
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janniina Kortesoja 

Ulosottolainsäädännön muutokset ja niiden 

vaikutukset käytännön työssä -  

Ulosottolaista Ulosottokaareen siirryttäessä  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liiketalous 

2015 



VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU   

Liiketalouden koulutusohjelma 

 

TIIVISTELMÄ  

Tekijä   Janniina Kortesoja 

Opinnäytetyön nimi Ulosottolainsäädännön muutokset ja niiden vaikutukset 

käytännön työssä - Ulosottolaista Ulosottokaareen siirryttä-

essä  

Vuosi   2015 

Kieli   suomi 

Sivumäärä  67  

Ohjaaja  Tuula Hartman 

 

Tässä tutkimuksessa käsitellään ulosottolainsäädännön ja koko ulosottolaitoksen 

muutoksia Ulosottokaareen siirryttäessä sekä niiden vaikutusta käytännön työssä. 

Tutkimuksen avulla halutaan selvittää, ovatko uudistukset kehittäneet ulosottoa 

kokonaisuutena, ja onko toiminta uudistusten jälkeen edelleen perusvaatimusten 

mukaista. Tavoitteena on saada kokonaisvaltainen kuva toteutuneista uudistuksis-

ta ja niiden vaikutuksista sekä pohtia tulevaisuuden muutoksia, jotta velvoitteet ja 

säästövaatimukset saadaan sovitettua yhteen.  

Tutkimusaineisto koostuu Ulosottokaaresta, Ulosottolaista, oikeuskirjallisuudesta 

ja artikkeleista saaduista havainnoista sekä tilastotiedoista. Lisäksi tärkeänä tie-

donlähteenä ovat Etelä-Pohjanmaan ulosottovirastossa toteutettujen syvähaastatte-

luiden vastaukset.  

Ulosottolainsäädäntö on muuttunut valtavasti kuluneiden vuosikymmenten aikana 

ja viimeisimmät muutokset ovat vieneet toimintaa täysin uuteen suuntaan. Tekni-

nen kehittyminen sekä alati kiristyvä valtion budjetti pakottavat muutoksiin, joi-

den on lähdettävä lainsäädännöstä asti.  

Muutoksia on tullut paljon, rakenteellisia ehkä enemmän, jolloin yhteensovittami-

nen ja kompromissien tekeminen on tärkeää. Nykytilanteessa rakenteelliset muu-

tokset ovat ajankohtaisempia kuin lainsäädännön muutokset, sillä säästöjä tarvi-

taan jatkuvasti jokaiselta oikeuslaitoksen alalta. Ulosoton kokonaisprosessi on 

kuitenkin erittäin toimiva, ja tilanne on muilta osin hyvä.  
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This study seeked to examine the changes made in execution legislation and the 

whole Enforcement Organisation in the last decade and the impact of these  

changes on to the practical work. The aim of this study was to find out if the     
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Organisation and if the operations are still up to standards.   

The aim was to build comprehensive knowledge of the changes that have          

occurred. Briefly discussed are also the changes that need to be considered in   
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the saving requirements. The changes have been necessary and urgent to make the 

Enforcement Organisation equivalent with the other authorities and possible            
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1  JOHDANTO 

Tämä opinnäytetyö käsittelee ulosottolainsäädännön ja koko ulosottolaitoksen 

muutoksia Ulosottolain loppuajoista nykypäivään. Tutkimuksella haluan selvittää 

muutokset, jotka pohjustivat uuden ulosottolainsäädännön syntyä, sekä tämän uu-

den Ulosottokaaren mukanaan tuomat muutokset. Lakiuudistukset ja muut muu-

tokset olivat laajoja ja perusteellisia, minkä vuoksi tässä tutkimuksessa otetaan 

mukaan käytännöllisempi kanta muutosten vaikutuksia pohdittaessa. Erityisinä 

tutkimuskohteina ovat osittaisuudistusten mukanaan tuomat lakimuutokset, tekni-

nen kehitys sekä säästöperustein tehdyt muutokset.  

Tutkimus osoittaa ulosottolainsäädännön hitaan ja laajan kehittymisen nykytilan-

teeseen, ja muistuttaa, mihin ei kannata palata. Tavoitteena on antaa lukijalle ko-

konaisvaltainen kuva toteutuneista uudistuksista Ulosottokaareen siirtymisen yh-

teydessä ja sen jälkeen, sekä pohtia näiden vaikutuksia käytännössä. Velvoitteet ja 

säästötoimet on pyrittävä sovittamaan yhteen, minkä vuoksi tarvitaan sekä lain-

säädännöllisiä että rakenteellisia muutoksia. Tutkimuksella pyritään vastaamaan 

seuraavaan tutkimusongelmaan: miten ulosotto on muuttunut viime vuosikymme-

nen aikana, ja ovatko muutokset auttaneet vai vaikeuttaneet toimintaa? Tutkimus-

ongelmasta on johdettu seuraavat tutkimuskysymykset: Miten ulosoton uudistuk-

set ovat vaikuttaneet käytännössä? Miten muutokset ovat vaikuttaneet sisään tule-

vien asioiden määrään, työtapoihin, tehokkuuteen tai virastojen määrään? Mitä 

muutoksia tulevaisuudessa voisi tehdä? 

Varsinaisen tutkimuskohteen tueksi opinnäytetyössä on aluksi selvennetty ulos-

oton nykyistä organisaatiota ja menettelyn kulkua sekä tehty vertaileva katsaus 

Ulosottolain aikaiseen organisaatioon ja menettelyyn. Nykyistä ulosottomenette-

lyä tutkitaan ainoastaan maksuvelvoitteen osalta ja Ulosottolain ajan katsaus on 

rajattu pääasiassa 1900-luvun loppupuolen ja 2000-luvun alun tietoihin, jotta tut-

kimuksen pääkohde ei jää toissijaiseksi. Työ tarjoaa näin myös hyvät taustatiedot 

sellaiselle henkilölle, joka ei ulosoton toiminnasta juurikaan tiedä. Selvitän ulos-

oton toiminnan periaatteita ja heijastan teoriaa käytännön toteutumiseen. Lakiuu-

distuksia lähden tarkastelemaan 1990-luvun osittaisuudistuksista lähtien, sillä 
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muuten työstä olisi tullut erittäin laaja ja vaikeaselkoinen, sillä Ulosottolakihan on 

vuodelta 1895 ja muutoksia on tapahtunut paljon. Aiempia lakiuudistuksia maini-

taan nopeasti sivuten. Osittaisuudistusten ohessa keskityn velallisen asemaa hel-

pottaneisiin uudistuksiin. Lopuksi tutkin säästövaatimusten, teknisen kehityksen 

ja ulkoisten muutosten, kuten asiamäärien, vaikutuksia ulosoton toiminnassa sekä 

pohdin mahdollisia tulevia muutoksia. Esimerkiksi rakenneuudistukset ovat edel-

leen ajankohtaisia ja on tärkeää pitää mielessä, millainen organisaatio ei ollut toi-

miva. 

Lähdemateriaalina käytän voimassaolevaa ja aiempaa lainsäädäntöä sekä oikeus-

kirjallisuutta ja luotettavia artikkeleita. Loppujen lopuksi kirjallista materiaalia 

löytyi runsaasti, vaikka aluksi ajattelin sen olevan ongelma. Tilastotietoa käytän 

konkretisoimaan teoreettista osaa, sillä varsinaisia hyödyllisiä oikeustapauksia 

aiheeseen liittyen ei juuri löytynyt. Teoreettisen osuuden tueksi toteutin myös sy-

vähaastattelut, joiden tarkoituksena on tuoda käytännöllisempi näkökulma esitet-

tyihin muutoksiin. Haastateltavina oli sekä toimistohenkilökuntaa että kihlakun-

nanulosottomies ja -vouti Etelä-Pohjanmaan ulosottovirastosta. Haastatteluista 

saadut vastaukset eivät kerro välttämättä valtakunnallista tilaa ja tietoa, joten 

opinnäytetyössä onkin luotettu ainoastaan saatavilla oleviin lähteisiin, eikä ole 

kyseenalaistettu esimerkiksi esitettyjä toimintatapoja. 

Tutkimuksessa käytetty käsitteistö on melko helposti ymmärrettävää ja epäsel-

vemmät käsitteet on pyritty selventämään välittömästi tekstissä, ja tästä syystä 

erillistä käsite- ja lyhenneluetteloa ei ole tehty.  

Aiheen valintaan vaikuttivat ammattiharjoittelun aikana syntynyt kiinnostus aihe-

alueeseen sekä meneillään oleva ulosoton rakenneuudistushanke, joka merkitsee 

taas muutoksia ulosottotoimelle. Aluksi tarkoituksena oli käsitellä uudistuksia ai-

na Ulosottolain voimaan tulosta lähtien, mutta Ulosottolain ollessa niin pitkäikäi-

nen laki, olisi tutkimuksesta tullut liian laaja. Tämän vuoksi aihe rajattiin koske-

maan ainoastaan Ulosottokaareen johtaneita muutoksia sekä muutoksia nykypäi-

vään mennessä.   
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2 ULOSOTON ORGANISAATIO 

Oikeusministeriön hallinnonalaan kuuluva ulosotto on valtion erillisorganisaatio 

ja sitä voidaankin kuvailla tuomioistuinlaitoksesta ulkopuoliseksi lainkäyttöorga-

nisaatioksi, sillä se on riippumatonta ja puolueetonta lainkäyttöä. Tuomioistuinten 

ja ulosottotoimen välillä sanotaan vallitsevan puuttumattomuusperiaate: tuomiois-

tuimet eivät voi antaa täytäntöönpanomääräyksiä eivätkä ulosottomiehet voi puut-

tua ulosottoperusteiden sisältöön. Ulosottovalitukset ja täytäntöönpanoriidat ovat 

näitä oikeuslaitoksia yhdistävä tekijä, sillä yleiset tuomioistuimet käsittelevät ky-

seiset tapaukset. (Leppänen & Linna 2014, 4 ja 12-13.)  

Ulosoton tehtävänä on viimekätisesti panna täytäntöön laiminlyödyt siviilioikeu-

delliset velvoitteet (Linna 2008, 17). Näitä Ulosottokaaressa (UK) tarkoitettuja 

velvoitteita ovat: maksu-, tekemis- ja muuttovelvoite, velvoite luovuttaa kiinteää 

tai määrättyä irtainta omaisuutta toiselle, kielto tehdä jotain ja velvoite sallia jo-

tain tehtäväksi sekä velvoite luovuttaa kiinteää omaisuutta toisen hallittavaksi. 

Ulosottokaaren mukaan pannaan täytäntöön myös Oikeudenkäymiskaaren (OK) 7 

luvun mukainen turvaamistoimi sekä jotkin hallinnollisessa menettelyssä asetetut 

velvoitteet, jos niiden täytäntöönpano edellyttää ulosottokaaren mukaisia toimia 

(UK 15.6.2007/705, 1:1 §). Ulosottokaari on vuonna 2008 voimaan tullut ulosoton 

toimintaa säätelevä laki, joka sisältää ulosoton menettelysäännökset sekä lisäksi 

säännökset käytössä olevasta tietojärjestelmästä ja ulosotto-organisaatiosta (Lep-

pänen & Linna 2014, 2). 

Tärkeänä ulosoton tehtävänä on perinnän ohella rehabilitaatio, kun kyseessä on 

maksuvelvoitteiden täytäntöönpano. Rehabilitaation tavoitteena on velallisen ta-

loudellisen toimintakyvyn ennalleen saattaminen, jota palvelevat nykyisissä sään-

nöksissä käyttöön otetut lievemmät perintäkeinot, kuten maksuaika, -suunnitelma 

ja -sopimus. Lisäksi ulosoton määräaikaisuus sekä velallisen erottamisetu, eli oi-

keus säilyttää tiettyä omaisuutta, edistävät rehabilitaatiota. Käytännössä rehabili-

taation toteuttaminen edellyttää yhteistyötä viranomaisten välillä sekä mahdolli-

sesti myös kolmannen sektorin toimijan apua. Ulosottotoimessa huomioidaan ny-
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kyään selkeästi entistä tarkemmin kohtuus sekä perinnästä aiheutuvat kustannuk-

set. (Linna 2004; 2008, 18.) 

Ulosottokaaren tullessa voimaan vuoden 2008 alussa säilytettiin toistaiseksi kol-

miportainen organisaatio, joka käsitti oikeusministeriön, lääninhallitukset sekä 

paikalliset ulosottoviranomaiset. Kyseinen järjestelmä korvattiin vuoden 2010 

alussa nykyisellä kaksiportaisella organisaatiolla, joka käsittää valtakunnallisen 

keskusviraston Valtakunnanvoudinviraston (VVV) sekä sen alaiset paikalliset 

ulosottovirastot. (Linna 2008, 25.) Valtakunnanvoudinvirasto huolehtii ulosotto-

toimen keskushallinnosta ja sen tehtäväalueeksi on määritelty hallinnollinen ulos-

ottotoimen yleinen johto, ohjaus ja valvonta. Lisäksi Valtakunnanvoudinviraston 

erityisenä tehtävänä on huolehtia ulosoton palvelujen alueellisesta saatavuudesta. 

Virastosta ja sille kuuluvista tehtävistä säädetään tarkemmin Ulosottokaaressa se-

kä erillislailla. Virasto muodostuu yksiköistä, joita ovat hallintoyksikkö, oikeudel-

linen yksikkö sekä kehittämis- ja ohjausyksikkö. Yksiköiden päällikköinä toimivat 

johtavat hallintovoudit ja koko viraston päällikkönä valtakunnanvouti. (UK 

15.6.2007/705, 1:11-12 §; Oikeusministeriö 2012; Leppänen & Linna 2014, 10.) 

Paikalliset ulosottovirastot ovat Valtakunnanvoudinviraston alaisia virastoja, joi-

den toimialue eli ulosottopiiri muodostuu yhdestä tai useammasta kunnasta. Var-

sinaiset ulosoton lainkäyttötehtävät kuuluvat paikallisissa ulosottovirastoissa toi-

miville ulosottoviranomaisille, joita ovat johtavat kihlakunnanvoudit, kihlakun-

nanvoudit sekä Ahvenanmaan maakunnanvouti. Apunaan heillä on kihlakun-

nanulosottomiehet ja Ahvenanmaalla maakunnan ulosottomiehet sekä toimisto-

henkilökuntaa. (Oikeusministeriö 2014d; UK 15.6.2007/705, 1:11-13 §.)  

Ulosottomiehet hoitavat yksittäisiä ulosottoasioita ja täytäntöönpanotoimia, kuten 

Ulosottokaaressa ja muissa laeissa on heidän tehtäväkseen säädetty.  Lisäksi ulos-

ottomiesten tehtäviin kuuluu esimerkiksi kaupanvahvistukset, rikos- ja siviilihaas-

teiden tiedoksi antaminen sekä maksuvelvollisen taloudellisen aseman selvitykset 

syyttäjälle sakon muuntoasioissa. ”Ulosottomies” ei ole varsinainen virkanimike, 

vaan sillä tarkoitetaan paikallisen ulosottoviraston virkamiestä, jolle toimivalta 

tehtävän suorittamiseksi kuuluu Ulosottokaaren mukaan. Ulosottoviranomaisia 
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koskevat käsitteet sekoitetaan helposti, kun ulosottomiehenä tarkoitetaan puhekie-

lessä nimenomaisesti ainoastaan kihlakunnanulosottomiehiä (Osastosihteeri 

2015). Ulosottokaaren 1 luvun 7§:n mukaisesti ulosottomiehiä ovat kihlakunnan-

voudit ja heidän alaisinaan kihlakunnanulosottomiehet, joille kihlakunnanvoudit 

määräävät tehtäviä. Niin sanotut päivittäiset täytäntöönpanotehtävät kuuluvat kih-

lakunnanulosottomiehille ja kihlakunnanvoudeille puolestaan on osoitettu juridi-

sesti vaativammat tehtävät sekä pakkokeinot, jotka vaativat huomattavaa julkisen 

vallan käyttöä. Ulosottokaaressa on lueteltu ne erityiset tehtävät, jotka kuuluvat 

ainoastaan kihlakunnanvoudin toimivaltaan. (Leppänen & Linna 2014, 14-15.) 

Käytännössä kihlakunnanulosottomiehet toimivat itsenäisemmin omien velallis-

tensa asioissa. Toimialueeseen ja -valtaan kuuluvia rutiinitehtäviä ovat esimerkik-

si rekisterivastaukset, maksujen käyttö, perinnän jatkotoimet, asiakasyhteydenotot 

sekä erilaisten päätösten tekeminen. Pääsääntöisesti suurin osa tehtävistä on hoi-

dettavissa itsenäisesti, mutta esimerkiksi myynneissä vouti on mukana ja yleensä 

kohteet ilmoitetaankin voudin nimen alaisina. Neuvoa kysyttäessä ja ongelmati-

lanteissa voudin vastaus on yleensä pikimmiten saatavilla, ja vähintään saman 

päivän aikana. Kihlakunnanulosottomiesten toiminta ja tehtävien hoitaminen ei 

ole täysin voudista riippuvaista, eikä voudin mahdollinen poissaolo tai kiireisyys 

estä päivittäisten tehtävien edistymistä. (Kihlakunnanulosottomies 2015.) 

Toimistohenkilöstön työtä voidaan kuvata sekä valmistelevana että päättävänä 

työnä, ja lisäksi avustavana työnä. Asia kirjataan toimistopuolella järjestelmään, 

minkä jälkeen kihlakunnanulosottomiehet alkavat toimenpiteisiin ja perimään. 

Joissakin tapauksissa asia kiertää myös voudeilla, esimerkiksi realisoitaessa, kun-

nes se palaa takaisin toimistopuolelle lopputilitystä varten. ”Toimistohenkilöstön 

työ lyhyesti on saapuneen postin selvitystä sisältäen kirjauksen, muutokset sekä 

täydennykset” (Saarimaa 2015).  

”Asian saapuessa ulosottoon, kirjausryhmä ottaa sen vastaan ja 

kirjaa sen, jonka jälkeen asia siirtyy kihlakunnanulosottomiehille 

ja lopulta asia palaa takaisin toimiston puolelle, jossa kirjanpito-

ryhmä tilittää sen pois.” (Osastosihteeri 2015.)  
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Avustavaa työtä se on erilaisten selvitysten ja valvontojen muodossa. Näitä osaksi 

kihlakunnanulosottomiesten tehtäviksikin luokiteltuja töitä tekevät selvitystyön ja 

laadunhallinnan toimistoryhmä sela. Toimistohenkilöstö on jaettu niin ikään eri 

toimistoryhmiin, joilla on omat vastuualueensa. Näitä ryhmiä ovat sela-ryhmän 

lisäksi kirjausryhmä, realisointiryhmä sekä kirjanpitoryhmä.  

”Aiemmin tehtiin tilityksiä ja vähän ehkä sela-hommiakin, taisinpa 

joskus tuurata kihlakunnanulosottomiestäkin, mutta yhdistymisten 

myötä tuli nämä ryhmät enemmän käyttöön. Työnkuva vähän sup-

peutui näin, eli keskittyi vain yhteen asiaan, esimerkiksi kirjauk-

seen.” (Perintäsihteeri 2015.)  

