
ET-hanke

• Ennakoivan talousneuvonnan hanke (ET-hanke)

• Ennakoiva talousneuvonta on ulosoton ja talous- ja velkaneuvonnan yhteishanke.

• Tavoitteena on parantaa kansalaisten talousosaamista ja taloudenhallintaa sekä ehkäistä 
velkaantumista. 

• Alueellinen ja valtakunnallinen.

• Taustalla Suomessa kotitalouksien velkaantuminen ja ylivelkaantuminen ovat kasvaneet 
Suomessa koko 2000-luvun. 

• Osa hallitusohjelmaa, jossa on useita kirjauksia ylivelkaantumisen ja siihen liittyviin 
ongelmiin puuttumiseksi.

• Projektipäällikkönä Ulosottolaitoksessa Minna Hukki, 
talous- ja velkaneuvonnassa Sanna Helesuo. 

ENNAKOIVA TALOUSNEUVONTA



Velat ulosotto

VAT -seminaari 13.4.2021

30.4.2021

Marika Rein



Mitä ulosotto on

Tavallisimmin kysymys on 
rahasaatavien perinnästä

Puolueetonta lainkäyttöä, 
ottaen huomioon sekä velkojan 
että velallisen oikeudet

Lakiin perustuvaa 
laiminlyödyn velvoitteen 
täytäntöönpanoa 

Valtion viranomainen, 
Ulosottolaitos 
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Ulosotto tilastoina
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Noin 10% väestöstä vuosittain 
ulosoton asiakkaana.

Ulosottovelallisia vuonna 2020
568 000

90% luonnollisia henkilöitä
10% juridisia henkilöitä

Vuosittain vireille reilu
3 000 000 asiaa

Velkojille tilitetään vuosittain 
noin

miljardi euroa

Perintätuloksesta 45% kertyy 
toistuvaistulon, kuten palkan 
tai eläkkeen ulosmittauksesta

35% velallisista velkaa 
ulosotossa alle 1000 euroa

Perinnässä oleva velka 
keskimäärin 20 800 euroa

https://www.ulosottolaitos.fi/fi/index/ulosottolaitos/julkaisutjaasiakirjat/tilastot.html



Ulosoton uudistunut organisaatio

• 22 ulosottovirastosta ja Valtakunnanvoudinvirastosta muodostettiin 1.12.2020 alkaen 
uusi virasto, Ulosottolaitos.

• 64 toimipaikkaa säilyy.

• Rahasaatavien perintä hoidetaan valtakunnallisessa perustäytäntöönpanon 
toimintayksikössä sähköisesti.

• Laajan täytäntöönpanon alueelliset toimintayksiköt vastaavat omilla alueillaan mm. 
ulosmitatun omaisuuden myynneistä ja häädöistä.

• Uudistuksessa säilyy vastaava ulosottomies, yhteystiedot vireilletuloilmoituksessa ja 
sähköisessä asiointipalvelussa.

• Ulosottotehtäviä hoitavat ulosottotarkastajat, ulosottoylitarkastajat sekä 
kihlakunnanvoudit.
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“Velat pysyvät aina 
ulosotossa, kun ovat 
sinne kerran 
menneet” 

Velka poistuu 
ulosotosta, kun 

se vanheneeUlosottoperintä 
päättyy, kun sitä ei 

saada perittyä 
esimerkiksi pienten 

tulojen takia. Velkoja 
voi laittaa velan 

uudelleen
ulosottoon

Ulosottoperintä 
päättyy, kun velka 

maksetaan kokonaan 
tai järjestellään

Vinkki! Ulosotossa olevat 
velkasi näet sähköisestä 
ulosottojärjestelmästä tai 
ottamalla yhteyttä 
ulosottovirastoon



”Velat eivät vanhene koskaan”
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Jokaiselle velalle on 
oma 

vanhentumisaikansa 
(julkisoikeudelliset ja 
yksityisoikeudelliset)

Jos velasta on 
annettu tuomio tai 

päätös, se on 
täytäntöönpano-

kelpoinen 15 tai 20 
vuotta

Vinkki! Velallisen on itse muistettava huomioida 
eräpäivästä laskettava velan vanhentuminen ja 
esitettävä siitä selvitys ulosottomiehelle. Ulosotto ei 
huomioi sitä viran puolesta

