
Vastaus kirjalliseen kysymykseen KKV KK 333/2016 vp 

Vastaus kirjalliseen kysymykseen ulosottomiesten perimispalkkiojär-

jestelmästä 

Eduskunnan puhemiehelle 

Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, 

olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Maria Tolppanen 

/ps näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 333/2016 vp: 

 

Mitä hallitus aikoo tehdä, että ulosottomiesten perimispalkkiojärjestelmästä luovutaan ja 

sen avulla ei ainakaan lisätä taakkaa ja että yhdestä perittävästä voidaan periä vain yksi 

perimismaksu, vaikka maksua joudutaan jakamaan pienempiin osiin? 

 

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa: Ulosottotoimen menot valtion budjetissa ovat noin 

sata miljoonaa euroa. Sillä katetaan noin kolmen miljoonan asian käsittelystä aiheutuvat menot. 

Menoista noin kolme neljäsosaa katetaan ulosoton asianosaisilta valtiolle kannettavalla ulosot-

tomaksulla. Ulosottomaksuista vastaa pääsääntöisesti velallinen niin sanotun aiheuttamisperiaat-

teen mukaisesti. 

Ulosottomaksu määräytyy taulukon mukaisesti kullekin saatavalle tulevasta suorituksesta. Pie-

nin ulosottomaksu on 2,50 euroa enintään 14 euron kertymästä ja suurin 210 euroa yli 8400 eu-

ron kertymästä. Ulosottomaksujen kohtuullisuutta seurataan jatkuvasti oikeusministeriön ja Val-

takunnanvoudinviraston toimesta. Ulosottomaksujen alentaminen merkitsisi ulosoton menojen 

kattamista enemmän verovaroin.  

Ulosottomiesten palkkauksessa on kannustava elementti. Kihlakunnanulosottomiehille makse-

taan perinnän onnistumisesta perimispalkkiota ja kihlakunnanvoudeille toimituspalkkioita 

ulosmitatun omaisuuden myynnistä ja osamaksukauppalain mukaisista tilitystoimituksista. 

Kannustava palkkaus on ollut omiaan edistämään ulosottotoimen hyvää tuloksellisuutta. Kihla-

kunnanulosottomiesten palkkauksesta perimispalkkiot muodostavat keskimäärin 30 prosenttia. 

Perimispalkkiot ja toimenpidepalkkiot maksetaan valtion varoista palkan osana eikä niitä kanne-

ta velalliselta tai ulosoton hakijalta. Perimispalkkion määräytymiseen ei myöskään vaikuta ker-

tyneen summan jakaantuminen eri ulosottoasioille. 

Ulosoton asiamäärät ovat melko korkeat johtuen useastakin tekijästä. Talouden vaikea tilanne ja 

työttömyys vaikuttavat osaltaan. Kulutus- ja luottoyhteiskunnassa yhä enemmän maksetaan luo-

tolla ja osa luotoista jää maksamatta. Talous- ja velkaneuvonnalla on tärkeä rooli velkaantumi-

sen ehkäisemisessä. Velallisen asemaa on helpotettu lainsäädännössä muun muassa velkajärjes-

telylainsäädännöllä ja velkojen lopullisella vanhentumisella. 



Vastaus kirjalliseen kysymykseen KKV KK 333/2016 vp 

Ulosoton rakenneuudistuksessa, jonka arvioidaan valmistuvan vuoden 2018 loppuun mennessä, 

myös ulosottohenkilöstön palkkausta arvioidaan uudelleen. Virkaehtosopimusneuvottelut ovat 

käynnissä. Palkkaukseen etsitään oikeudenmukaista, kannustavaa palkkausmallia, jolla ei 

myöskään olisi haitallisia vaikutuksia itse ulosottomenettelyyn. 

 

Helsingissä 1.7.2016 

 

Oikeus- ja työministeri Jari Lindström 