Toimistopuolen tekemä työ on ensisijaisen merkittävää ulosottomenettelyssä, sillä 

kihlakunnanulosottomiehet eivät pystyisi perimään, ellei asiaa olisi valmisteltu 

etukäteen. Eli tietääkseen, mitä he perivät ja toimittaakseen perityt varat hakijoil-

le, tarvitaan toimistoa (Saarimaa 2015). ”Toimistossa riittää tehtäviä tälläkin het-

kellä, eikä heti tule mieleen, mitä kihlakunnanulosottomiesten tehtäviä voisi toi-

miston puolelle siirtää, kun esimerkiksi sela-ryhmäkin tekee jo selvitystyötä, mut-

ta ehkä suppean perinnän voisi toimisto hoitaa, kuten on vähän kaavailtukin” (Pe-

rintäsihteeri 2015).   

2.1 Toiminnan perusvaatimukset 

Täytäntöönpanotoimet ovat jatkuvasti yhteydessä perusoikeuksien kanssa, sillä 

täytäntöönpanossa keskeistä on omaisuuden suojan toteuttaminen sekä oikeussuo-

javaatimuksen toteuttaminen. Tärkeitä perusoikeuksia, jotka ulosottotoimia tehtä-

essä on otettava huomioon, ovat erityisesti henkilökohtainen koskemattomuus, jul-

kisuus, yksityisyydensuoja, liikkumisvapaus sekä kotirauhan turvaaminen. Ulosot-

totoimet toteuttavat näin kansalaisten ja yhteisöjen oikeuksia tietyin rajoituksin, 

joilla turvataan yleinen oikeudenmukaisuus ja kohtuus. (Leppänen & Linna 2014, 

1-2.)  

Perusoikeuskysymysten lisäksi ulosottolainsäädännössä on kokonaisuudistuksen 

myötä vuonna 2003 korostettu ulosottotoimiin liittyvien periaatteiden merkitystä. 
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Aiemmassa lainsäädännössä ei näitä periaatteita määritelty, vaan niiden noudat-

taminen pohjautui enemmän oikeuskäytäntöön ja oikeuskirjallisuudessa muodos-

tettuihin yksittäisiin säännöksiin. Ulosottokaaren 1 luvun 19 §:ään on kuitenkin 

otettu ulosottolain vuoden 2003 säännöstä vastaava yleissäännös asianmukaisuu-

teen liittyen: 

”Ulosottomiehen tulee toimia virkatehtävissään asianmukaisesti ja 

puolueettomasti. Täytäntöönpanotehtävät tulee suorittaa joutuisas-

ti, tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti aiheuttamatta vastaajalle 

tai sivulliselle suurempaa haittaa kuin täytäntöönpanon tarkoitus 

vaatii. Ulosottomiehen tulee edistää vastaajan omatoimisuutta ja 

asianosaisten välistä sovinnollisuutta ulosottoasiassa sopivalla ta-

valla.” (UK 15.6.2007/705, 1:19.) 

Tällä säännöksellä haluttiin varmistaa yleinen hyväksyttävyys ja luottamus ulosot-

tolaitosta kohtaan sekä pyrittiin toteuttamaan oikeusturvaa ennakoivasti ulosotto-

valituksia ehkäisten. Ikään kuin käänteisenä säännöksenä on Ulosottokaaren 1 lu-

vun 21 §:ssä säädetty ulosottoasioita käsittelevän virkamiehen sopimattomasta 

menettelystä, eli virkamies ei saa toimia sopimattomasti siten, että luottamus 

ulosoton asianmukaisuuteen tai puolueettomuuteen horjuu. Asianmukaisuus kos-

kee näin sekä menettelyllistä asianmukaisuutta että harkintavallan käytön asian-

mukaisuutta. Ulosottotoimiin liittyy edelleen muutamia lailla sääntelemättömiä 

kysymyksiä, ja tällöin periaatteet pyrkivät ohjaamaan ulosottomiestä käyttämään 

harkintavaltaansa oikein, jotta lopputulos toteuttaa näitä periaatteita parhaalla 

mahdollisella tavalla. (Leppänen & Linna 2014, 27-30 ja 41-42.) 

2.2 Muutokset organisaatiorakenteessa 

Suurin muutos ulosoton organisaatiorakenteeseen tapahtui vuoden 1996 koko-

naisuudistuksen yhteydessä, kun ulosotonhaltijaporras lakkautettiin ja ulosotto 

keskitettiin käytännössä kokonaan ulosottomiehelle. Tosiasiallisesti tämä uudistus 

oli sidottu jo aiemmin säädettyyn lakiin valtion paikallishallinnon kehittämisen 

perusteista (126/92), jonka mukaan paikallishallinto, mukaan lukien ulosottotoi-

met, tulee järjestää kihlakunnittain. Paikkakunnasta riippuen määräytyi joko ulos-
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ottovirasto tai kihlakunnanviraston ulosottoyksikkö, joka palveli oman kihlakun-

nan alueensa, eli saman alueen käräjäoikeuden tuomiopiirin, asiakkaita. Tämän 

uudistuksen ohessa perustettiin kihlakunnanvoudin virka ja nimismiehen virat 

lakkautettiin. Kihlakuntauudistus avasi lisäksi hyvät etenemismahdollisuudet kai-

killa kolmella sektorilla: poliisi- ja ulosottohallinnossa sekä syyttäjälaitoksessa 

(Turtonen 2015). Ulosottopiirien määrä väheni reilusti alle puoleen, mutta edel-

leen jäljelle jäi pieniä piirejä, joiden toiminnan taloudellisen tehokkuuden takaa-

miseksi yhteistyön kehittäminen oli jatkossakin tarpeellista. (Koulu 1996, 1-5.) 

Ulosottokaaren tullessa voimaan vuonna 2008 piirien määrä väheni puolella kah-

teenkymmeneenkahteen piiriin, kuten oli suunniteltu. Kuvio 1 havainnollistaa jäl-

jempänä piirien kokoa ja jakautumista Suomessa. Piirien vähentyminen tarkoitti 

kuitenkin lähinnä hallinnon kokoamista järkevämpiin kokonaisuuksiin, sillä kaik-

ki toimipaikat säilyivät entisellään, muodostui vain pää- ja sivutoimipaikkoja. 

Näillä yhdistymisillä ei kuitenkaan päästy eroon kaikista haavoittuvaisista yhden 

voudin piireistä (Jakobsson 2007).  

Henkilöstöön nämä piirimuutokset vaikuttivat vaihdellen, kun joillakin saattoi 

muuttua työmatka ja toisilla puolestaan työnkuva. Nykyisten keskuspaikkojen 

työntekijät ovat mahdollisesti säästyneet suuremmilta muutoksilta, mutta pieniltä 

toimipaikoilta tulevat joutuvat nyt kulkemaan kauempana keskuspaikassa. Työn-

kuvan muutokseen vaikuttivat esimerkiksi yhdistymisten yhteydessä vapautuvat 

paikat tai tarve tietylle toimijalle, ja ainakaan kukaan tämän tutkimuksen haasta-

telluista ei menettänyt asemaansa tai tullut alennetuksi eri toimenkuvaan.  

”Työmatkassa ei tapahtunut muutosta vuonna 1996 mutta työnku-

va muuttui täydellisesti. Tehtäväkseni tuli vetää osaston toimintaa 

ja toimia toimistohenkilöiden esimiehenä. Vuonna 2008 Lapuan ja 

Seinäjoen yhdistyessä meitä oli kaksi toimistopäällikköä ja aluksi 

olin entisessä keskuspaikassa, sillä uudessa ei ollut tiloja. Toisen 

toimistopäällikön jäädessä eläkkeelle aloin käydä päivittäin uudes-

sa keskuspaikassa.” (Saarimaa 2015.) 
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Kommunikointia toimipaikkojen välillä helpotti edelleen käytössä oleva sisäinen 

viestintäjärjestelmä sekä sähköposti ja puhelin. ”Tietenkin välillä joku asia saattoi 

jäädä huomaamatta, mutta niin voi käydä, vaikka kaikki työskentelisivät samassa 

paikassa” (Saarimaa 2015). Sähköiselle ilmoitustaululle pyrittiin laittamaan kaikki 

mahdollinen ohjeistus sekä lisäksi toimipaikat pitivät keskenään viikkopalaverei-

ta, joihin osallistuivat toimistoväki, ulosottomiehet ja vouti. (Kihlakunnanulosot-

tomies 2015; Saarimaa 2015; Turtonen 2015.) 

”Vaikka itse työskentelin pienessä sivupisteessä, pystyimme puhe-

limen ja sähköpostin avulla hoitamaan ongelmatapaukset. Tieten-

kin joskus tuli mieleen, ettei kaikesta ollut ihan samalla tavalla tie-

toinen kuin keskuspaikassa olevat, jossa puskaradio toimi ehkä yh-

tenä kommunikointivälineenä.” (Kihlakunnanulosottomies 2015.) 

Yhdistymisten myötä toimipaikkoja lakkautettiin lopulta ja siirryttiin ainoastaan 

keskuspaikkoihin, jolloin monen eri paikan työskentelytavat ja tottumukset piti 

sovittaa yhteen. ”Vieläkin huomaa välillä sanottavan, että Lapualla tehtiin näin ja 

toinen sanoo Seinäjoella tehdyn näin, ja sitten mietitään, että kumpi nyt on oikein 

ja paremmin sitten” (Perintäsihteeri 2015). Kuitenkin vasta vuonna 2008 toteutet-

tiin tosiasiallisia yhdistymisiä, kun pieniä sivutoimipaikkoja lakkautettiin ja siir-

ryttiin isompiin yksiköihin keskuspaikkoihin, jolloin vuokrissa on saatu säästöjä. 

Säästöjä saatiin myös esimerkiksi materiaaleista ja laitteistosta, mutta toisaalta 

henkilöstön määrä ei sen kummemmin vähentynyt, jolloin palkkakustannukset 

säilyivät edelleen suurena menoeränä. Lisääntyneinä menoina voidaan ajatella 

myös työmatkakustannukset sekä matkakulut velallisen luo, kun etäisyydet kes-

kuspaikasta ovat vaihtelevasti hyvinkin pitkiä. (Kihlakunnanulosottomies 2015; 

Osastosihteeri 2015; Saarimaa 2015.) 

”Ainakin nimismiespiirien lakkauttamisen yhteydessä kaikille vi-

rassa olleille viranhaltijoille räätälöitiin virka kihlakunnanviras-

toon, ketään ei muistaakseni irtisanottu.” (Kihlakunnanulosotto-

mies 2015.)  
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Tuomioistuinten asema on vahvistunut ulosottoasioissa, mutta silti näiden kahden 

organisaation tehtävät on tarkasti eriytetty. Tuomioistuimet toimivat ulosoton 

muutoksenhakueliminä, ratkaisevat tuomioistuinkäsittelyä vaativat täytäntöön-

panoriidat sekä päättävät ulkomaisen tuomion täytäntöönpanosta, eli tuomioistuin 

voi puuttua täytäntöönpanoon ainoastaan silloin, kun siitä on nimenomaisesti lais-

sa säädetty. Myös ulosoton hallinnollinen johto, Oikeusministeriö, on eriytetty itse 

ulosottotoimesta, eikä voi näin vaikuttaa ulosottoviranomaisten toimiin yksittäis-

tapauksissa tai sitovia laintulkintaohjeita antamalla. (Koulu 1996, 8-11.)  

  

Kuvio 1. Suomen 22 ulosottopiiriä ja 6 erikoisperintäpiiriä. (Suomen Kihlakun-

nanulosottomiesten Yhdistys ry 2015.) 
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3 KATSAUS HISTORIAAN 

Tässä luvussa tehdään katsaus menneeseen ja tarkastellaan organisaatiota ja ulos-

ottomenettelyä Ulosottolain aikaan. Menettelyn osalta tarkastelussa on muutamia 

”vanhanaikaisia” säännöksiä sekä 2000-luvun aikaisia säännöksiä, jolloin osa uu-

distuksista oli suunnitteilla, vireillä tai jo toteutettuna. Menettelyn päävaiheet sel-

keytyvät luvun lopussa kuviossa 2. 

Ulosottolaki tuli voimaan vuonna 1895, kun yhteiskunnan kehittyessä autonomian 

aikana syntyi vähitellen tarve sopeuttaa ulosotto uusiin olosuhteisiin (Suomen 

Kaupunginvoutien Yhdistys 1984, 56). Monia muutoksia toteutettiin jo 1700- ja 

1800-luvulla annetuilla asetuksilla, mutta osauudistuksista saatu hyöty ei kuiten-

kaan ollut ajan saatossa riittävä tarpeisiin nähden. Muutostyö oli hidasta ja aikaa 

vievää, sillä meneillään oli useita lainsäädäntöhankkeita, jotka hidastivat toinen 

toistaan ja loivat uusia ratkaistavia ongelmia. Ehdotus täydellisestä lakiuudistuk-

sesta valmistui viimein vuonna 1889, ja se hyväksyttiin vuoden 1894 valtiopäivil-

lä ja vahvistettiin vuonna 1895. Ulosottolain eräänä esikuvana oli Ruotsin vastaa-

va laki. (Hemmer 1962, 186-187; Suomen Kaupunginvoutien Yhdistys 1984, 56.) 

3.1 Organisaatio 

Alusta saakka ulosoton ajatus on ollut pohjimmiltaan sama: ulosotto on laimin-

lyödyn oikeudellisen velvoitteen täytäntöönpanoa, kun henkilö on virallisesti 

määrätty se suorittamaan. Jo Ulosottolain aikana säädettiin, että henkilö voidaan 

viimekätisesti pakottaa suorittamaan hänen velvollisuudekseen määrätty suoritus 

ulosotolla. Tiedostettiin kuitenkin, että velallinen ei saa joutua mielivallan alai-

seksi ulosottomenettelyssä, vaikka velkojille ulosmitattiinkin heidän lailliset saa-

tavansa. Ulosotto onkin aina ollut tarkkaan säädeltyä. (Oksanen 1936, 7.) 

Ulosottolain aikaan tunnettiin toimintaa valvovat ja valituksia käsittelevät ulos-

otonhaltijat sekä heidän alaisensa ulosottomiehet, jotka toimivat ulosottoasioiden 

todellisina toimeenpanijoina. Ulosotonhaltijoita olivat alun perin maistraatit kau-

pungeittain ja maaherrat lääneittäin. Ulosottomiehinä toimivat kaupunginvoudit 

sekä kruununvoudit, nimismiehet tai kunnalliset ja seurakunnalliset ulosottomie-
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het. Lisäksi ulosottomiehet saivat asettaa sijaisekseen erikseen määriteltyihin teh-

täviin maistraatin tai maaherran määräämiä ulosottoapulaisia ja ulosottopalvelijoi-

ta, joiden toimista ulosottomiehet vastasivat. Vuonna 1996 ulosotonhaltija-

instituution päättyessä nimikkeet muuttuivat ja vanhojen nimikkeiden sijasta alet-

tiin puhua ulosottomiehistä eli kihlakunnanvoudeista sekä avustavista ulosotto-

miehistä. (Havansi 2000, 16-17; Oksanen 1936, 9-12.) 

Ulosottomiesten apuna toimi jo Ulosottolain aikaan kansliahenkilökuntaa, mutta 

nimikkeet olivat myös heillä hieman erilaiset. Toimistoapulaisesta siirryttiin kih-

lakunnanviraston ulosotto-osaston toimisto- ja osastosihteereihin vuonna 1996 ja 

siitä edelleen nykyisiin nimikkeisiin osastosihteeri ja perintäsihteeri sekä toimis-

topäällikkö. Nimismiespiirien henkilöstövahvuus oli paljoin nykyistä suppeampi 

ja pienissä toimipaikoissa saattoi olla yksin koko virastossa viikonkin kerrallaan, 

kun oli vain muutama työntekijä. (Kihlakunnanulosottomies 2015; Osastosihteeri 

2015; Perintäsihteeri 2015; Saarimaa 2015.) 

3.2 Ulosottomenettely 

Ulosottoperusteen lainvoimaisuus määrittyi hyvin pitkälti samoin kuin nykyään, 

eli tuomio oli lainvoimainen, kun valitusaika oli kulunut tai muutoksenhaku alku-

aankin mahdoton. Erona nykyiseen on lainvoimaisuuden selvittäminen, sillä 

Ulosottolain alkuaikana se kuului velkojan tehtäväksi, kun nykyään se kuuluu 

ulosottomiehelle. Lisäksi ulosottomies sai tietyissä tapauksissa panna täytäntöön, 

ainakin osittain, myös lainvoimaa vailla olevan tuomion. Omaisuutta ei kuiten-

kaan saanut myydä tai ainakaan suorittaa varojen jakoa ilman vakuutta, ennen 

kuin tuomio oli saanut lainvoiman. (Oksanen 1936, 14-18 ja 22-23.)  

Maksuvelvollisuuksien pakkotäytäntöönpano oli jo Ulosottolain aikaan tärkein 

ulosoton laji, mikä näkyi pykälämassana kolmessa Ulosottolain menettelyä kos-

kevassa luvussa. Näissä luvuissa oli lähemmäs kaksisataa pykälää eli lähes kym-

menkertainen määrä muihin ulosottolajeihin verrattuna (Havansi 2000, 52). 

”Ulosmittauksen tavoitteena on löytää ja ulosmitata niin paljon ve-

lallisen omaisuutta, että siitä saadaan – tarvittaessa rahaksi muut-
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tamalla - ulosmittausvelkojan kyseisen saamisen (ja ulosottokulut) 

kattava määrä rahaa ja siten rahasuoritus velkojalle.” (Havansi 

2000, 53.) 

Ulosoton tavoite on selkeästi säilynyt myös Ulosottokaareen siirtymisen jälkeen, 

sillä edelleen tavoitellaan täyttä suoritusta velkojalle, ulosottokuluja unohtamatta.  

3.2.1 Hakemus ja siihen liittyvät toimet 

Ulosottolaissa määritellyt menettelyn päävaiheet ovat niin ikään hyvin samanlai-

set, kuin menettely nykyäänkin. Menettely alkoi ulosmittaushakemuksella, joka 

voitiin toimittaa periaatteessa mille tahansa ulosottoviranomaiselle, jolloin se siir-

rettiin viran puolesta oikeaan piiriin sitä kummemmin paheksumatta. Hakemus 

eroaa nykyisestä siinä, että 2000-luvun alkuun asti oli mahdollista tehdä myös 

suullinen hakemus, vaikka hakija täytti ja allekirjoitti tällöinkin kirjallisen lomak-

keen. Vuonna 2004 otettiin käyttöön valtakunnallinen tietojärjestelmä ULJAS, 

jonne luvan saaneet hakijat saattoivat rekisteröidä hakemuksensa, kuten nykyään-

kin. (Havansi 2000, 37 ja 52-55; Leppänen & Linna 2003, 206 ja 210-211.)  

Ennen täytäntöönpanoon ryhtymistä tuli tarkistaa asiaa käsittelevien ulosottomies-

ten esteettömyys ja alueellinen toimivalta. Oikea ulosottopiiri määrittyi esimer-

kiksi esineen sijaintipaikan tai velallisen tosiasiallisen kotipaikan mukaan, mutta 

oli myös mahdollista, että asia oli samanaikaisesti vireillä useassa eri piirissä. 

Vuonna 2003 tätä menettelyä yksinkertaistettiin ja hakijat saivat edelleen toimit-

taa hakemuksen vapaasti mille tahansa ulosottoviranomaiselle mutta lisäksi keski-

tysperiaate tuli tärkeämmäksi eli asiaa hoiti alusta loppuun sama ulosottomies.  

(Havansi 2000, 48-52; Leppänen & Linna 2003, 265.) 