Sopimukseen 
perustuva rahavelka 

vanhentuu lopullisesti, 
kun  eräpäivästä on 

kulunut 20 tai 25 
vuotta



”Rikosperusteisista 
yhteisvastuullisista 

veloista ei voi selvitä 
ulosotossa”
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Yhteisvastuullista 
velkaa maksava 

velallinen voi hakea 
suorituksia muilta 
yhteisvastuullisilta

Vinkki! Älä luovuta, velasta on 
ajan kanssa mahdollisuus 
selvitä. Ulosottomies auttaa 
ulosottoon liittyvissä 
kysymyksissä

Rikosperusteisetkin 
velat vanhenevat 

vanhenemissäännösten 
mukaan

Velkojen 
maksaminen edistää 

aina niistä selviytymistä, 
myös rikosperusteisten 
kohdalla. Rikosperuste 

ei ole ehdoton este 
velkajärjestelylle



”Ulosottomies vie 
kaiken eikä siksi 
töihin kannata 
mennä” 

30.4.2021

Velallisella on aina 
oikeus 

suojaosuuteen, joka 
on pääsääntöisesti 
2/3 nettopalkasta

Vinkki! Ulosmittaus lyhentää 
aina velallisen omia velkoja ja 
velkojen hoitaminen edesauttaa 
veloista selviytymistä

Kun palkan 
ulosmittaus on 

jatkunut kaksi vuotta, 
ulosoton 

taulukkomaksuja ei 
enää peritä

Korot ja kulut 
määräytyvät tuomion 

tai päätöksen 
mukaan
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”Ei kannata ilmoittaa ulosottomiehelle, kun saa 
töitä”

Tuloista kannattaa 
ilmoittaa heti, jotta 

ulosmittaus tehdään 
palkasta eikä tililtä. Tililtä 
ulosmitattava määrä voi 

olla suurempi kuin 
palkasta

Ulosotossa olevat velat 
alkavat lyhentyä heti

Pitkän työttömyyden 
jälkeen ulosoton 

aloitukseen voi tietyin 
edellytyksin saada 

lykkäystä



Mistä tietoa ulosotossa olevista veloista

Ulosoton sähköinen asiointipalvelu

• Ulosoton sähköisessä asioinnissa voi tehdä:

• Katsoa ulosotossa vireillä olevan velkamäärän, esim. mitä velkoja on, mitä summia

• Hakea huojennuksia (vapaakuukausia, lykkäyksiä ja rajoituksia)

• Löytää oman ulosottomiehen yhteystiedot

• Velkojen maksaminen, pienenkin summan maksamisella on merkitys

• Todistukset ulosmittauksista, esim. veropalautuksien ulosmittaus kela ja 
sosiaalitoimi

• Asiointipalvelu on vankiloissa lisätty käytettävissä oleviin sivustoihin

• Olemme kouluttaneet Risen henkilöstöä asiointipalvelusta

• Vastaavalta ulosottomieheltä

• Yhteystiedot löytyvät vireilletuloilmoituksesta ja ulosoton sähköisestä asiointipalvelusta
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Mistä apua velkojen selvittelyyn ja järjestelyiden hakemiseen

• Oikeusaputoimistojen talous- ja velkaneuvonta on valtakunnallinen taho, jossa autetaan 
seuraavissa asioissa:

• Velkojen selvittely

• Järjestelyiden hakeminen (yksityishenkilön velkajärjestely, Takuusäätiön takaus, 
yms?)

• Talouden hallintaan liittyvissä kysymyksissä, miten saan rahat riittämään?
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Yhteystiedot

Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 
029 56 58800 
virka-aikana kello 8─16.15

Lisätietoa: www.ulosottolaitos.fi

Ulosoton sähköinen
asiointipalvelu
https://asiointi2.oikeus.fi/ulosot
to

Asiasta vastaavan 
ulosottomiehen yhteystiedot 
ovat saamassasi kirjeessä

http://www.ulosottolaitos.fi/
https://asiointi2.oikeus.fi/ulosotto

