-

taako saaja maksukieltomääräystä 

- Arvioitu  paljon toiminnon teke-

miseen kuluu työviikossa aikaa 

(noin  40 minuuttia per työviikko) 

- Laskettiin vuodessa  toimintoon 

kuluva työaika yhteensä kertomal-

la vuosityöaika kihlakunnanulosot-

tomiesten määrällä (570 työnteki-

jää) 

Maksukiellon tekeminen 

 

 

- Palkan ulosmittauksessa ulosot-

tomies lähettää velallisen työnanta-

jalle maksukiellon 

- Arvioitu  paljon yhden toiminnon 

tekemiseen kuluu keskimäärin 

aikaa (noin 1,5 minuuttia per toi-

minto) 

- Vuoden 2014 tilastotietojen mu-

kaan yhteensä 161798 kpl 

- Kerrottiin kappalemäärä yhden 

toiminnon tekemiseen kuluvalla 

keskimääräisellä ajalla 



 

 

Maksusuunnitelman 

seuranta 

- Voimassaoleviin maksusuunni-

telmiin liittyvien muutosten teke-

minen, kuten muun muassa niiden 

päättäminen tai vapaakuukausipää-

tösten huomiointi 

- Seurataan noudattaako velallinen 

suunnitelmaa vai laiminlyökö hän 

sitä 

- Arvioitu  paljon toiminnon teke-

miseen kuluu työviikossa aikaa 

(noin  35 minuuttia per työviikko) 

-  Laskettiin vuodessa  toimintoon 

kuluva työaika yhteensä kertomal-

la vuosityöaika kihlakunnanulosot-

tomiesten määrällä (570 työnteki-

jää) 

Maksusuunnitelman 

tekeminen 

- Tehdään kirjallinen maksusuun-

nitelma velalliselle. Tähän kuuluu 

myös tarvittavat yhteydenotot 

velallisen kanssa 

- Arvioitu  paljon yhden toiminnon 

tekemiseen kuluu keskimäärin 

aikaa (noin 20 minuuttia per toi-

minto) 

- Vuoden 2014 tilastotietojen mu-

kaan yhteensä 25693 kpl 

- Kerrottiin kappalemäärä yhden 

toiminnon tekemiseen kuluvalla 

keskimääräisellä ajalla 

Pankkitilien ja saatavien 

ulosmittaus 

- Sisältää varojen jakamisen ulos-

ottoasioille 

- Arvioitu  paljon yhden toiminnon 

tekemiseen kuluu keskimäärin 

aikaa (noin viisi minuuttia) 

- Vuoden 2014 tilastotietojen mu-

kaan tilityskertoja tehtiin yhteensä 

54156 kpl 

- Kerrottiin kappalemäärä yhden 

toiminnon tekemiseen kuluvalla 

keskimääräisellä ajalla 

Perusselvityksen 

tekeminen 

- Perustietojen tutkiminen ja pank-

kitilitietojen sekä rekisterikyselyi-

den tekeminen Uljaksessa 

- Mahdollisesti sähköpostitse teh-

tävät pankkitili-, tai muut lisätieto-

kyselyt 

- Arvioitu  paljon toiminnon teke-

miseen kuluu työpäivässä aikaa 

(noin yksi tunti per työpäivä) 

-  Laskettiin vuodessa  toimintoon 

kuluva työaika yhteensä kertomal-

la vuosityöaika kihlakunnanulosot-

tomiesten määrällä (570 työnteki-

jää) 

Sivulliskuulemisen 

tekeminen 

- Velallisen ulosottoasiaan liittyvää 

tietojen selvittämistä sivullisilta. 

- Oletettu käsittävän samanlaiset 

toimenpiteet kuin normaalin tai 

- Arvioitu  paljon yhden toiminnon 

tekemiseen kuluu keskimäärin 

aikaa (noin  2,5 tuntia per toimin-

to) 



 

 

laajan ulosottoselvityksen tekemi-

sessä 

- Selvityspohjan laatiminen, sivul-

lisen kutsuminen Ulosottoviras-

toon, sivulliskuuleminen ja pöytä-

kirjan kirjoittaminen. 

- Vuoden 2014 tilastotietojen mu-

kaan tehtiin yhteensä 923 kpl 

- Kerrottiin kappalemäärä yhden 

toiminnon tekemiseen kuluvalla 

keskimääräisellä ajalla 

Taulukkomaksuista 

vapautumispäätösten 

tekeminen ja seuranta 

- Tutkitaan ja päätetään jätetäänkö 

taulukkomaksu perimättä velalli-

selta,  jos esimerkiksi  maksun 

periminen olisi kohtuutonta tai 

velallinen on suorittanut huomatta-

van määrän taulukkomaksuja ker-

tymään nähden. 

- Arvioitu  paljon toiminnon teke-

miseen, eli listan tarkasteluun 

kuluu keskimäärin aikaa (noin  30 

minuuttia per kuukausi) 

-  Laskettiin vuodessa  toimintoon 

kuluva työaika yhteensä kertomal-

la vuosityöaika kihlakunnanulosot-

tomiesten määrällä (570 työnteki-

jää) 

Toistuvaistulon 

ulosmittaus 

(palkka-, eläke-, ja elin-

keinotulo) 

- Sisältää ulosmitattavan määrän 

laskemisen tulopohjasta sekä suo-

jaosuuden laskemisen. 