Yhteydenotto velalliseen sekä neuvotteleminen tämän kanssa oli seuraava vaihe, 

joka ei ollut kuitenkaan Ulosottolain vaatima. Yhteydenottoon ei sisältynyt pakol-

lista maksukehotuksen antamista, mutta sitä pidettiin kuitenkin järkevänä ja jopa 

tuloksellisena (Havansi 2000, 37 ja 52-55). Ulosottomiehen tuli ryhtyä toimiin 

nopeasti, sillä turhasta viivyttelystä saattoi joutua korvausvastuuseen (Halila & 

Havansi 1986, 132). Tarpeelliset selvitykset oli tehtävä ennen ulosmittaukseen 
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ryhtymistä ja tietoja sai esimerkiksi velallisen aiemmista asioista, asianosaisten 

antamista vihjeistä ja tarkistamalla varallisuusrelevantteja tiedostoja (Havansi 

2000, 77). Ulosottomiehellä oli jo Ulosottolain aikaan oikeus saada tietoja muilta 

viranomaisilta mutta esimerkiksi pankkisalaisuus oli alkujaan paljon vahvempi 

kuin nykyään: ulosottomies ei ollut velvollinen selvittämään velallisen tilitietoja 

eikä hän toisaalta olisi näitä haltuunsa saanutkaan (Halila & Havansi 1986, 137).  

3.2.2 Ulosmittaustoimitus  

Ulosmittaustoimitukselle oli aiemmin erilaisia vaatimuksia kuin nykyään, kuten 

pöytäkirjan pitäminen tai toimituspaikan määrittyminen. Ennakkoilmoituksen li-

säksi oli tehtävä yksilöivä ulosmittausjulistus sekä mahdolliset varmistustoimet 

ulosmitattavan omaisuuden säilyttämiseksi, erottamiseksi ja vartioimiseksi (vrt. 

nykyinen turvaamistoimi). Toimitus pidettiin paikanpäällä tai ulosottomiehen vir-

kahuoneessa ja mukana oli oltava jäävitön todistaja ja mahdollisuuksien mukaan 

itse velallinen tai joku tämän tuttu. (Havansi 2000, 78-82; Oksanen 1936, 28.) 

Jos ulosmittauksen kohteena oleva omaisuus sijaitsi eri piirissä, oli ulosottomie-

hen pyydettävä virka-apua toisesta piiristä (Halila & Havansi 1986, 133). Löydet-

ty omaisuus ulosmitattiin melko samoin rajoituksin kuin nykyäänkin, tarkoittaen, 

että ei saanut ulosmitata muulle kuin velalliselle kuuluvaa omaisuutta, toimeentu-

lon vaatimaa tuloa, tarpeellista koti-irtaimistoa eikä yleensäkään turhaan tai sel-

laista pientä osaa, joka heikentäisi suuremman kokonaisuuden arvoa, esimerkiksi 

vain auton moottoria (Havansi 2000, 71-72). Ulosottomies sai vapaammin esi-

merkiksi melko huoletta avata lukkoja, suorittaa kotietsintöjä tai väkivalloin vaa-

tia velallisen päältä varmaa ulosmittauskelpoista irtainta. (Oksanen 1936, 30-32.) 

Ulosmittauksen kohteen valitsemiseen vaikuttivat lisäksi silloinen ulosmittausjär-

jestys, joka oli UL 4:2-4 §:ssä määritellysti seuraava: ensin raha, sitten irtain 

omaisuus, josta viimeisenä elinkeinoon tai muuten kipeimmin tarvittava ja näiden 

jälkeen kiinteä omaisuus sekä oikeus elinkorkoon tai muuhun eläketyyppiseen tu-

loon ja oikeus henkivakuutukseen (Havansi 2000,73). Vakuutena olevat kiinnite-

tyt kiinteistöt olivat kuitenkin usein etusijalla, ellei velkoja vaatinut nimenomaan 

suoritusta irtaimesta omaisuudesta (Halila & Havansi, 1986, 128). Havansin 
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(2000, 73) mukaan yllä oleva lista oli 2000-luvulle vanha ja puutteellinen, kun 

esimerkiksi palkkaa ei ollut listassa ollenkaan, ja se kaipasi sopeutusta senhetki-

seen tilanteeseen, jolloin se piteni ja tarkentui huomattavasti. Havansin listaukses-

sa eroteltuna oli esimerkiksi helposti realisoitava irtain, turhin kiinteä ja muu kiin-

teä omaisuus. Laissa määritelty listaus poikkeaa hieman nykyisestä ulosmittaus-

järjestyksestä, joka on UK 4:24-25 §:ssä määritelty hyvin pelkistetysti ja selkeästi.  

3.2.3 Pöytäkirjan pitäminen, omaisuuden realisointi ja varojen jako 

Sekä irtaimen että kiinteän omaisuuden ulosmittaustoimituksessa oli pidettävä 

pöytäkirjaa, johon merkittiin irtaimen osalta kaikki ulosmitattavat esineet yksilöi-

tynä ja arvioituna ja kiinteän osalta ulosmitattu omaisuus sekä sen tiedot ilman 

hinta-arviota, paitsi kun pakkohuutokauppa toimitettiin Lääninhallituksessa. Kiin-

teän omaisuuden ulosmittauksessa velalliselta vaadittiin tarvittavat asiakirjat, ku-

ten rasitustodistus ja velkakirjat, ja ulosmittauksesta annettiin kirjallinen ilmoitus 

sen alueen tuomioistuimelle. (Halila & Havansi 1986, 156; Oksanen 1936, 39-43.) 

Omaisuuden muuttaminen rahaksi tuli tapahtua joutuisasti, ja tavoitteena oli, että 

velkojalle saadaan tehtyä rahasuoritus vuoden kuluessa hakemuksen saapumisesta 

ja säännönmukaisesti varat tuli toimittaa kahden viikon kuluessa niiden perimises-

tä (Havansi 2000, 104; Halila & Havansi 1986, 184). Myynti oli toimitettava jul-

kisella pakkohuutokaupalla, poikkeuksena tilanteet, joissa vapaalla myynnillä saa-

tiin huomattavasti korkeampi hinta, esimerkiksi kulta- ja hopeaesineitä tai arvopa-

pereita myytäessä (Halila & Havansi 1986, 181-182). Ennen huutokauppaa järjes-

tettiin velkojainkeskustelu, jossa laadittiin velkojainluettelo ja selvitettiin etuoi-

keudet. Huutokauppa oli kuulutettava paikallislehdessä vähintään viikkoa ennen, 

kuten nykyäänkin (Halila & Havansi 1986; Havansi 2000; Oksanen 1936, 45).  

Irtaimelle omaisuudelle ei asetettu alinta hyväksyttävää tarjousta huutokaupassa, 

joten velkojia ei suojattu epäsuotuisilta hinnoilta toisin kuin nykyään, kun etusija-

velkojilla on oikeus kieltää myynti ja alin hyväksyttävä tarjous on vähintään täy-

täntöönpanokulujen osuus (Havansi 2000, 108; UK 15.6.2007/705, 5:34 §). Poik-

keuksena oli huoneistonhallintaan oikeuttavien osakkeiden huutokauppa, jolloin 

korkeimman tarjouksen tuli olla käypä alueen markkinahintaan suhteutettuna. Ir-
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tain omaisuus myytiin säännönmukaisesti yksi esine kerrallaan tai tilanne huomi-

oiden sopivissa kokonaisuuksissa, ja myynti lopetettiin aina saatavan ja täytän-

töönpanokulujen kerryttyä. Irtaimen myynneissä saatettiin epäselvissä tilanteissa 

joutua toimittamaan erityinen jakomenettely, johon vain voudilla oli toimivalta. 

Tällöin tehtiin jakoluettelo ja kutsuttiin velkojat tarvittaessa koolle, jotta asia saa-

tiin ratkaistua. (Halila & Havansi 1986, 187; Havansi 2000, 110.) 

Kiinteän omaisuuden pakkohuutokauppa oli harvinaisempi, sillä 1990-luvulla ai-

noastaan 25 % kiinteistöulosmittauksista johti tähän. Huutokaupan päävaiheet ai-

na valmisteluista kauppakirjan laatimiseen olivat hyvin samanlaiset kuin nykyään 

mutta erona nykyiseen oli esimerkiksi kuluennakon vaatiminen ja huutokauppa-

kuulutuksen muotovaatimukset. Velkojalta saatettiin pyytää kuluennakkoa ennen 

kuin ryhdyttiin hankkimaan huutokaupassa tarvittavia asiakirjoja, kuten uusinta 

rasitustodistusta. Kuulutus sen sijaan oli tarkoin säännelty ja normien rikkominen 

saattoi johtaa jopa pakkohuutokaupan kumoamiseen. (Havansi 2000, 112-113.) 

Kuulutus vastasi ehkä nykyajan myyntiesitettä, johon lehti-ilmoituksessa on vii-

tattava. Teknisen kehityksen ja kalliiden hintojen johdosta kaikkea huutokauppaan 

liittyvää informaatiota ei enää laiteta lehti-ilmoitukseen, vaan myyntiesite löytyy 

sähköisenä eri internet-sivustoilta, kuten ulosoton omilta sivuilta.  

Kertyneet varat toimitettiin valtiolle kymmenen vuoden kuluttua, jos asianomai-

nen velkoja ei ilmoittautunut nostamaan varoja. Varojen jaossa oli poikkeuksena 

tilanne, jossa tehtiin suoritus myös sellaiselle velkojalle, jolla ei ollut asiassa tuo-

mioistuimen antamaa tuomiota mutta jonka saaminen oli merkitty velkojainluette-

loon. Erikoisuutena oli lisäksi palkan jako, jolloin saatettiin käyttää vuorottelume-

nettelyä pienten jako-osuuksien välttämisen toivossa. Kertyneet varat tilitettiin 

tällöin kerrallaan yhdelle velkojalle tai osalle heistä ja seuraavalla kerralla vuoros-

sa oli joku muu. (Halila & Havansi 1986, 212-218; Havansi 2000, 118-121.) 
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Kuvio 2. Menettelyn päävaiheet Ulosottolain aikana. (Linna 2008, 149.)  



24 

 

4 ULOSOTTOMENETTELYN PÄÄVAIHEET 

Tässä luvussa käsitellään lyhyesti nykyisen ulosottomenettelyn päävaiheita. Tut-

kimuksessa käsitellään ainoastaan maksuvelvoitteen käsittelyvaiheita eikä pereh-

dytä sen tarkemmin verojen tai sakkojen ulosmittaukseen. Lisäksi oletetaan, että 

velallisia on yksi. Kun velallisia on useampia samassa ulosottoasiassa, on menet-

telyssä erityispiirteitä, jotka määritellään laissa (vrt. UK 3:17 ja 102.3). Esimer-

kiksi suppea ulosotto ei ole mahdollinen yhteisvastuullisessa velassa (Leppänen & 

Linna 2014, 22). Lisäksi oletetaan, että velallisen olinpaikka on tunnettu eikä ve-

lallinen välttele ulosottoa, eli tutkimuksessa keskitytään ainoastaan niin sanottuun 

normaaliin tilanteeseen. Kuvio 3 luvun lopussa havainnollistaa tätä menettelyä. 

4.1 Ulosottoperusteet 

Nykyinen ulosottomenettely on tehty mahdollisimman selkeäksi ja joustavaksi, 

jotta käsittely on vaatimusten mukaista. Jotta ulosottomenettely ja täytäntöönpano 

voidaan aloittaa, tulee velkojalla tai muulla hakijalla olla voimassaoleva tuomio 

tai muu mainittu ulosottoperuste (Leppänen ja Linna 2014, 2). Ulosottoperustetta 

ei kuitenkaan tarvita, kun kyseessä on verojen, julkisten maksujen tai muiden jul-

kisten saatavien täytäntöönpano (Linna 2008,48). Ulosottomenettely saatetaan 

joissain asiayhteyksissä luokitella insolvenssi- eli maksukyvyttömyysoikeuden 

lajiksi, mutta sen aloittamiseen ei vaadita tuomioistuimen antamaa päätöstä mak-

sukyvyttömyydestä. Ulosotto on erillistäytäntöönpanoa, mikä erottaa sen muista 

maksukyvyttömyysmenettelyistä, joita ovat konkurssi, yrityssaneeraus ja yksityis-

henkilön velkajärjestely (Leppänen ja Linna 2014, 2-3). 

Ulosottoperuste on asiakirja, jossa on asetettu joku Ulosottokaaren tarkoittamista 

velvoitteista tai annettu turvaamistoimipäätös (Linna 2008, 48). Ulosottokaaressa 

tarkoitettuja perusteita ovat: tuomioistuimen antama tuomio riita- tai rikosasiassa, 

tuomioistuimen turvaamistoimipäätös, välitystuomio ja sellaisella vahvistettu so-

vinto, ulosottomiehen laatima tilityspöytäkirja osamaksukauppa-asiassa, vahvis-

tettu elatusapusopimus, muu laissa säädetty sitoumus tai saamistodiste, hallinto-

tuomioistuimen päätös, viranomaisen päätös hallintolainkäyttöasioissa sekä 

ylemmän hallintoviranomaisen päätös tai muu laissa säädetty hallintopäätös. 



25 

 

Tuomioon rinnastetaan lisäksi tuomioistuimen vahvistama sovinto sekä tuomiois-

tuimen päätös, määräys tai väliaikainen määräys. (UK 15.6.2007/05, 2:2 §.) 

4.2 Hakemus ja vireilletulo 

Yleinen ulosottomenettely alkaa hakijan tekemällä hakemuksella, joka voidaan 

toimittaa kirjallisena tai sähköisenä mille tahansa paikalliselle ulosottoviranomai-

selle. Vaihtoehtoisesti hakemus voidaan tehdä suoralla käyttöyhteydellä ULJAS-

tietojärjestelmään, jolloin hakijan täytyy olla luvan saanut tietojärjestelmähakija. 

Hakija voi myös pyytää varattomuustodistuksen velallisesta ilman, että ulosotto-

asiaa laitetaan vireille. (Linna 2008, 61; Leppänen & Linna 2014, 23.) 

Asian jouduttamiseksi vapaamuotoinen tai valmiin hakemuspohjan hakemus kan-

nattaa toimittaa suoraan oikeaan piiriin, vaikka ulosottoviranomaiset ohjaavat sen 

tarvittaessa oikeaan piiriin viran puolesta. Asia tulee vireille sen saapumispäivänä, 

jolloin velan vanhentuminen katkeaa ja asiasta lähtee velalliselle vireilletuloilmoi-

tus sekä maksukehotus. Ulosottoperuste on oltava liitteenä, tai on annettava sen 

tiedot tuomiorekisterissä tai toimitettava se viimeistään kolmen viikon kuluessa 

asian vireille tulosta. Aiemmissa asioissa käytettyä samaa ulosottoperustetta ei 

tarvitse toimittaa uudelleen. Ulosottoperusteen saapumiseen asti voidaan tehdä 

ainoastaan väliaikaistoimia, joilla turvataan täytäntöönpanon jatkuminen. Näissä 

korostuu suhteellisuusperiaate sekä varovaisuus ja ne tulee peruuttaa, kun ne ovat 

aiheettomia, kuitenkin viimeistään kolmen viikon kuluttua.  (Linna 2008, 61-65.) 

4.3 Omaisuuden etsiminen 

Ulosottomenettely voidaan toimittaa joko tavallisena tai pyydettäessä suppeana. 

Nämä eroavat toisistaan lähinnä ulosmittauskelpoisen omaisuuden etsimisen laa-

juudessa. Suppea ulosotto on nopeaa rekisteriperintää, jossa ulosmitataan omai-

suutta, jota ei tarvitse erikseen muuttaa rahaksi. Tavallisessa ulosotossa voidaan 

puolestaan ulosmitata realisointia vaativaa omaisuutta tai pyytää saatavan passii-

virekisteröintiä suorituksen kertyessä vain osittain. (Leppänen & Linna 2014, 24.) 

Omaisuutta etsitään tekemällä perusselvitys sekä tavallisessa ulosotossa jatkosel-

vityksenä esimerkiksi sivullistiedustelu tai ulosottoselvitys. Perusselvityksessä 
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katsotaan velallisen tiedot ulosottorekisterissä sekä selvitetään tarvittaessa olin-

paikka- ja omaisuustiedot väestötietojärjestelmästä tai muiden viranomaisten, ku-

ten KELA:n järjestelmistä. Jatkoselvityksenä aiheellisissa tilanteissa voidaan sel-

vittää osoite- ja puhelintietoja tai tiedustella muista rekistereistä tai sivullisilta. 

Tiedusteluja voidaan tehdä sekä itse velalliselle että sivullisille. Tietojenantovel-

volliselta voidaan selvittää vain täytäntöönpanossa tarpeellisia tietoja ja hänen 

velvollisuutensa on pysyä totuudessa kuulemistavasta riippumatta. Yleisesti kuul-

tavalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ja häntä voidaan kuulla toistamiseen, 

jos sillä saadaan olennaista lisäselvitystä asiaan. Tarvittaessa omaisuutta voidaan 

etsiä velallisen käytössä olevista säilytyspaikoista, tiloista tai kulkuvälineistä sekä 

sivullisen tiloista oletettaessa sieltä löytyvän velallisen omaisuutta. Velallisen 

asunnosta voidaan etsiä vain, kun on perusteltu aihe olettaa sieltä löytyvän sopi-

vaa omaisuutta muiden selvitysten jälkeen. (Linna 2008, 71 ja 76-80.)  

4.4 Ulosmittaustoimitus, myynti ja ulosottomiehen päätös 

Varsinaisen ulosmittaustoimituksen aika ja paikka on ulosottomiehen harkinnassa, 

kuitenkin joutuisuusvaatimus huomioiden. Yleensä toimitus tapahtuu ulosotto-

miehen virkahuoneessa, poikkeuksena esimerkiksi häätö tai tilanne, jossa on ai-

hetta olettaa velallisen asunnosta löytyvän ulosmittauskelpoista omaisuutta, jol-

loin toimitus tapahtuu asunnolla. Lähtökohtaisesti toimitus ei ole julkinen, poik-

keuksena kuitenkin huutokauppa. Yleensä toimitukseen osallistuvat asianosaiset 

sekä toimitukseen erikseen kutsutut, joiden poisjäänti ei kuitenkaan estä toimituk-

sen suorittamista. Kun omaisuus on ulosmitattu, on se mahdollisesti myös muutet-

tava rahaksi. Myyntivaiheessa kohde säilyy edelleen ulosmittaustilassa, joka pe-

rustuu joko ulosottomiehen tekemään päätökseen tai kiinteistön hypoteekkituo-

mioon. Myyntimuotoja on nykyään kaksi, huutokauppa, eli ulosottomiehen itsen-

sä toimittama julkinen huutokauppa, ja vapaa myynti, eli muu Ulosottokaaressa 

tarkoitettu myynti, jonka voi toimittaa myös joku muu kuin ulosottomies itse. 

Huutokauppaa säätelevät sekä yleiset huutokauppaehdot ja yhteiset menettely-

säännökset että erilliset kiinteän ja irtaimen omaisuuden myyntiä koskevat sään-

nökset. (Linna 2008, 65-66 ja 157-158.) 
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Ulosottomiehen tulee tehdä toimistaan nimenomaan kirjallinen päätös ainoastaan 

Ulosottokaaressa (vrt. UK 3:28.1 §) säädetyissä tilanteissa sekä esimerkiksi siinä 

tapauksessa, että hän on asettanut maksu- tai palautusvelvollisuuden. Päätökseen 

tulee sisällyttää perustelut esimerkiksi silloin, kun ulosottomies hylkää asianosai-

sen vaatimuksen tai väitteen.  Esimerkiksi omistusriidan ratkaiseminen on tilanne, 

jolloin vaaditaan kirjallinen ja perusteltu päätös. Kirjallinen ja perusteltu päätös 

annetaan asianosaisille tiedoksi jälki-ilmoituksena. (Linna 2008, 68-69.) 

4.5 Vireilläolon päättyminen  

Ulosottoasian vireilläolo päättyy normaalisti silloin, kun saatava on peritty koko-

naisuudessaan ja velkojalle on tehty varojen lopputilitys. Lopputilitys voidaan 

tehdä, jos saatavaa on jäljellä korkeintaan kymmenen euroa, poikkeuksena ela-

tusapuasiat, joissa saatava on perittävä kokonaan. Realisointiasioissa asian vireil-

läolo päättyy, kun myynti ja jako tulevat lainvoimaisiksi tietyn määräajan päätyt-

tyä. Vireilläolon päättymisestä annetaan pyynnöstä todistus. (Linna 2008, 95-96.) 

Usein tilanne on käytännössä se, että saatavaa ei saada perittyä kokonaisuudes-

saan tai perintä jää täysin tuloksettomaksi. Perinnän jäädessä tuloksettomaksi tai 

osittaiseksi vireilläolo päättyy esteeseen, jolloin hakijalle annetaan varattomuuses-

tetodistus, josta käy ilmi perimättä jäänyt osa sekä jo suoritetut toimet. Suppeassa 

ulosotossa annetaan vastaavasti todistus saatavilla olevan ulosottokelpoisen varal-

lisuuden riittämättömyydestä. Varattomuusesteen antamisen jälkeen saatava voi-

daan rekisteröidä passiivirekisteriin, jossa sitä pidetään kaksi vuotta ja vanhentu-

misaika kuluu normaalisti. Passiivirekisteröintiä voidaan pyytää jo ulosottohake-

muksessa tai milloin tahansa ennen asian vireilläolon päättymistä. Passiivirekiste-

röinti tarkoittaa käytännössä sitä, että ulosottomiehellä ei ole velvollisuutta etsiä 

omaisuutta, mutta kuitenkin oikeus ulosmitata sitä, jos sellaista ilmaantuu esimer-

kiksi toisen asian yhteydessä. Hakijan velvollisuutena on ilmoittaa, jos saatava 

maksetaan kokonaisuudessaan passiivirekisteröinnin aikana. (Linna 2008, 95-97.) 
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Kuvio 3. Ulosottomenettelyn päävaiheet Ulosottokaaren mukaisesti, suppea ja 

tavallinen ulosotto. (Leppänen & Linna 2014, 25.) 
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5 ULOSOTTOTOIMEEN LIITTYVÄT PERIAATTEET 

Ulosoton tavoitteena on jo aiemmasta lainsäädännöstä lähtien ollut tehokas täy-

täntöönpano. Tuloksellisuus, nopeus ja halpuus korostuvat ulosotossa siviilioi-

keudenkäyntiäkin enemmän, sillä kyse on jo tutkitun tuomion täytäntöönpanosta 

(Leppänen & Linna 2014, 35-36). Tehokas toiminta on lähes itsestään selvä vaa-

timus, sillä ulosottolaitos ei toimi omaan lukuunsa tai valtion hyväksi, vaan tar-

koituksena on toteuttaa se, mitä tuomioistuimessa on jo päätetty (Linna 2008, 44). 

Joutuisuus tuo suojaa erityisesti hakijan vaatimukselle ja oikeudelle mutta toisaal-

ta se on myös vastaajan edun mukaista, sillä hidas täytäntöönpano saattaisi lisätä 

aiheettomia kustannuksia. (Leppänen & Linna 2014, 36.) 

Tehokkuuden rinnalla kulkee asianmukaisuuden vaatimus, niin sanottu ”hyvä 

ulosottotapa”. Se tarkoittaa ulosottoviranomaisten luottamusta edistävää toimin-

taa, asiallisuutta ja hyvää käytöstä. Se turvaa perusoikeuksien ja oikeusturvan to-

teutumisen, tavoitteenaan yhtenäiset toimintatavat sekä tuloksellinen ulosotto. 

(Turtonen 2015). Ulosottomiehen tulee käyttää toimi- ja harkintavaltaansa täytän-

töönpanoon sopivasti ja asemaansa tai tietoja väärinkäyttämättä. Ulosottomiehen 

tulee lisäksi toimia neuvoa antavasti, esimerkiksi velalliselle on kerrottava tämän 

oikeuksista saada helpotuksia ulosottoon. Tämä avoimuusperiaate on nykyään 

paljon korostetumpi, sillä se kuuluu olennaisesti noudatettavana olevaan palvelu-

periaatteeseen. (Linna 2008, 44-46; Leppänen & Linna 2014, 52.) 

Täytäntöönpanon on oltava sellaista, ettei siitä johdu kenellekään tarpeetonta hait-

taa tai vahinkoa, eli keinot ja päämärät on osattava suhteuttaa oikein. Lisäksi yh-

tenä täytäntöönpanon pyrkimyksenä on velallisen taloudellisen aseman ja sen hal-

linnan eheyttäminen, niin sanottu rehabilitaatio, joka on samalla koko yhteiskun-

nan edun mukaista. Alati laajeneva yhteistyö muiden viranomaisten ja toimijoiden 

kanssa onkin tämän velallisen omatoimisuuden ja sovinnollisuuden edistämisen 

kannalta erityisen tärkeää. (Linna 2008, 46.) 



30 

 

5.1 Ulosottomenettelyn periaatteet 

Ulosottomenettelyn tulee kokonaisuudessaan olla reilua eli oikeudenmukaista ja 

tätä tukevat oikeusturvatakeiden tärkeimmät osat, kuten käsittelyn julkisuus sekä 

oikeudet tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös tai hakea muutosta. Näistä käsit-

telyn julkisuus lisää luottamusta viranomaistoimintaan antaessaan mahdollisuuden 

toiminnan kontrollointiin. Täytäntöönpanotoimissa julkisuus on kuitenkin huo-

mattavasti rajoitetumpaa kuin esimerkiksi siviilioikeudenkäynnissä ja enemmän 

korostuukin esimerkiksi vastaajan yksityiselämän suoja. Ulosottolainsäädännön 

kokonaisuudistuksessa julkisuus- ja tietosuojakysymyksiin keskityttiin erityisen 

tarkasti ja julkisuus on täsmentynyt. Esimerkiksi asiakirjojen yleisöjulkisuus on 

hyvin rajattua mutta niiden asianosaisjulkisuus on hyvin laajaa, eli velallisia voi-

daan tunnistaa mutta heidän asioitaan ei. (Leppänen & Linna 2014, 41-42 ja 46.) 

Kuulemisperiaate näkyy vähemmän kuin oikeudenkäynnissä, sillä oletetaan, että 

vastaaja on saanut ainakin haasteen tiedoksi jo oikeudenkäyntivaiheessa. Ulosot-

tovaiheessa vastaajalla on mahdollisuus vaikuttaa ulosmittauksen kohdistamiseen 

ja tälle varataan tilaisuus tulla kuulluksi. Ulosottomenettelyn aikana velalliselle ja 

muille asianosaisille on varattava tilaisuus tulla kuulluksi, jos sen arvioidaan tuo-

van lisäselvitystä asiaan eikä sille ole estettä. (Leppänen & Linna 2014, 43-45.) 

Kuten aiemmin on todettu, ulosottoviranomaiset ovat puolueettomia ja riippumat-

tomia lainkäyttöviranomaisia, joiden toiminnasta tulee ilmetä asianosaisten yh-

denvertaisuus eikä toimintaan saa kohdistua perusteltuja epäilyksiä. Osapuolia 

tulee kohdella tasapuolisesti ja molempien oikeuksista ja eduista on huolehdittava. 

Toisaalta informointivelvollisuuden mukaisesti ulosottomies voi huomioida seik-

koja vastaajan eduksi tai ilmoittaa tälle hänen oikeudestaan. (Leppänen & Linna 

2014, 45.) Asianmukaisuuteen kuuluu lisäksi päätösten perusteleminen ja oikeus 

hakea muutosta. Päätösten perusteleminen on aiheellista sekä päätöksen oikeelli-

suutta kontrolloitaessa että muutoksenhaun kannalta, joka on mahdollinen mones-

sa menettelyn vaiheessa. (Leppänen & Linna 2014, 47-48.)  

Ulosottomenettelyyn kuuluu olennaisena virallistoimintoisuus, joka tarkoittaa 

ulosottomiehen aktiivista toimintaa. Vaikka ulosottomenettely käynnistyy hakijan 
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tekemällä hakemuksella, jossa tämä on määritellyt vaatimuksensa ja ulosoton laa-

dun, on ulosottomiehen vastuulla jatkaa toimia, hankkia tarpeelliset selvitykset ja 

huomioida velallisen suojasäännökset. Hakijalla tai vastaajallakaan ei näin ole 

velvollisuutta vaikuttaa asian etenemiseen, mutta asianosaisten aktiivisuus voi 

edesauttaa menettelyn kulkua, ja sitä sanotaankin ulosottomiehen toimintaa täy-

dentäväksi. Ulosottomiehen tulee edistää vastaajan omatoimisuutta, esimerkiksi 

ottamalla vastaan maksusuunnitelman mukaisia suorituksia, sekä asianosaisten 

välistä sovinnollisuutta asiaan sopivalla tavalla ja molempien etu huomioiden. 

(Leppänen & Linna 2014, 49-51.) 

Ulosottoasioiden runsaan määrän ja rutiiniluonteisuuden vuoksi ulosottomenettely 

on enemmän summaarista eli siinä voidaan edetä siinäkin tilanteessa, että vaati-

muksia ei esitetä. Vaikka ulosottomiehen tutkimisvelvollisuus on vaatimuksia ja 

väitteitä esitettäessä laaja, tutkimisen syvyys riippuu väitteen perusteista. Lisäksi 

attraktioperiaatteen mukaisesti ulosottomies ratkaisee itse riitakysymykset, jolloin 

pysytään tehokkaassa täytäntöönpanossa, eikä pitkitetä asiaa turhaan viemällä rii-

toja tuomioistuimeen. Joissakin tilanteissa tällainen välioikeudenkäynti on kuiten-

kin välttämätön totuustavoitteen vuoksi, vaikka se vähentäisi tehokkuutta ja jou-

tuisuutta. Tällainen tilanne on silloin, kun asiassa on näyttöepäselvyys eli asia on 

tullut epäselväksi esitettyjen väitteiden ja niiden perustelujen vuoksi eikä selvitys-

tä voida hankkia. (Linna 2008, 45; Leppänen & Linna 2014, 53-57.) 

Nykyinen valtakunnallinen ja velalliskohtainen ulosottomenettely palvelee ulos-

oton asiakkaita hyvin, kun ulosottoa voidaan hakea miltä tahansa paikalliselta 

ulosottoviranomaiselta oikeuspaikkasäännökset unohtaen. Toisaalta virastojen 

määrän jatkuva väheneminen aiheuttaa pitkiä välimatkoja, mutta tämä on pyritty 

kompensoimaan sähköistyvällä toiminnalla. Vastaavan ulosottomiehen järjestelmä 

puolestaan mahdollistaa velallisen asioiden kokonaisvaltaisen ja tehokkaan käsit-

telyn, kun sama kihlakunnanvouti ja -ulosottomies käsittelevät saman vastaajan 

kaikki asiat, toimivaltanaan koko maa. (Leppänen & Linna 2014, 58.) 
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5.2 Periaatteiden näkyminen käytännön työssä 

Tuloksellisuuteen pyrkiminen näkyy käytännössä esimerkiksi kihlakunnanulosot-

tomiehille asetettavina henkilökohtaisina tulostavoitteina ja kuukausittain julkais-

tavina tilastoina, joissa on huomioitu kihlakunnanulosottomiesten asiat, toimenpi-

teet sekä eurot. Toimiston puolella tuloksellisuutta mittaa asioiden viivytyksetön 

hoitaminen (Saarimaa 2015). Toimisto pyrkii saamaan asian mahdollisimman no-

peasti eteenpäin, ja ainakin Etelä-Pohjanmaan ulosottovirastossa määräaika on 

kolme viikkoa asian saapumisesta. Asian saapuessa vahvistuu puolueettomuus ja 

riippumattomuus, kun hakijoita tulee kohdella tasapuolisesti ja asiat kirjata ripeäs-

ti hakemuksia turhaan valikoimatta ja järjestelemättä (Perintäsihteeri 2015).  

”Minulle tulee mieleen esimerkiksi, kun tulee asia sisään, niin me 

kirjataan se äkkiä, ei ole pankkoja, ja saadaan asiat äkkiä kier-

toon, sehän on sitä tuloksellisuutta. Sitten ulosottomiehet perivät ja 

siinä on sitten aina kehotukset ja määräajat. Sitten laitetaan raha 

kiertoon, jos ei ole kieltoja tai valituksia.” (Osastosihteeri 2015.) 

Periaatteet tulevat paremmin esille siinä vaiheessa, kun kihlakunnanulosottomie-

het alkavat perimään ja heidän toimilleen on omat määräaikansa ja sitten taas toi-

saalta takaisin toimistotyössä, kun rahat tilitetään viivytyksettä eteenpäin, eikä nii-

tä pidetä turhaan pantissa, jollei asia ole vielä vailla lainvoimaa tai kieltojen alai-

sena (Osastosihteeri 2015). ULJAS-tietojärjestelmä auttaa omalta osaltaan tehok-

kaassa täytäntöönpanossa, sillä tiedot ovat helposti saatavilla sähköisesti ja toi-

minnot on suunniteltu tehokkaaseen perintään tähdäten.  

”Uljaan pinomallit on tehty helpottamaan kihlakunnanulosotto-

miehen työtä, ainakin viikkotyömallin omaksuminen ja sen noudat-

taminen edesauttaa tehostamaan toimintaa. Muutenkin Uljaassa 

automaattisesti tapahtuvat toiminnot nopeuttavat kihlakun-

nanulosottomiehen työtä.” (Kihlakunnanulosottomies 2015.) 

Yhteistyö muiden viranomaisten kanssa toimii enimmäkseen ongelmitta, eikä se 

pidättele ulosoton toimintaa. Esimerkiksi lainvoimaisuuksia kysyttäessä vastaus 
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saattaa olla jo puolessa tunnissa sähköpostissa. ”Jonkin verran haittaa ilmenee 

näistä valtakunnallisista puhelinvaihteista, kun kovin helposti ei saa kiinni sitä 

henkilöä jota asian etenemisessä tarvitsisi” (Kihlakunnanulosottomies 2015). On-

gelmia tuottavat eniten viranomaisten omat salassapitosäännöstöt, kiireet sekä 

prioriteetit. ”Joskus tuntui, että jokin ulosottoviranomaisen tärkeäksi kokemansa 

asia ei ollut riittävän tärkeä tai suuri” (Turtonen 2015). Lisäksi poikkeavat atk-

järjestelmät saattavat tuoda ongelmia yhteistyöhön. Tilanne oli kuitenkin aivan 

erilainen ennen teknistä kehitystä, jolloin yhteydenpito tapahtui puhelimitse tai 

kirjeitse, eikä joutuisuus ollut taattua. (Osastosihteeri 2015; Perintäsihteeri 2015). 

Nykyinen valtakunnallinen ja velalliskohtainen ulosottomenettely sisältää vastaa-

va ulosottomies -järjestelmän, joka omalta osaltaan edesauttaa joutuisuutta. ”Se 

on mielestäni tehokkaan ulosottoperinnän perusedellytys” (Kihlakunnanulosotto-

mies 2015). Esimerkiksi toimistohenkilöt voivat asiakkaan soittaessa saman tien 

tarkistaa järjestelmästä, kelle kihlakunnanulosottomiehelle asia kuuluu ja sisäisen 

kommunikointiohjelman kautta näkee, onko kyseinen henkilö silloin paikalla.  

”Ennen vanhaan manuaaliaikana ei näin ollut, piti tietää, kenen 

aakkosiin henkilö kuuluu. Oli kirjaimet ja mietittiin, että tämä on 

varmaan sille ja sille. Ei nykyään enää useinkaan mieti, että kenel-

le mikäkin kirjain kuuluu, kun nyt sen saa äkkiä tarkistettua Ul-

jaasta.” (Osastosihteeri 2015.) 

Etelä-Pohjanmaan ulosottovirastossa kihlakunnanulosottomiehet ja toimistohenki-

löstö on jaettu osastoihin eli rooteleihin voutien alle, jolloin tietämys oman osas-

ton ja omien aakkosten velallisista on ehkä tarkempaa ja laadukkaampaa. (Osas-

tosihteeri 2015; Perintäsihteeri 2015.) 

  



34 

 

6 SIIRTYMINEN ULOSOTTOLAISTA ULOSOTTOKAA-

REEN 

Tässä luvussa käsitellään ulosoton lainsäädännön muuttumista Ulosottokaaren tul-

lessa voimaan sekä pohditaan, miksi uusi lainsäädäntö oli äärimmäisen tarpeelli-

nen 2000-luvulle siirryttäessä. Tarkemmassa tarkastelussa ovat Ulosottokaarta 

edeltäneet uudistukset, jotka toimivat siltana Ulosottolaista Ulosottokaareen siir-

tymisessä. Lisäksi käsitellään velallisen aseman muuttumista viimeisimpien uu-

distusten myötä.  

6.1 Muutosten aika ulosottokaarta säädettäessä 

Ulosottolaki palveli hyvin yli satavuotisen voimassaolonsa aikana, sillä se oli ta-

sokas laki eikä se asettanut ahtaita rajoja käytännön kehitykselle. Myös osittai-

suudistuksilla oli suuri rooli toimivuuden edistämisessä muuttuvissa olosuhteissa. 

Ulosottolain pitkä ikä alkoi kuitenkin loppuaikana näkyä puutteellisuuksina sen-

hetkiseen yhteiskuntaan verrattaessa. Ulosottolain nojautuessa osittain aiempaan 

oikeuteen ja ulkomaisiin esikuviin oli aiheellista miettiä perusteellisia korjaustoi-

mia. Lindholm (1974, 7) kuvailee tilannetta tekstissään seuraavasti: 

”Täytäntöönpanolainsäädäntö on elimellinen osa valtion oikeu-

denhoitoa. – Sinänsä hyvä aineellinen lainsäädäntö ja hyvin järjes-

tetty oikeudenkäyntijärjestelmä voivat menettää merkityksensä, jos 

täytäntöönpanopuolella on osoitettavissa puutteellisuuksia.”  

Lindholm toteaa lisäksi, että senhetkinen ja myös tuleva yhteiskunta eroaa ratkai-

sevasti viime vuosisadan yhteiskunnasta sekä käsityksiltään että kehitysasteeltaan, 

joten aiemmissa olosuhteissa säädetyn ulosottolainsäädännön toimivuus uusissa 

olosuhteissa oli hyvin epätodennäköistä. Uusi ulosottolainsäädäntö oli enemmän 

kuin tarpeellinen. (Lindholm 1974, 7-8.) 