- Arvioitu paljon yhden toiminnon 

tekemiseen kuluu keskimäärin 

aikaa (noin viisi minuuttia per 

toiminto) 

- Vuoden 2014 tilastotietojen mu-

kaan tehtiin yhteensä 415702 kpl 

- Kerrottiin kappalemäärä yhden 

toiminnon tekemiseen kuluvalla 

keskimääräisellä ajalla 

Toistuvaistulon 

vapaakuukausipyynnön 

käsitteleminen 

- Velallinen lähettää ulosmittauk-

seen liittyvän vapaakuukau-

sianomuksen sähköisesti tai manu-

aalisesti ja tutkitaan onko velalli-

nen oikeutettu saamaan vapaakuu-

kausia. 

- Arvioitu  paljon toiminnon teke-

miseen kuluu työviikossa aikaa 

(noin yksi tunti per työviikko) 

-  Laskettiin vuodessa  toimintoon 

kuluva työaika yhteensä kertomal-

la vuosityöaika kihlakunnanulosot-

tomiesten määrällä (570 työnteki-

jää) 

Ulosmittauksen seuranta 

- Muutosten tekeminen ulosmitta-

uksessa oleviin ulosottoasioihin, 

muun muassa ennenaikainen ulos-

mittauksen päättäminen tai perittä-

vän rahasumman muuttaminen. 

- Arvioitu  paljon toiminnon teke-

miseen kuluu työviikossa aikaa 

(noin 1,25 tuntia per työviikko) 

-  Laskettiin vuodessa  toimintoon 

kuluva työaika yhteensä kertomal-

la vuosityöaika kihlakunnanulosot-



 

 

 

 

tomiesten määrällä (570 työnteki-

jää) 

 

Varattomuus- tai varat-

tomuus- ja/tai tuntemat-

tomuusesteen toteaminen 

ja merkitseminen 

- Kerättyjen tietojen tulkitseminen, 

mahdolliseen ulosottoasian käsitte-

lyn esteen toteaminen ja estemer-

kinnän tekeminen. 

- Normaalin ulosottoasian siirtämi-

nen mahdollisesti passiivirekiste-

riin. 

- Arvioitu  paljon yhden toiminnon 

tekemiseen kuluu keskimäärin 

aikaa (noin minuutti per toiminto) 

- Vuoden 2014 tilastotietojen mu-

kaan tehtiin yhteensä 551248 kpl 

- Kerrottiin kappalemäärä yhden 

toiminnon tekemiseen kuluvalla 

keskimääräisellä ajalla 

Velallisen 

yhteydenottoihin 

vastaaminen 

- Velallinen voi muun muassa 

antaa lisätietoja, jotka nopeuttavat 

ulosottoasian käsittelyä. 

- Velallinen voi kysyä maksuaikaa 

tai maksusuunnitelmaa. 

- Arvioitu  paljon toiminnon teke-

miseen kuluu työpäivässä aikaa 

(noin 1,5 tuntia per työpäivä) 

-  Laskettiin vuodessa  toimintoon 

kuluva työaika yhteensä kertomal-

la vuosityöaika kihlakunnanulosot-

tomiesten määrällä (570 työnteki-

jää) 

Veronpalautuksen 

ulosmittaus 

- Veronpalautusvarojen jakaminen 

ulosottoasioille. 

 

- Arvioitu  paljon yhden toiminnon 

tekemiseen kuluu keskimäärin 

aikaa (noin 1,5 minuuttia) 

- Vuoden 2014 tilastotietojen mu-

kaan tehtiin yhteensä 177633 kpl 

- Kerrottiin kappalemäärä yhden 

toiminnon tekemiseen kuluvalla 

keskimääräisellä ajalla 

Yksinkertaisen 

ulosottoselvityksen 

tekeminen 

- Otetaan puhelimitse yhteyttä 

velalliseen ja kirjataan tietoja Ul-

jaksen ulosottoselvityspohjaan. 

- Arvioitu  paljon yhden toiminnon 

tekemiseen kuluu keskimäärin 

aikaa (noin 15 minuuttia per toi-

minto) 

- Vuoden 2014 tilastotietojen mu-

kaan tehtiin yhteensä 23711 kpl 

- Kerrottiin kappalemäärä yhden 

toiminnon tekemiseen kuluvalla 

keskimääräisellä ajalla 



 

 

Liite 9.  Tehtyjen toimintojen lukumäärät vuodessa ja niiden tekemiseen tarvittavat henki-

lötyövuodet (Ulosotto Suomessa: Ulosottolaitoksen tilastoja vuodelta 2014). 
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Liite 10. Tehtyjen toimintojen lukumäärät vuodessa ja yhteen toimintoon kuluva keskimää-

räinen työaika (Ulosotto Suomessa: Ulosottolaitoksen tilastoja vuodelta 2014). 

 

 