Ulosottolakia uudistettiin sen voimassaoloaikana useampaan otteeseen eri vuosi-

kymmenillä, jotta saavutettiin yhtenäisempi uusi ulosottolainsäädäntö. Vuonna 

1973 tehtiin merkittävä uudistus, kun yleisiä menettelysäännöksiä, palkan ulos-
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mittaussäännöksiä sekä pakkohuutokauppasäännöksiä päivitettiin ajankohtaisem-

miksi (Leppänen & Linna 2014, 5). Pakkohuutokaupan kehittämisen taustalla oli 

moniakin seikkoja, kuten nyky-yhteiskunnan mukanaan tuoma tarve markkinoida 

ja esitellä myytävää omaisuutta. Näiden seikkojen vuoksi haluttiin miettiä vaihto-

ehtoisia realisointitapoja, joilla saataisiin jopa korkeampi kauppahinta kuin pak-

kohuutokaupalla (Suomen Kaupunginvoutien Yhdistys 1984, 321-322). 1980-

luvulla uudistettiin edelleen palkan ja muun toistuvaistulon ulosmittauksen sään-

nöksiä. Pakkohuutokaupan säännökset uudistettiin Maakaaren säätämisen yhtey-

dessä 1990-luvulla (Leppänen & Linna 2014, 5). Vuonna 1991 kumottiin alioike-

usuudistuksen yhteydessä lainhakusäännöstö ja siirrettiin turvaamistoimiin liittyvä 

päätöksenteko alioikeuksille sekä uudistettiin turvaamistoimien täytäntöönpano-

säännöksiä (Koulu 1996, 1). 

6.2 Lakiuudistukset 1996–2008 

Kuten aiemmin todettiin, oli muutos hyvin ajankohtainen ja tarpeellinen Ulosotto-

lain käydessä vaikeaselkoiseksi ja vanhanaikaiseksi senhetkisessä yhteiskunnassa. 

Lindholm (1974, 12-13) kritisoi lisäksi Ulosottolain suhtautumista eri yhteiskun-

taryhmiin sekä sen tavoitteiden puuttumista ja epäyhtenäisyyttä. Ei ollut järkevää 

ajatella, että kokonaisuus saataisiin säilytettyä ehjänä lukuisten osittaisuudistusten 

jälkeen, vaan oli tarpeellista miettiä täysin kokonaisvaltaista uudistusta.  

”Ulosottolaki oli 1800-luvulta ja moneen kertaan muutettu. Uudel-

le lainsäädännölle oli ehdottomasti todellista ja pikaista tarvetta. 

Yhteiskunta on monimutkaistunut ja tulee uusia tehtäviä, jotka vaa-

tivat lainsäädännön ajanmukaistamista.” (Saarimaa 2015.) 

Vuonna 2008 voimaan tullut Ulosottokaari on järjestyksessä neljäs ulosoton sää-

dös, joka nimettiin toisen ulosoton säädöksen, vuoden 1734 lain ulosottokaaren 

mukaisesti. Ennen nykyisen Ulosottokaaren säätämistä aloitettiin entisen Ulosot-

tolain kokonaisuudistus, joka tapahtui neljässä eri vaiheessa 1990-luvulta lähtien 

(Leppänen & Linna 2014, 5). Osittaisuudistuksilla kirjattiin lakiin monia ”vakiin-

tuneiksi ulosottotavoiksi” luonnehdittuja käytäntöjä (Turtonen 2015). Uudistuksen 

tapahtuessa vaiheittain oli käytännön luominen helpompaa ja sisäistäminen hel-
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pottui, kun kaikki ei muuttunut kerrallaan. Ulosottokaareen siirtyminen oli oppi-

mista ja ohjeistuksen lukemista. Lisäksi uudistuksista piti tehdä ohjeita käytännön 

toteutukseen, esimerkiksi kuinka ja kuka ilmoitti maistraattiin alaikäisestä velalli-

sesta (Saarimaa 2015).  

Uudessa, nykyisessä Ulosottokaaressa on keskitytty erityisesti perusoikeuskysy-

myksiin, kuten julkisuuteen ja yksityisyydensuojaan, jotka ovatkin tarkkaan sää-

dettyjä. Käytännöllisemmät menettelytavat, jotka eivät varsinaisesti ole oikeuksia 

ja velvollisuuksia koskevaa lainkäyttöä, on puolestaan jätetty pienempään rooliin. 

Tämä näkyy esimerkiksi UK 3 luvun laajuudessa, kun yleisiä menettelysäännök-

siä on lisätty huomattavasti aiempaan verraten. (Leppänen & Linna 2014, 8.) 

”Ei se silloin ollut ihan näin monimutkaista. Nyt ihmiset lähtevät 

valittamaan herkemmin ja on muita kiemuroita, jolloin asiat on 

stopissa ja rahaa ei saada liikkumaan.” (Osastosihteeri 2015.) 

”Ulosottokaareen siirtyminen toi mukanaan vapaakuukaudet ja vastuuvapautuk-

set, joiden vaikutus näkyi käytännön työssä” (Osastosihteeri 2015). Lisäksi toi-

mistopuolen työhön vaikutti uutena tulleet määräajat, jotka osaltaan lisäävät työ-

määrää, kun ”joutuu seuraamaan kaikkia tällaisia ja joutuu ehkä palaamaan siihen, 

että mitäs siellä sanottiinkaan” (Perintäsihteeri 2015). Ulosottokaari antaa rajat 

esimerkiksi päätöksentekoon ja lakipaketin uudistuksen myötä saatiin myös velal-

lista helpottavia pykäliä (Kihlakunnanulosottomies 2015). Seuraavissa alaluvuissa 

käsitellään tarkemmin neljää osittaisuudistusvaihetta. 

6.2.1 I vaihe – organisaatio 

Joulukuun ensimmäisenä päivänä vuonna 1996 alkoi Ulosottolain kokonaisuudis-

tus organisaation uudistamisvaiheella. Kaksijakoinen järjestelmä, joka koostui 

kaupunginvoudeista ja nimismiehistä, oli aika siirtää menneeseen ja siirtyä erilli-

seen ulosoton organisaatioon. Uusi organisaatio rakennettiin kihlakuntajaotuksen 

pohjalle ja se oli erillinen poliisi-, syyttäjä- ja yleishallintotoimesta. Ulosottopiire-

jä muodostettiin yhteensä 70, joista 56 toimi kihlakunnanviraston ulosotto-

osastona ja 14 erillisvirastona ja ulosottomiehinä näissä toimivat kihlakunnan-
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voudit sekä Ahvenanmaalla maakunnanvouti. Seitsemän piirin tehtävät jätettiin 

kuitenkin vielä nimismiehille. Muutoksenhakuasiat ja osa ulosotonhaltijalaitoksen 

tehtävistä siirrettiin käräjäoikeuksiin, esimerkkinä lapsen huoltoa ja tapaamista 

koskevan päätöksen täytäntöönpano. Lisäksi uudistettiin kyseistä täytäntöönpanoa 

määrittelevä laki LapsiTPL 16.8.1996/619. (Leppänen & Linna 2014, 5-6.) 

1990-luvun taloudellisen laman johdosta osa uudistuksista oli erityisen kiireelli-

siä, kun velkaantuminen yleistyi huomattavasti ja ulosottoa pyrittiin välttämään ja 

kiertämään keskittämällä velat niin sanotuille suurvelallisille. Velallisen erotta-

misedun laajentaminen ja vapaakuukausien käyttöönotto toistuvaistulon ulosmit-

tauksissa oli yksi merkittävimmistä uudistuksista vuonna 1997. Samalla otettiin 

käyttöön toimintaa tehostavia keinoja, jotta täytäntöönpanoa saataisiin kehitettyä 

myös kiertämistapauksissa, ja ulosottomiehen tietojensaantioikeutta laajennettiin 

sekä aloitettiin kokeiluluonteisesti erikoisperintäyksikkö. Toinen tehostamisuudis-

tus, joka toteutettiin vuonna 1999, sisälsi säännökset keinotekoisten järjestelyjen 

sivuuttamisesta. 1990-luvun loppupuolella uudistettiin myös elatusapujen perintää 

sekä muita ulosottoon osaksi liittyviä lakeja. Vapaakuukausia käsitellään tarkem-

min jäljempänä, keinotekoinen järjestely puolestaan kuuluu enemmän erikoispe-

rinnän piiriin ja on rajattu tästä tutkimuksesta pois. (Leppänen & Linna 2014, 6.)  

6.2.2 II vaihe – ulosottoperuste, yleinen menettely sekä häätö 

Tehostamisuudistusten jälkeen palattiin takaisin kokonaisuudistuksen valmiste-

luun, joka jatkui ulosottoperusteen, yleisen menettelyn ja häädön uudistuksilla 

vuonna 2004 (Leppänen & Linna 2014, 7). Ulosottoperusteita koskeva luku 2 li-

sättiin takaisin lakiin aiemman lailla 1055/1991 kumotun 2 luvun tilalle. Tässä 

uudessa luvussa ulosottoperusteet määriteltiin luettelona ja säädettiin tuomioiden 

lainvoimaisuudesta. Lisäksi määriteltiin muiden ulosottoperusteiden, kuten tur-

vaamistoimipäätösten, täytäntöönpanokelpoisuudesta sekä annettiin tarkennetut 

säädökset kelpoisuuden määräajoista. (Leppänen & Linna 2003,  676 ja 683-687.) 

”Ulosottoperusteet eivät hirveästi mielestäni muuttuneet. Ennen 

vanhaan oli maksamismääräykset ja ne on jäänyt pois. Nyt aivan 

säikähtää, jos sellainen tulee vastaan. Samaten niitä perusteita tul-
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kitaan, vaikka tuli määräajat ja vaikka olisi maksamismääräys tai 

muu.” (Perintäsihteeri 2015.) 

Lakiin lisättiin uutena luku 6a, joka käsittelee muiden kuin maksuvelvoitteiden 

täytäntöönpanoa, sisältäen myös häädön. Häädöstä säädettiin omina pykälinään 

esimerkiksi häädettävistä, muuttokehotuksesta ja -päivästä, häädön toimittamises-

ta sekä häädettävästä omaisuudesta ja sen myymisestä. Hallituksen esityksen poh-

jalta luku muutettiin Ulosottokaareen siirryttäessä omaksi luvukseen numero 7, 

jolloin säännökset turvaamistoimipäätöksestä siirtyivät luvuksi 8. (Leppänen & 

Linna 2003, 676 ja 712-713; UL muutoslaki 27.6.2003/679, 6 a luku). Häätöjen 

hakemukset ovat vähentyneet viime vuosikymmenen aikana, vaikka toimeenpan-

tujen häätöjen määrä on lisääntynyt (Suomen virallinen tilasto SVT 2015). 

”Häädöissä on kuitenkin nykyään aika tarkat ohjeet ja harvoin ne 

ehkä menevät loppuun asti, että joutuu oikeasti tekemään sen hää-

dön. Usein ehkä huoneisto on jo tyhjä, kun häätöä ollaan menossa 

tekemään.” (Perintäsihteeri 2015.) 

Luku 3 muutettiin kokonaisuudessaan, jolloin yleiset täytäntöönpanon menettely-

säännökset tulivat tarkistetuiksi. Lukua päivitettiin pitkällä aikavälillä ja esimer-

kiksi vuonna 1996 vanha pykälä ulosoton hakemisesta kumottiin ja korvattiin täy-

sin uudella, jossa määriteltiin hyväksyttävät hakutavat. Säännöksiä muutettiin ja 

uusia pykäliä lisättiin esimerkiksi uhkasakosta, luottotilien kielloista sekä tiedon-

saantioikeuksista ja tiedonantovelvollisuuksista. (UL muutoslait 1.11.1996/792; 

21.2.1997/171; 9.4.1999/481; 25.5.2007/621.) 

Tuomioiden ja päätösten täytäntöönpanosäännöksiin päivitettiin ulosottomiehen 

oikeus avauttaa lukkoja ja ovia sekä antaa tehtäväksi etsiä tarvittaessa huoneita ja 

säilytyspaikkoja. Lisäksi tarkistettiin oikeus virka-apuun sekä oikeuteen käyttää 

vähäisiä puolustuksellisia voimakeinoja (UL muutoslaki 13.6.2003/528). Vuonna 

2004 lisättiin uudistettu pykälä konkurssin vaikutuksesta ulosottoasian vireillä-

oloon (UL muutoslaki 20.2.2004/125). Tarkistetuksi tuli myös säännös, jonka 

mukaan täytäntöönpano tapahtuu riita- ja rikosasiassa käräjäoikeuden tuomion 

jäljennöksen tai pöytäkirjan jäljennöksen nojalla, ja tämän jäljennöksen tulee olla 
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tuomion antaneen viranomaisen luona tehtävään määrätyn virkamiehen oikeaksi 

todistama (UL muutoslaki 11.7.1997/696).  

6.2.3 III vaihe – ulosmittaus, myynti ja tilitys 

Vuoden 2007 alusta tuli voimaan kolmas uudistusvaihe, joka koski maksuvelvoit-

teen täytäntöönpanoa eli ulosmittausta sekä myyntiä ja tilitystä. Keskeisenä ky-

symyksenä tässä uudistusvaiheessa oli velallisen taloudellisen vähimmäissuojan 

taso sekä huutokaupalle vaihtoehtoiset myyntimuodot (Leppänen & Linna 2014, 

7). Tässä vaiheessa luovuttiin julkinen pakkohuutokauppa -nimikkeestä ja nyky-

ään puhutaankin vain julkisesta huutokaupasta (Perintäsihteeri 2015). Velallisen 

suojaosuudesta puhutaan tarkemmin jäljempänä kappaleessa ”Velallisen asema”.  

Aiemmin oli päivitetty säännökset esimerkiksi ulosmittauksesta erotettavasta 

omaisuudesta, luontoisetujen korkeista määristä, kiertämisjärjestelyistä sekä suori-

tuksen maksupäivästä (UL muutoslaki 20.4.2000/394). Lukuun 4 lisättiin pykälä 

vainajan velan ulosmittauksesta ja muita lisäyksiä tehtiin toisen velkojan saatavan 

ulosmittauksen säännöksiin (Leppänen & Linna 2003, 676 ja 711). Vuonna 2006 

luvut 4-6, eli ulosmittaus, myynti, varojen jako ja tilitys, päivitettiin eduskunnan 

päätöksen mukaisesti kokonaisuudessaan aiempien vuosien muutokset sisällytet-

tyinä ja luvut olivat valmiita siirtymään Ulosottokaareen (UL muutoslaki 

8.6.2006/469). Tilitys ei käytännössä muuttunut näkyvästi osittaisuudistuksen 

myötä, sillä edelleen raha kulkee ja jakoluettelot tehdään kuten aiemmin sekä ra-

hat tilitetään, kun asia on lainvoimainen.  

”Paljonhan meillä myydään ja rahaa kulkee enemmän. Töitä on 

ehkä enemmän, kun tehdään seurantaa, että rahat lähtevät oikeaan 

aikaan.” (Osastosihteeri 2015.)  

Julkisen huutokaupan ohelle haluttiin vaihtoehtoinen myyntimuoto ja nykyään 

ulosmitattu omaisuus voidaankin myydä lisäksi vapaalla myynnillä, kuten netti-

huutokaupalla, joka on nostanut suosiotaan tähän päivään mennessä (Oikeusmi-

nisteriö 2014b). Vapaan myynnin toteuttamistapoja ovat yksityisen järjestämä jul-

kinen huutokauppa (UK 5:75 §), ulosottomiehen järjestämä vapaa myynti (UK 
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5:76 §) sekä asianosaisten itsensä järjestämä vapaa myynti (UK 5:77 §). Vapaalla 

myynnillä viitataan menettelyn vapauteen, vaikkakin se on tilannekohtaisesi har-

kinnanvaraista. Ulosottokaaren 5 luvun 1 §:n mukaisesti vapaa myynti voidaan 

toimittaa ”toimeksiannolla tai vähittäin”, mutta lisäksi voidaan käyttää esimerkik-

si tarjousten hankkimista alan toimijoilta. Jotta omaisuus voidaan myydä vapaalla 

myynnillä, vaaditaan kuitenkin normaalisti velallisen, velkojan sekä muiden oi-

keudenhaltijoiden suostumus. Poikkeuksena tähän on tilanteet, joissa kauppahinta 

peittää etuoikeussaatavat ja on selvitysten mukaan käypä hinta tai kun korkein tar-

jous on hylätty huutokaupassa ja vapaan myynnin kauppahinta nousee sitä korke-

ammaksi ollen käypä hinta ja ylittää alimman hyväksyttävän tarjouksen. Kun sää-

detyt edellytykset täyttyvät, on vapaa myynti huutokaupan vaihtoehtona ja ulosot-

tomies valitsee tilanteeseen sopivimman myyntitavan. (Linna 2008, 193-197; Oi-

keusministeriö 2014b; UK 15.6.2007/705, 5:1 ja 75-77 §.) 

Myynnin alkuvalmistelutoimet sekä myyntiehdot ovat pitkälti hyvin samanlaiset 

kuin huutokaupassa. Asianosaisten itsensä järjestämässä vapaassa yksityismyyn-

nissä myyntiehdot ovat kuitenkin osapuolten sovittavissa sekä myynnin vaikutuk-

set, kuten panttioikeuden raukeaminen, riippuvat asianosaisten keskinäisestä so-

pimuksesta sekä muista laeista. Kauppahinta jaetaan vapaassa myynnissä vastaa-

vasti kuten huutokaupassa. Ulosmittausta ja myyntiä koskevat säännökset siirret-

tiin muuttamattomina Ulosottolaista Ulosottokaareen, ja Ulosottokaaressa määri-

tellyt julkisen huutokaupan säädökset koskevat soveltuvin osin myös vapaata 

myyntiä (Linna 2008, 193-197; UK 15.6.2007/705, 5:2 §). 

6.2.4 IV vaihe – koontivaihe  

Viimeinen vaihe oli lähinnä koontivaihe, jolloin kumottiin Ulosottolaki kokonai-

suudessaan ja säädettiin uusi Ulosottokaari. Oikeusministeriön laatiman viimeisen 

vaiheen ehdotuksen mukaan senhetkinen epämääräinen tilanne oli omiaan passi-

voimaan velallista ulosoton päättymisenkin jälkeen, jolloin myös yhteiskunnalle 

aiheutuu kustannuksia esimerkiksi erilaisten toimeentulotukien muodossa. Velal-

lisen asemaa haluttiin selkeyttää ja samalla tukea tämän palaamista yhteiskunnan 

aktiiviseksi jäseneksi. Lisäksi ehdotuksella haluttiin puuttua alaikäisten velkaan-
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nuttamiseen ja saada julkiset velkojat huomaamaan, että alaikäisen lapsen nimellä 

kirjoitettu lasku saattaa aiheuttaa lopulta lapselle maksuhäiriömerkinnän, joka 

huomioiden rekisteröintiä luottotietojärjestelmään haluttiin rajoittaa. Oikeusminis-

teriön tekemän tutkimuksen mukaan vuonna 2004 ulosotossa oli noin 4300 ala-

ikäistä velallista, joista 800 oli alle 15-vuotiaita. Ehdotuksessa korostettiin, että 

tällaisten velallisten asioissa velkojalta tulisi pyytää selvitys maksuvelvollisuudes-

ta. Ehdotuksen tavoitteet kävivätkin osaksi toteen, sillä nykyään alaikäisten velal-

listen asioissa on erityisiä toimia, kuten maistraattiin ilmoittaminen. (Saarimaa 

2015; Savolainen 2005.)  

Muutoksia tehtiin vielä jo uudistettuun lain 1 lukuun, koskien esimerkiksi hallin-

tovirastoa eli nykyistä Valtakunnanvoudinvirastoa (Leppänen & Linna 2014, 7). 

Perustettiin ulosoton keskushallintovirasto, jolloin luovuttiin väliportaan hallin-

nosta sekä piirien kokoa suurennettiin (Savolainen 2005). Tarkistuksia tehtiin tur-

vaamistoimia koskeviin säännöksiin sekä säännöksiin itseoikaisusta, täytäntöön-

panoriidasta, keskeytyksestä ja valituksesta, joita oli uudistettu jo aiemmin vuon-

na 1996 (Savolainen 2007). Ulosottoperusteen määräaikasäännöksiin 2 lukuun 

lisättiin aineellinen vaihtuminen, ja uudistus kokonaisuudessaan vaikutti eniten 

1990-luvun alun velkoihin, jotka uusien määräaikasäännösten jälkeen lakkasivat 

viimeistään vuonna 2010 (Savolainen 2005). Uudistuneista määräaikasäännöksis-

tä kerrotaan tarkemmin alaluvussa Velallisen asema.  

Toisen ja kolmannen vaiheen uudistukset siirrettiin Ulosottokaareen lähes sellai-

sinaan, hyvin vähäisillä muutoksilla lisättynä. Takavarikon säännökset uudistettiin 

ja tehtiin tarkistuksia ulosottokuluihin ja ulosoton oikeussuojakeinoihin liittyviin 

säännöksiin. Tässä viimeisessä vaiheessa säädettiin myös laki verojen ja maksujen 

täytäntöönpanosta VeroTPL 15.6.2007/706, kumoten aiemman vastaavan lain ja 

säilyttäen näiden säännökset erillislaissa. (Leppänen & Linna 2014, 7.) 

Ulosottolainsäädännössä asetuksiin on kirjattu vain muutamia säännöksiä ja Ulos-

ottokaaren säännökset antavatkin ulosottomiehille varsin selvät toimintamallit. 

Säännöksissä on kuitenkin paljon kohtia, jotka antavat harkintavapauden ulosot-

tomiehille, esimerkiksi helpotusten myöntämisessä toistuvaistulon ulosmittauk-
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sessa. Ulosottokaaren myötä on kuitenkin muodostettu joukko muita säädöksiä, 

esimerkiksi ulosottopiireihin, ulosottotoimen hallintoon, ulosottomenettelyyn ja 

ulosottovirastojen toimipaikkoihin liittyviä asetuksia. Ulosottokaarta itsessään on 

muutettu kerran laajemmin vuonna 2009, kun 1 lukuun lisättiin säännökset Valta-

kunnanvoudinvirastosta. Lisäksi on tehty pieniä yksittäisiä muutoksia muiden uu-

distusten myötä. (Leppänen & Linna 2014, 8.) 

6.3 Viimeaikaiset muutokset 

Sittemmin Ulosottokaareen on tehty lähinnä pieniä rakenteellisia ja nimityksellisiä 

muutoksia ja tarkistuksia, eikä suuremmille lakiuudistuksille ole nähty tarvetta. 

Ulosottoperusteiden säännöksiä on muutettu esimerkiksi päivittämällä perusteiden 

luettelo sekä määrittelemällä ulosottoperusteen liittämisvelvoite ulosottohake-

mukseen eri tilanteissa. Valtakunnanvoudinvirastoa muodostettaessa muutettiin 

Ulosottokaaren 1 luvun pykäliä ulosoton organisaatiosta ja hallintotehtävistä sekä 

päivitettiin esimerkiksi tietojärjestelmiä, rekistereitä ja muutoksenhakua koskevat 

pykälät uuden keskushallintoviranomaisen mukaisiksi. Lisäksi 3 lukuun lisättiin 

kohta Valtakunnanvoudinviraston tietojensaanti- ja tietojenluovutusoikeudesta 

täytäntöönpanoasioissa. (UK 15.6.2007/705; UK muutoslaki 26.6.2009/521.) 

Tietojenluovutukseen liittyen on päivitetty esitutkinta- ja eräiden muiden viran-

omaisten listaa, joille ulosottoviranomainen saa yksittäistapauksissa antaa määri-

teltyjä tietoja, ja tähän listaan on lisätty esimerkiksi Maahanmuuttovirasto. Lisäksi 

on tarkistettu pykäliä luottotietotoiminnan harjoittajan oikeudesta tiettyihin tietoi-

hin, maksulaiminlyöntien ilmoitusvelvollisuudesta asunto-osakemyynneissä, toi-

mivaltaisista muutoksenhakutuomioistuimista, ulosmittauskielloista sekä pantti-

kirjojen ja muiden omaisuutta koskevien asiakirjojen haltuunotosta ja luovuttami-

sesta. Viimeisin vahvistettu eduskunnan päätös hallituksen esityksen pohjalta on 

vuoden 2015 alusta voimaantullut muutos määräajoista sekä saatavan ja velan 

vanhentumisesta. (UK 15.6.2007/705; UK muutoslaki 19.12.2014/1125.) 
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6.4 Velallisen asema 

Myös velallisen asemaa on pyritty helpottamaan uudistusten myötä, sillä ulosoton 

ollessa lujassa yhteydessä perusoikeuksiin, ei sen toiminta voi olla mielivaltaista 

ja kohtuutonta. Jo Ulosottolain aikaan oli tärkeää turvata myös velallisen asema, 

sillä velallisen ei haluttu joutuvan perheineen sosiaalihuollon varaan, mikä olisi 

ollut yhteiskunnalle epäedullista (Suomen Kaupunginvoutien Yhdistys 1984, 

320). Velallisen etujen huomiointi näkyi heti uuden lainsäädännön alusta saakka, 

sillä Ulosottokaareen siirryttäessä jopa kolmenkymmenen tuhannen velallisen 

vanhat ulosottoasiat vanhenivat uusien määräaikasäännösten tullessa voimaan. 

Valtaosa näistä veloista oli peräisin 1990-luvun lama-ajalta (Jakobsson 2008). 

Nykyiset velalliskohtaiset helpotukset huomioivat velallisten olosuhteet jokaisessa 

tapauksessa erikseen, mutta ulosottomiehellä ei silti ole valtuuksia vapaan harkin-

nan päätöksiin, vaan helpotukset on määritelty laissa. Näitä laissa määriteltyjä 

helpotuksia ovat ulosmittauksen lykkäys, ulosmittausmäärän alentaminen sekä 

vapaakuukaudet, joista ainoastaan vapaakuukausia myönnettäessä voi käyttää 

osaksi vapaata harkintavaltaa. Näistä helpotuksista kerrotaan tarkemmin jäljem-

pänä alaluvuissa. (Linna 2008, 137-138.) 

Helpotuksia ei voi saada useampia samalla perusteella, mutta eri perusteilla voi 

saada sekä esimerkiksi vapaakuukausia että ulosmittausmäärän alennusta. Kuten 

aiemmin on mainittu, ulosottomiehellä on velvollisuus kertoa velalliselle tämän 

oikeudesta näihin helpotuksiin. Ulosottomiehen on lisäksi velallisen eduksi ja vi-

ran puolesta tarkistettava saatavan voimassaolo sekä noudattaa erottamisetusään-

nöksiä ja ulosmittauskieltoja. (Linna 2008, 44 ja 138-140) 

Palkan ulosmittauksessa tunnettiin jo Ulosottolain aikaan velallisen ja hänen per-

heensä toimeentulon turvaamiseksi jätettävä suojaosuus, joka aikanaan oli lähes 

poikkeuksetta 2/3 palkasta. Sen riittävyyttä pohdittiin paljon ja muutoksia tehtiin 

jo ennen Ulosottokaaren muodostamista. Eduskunnan päätöksen mukaisesti Ulos-

ottolain monia pykäliä muutettiin 2000-luvulla, ja suojaosuus kuului näihin uudis-

tuksiin. Nykyinen suojaosuus on henkilö- ja päiväkohtainen velalliselle ja hänen 

elatuksensa varassa oleville puolisolleen sekä lapsilleen ja se lasketaan kolmelle-
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kymmenelle päivälle kuukaudessa. Ulosottomies tekee laskelmat velalliskohtai-

sesti ulosmitattavasta määrästä. Suojaosuuden lisäksi palkasta voidaan jättää jopa 

puolet velallisen käyttöön tulotason mukaisesti. Suojaosuuden määrästä on säädet-

ty kansaneläkeindeksistä annetussa laissa (456/2001) ja sen määrä tarkistetaan 

vuosittain oikeusministeriön antamalla asetuksella. Viimeisin tarkistus tuli voi-

maan vuoden 2015 alusta ja korotus oli tällöin 0,4 %. (Legal Europe Oy 2015; 

Oikeusministeriö 2014a; UL muutoslaki 8.6.2006/469, 4:48 §.) 

Ulosottomiehellä on kuitenkin oikeus kritisoida tehdyn työn ja siitä maksettavan 

palkan suhdetta, jos on perusteltua aihetta epäillä keinotekoisen järjestelyn mah-

dollisuutta. Esimerkiksi alipalkalla työskentely ulosmittauksen välttämiseksi las-

ketaan ulosoton kiertämiseksi. Alipalkkatilanteissa ulosottomies saa määritellä 

kohtuullisen fiktiivisen palkan paikkakunnan yleisen tason mukaisesti ja määrätä 

maksukiellon sen mukaan. Edellytyksenä on, että velallisen voidaan osoittaa il-

meisen tarkoituksenmukaisesti välttelevän ulosmittausta eikä saatavaa saada muu-

toin kohtuullisessa ajassa perityksi. Ennen kuin fiktiivinen palkka voidaan määri-

tellä, on kuultava velallista ja tämän työnantajaa sekä mahdollisesti myös hakijaa. 

Tarpeellista on tehdä ulosottoselvitykset sekä sivullisselvitykset, joiden perusteel-

la tehdään päätös fiktiivisen palkan määräämisestä. (Kihlakunnanulosottomies 

2015; Linna 2008, 210 ja 214-215; UK 15.6.2007/705, 4:47 §.) 

Kiertämissäännökset kirjattiin jo Ulosottolakiin 1990-luvun lopulla, kun laman 

aikana omaisuutta suojattiin epäasiallisin keinoin esimerkiksi merkitsemällä 

omaisuutta sellaisten yhtiöiden nimiin, jotka maksoivat veronsa maihin, joissa oli 

erittäin matala veroaste. Järjestelyä pidetään keinotekoisena tilanteissa, joissa si-

vullisen aseman määrittelevälle järjestelylle annettu oikeudellinen muoto ei ole 

yhtäläinen asian todellisen tarkoituksen tai luonteen kanssa. Tätä arvioidessa ote-

taan huomioon esimerkiksi velallisen valta omaisuuteen sekä tämän saamat edut. 

(Linna 2008, 210-212.) 

Myös ulosottoperusteen määräaikaa ja saatavan lopullista vanhentumista voidaan 

pitää velallisen etuisuuksina. Saatavan vanhentuminen tulee kuitenkin erottaa ve-

lan vanhentumisesta, joka määrittelee kolme tai viisi vuotta kestävän ajanjakson, 
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jonka aikana saatava on vietävä ulosottoon. Nykyiset määräajat ulosottoperusteen 

täytäntöönpanokelpoisuudelle ovat 15 vuotta ja 20 vuotta, jos velkojana on luon-

nollinen henkilö. Saatava vanhenee lopullisesti määräajan kuluttua ja määräajan 

kulumista ei voida katkaista eikä saatavaa voida periä millään tavalla sen loputtua, 

poikkeuksena periminen jo aiemmin ulosmitatusta omaisuudesta. Saatavan van-

hentuessa myös takaaja vapautuu velasta. Takaajalla on kuitenkin oikeus periä 

mahdollisesti maksamaansa määrää kahdenkymmenen vuoden ajan yksityiseltä 

päävelalliselta. (Jakobsson 2008; Oikeusministeriö 2014c; Savolainen 2007.) 

Vuoden 2015 alusta voimaan tullut uusi säännös velan lopullisesta vanhentumi-

sesta on uusi velan vanhentumista tarkentava ja velallista suojaava säännös. Sen 

määräaika alkaa velan alkuperäisestä eräpäivästä ja kestää normaalisti 20 vuotta ja 

25 vuotta, kun velkojana on luonnollinen henkilö. Tämä uusi säännös estää velko-

jaa perimästä velkaa määräämättömän ajan, sillä velan vanhentumisen katkaise-

minen ei enää voi jatkua loputtomana kierteenä. Tätä lopullista vanhentumista ei 

kuitenkaan oteta ulosotossa automaattisesti huomioon, vaan velallisen on vedotta-

va tähän erikseen ja esitettävä tarvittavat selvitykset. (Oikeusministeriö 2014c.) 

Nämä säännökset antavat ehdottoman takarajan saatavan perimiselle ulosotossa ja 

turvaavat velallista loputtomalta perimiseltä. Lisäksi esimerkiksi perintälaki suo-

jaa velallista määrittelemällä hyvän perintätavan. Laki määrittelee ennen ulosot-

toon siirtymistä syntyvät perintäkulut, jotta velat eivät kasvaisi lisäkustannusten 

vuoksi kohtuuttomiksi. Perintälaki itsessään ei koske ulosottoviranomaisia, joten 

sitä ei käsitellä sen tarkemmin tässä tutkimuksessa. (Takuu-Säätiö 2015.) 

6.4.1 Ulosmittauksen lykkäys ja ulosmittausmäärän alentaminen 

Ulosmittausta voidaan lykätä siinä tapauksessa, että velallinen on ollut pitkään 

työttömänä ennen uutta työsuhdetta, jonka palkkaa ulosmitataan. Edellytyksenä 

on lisäksi, että hakijan maksunsaanti ei vaarannu olennaisesti ja että velallisen 

voidaan luottaa pysyvän työssä myös lykkäysajan jälkeen. Elatusapusaatavissa 

lykkäykselle edellytetään painavaa syytä (UK 15.6.2007/705, 4:54.2 §), esimer-

kiksi kulkuneuvon hankkimista tulevia työmatkoja varten.  Lykkäystä voidaan 
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myöntää enintään neljäksi kuukaudeksi työsuhteen alkamisesta lähtien, mutta se 

tulee suhteuttaa oikeassa määrin työsuhteen jäädessä lyhyeksi. (Linna 2008, 138.) 

Ulosmitattavaa määrää voidaan puolestaan alentaa, jos velallisen maksukyky on 

niin olennaisesti heikentynyt, että velalliselle jäävää rahamäärää on pyrittävä nos-

tamaan. Tällaisia syitä maksukyvyn heikentymiseen ovat esimerkiksi sairaus, 

työttömyys ja muualla asuvan lapsen elatusapu. Ulosmitattavaa osuutta vähenne-

tään maksukyvyn heikentymisen mukaisesti ja alennus on voimassa toistaiseksi 

tai ulosottomiehen maksukiellossa määräämän ajan. (Linna 2008, 139.) 

6.4.2 Vapaakuukaudet 

Vapaakuukausia voidaan myöntää, kun palkkaa tai muuta tuloa on ulosmitattu lä-

hes yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan ja kun kyseessä on tulorajaulosmittaus 

tai velallisella on välttämättömät erityisen korkeat elinkustannukset tai vapaakuu-

kausien myöntämiselle on muu erityinen syy. Tulorajaulosmittauksessa kaksi va-

paakuukautta vuodessa tulee automaattisesti ja muuten niitä voidaan myöntää yh-

destä kuukaudesta kolmeen, mutta hakijan suostumuksella kuitenkin jopa kuusi. 

Taustalla on usein vapaakuukausia pyydettäessä joku välttämätön kertahankinta. 

(Linna 2008, 140; UK 15.6.2007/705, 4:52-53 §.) 

Vapaakuukausien käyttö on pysynyt melko samalla tasolla, vaikka tietoisuus niis-

tä ja muista velallisen oikeuksista on lisääntynyt viime aikoina. Vapaakuukausien 

myöntäminen on alle tulorajan tienaavalle velalliselle suuri helpotus, vaikka se 

pidentäisikin perintäaikaa toisesta päästä. Tällä saatetaan varmistaa velallisen py-

syminen työmarkkinoilla, kun tiedossa on helpotusta ulosottoperinnästä joinakin 

kuukausina. Usein vapaakuukausia saatetaan hakea jo ennen määräajan täyttymis-

tä, jolloin päätös on kielteinen, mutta näihin tulee kuitenkin harvemmin valituksia. 

(Kihlakunnanulosottomies 2015.) 

”Viranpuolesta myönnettäviin vapaakuukausiehdotuksiin pitäisi 

Uljaaseen saada paremmat poimintaehdot. Nyt ehdotuksiin tulee 

myös selvästi tulorajan ylittäviä velallisia.” (Kihlakunnanulosot-

tomies 2015.) 
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7 SÄÄSTÖTOIMET JA TEKNINEN KEHITYS 

Tässä luvussa käsitellään valtakunnallisia säästötoimia ja niiden vaikutuksia ulos-

ottotoimen palvelujen tuottamiseen. Tarkastelussa on erityisesti rakenteelliset uu-

distukset ja näiden vaikutukset. Lisäksi tarkastellaan sähköistymisen ja teknisen 

kehityksen vaikutuksia ulosottoon. Huomiota kiinnitetään toimintaperiaatteiden 

säilyvyyteen, työnteon helpottumiseen sekä ulosottoprosessin kulkuun yleensä. 

7.1 Rakenneuudistukset 

Rakenneuudistusten taustalla on yleensä aina säästövaatimukset ja meneillään 

olevan uudistushankkeen taustalla on erityisesti julkisen sektorin tehokkuus- ja 

säästövaatimukset sekä sähköistyvä toiminta. Hankkeen tarkoituksena on sopeut-

taa organisaatio näihin vaatimuksiin, jotta palvelut olisivat entistä parempia ja 

helpommin saatavilla. Sähköistyvä maailma ja paperittoman ulosoton tavoite pa-

kottavat uudistuksiin, jotka saattavat viedä myös työpaikkoja. Meneillään olevaan 

uudistushankkeeseen lähdettiin hakemaan mallia ja ideoita muiden organisaatioi-

den, kuten verohallinnon, rakenneuudistuksista. (Oikeusministeriö 2013.) 

Virkarakennetta ja ulosoton toimintoja pyritään muuttamaan uusia vaatimuksia 

vastaaviksi, sillä säästöjä voidaan tehdä suurimmaksi osaksi ainoastaan henkilös-

tökustannuksista. Esimerkiksi eläkkeelle jäävien virkoja ei aina välttämättä täyte-

tä, jolloin työvuosista saadaan tehtyä säästöjä. Tämä on sama kaikilla oikeusmi-

nisteriön hallinnonalaan kuuluvilla organisaatioilla ja sitä onkin kritisoitu suuresti 

oikeuslaitoksen henkilöstön keskuudessa. Oikeuspalvelujen saatavuutta on jo vä-

hennetty lakkauttamalla eri toimipisteitä, mikä aiheuttaa pitkiä välimatkoja sekä 

turhautumista. Oikeusturva on kuitenkin kansalaisten perusoikeus, jota tulee vaa-

lia ja suojella. (Oikeusministeriö 2013; Savolainen 2014.) 

Tämänhetkinen rakenneuudistushanke on mitä ilmeisimmin mittavia muutoksia ja 

täysin erilaisia ratkaisuja vaativa, ja tulee vaikuttamaan kaikkien työhön jollakin 

tavalla. Etelä-Pohjanmaan ulosottoviraston toimistopäällikkö Saarimaan (2015) 

mukaan ”asioiden tulisi siirtyä automaattisesti perintään sekä rekisterien tarkistus 

ja varojen kohdistus tilittämiseen saakka tapahtua automaattisesti mahdollisim-
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man turvallisesti”. Tällä tavoin prosessia saataisiin automatisoitua ja nopeutettua 

sekä mahdollisesti siirtää tarvittava henkilötyömäärä muihin jatkotehtäviin.  

Tulevat tehtävänkuvat ovat ehkä vielä epäselviä ja Etelä-Pohjanmaan ulosottovi-

raston toimistohenkilöt miettivätkin, että mitä tulevaisuudessa sitten missäkin 

toimipaikassa tehdään. 

”Tämä on niin iso asia, mikä nyt tulee tapahtumaan ja mitä ollaan 

tekemässä ja se on vielä vähän itsellekin epäselvää, että mitä sieltä 

oikein tulee. Ei ihan sellaista täysinäistä mielikuvaa ole itsellä. 

Sellainen mielikuva on, että yhdistymisiä tulee olemaan. Tietysti 

toivoisi, että kaikilla säilyy työpaikka, se on pääasia. Vaikka on 

isot suunnitelmat.” (Osastosihteeri 2015.)  

Toimipaikkojen tuloksellisuus saattaa vaihdella suuresti, jolloin yleisen tason säi-

lyttämiseksi joudutaan tekemään valtakunnallisia päätöksiä ja muutoksia, vaikka 

toimipaikkakohtaisesti suuria muutoksia ei aina välttämättä tarvittaisikaan. 

”Niin kun haetaan säästöjä, niin sillähän niitä saa, kun laitetaan 

väkeä pois ja supistetaan toimintoja yhteen paikkaan. Sitä olen 

vaan miettinyt, että paraneeko se tulos sitten. Ei se yleensä parane 

kun mennään isompiin yksiköihin, se vähän kuin hukkuu sinne. Että 

kyllä mielestäni pienemmissä yksiköissä se tulos on parempaa, kun 

pystytään keskittymään asioihin paremmin.” (Perintäsihteeri 

2015.)  

Alueellisia muutoksia tehtäessä henkilöstön aluetietämys tietenkin vähentyy, kun 

ei ole enää yhtä laajaa paikallista tuntemusta. Nykyään ulosotossa työskentelevät 

voivat helposti vielä konsultoida toisiaan, ja selvittää, kehen kolmanteen osapuo-

leen kannattaisi ottaa yhteyttä asioita selvitettäessä. (Perintäsihteeri 2015.) 

7.2 Toiminnan sähköistyminen 

Osa hakijoista, esimerkiksi vakuutusyhtiöt, siirtyivät automaattiseen tietojenkäsit-

telyyn jo 1960-luvulla ja monet seurasivat perässä 1970-luvun aikana. Kun jopa 
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80 % hakijoista oli siirtynyt teknisessä kehityksessä eteenpäin, oli kommunikointi 

näiden ja ulosoton välillä vaikeampaa kuin aiemmin ja lisäksi hakijoille saattoi 

aiheutua lisäkustannuksia, kun ulosottoon toimitettava materiaali piti saada kirjal-

liseen muotoon. 1980-luvulla alkoi vihdoin ulosotonkin sähköistyminen, kun atk:n 

suunnittelulle ja käyttöönotolle oli resurssit ja rahoittaja, valtio. Vuonna 1982 

valmistui selvitys, joka osoitti atk:n tarpeen keskittyvän lähinnä Uudellemaalle ja 

Varsinais-Suomeen, missä käsiteltiin yli puolet koko Suomen asioista. Piirejä oli 

tässä vaiheessa vielä yli 250, joten tuntui turhalta muuttaa pienten piirien tietojen-

käsittelyä sähköiseksi pienten asiamäärien vuoksi. Haluttiin kuitenkin saada val-

takunnallinen tietojärjestelmä, jota pystyttiin valvomaan ja ohjaamaan, joten vaih-

toehtoja lähdettiin kehittämään suurten piirien tarpeiden mukaisiksi. (Suomen 

Kaupunginvoutien Yhdistys 1984, 341-342.) 

”Tulin vuoden 1989 alussa ulosottoon toisesta valtion organisaati-

osta ja katsoin, että manuaalisestiko täällä kaikki tehdään. Aiem-

massa paikassani oli kuitenkin silloin jo atk-laitteistoa.” (Osas-

tosihteeri 2015.) 

Uuden tietojärjestelmän avulla haluttiin esimerkiksi tehostaa ulosottoperintää, no-

peuttaa varojen tilittämistä hakijoille, helpottaa valvontaa, huolehtia kirjanpidosta 

sekä parantaa yleistä palvelutasoa ja henkilöstön työolosuhteita ja -tyytyväisyyttä. 

Tuloksellisuutta, nopeutta, joustavuutta ja laillisuutta haluttiin parantaa luotetta-

valla tietojärjestelmällä, joka ei kuitenkaan tekisi työntekijöitä turhiksi tai turhau-

tuneiksi jättämällä heille vain yksinkertaisia rutiinitehtäviä. Tietosuojan säilymi-

nen oli ensiarvoisen tärkeää ja järjestelmän tuli olla muunneltavissa lakiuudistuk-

sien tahdissa. (Suomen Kaupunginvoutien Yhdistys 1984, 342-343.) 

Uutta järjestelmää suunniteltaessa haluttiin automatisoida ainakin konekielisten 

hakemusten vastaanotto sekä tietojen ylläpito ja hyväksikäyttö eri piirien kesken: 

esimerkiksi tiedoksiannot lähtisivät automaattisesti järjestelmästä ja maksusuunni-

telman noudattamisen seuranta olisi tietokoneen tehtävä. Haluttiin siis saada val-

takunnallinen tietopankki, johon kaikilla ulosotossa työskentelevillä oli jonkinas-

teinen käyttöoikeus. Toimintaa saatiin näin tehostettua ja nopeutettua tietojen ol-



50 

 

lessa helpommin saatavilla sähköisesti entisten piirikohtaisten kortistojen tilalla. 

Myös ulosottotoimen luotettavuus nousi oletettavasti sähköistymisen myötä, sillä 

ulosottomiesten toimet rekisteröityivät aivan eri tavalla kuin aiemmin. (Suomen 

Kaupunginvoutien Yhdistys 1984, 344-346.) 

”Kyllähän nytkin tulee jo aika paljon sähköisesti. Tällä hetkellä voi 

jo hakea sähköisesti, päätökset saadaan sähköisesti sekä todistus-

pyynnöt.” (Osastosihteeri 2015.) 

Toiminnan sähköistyminen on mahdollistanut laajojen massojen hoitamisen isolta 

alueelta ja rakenneuudistuksen myötä hoidettavat alueet saattavat laajentua enti-

sestään. Manuaalityön poisjääminen on helpottanut, nopeuttanut ja rationalisoinut 

työtä huomattavasti, eikä takaisin palattaisi mistään hinnasta. Ohjelmista pääsee 

nopeasti toiseen ja asiat ja kertymät löytyvät omalta koneelta, eikä tarvitse enää 

etsiä alkuperäisiä asiakirjoja tai kuitteja. Tietysti jonkinlainen manuaaliarkisto on 

vieläkin ja luultavasti tulee aina olemaan, sillä esimerkiksi kirjanpitolainsäädäntö 

määrää, että kaikki pitää olla tallessa tietyn säilytysajan verran. (Osastosihteeri 

2015; Perintäsihteeri 2015; Saarimaa 2015.) 

”Kyllä siinä aluksi tuli, että ei osaa tietokoneelta lukea jotain asi-

aa, kun oli tottunut niistä korteista sen lukemaan. Tuli sellainen, 

että en löydä niitä tietoja täältä, mutta kyllä sen sitten oppi. Nyt ei 

enää tule edes mieleen sellaista asiaa, mikä olisi toimivampi, jos 

tehtäisiin manuaalisesti.” (Perintäsihteeri 2015.) 

Myös tietämys velallisesta sekä asioista ja niiden jatkotoimenpiteistä on kasvanut 

sähköistymisen myötä, kun nyt myös toimistohenkilöstö pääsevät katsomaan asiaa 

kirjauksen jälkeenkin. Aiemmin asiat kirjattiin PP- ja UP-korteille, jonka jälkeen 

kortit siirtyivät ulosottomiehille, jotka asiaa hoitivat, eikä toimistohenkilöstö aina 

sitten nähnyt, että miten asia oli edennyt tai päättynyt, jollei heitä konsultoitu 

myöhemmin selvitystilanteissa. (Osastosihteeri 2015; Perintäsihteeri 2015.)  

”Me tehtiin kirjaukset siihen ja tilitykset ja kuitit sitten toiselle 

puolelle ja laitettiin peltilootaan.” (Perintäsihteeri 2015.) 
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7.2.1 Ohjelmat ja järjestelmät 

Ensimmäisenä teknisen kehityksen tuotoksena oli Helsingin kaupungin ulosotto-

viraston informaatiojärjestelmä HUVI, jonka yleissuunnitelma valmistui vuonna 

1980. Järjestelmä suunniteltiin siten, että se voitiin laajentaa muihin piireihin, kun 

sen käyttö oli ensin testattu ja todettu hyödylliseksi Helsingin ulosottovirastossa 

(Suomen Kaupunginvoutien Yhdistys 1984, 348). Järjestelmä tulikin käyttöön lä-

hes valtakunnallisesti mutta se oli kuitenkin paikallinen, eli velallinen saattoi olla 

monessa piirissä velallisena. Asia käsiteltiin yhdellä näytöllä ja tulosteet tulivat 

A4-kokoiselle paperille, reikäpaperille, josta löytyi velallinen sekä hakijan tiedot. 

Tulosteet tulivat yön aikana rullana ja aamuisin lattialta kerättiin pitkiä listoja tal-

teen. (Osastosihteeri 2015; Perintäsihteeri 2015; Saarimaa 2015.) 

Nykyään ulosottoon saapuvat asiat käsitellään valtakunnallisessa ULJAS-

tietojärjestelmässä, joka otettiin käyttöön vuonna 2004. ULJAS-tietojärjestelmän 

ulosottorekisteri sisältää valtakunnallisen hakemiston sekä osia, joita ylläpidetään 

paikallisesti. Rekisteriin tallennetaan asianhallintatietoja, yhteistoimintatietoja se-

kä erityistietoja. Asianhallintatiedot ovat ulosottoasian perustietoja, joista käy ilmi 

esimerkiksi asianosaiset sekä saatavan määrä. Yhteistoimintatiedot helpottavat 

tietojen käsittelyä eri viranomaisten kesken ja erityistiedot ovat esimerkiksi velal-

liselta tai sivulliselta saatuja lisätietoja, kuten ulosottoselvitykset tai pankkitilitie-

dot. Tietojen säilytysajoista säädetään Ulosottokaaressa ja jokainen tiedon tallen-

taja vastaa tiedon oikeellisuudesta ja laillisuudesta. (Linna 2008, 37.) 

Ulosotossa työskentelevät pääsevät käsiksi tietojärjestelmän tietoihin, jotkut hie-

man rajoitetummin kuin muut, esimerkiksi kirjanpitoon liittyviin tietoihin ei kai-

killa ole oikeuksia. Suurin osa tietojärjestelmästä löytyvästä tiedosta kuuluu salas-

sapitosäännösten piiriin ja tietojen käsittelyn tuleekin aina liittyä senhetkisten työ-

tehtävien hoitamiseen ja niitä saadaan käsitellä ainoastaan niiltä osin, kuin asiassa 

on välttämätöntä. Ulosottorekisterin yleisöjulkiset tiedot luetellaan Ulosottokaaren 

ensimmäisessä luvussa ja niistä voi pyytää maksullisen todistuksen kahden vuo-

den ajalta. Todistus annetaan kenelle tahansa tämän nimeämästä velallisesta, mut-

ta ei kuitenkaan alle 15-vuotiaista velallisista. (Linna 2008, 37.) 
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Tietojärjestelmä on tällä hetkellä puolessa välissä elinkaartaan ja sitä pyritään ke-

hittämään kaiken aikaa. Saarimaan (2015) mukaan ULJAS-järjestelmä ei vastaa 

kaikkiin tämän hetken vaatimuksiin ja sitä täytyy kehittää. Lisäksi NOTES-

asiakirjaohjelmaa tulisi kehittää monipuolisemmaksi sekä asiakirjojen sähköinen 

säilytys on Saarimaan mukaan yksi ehdottomista tavoitteista.  

”On tämä ehdottomasti parempi tämä ULJAS, enkä kyllä enää 

edes muista sitä HUVI-järjestelmän pohjaa. Nyt kun saadaan tu-

lostettua tuohon koneelle, niin onhan tämä parempi, on menty 

eteenpäin. ULJAS on paljon kattavampi, vaikka sitä vähän alussa 

haukuttiinkin, kun ei välillä toiminut. Oli käynnistysvaikeuksia ja 

muita mutta sitten kun se toimi kunnolla ja siihen pääsi mukaan, 

niin kyllä on parempi. Se hitaus siinä joskus on, mutta ei se ole jo-

ka asiassa. Tietysti kun on paljon tietoja. Kuitenkin kaikki mitä tar-

vii, toimii. Omassa työssä ei tule mieleen sellaista, missä kaipaisi 

järjestelmään muutosta.” (Osastosihteeri 2015.) 

Haastatellun kihlakunnanulosottomiehen (2015) mukaan automatisointia kannat-

taisi edelleen kehittää ja mahdollisuuksia tähän löytyy, esimerkkinä jatkoulosmit-

taukset. Se nopeuttaisi ja helpottaisi täytäntöönpanoa entisestään. ”ULJAS-

järjestelmä palvelee ulosoton tarpeita ja vaatimuksia, tosin ainoana ongelmana on 

riippuvuus järjestelmän toiminnasta, eli Uljaan kaatuessa ei kauheasti pysty asiak-

kaita palvelemaan” (Kihlakunnanulosottomies 2015). 

7.2.2 Laitteisto 

Pitkälle 1990-luvulle saakka ulosotossa tehtiin kaikki lähinnä manuaalisesti, asiat 

kirjattiin kynällä korteille ja asiakirjat säilytettiin aakkosjärjestyksessä. Tilitysvai-

heessa kirjoitettiin pankkisiirtolomakkeita ja jokaisella oli käytössään laskukone 

ja kirjoituskone. Vuoden 1995 aikana tuli käyttöön EasyData, jonka avulla saatiin 

tehtyä helpommin maksukehotuksia. Ennen piirien yhdistymisiä pienillä toimipai-

koilla oli käytettävissään paljon vähemmän atk-laitteistoa ja saattoipa olla ainoas-

taan yksi sähkökirjoituskone. ”Siitä sitten aika ajoin melkein riideltiin, että kuka 

saa milloinkin käyttää” (Perintäsihteeri 2015). Piirimuutosten yhteydessä vuonna 
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1996 HUVI-järjestelmä tuli käyttöön lähes valtakunnallisesti ja otettiin alkuaske-

leita atk-pohjaisesta työskentelystä, kun kaikki siirtyivät tekemään tietokoneella ja 

vähitellen manuaalikortit vähenivät. (Kihlakunnanulosottomies 2015; Saarimaa 

2015.) 

Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto muodostettiin Lapuan ja Seinäjoen kihlakun-

nanviraston ulosotto-osastoista vuonna 2008, joten virasto on melko uusi. Yhtei-

set, uudet toimitilat otettiin käyttöön vasta muutama vuosi sitten, joten laitteisto 

on nykyaikaista. Virastossa työskenteleville on annettu myös mahdollisuus tehdä 

etätöitä, jota varten osalla heistä on käytössään myös kannettava tietokone nor-

maalin työpäätteen lisäksi.  

”Laitteisto ja työvälineet palvelevat ulosoton tarpeita ja vaatimuk-

sia. Ei voi valittaa, kaikki koneet ja pelit löytyy.” (Osastosihteeri 

2015.) 
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8 ULKOISET MUUTOKSET JA TULEVAISUUS 

Tässä luvussa käsitellään ulkoisten seikkojen aiheuttamia muutoksia ulosoton 

toiminnassa sekä pohditaan ihmisten suhtautumista ulosottoon. Lopussa esille 

tuodaan muutamia tulevaisuudessa ajankohtaisia muutoksia. 

8.1 Asioiden määrät 

Lama-aikana 1990-luvulla asiamäärät olivat poikkeuksellisen korkeat. Esimerkik-

si vuonna 1995 ulosottoon saapui käsiteltäväksi lähes 2,8 miljoonaa asiaa ja seu-

raavan vuoden aikana käsiteltiin reilut 3 miljoonaa hakemusta. Velallisia oli vuo-

den 1994 lopussa yhteensä 512 600 (Savolainen 2005). Suurimpana asiaryhmänä 

olivat verot ja julkiset maksut, vaikka rahamääräisesti ne muodostivat vain kol-

manneksen perittävänä olleesta määrästä. Velkaantuminen oli yllättäen helppoa, 

kun raha ei kiertänyt normaalisti samassa suhteessa kuin ennen. (Koulu 1996, 6.) 

Asiamäärät ovat laskeneet lama-ajoista, mutta asioiden käsittelyajat ovat pidenty-

neet ja kolmannes asioista onkin käsittelyssä yli vuoden, keskimääräisen käsitte-

lyajan ollessa nykyään noin seitsemän kuukautta. Tähän on osakseen vaikuttanut 

perinnän vaikeutuminen ja vaativammat tapaukset, vaikka ulosottomenettely on-

kin edelleen tehokasta (Koulu 1996, 6-7). Yksityisoikeudelliset velkomusasiat 

ovat usein paljon monimutkaisempia ja vaativat enemmän selvitystyötä ja aikaa 

(Saarimaa 2015). Samassa asiassa saatetaan joutua palaamaan eri kohtiin useaan 

otteeseen ja tarvitaan laajaa lainopillista tietämystä.  

”Aiemmin tehtiin tietyt tehtävät eikä otettu kantaa sen tarkemmin. 

Asia kirjattiin, siirrettiin eteenpäin ja se oli ulosottomiesten on-

gelma se laintulkinta. Meillä oli kuitti, jonka mukaan tehtiin. Asioi-

ta ei niin paljoa ollut, työtä oli kuitenkin.” (Osastosihteeri 2015.) 

Vaikka asiamäärät laskivat lama-aikojen jälkeen, ovat ne nykyään taas korkeam-

mat. Esimerkiksi vuoden 2012 aikana ulosottoon saapui lähes 3 miljoonaa hake-

musta, ja vuoden lopussa vireillä oli 1,667 miljoonaa asiaa. Suurin poikkeava teki-

jä on velallisten määrä, joka on nykyään noin puolet 1990-luvun ajoista. Suurim-
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pana asiaryhmänä ovat julkiset maksut, yksityisoikeudelliset saatavat ja verot 

melko tasaisilla osuuksilla, vaikka rahamääräisesti yksityisoikeudelliset saatavat 

muodostavat yli puolet kaikista asioista. (Suomen virallinen tilasto SVT 2015.) 

Asiamäärien muutoksiin on vaikuttanut esimerkiksi ulosottoperusteelle asetettu 

määräaika sekä pelkkien perintäkulujen perimisen poisjääminen, jolloin niin sano-

tut turhat ja vanhat asiat ovat jääneet pois (Perintäsihteeri 2015). Velalliset tekevät 

myös yhä useammin maksusopimuksia suoraan velkojan kanssa ulosoton ulko-

puolella (Kihlakunnanulosottomies 2015). Lisäksi yhteiskunnan taloudellinen tila 

ja ihmisten erilainen suhtautuminen omaan velkaantumiseensa näkyvät asiamääri-

en muutoksissa (Saarimaa 2015). Suurena asialajina olivat aiemmin pikavipit, joi-

den määrä on nyt ehkä hieman vähentynyt, ainakin Etelä-Pohjanmaan alueella.  

”Yhteen vaiheeseen niitä oli paljon, nyt rauhoittunut. Niiden saa-

minen on ehkä vaikeutunut ja todelliset korot kerrotaan selkeäm-

min, firmojakin ehkä vähemmän. Se saatiin kuulostamaan helpolta, 

ja ihmiset ottivat niitä paljon.” (Perintäsihteeri 2015.) 

Perimistulos on kaiken kaikkiaan kehittynyt, ja ulosotto on kehittynyt niin vaikut-

tavuudessa kuin tuloksellisuudessa. (Leppänen & Linna 2014, 20-22.) Seuraavissa 

kuvioissa (Kuvio 4 ja Kuvio 5) selvennetään asioiden prosentuaalista jakautumista 

eri asialajeiksi sekä asiamäärien muuttumista Ulosottokaareen siirtymisen jälkeen. 

Jälkimmäisestä kuviosta ilmenee esimerkiksi pikavippien vaikutus asiamääriin. 
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Kuvio 4. Vireillä olevat ulosottoasiat asialajeittain vuonna 2014. (Suomen viralli-

nen tilasto SVT 2015.) 

 

Kuvio 5. Vireillä olevien ulosottoasioiden lukumäärät vuosina 2008-2014. (Suo-

men virallinen tilasto SVT 2015.) 

 

Velkaantuminen on kuitenkin nykyään todella helppoa, ja esimerkiksi nämä pika-

vipit ovat tietyssä tilanteessa olevalle helppoa ja nopeaa rahaa, mutta seurauksia ei 

ehditä miettiä sen tarkemmin (Osastosihteeri 2015). On erilaisia elämäntilanteita, 

kuten äkillinen työttömyys tai avioero, jotka vaikuttavat rahankäyttöön, joten 

taustalla ei voida ajatella olevan aina tietoinen ja varsinainen halu velkaantua. 

Esimerkiksi peliriippuvaisuus aiheuttaa kierteen, jossa rahankäytön priorisointi on 

väärä, eikä välttämättömiä menoja saada hoidettua. (Perintäsihteeri 2015.) 

”Kyllä kaupassakin joskus katsoo, että ne on meidän asiakkaita, 

jotka siellä pelaa ja tekisi mieli sanoa, että tule nyt pois sieltä älä-

kä vähiä rahojasi sinne laita.” (Perintäsihteeri 2015.) 
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Lisäksi kulutus on lisääntynyt ja on hankittu kalliita koteja, joiden lainoja ei nyt 

kyetäkään maksamaan pois. ”Asuntolainoja ja muita ei kuitenkaan ole ehkä otettu 

niin paljoa enää, kun se omaosuuskin on nykyään niin korkea” (Osastosihteeri 

2015). Kuitenkin paljon omaisuutta on ulosmitattu ja myynnit ovat lisääntyneet. 

Jotkut saattavat kuvitella, ettei laskuja tarvitse maksaa, tai että velkajärjestely tai 

Takuusäätiö hoitaa ongelman, eivätkä he näin ollen välitä myöskään varatto-

muusmerkinnästä. (Kihlakunnanulosottomies 2015; Saarimaa 2015).  

Kuten aiemmin mainittiin, ei velallisten määrä ole enää 1990-luvun tasolla, mutta 

sekin on vaihdellut suuresti viime vuosina. Helppo velkaantuminen esimerkiksi 

pikavippejä ottamalla on selkeästi lisännyt velallisten määrää, tosin vuonna 2013 

kasvu kääntyi kahdella prosentilla laskuun. Sen sijaan ulosottovelan määrä on lä-

hes vuoden 2008 tasolla monen vuoden laskun jälkeen ja asioiden määrä velallista 

kohden on vuorotellen kasvanut ja pudonnut nykyiseen 7,1 asiaan per henkilö. 

(Suomen virallinen tilasto SVT 2015.) Kuviossa 6 selvennetään ulosottovelallis-

ten määrän muuttumista ja kuviossa 7 esitetään ulosottovelan ja asioiden määrää. 

 

Kuvio 6. Velalliset vuosina 2008-2014. (Suomen virallinen tilasto SVT 2015.) 
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Kuvio 7. Velka ja asiat henkilöä kohden. (Suomen virallinen tilasto SVT 2015.) 

 

8.2 Suhtautuminen ulosottoon 

Nykyaikana kansalaisten suhtautuminen ulosottoon on selvästi aiempaa negatiivi-

sempi, mikä näkyy esimerkiksi uutisina tilanteista, joissa ulosottomiestä kohtaan 

on käyttäydytty vihamielisesti ja jopa väkivaltaisesti. Velallisilla on ehkä vääris-
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oikeussuojamenettelyn jatkonäytös, jonka yhteiskunta tarjoaa tuomioistuinten 

kautta” (Linna 2004). Myös ulosoton keräämät ulosottomaksut saattavat aiheuttaa 

negatiivista suhtautumista, mutta tosiasiassa tämä julkisin varoin ylläpidettävä 

virkakoneisto kerää vain osan kustannuksistaan takaisin näinä ulosottomaksuina 

(Linna 2004).  

”Kyllä se vähän joskus tuntuu, että nuo velalliset ainakin ajattelee 

väärin, kun asenne on vähän syyttävä. Mutta ei me olla keksitty nii-

tä velkoja.” (Perintäsihteeri 2015.) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

€ 16856 15910 15231 14849 14994 15582 16050

kpl 5,5 5,6 5,9 6,6 6,9 7,4 7,1

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

Velka ja asiat / henkilö vuosina 2008-2014 



59 

 

Velkoja tuo hakemuksen ulosottoon, ja ulosotto on eräänlainen välietappi ja toi-

meenpanija, eikä varsinaisesti asian aloittaja. ”Ulosottomies on se velkojan ja ve-

lallisen välissä oleva velallisia koskevia toimenpiteitä tekevä henkilö, joten syyt ja 

seuraukset voivat usein hämärtyä” (Kihlakunnanulosottomies 2015). Suhtautumi-

nen saattaa juontaa juurensa vanhoista ajoista, kun sanottiin voudin vievän rahat ja 

tulevan kotoa perimään. Elokuvissakin asiaa on usein esitetty siten, että mennään 

kotiin ja viedään rahat tai jotain myytäväksi kelpaavaa. (Osastosihteeri 2015.) 

Syyllistäminen kohdistetaan usein suoraan ulosottoon, kun sanotaan että ulosotto 

vie, vaikka se toimii yhtenä valtion organisaatioista. Ja vielä henkilökohtaisemmin 

syytökset kohdistuvat niihin työntekijöihin, joiden kanssa velallinen on tekemisis-

sä. ”Esimerkiksi puhelimessa palveltaessa saattavat velalliset olla huonolla tuulel-

la, mutta kun on itse rauhallinen, niin kyllä ne siellä toisessakin päässä vähän rau-

hoittuu, kun saavat asiansa sanottua” (Osastosihteeri 2015). 

”On tultu kauppajonossakin huutelemaan, että ulosotto vie kaikki 

vähätkin rahat, kun pienellä yrittää pärjätä. Joskus jopa väitetty 

kivenkovaan, ettei ole itse velkojaan tehnyt. Joillakin ei ehkä ole 

kunnon käsitystä velan todellisesta määrästä. Yhden käden sormil-

la on kuitenkin laskettavissa pelottavimmat tapaukset.” (Perin-

täsihteeri 2015.) 

Kuitenkin oikealla informaatiolla ja ulosoton periaatteita noudattamalla kansalais-

ten tietoa ja käsitystä ulosotosta on saatu vietyä oikeaan suuntaan. ”Yleensä ihmi-

set ovat ymmärtäneet, että ulosottomies tekee työtään ja on puolueeton toimija 

velallisen ja velkojan välillä.” Asiallinen ja kunnioittava käyttäytyminen puolin ja 

toisin edistää kuitenkin lopulta koko prosessia. ”Niin metsä vastaa kuin sinne 

huudetaan.” (Turtonen 2015.) 

8.3 Mahdolliset tulevaisuuden muutokset 

Yhteistyö toimii sekä organisaation sisällä että muiden viranomaisten kanssa ja 

ongelmatilanteissa apua on saatavilla niin muista virastoista kuin lainsäädännöstä. 

Työtäkin riittää tällä hetkellä ulosotossa, kuten aiemmin mainittiin. On monipuo-
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lista ja paljon erilaisia tapauksia ja tehtäviä, jotka tuovat mielekkyyttä ja haasteita. 

Meneillään oleva rakenneuudistushanke kuitenkin tarkoittanee muutoksia työteh-

täviin, jolloin urakehitys ja monipuolisuus saattavat taantua hieman. (Kihlakun-

nanulosottomies 2015; Osastosihteeri 2015.)  

Periaatteiden säilyminen tulevaisuudessakin on turvattava, ja tämän vuoksi asian 

tulee edetä nopeasti niin ULJAS-järjestelmässä kuin muiden toimien osalta. ”Asi-

an kirjaamisen jälkeen maksukehotus heti ja varallisuusselvitykset saman tien ja 

jos suoritusta ei tule, niin seuraava toimenpide heti maksun saamiseksi” (Saarimaa 

2015). ULJAS-järjestelmän toimintaa parantaisi valtakunnallinen hakijarekisteri, 

jolloin kaikki käyttäisivät samaa hakijaa, eikä joka piirillä olisi omaansa. ”Kan-

nassa on helposti jopa kymmenen kertaa saman hakijan tiedot vähän eri tavalla 

kirjoitettuna ja se paisuu ja paisuu, kun sinne helposti lisää uutta” (Perintäsihteeri 

2015). Tämä nopeuttaisi esimerkiksi kirjaamista, kun henkilöstä tai hakijasta olisi 

vain yksi tieto, eikä tarvitse miettiä, onko se oikea tai täytyykö lisätä uutena. ”Pi-

täisi olla sellainen valtakunnallinen rekisteri, ettei sinne saa syötettyä uutta, tai 

sitten että se menisi sellaiseen tilaan, että joku tarkistaisi, löytyykö sellainen jo” 

(Perintäsihteeri 2015). Kiertoa nopeuttaisi myös suunnitteilla ollut selvien sum-

maaristen asioiden siirto ulosottoon, jolloin käräjäoikeus jäisi prosessista pois, ei-

kä asiaa kirjattaisi kahteen eri kantaan täysin samoilla tiedoilla. Kokonaisprosessi 

nopeutuisi selvästi, kun asia olisi jo perinnässä siinä vaiheessa, kun päätöstä tällä 

hetkellä vasta tehdään. (Perintäsihteeri 2015.) 
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9 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää ulosottolainsäädännön ja koko 

ulosottolaitoksen muutokset Ulosottokaareen siirtymisen yhteydessä ja sen jäl-

keen sekä pohtia näiden muutosten vaikutusta käytännön työssä. Tutkimuksessa 

pyrittiin ottamaan eri tekijöitä huomioon, jotta tuloksena olisi kokonaisvaltainen 

kuva ulosotosta ja sen kehityskaaresta, niin lainsäädännöllisesti kuin rakenteelli-

sesti 1990-luvulta nykypäivään.  

Ulosottolainsäädäntö on kokenut laajoja ja merkittäviä uudistuksia, jotka ovat ol-

leet enemmän kuin tarpeellisia, jotta ulosottolaitos on kilpailukykyinen muiden 

valtion viranomaisten ja yhteistoimijoidensa kanssa. Tekninen kehittyminen ja 

säästövaatimukset ovat pakottaneet ja pakottavat edelleen muutoksiin ja uudistuk-

siin. Ulosottolainsäädäntö on tällä hetkellä erittäin hyvällä mallilla, eikä tarvetta 

suuriin muutoksiin ole koettu vielä olevan. Aiempi Ulosottolaki näytti hyvää esi-

merkkiä pitkäikäisyydestä ja toimivasta lainsäädännöstä, joten Ulosottokaarelle on 

ennustettavissa vielä monta tehokasta vuosikymmentä. Tietenkin pieniä muutok-

sia on tarpeellista tehdä koko ajan, jotta lainsäädäntö on jatkuvasti ajan tasalla ja 

vastaa moitteetta ulosottoon kohdistuvia vaatimuksia. Lisäksi esimerkiksi raken-

teelliset muutokset vaikuttavat aika ajoin myös lainsäädäntöön ja tällaisia muu-

toksia on varmasti tiedossa jo lähitulevaisuudessa. Nyky-yhteiskunnassa vaaditaan 

toisaalta uudenlaista palvelujen saatavuutta ja toisaalta toiminnoista on edelleen 

karsittava, joten rakenteelliset uudistukset ovat jatkuvasti ajankohtaisia. 

Ulosottomenettely on selkeytynyt ja tehostunut, vaikka ulosottoasiat ovat osaltaan 

nykyään hieman hankalampia ja pitkäkestoisempia. Jatkuvasti etsitään tehokkaita 

tapoja toimia, jotta menettely sujuisi entistä joutuisammin ja tuloksellisesti. Peri-

aatteita vaalitaan jokapäiväisessä työssä niin virkamiesten toiminnoissa kuin asi-

anosaisten oikeuksina. Perusoikeuksien turvaaminen ja oikeusturvan priorisointi 

ovat tärkeimpiä ulosotossa huomioituja seikkoja, ja tämä näkyy esimerkiksi velal-

lisen aseman kohtalaistamisena, esimerkiksi vapaakuukausilla.  

Ulosottokaaren mukanaan tuomat uudistukset ovat varmasti vaikuttaneet jollain 

tavalla jokaiseen ulosotossa työskentelevään henkilöön, pääasiassa positiivisesti, 
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esimerkiksi avaamalla uusia työmahdollisuuksia ja tarjoamalla parempia toimiti-

loja sekä laitteistoa yhdistymisten myötä. Virastojen määrä on kuitenkin vähenty-

nyt huomattavasti ja paikallistuntemus heikentynyt tämän myötä. Tietojärjestelmä 

Uljas sekä muut ohjelmat mahdollistavat valtakunnallisen toimimisen, kun rekis-

teröityjä tietoja voidaan käsitellä eri puolilla maata. Käytössä olevat järjestelmät 

kaipaavat silti ajan saatossa lukuisia päivityksiä, uusia toimintoja ja jatkuvia pa-

rannuksia, jotta ne pystyvät vastaamaan ulosoton tarpeisiin ja vaatimuksiin.  

Tutkimus onnistui mielestäni hyvin ja tutkimusongelmaan vastaten. Aiheen valin-

ta oli hieman haasteellista, mutta ammattiharjoitteluni aikana kiinnostuin ulos-

otosta ja sain idean opinnäytetyöhön. Ulosottolainsäädännön muutoksista on tehty 

aiempi tutkimus keskittyen ulosottomiesten toimissa näkyviin muutoksiin, ja 

omalla tutkimuksellani pyrin selventämään muutoksia laajemmin ja eri näkökul-

masta.  

Aiheella ei ole varsinaista uutuusarvoa, sillä tutkimusaineisto perustuu tunnettuun 

tietoon ja on osaksi melko vanhaa. Aihe on kuitenkin ajankohtainen ja merkittävä 

uusia uudistuksia mietittäessä. Myös ammatillinen hyöty jää toissijaiseksi, ja tut-

kimus onkin enemmän kattava katsaus ulosottolaitoksen lähihistoriaan ja muistut-

taa arvostamaan sitä, mihin on päästy. Aihetta oli erittäin mielenkiintoista tutkia ja 

oli kallisarvoista saada käytännönläheistä tietoa ja mielipiteitä muutokset läpikäy-

neiltä virkamiehiltä sekä päästä heidän kauttaan kurkistamaan menneeseen.  

Tutkimukselle hyödyllistä aineistoa oli melko hyvin saatavilla, löytyi kirjallisuutta 

ja luotettavia artikkeleita sekä muita sähköisiä julkaisuja. Lakeja ja hyväksyttyjä 

muutoslakeja on käytetty runsaasti, sillä esimerkiksi uusia hallituksen esityksiä ei 

aiheeseen liittyen ollut juurikaan saatavilla. Aineisto oli paikoin hyvin vanhaa, 

joten luotettavuutta ja aineiston laatua tuli miettiä useasti ennen lähteen käyttöä. 

Tämä oli kuitenkin odotettavissa, jotta aihepiirille saa selkeän kokonaiskuvan. 

Empiriaosuuden toteutin syvähaastatteluilla, jotka onnistuivat mielestäni hyvin. 

Muutaman vastauksen sain sähköpostitse aikataulullisten syiden vuoksi, mutta 

vastaukset olivat kattavia. Haastatteluista sain paljon teoriaa tukevaa tietoa ja hy-

viä näkökulmia ja ajatuksia muutoksista. Kysymysten muotoilu oli melko help-
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poa, sillä tiesin teoriaosuuden pohjalta, mistä tarvitsin ja halusin enemmän tietoa. 

Virastojen menetelmät ovat tietenkin ehkä hieman erilaisia, joten saamani vasta-

ukset eivät välttämättä kerro valtakunnallista tilaa. Empiriaosuus ei lopulta ollut 

niin suuressa roolissa kuin aluksi luulin, sillä muutakin aineistoa löytyi kattavasti.  

Tietojen saatavuus oli ongelma esimerkiksi meneillään olevaa rakenneuudistus-

hanketta koskien, sillä sen ollessa vasta suunnitteluvaiheessa, ei siitä ole kovin-

kaan paljoa julkista tietoa saatavilla. Kuulin rakenneuudistuksesta ammattiharjoit-

teluni aikana, kun pääsin seuraamaan väliraportin läpikäyntiä. Lisäksi katsaus 

Ulosottolakiin oli hankalaa saada selkeäksi ja rajattua järkeväksi kokonaisuudeksi, 

sillä aineistoa löytyi pitkältä aikaväliltä ja moneen kertaan muuttuvana. Esimer-

kiksi aiemmasta ulosottomenettelystä löytyi tietoa sekä 2000-luvun säädöksillä 

että 1900-luvun alkupuolen säädöksillä, ja rajaus tehtiin uusimpaan menettelyyn.  

Opinnäytetyön aikatauluksi suunnittelin kolme kuukautta sisältäen aineiston 

hankkimisen ja empiriaosuuden toteuttamisen. Prosessin alkupuoli toteutui suju-

vasti ja aikataulussa pysyen, mutta loppuvaiheessa tuli keskeytyksiä ja ajankäytöl-

lisiä haasteita samanaikaisen työssäkäynnin vuoksi. Kokonaisuudessaan opinnäy-

tetyön kirjoittamiseen meni noin neljä kuukautta. Tutkimuksen aihe mietitytti vä-

lillä sen tutkittavuuden osalta, sillä tuotettu teksti tuntui osaksi olevan hyvin poh-

tivaa ja referoivaa ja jo kirjoitetun tiedon toistelua. Haastattelujen myötä tuli var-

mempi tunne, kun sai käytännöllisemmän näkökannan siihen, mitä oli tutkinut. 

Kokonaisuudessaan opinnäytetyöprosessi oli opettava ja mielenkiintoinen, sillä en 

ole aiemmin tehnyt näin kattavaa tutkimusta tai raporttia.  

Jo tutkimusta aloittaessani mielessäni oli jatkotutkimusehdotus meneillään ole-

vaan rakenneuudistushankkeeseen liittyen. Rakenneuudistuksen etenemistä, to-

teumaa ja tosiasiallisia toimia olisi varmasti mielenkiintoista tutkia ja seurata sekä 

kartoittaa samalla vaikutuksia ja muutosten toimivuutta. Tämä vaatii tietysti mel-

ko läheistä seurantaa sekä pääsyä hankkeen tietoihin, mikä saattaa koitua ongel-

maksi, sillä raportit eivät välttämättä tule julkiseen tietoon.  
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