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Vuodesta 2019 lähtien veronpalautusten ajankohdan aikaistuminen on merkinnyt muutosta ulosottolaitoksen toiminnan rytmissä. Trendi näkyy, kun esimerkiksi alkuvuoden 2019 lukuja verrataan vuotta aiempaan ajankohtaan.

Vuoden 2017 ensimmäisen puoliskon merkintöjen kasvua selittää Verohallinnon tietojärjestelmäuudistus. Loppuvuodesta 2016 asioita ei tullut käsittelyyn ulosottoon, mikä ruuhkautti asiainkäsittelyä alkuvuonna 2017.

Vuodesta 2011 lähtien jokainen ulosottoesteen sisältämä velka on aiheuttanut oman maksuhäiriömerkintänsä, mikä on kasvattanut uusien maksuhäiriöiden määrää merkittävästi.  

Uudet maksuhäiriömerkinnät henkilöille 
New payment default entries for persons 
Q1-Q2 2009-2022

Vuoden 2022 kasvu johtuu ulosoton toimintatavan muutoksesta, joka on alkuvuonna lisännyt estemerkintöjä UMV ja UMS. Ulosottoasioita ei enää siirretä odottamaan veronpalautusta, vaan ne käsitellään heti.



Henkilöt, joilla on maksuhäiriö 30.6.
Persons with payment defaults 30th June
2013-2022



Maksuhäiriöiset henkilöt eri ikäluokissa 
Persons with payment defaults by age 



Maksuhäiriöiset henkilöt maakunnittain 
Persons with payment defaults by county
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Kaikissa maakunnissa maksuhäiriöisten henkilöiden osuus on hiukan pienentynyt verrattuna vuoteen 2021. Noin 37 000 

maksuhäiriöisen henkilön osoite ei ole tiedossa tai se on postilokero-osoite. Näitä henkilöitä ei kohdenneta maakuntiin, 

mutta he ovat mukana koko Suomen osuudessa.



Yritykset 
Companies



Vuodesta 2019 lähtien veronpalautusten ajankohdan aikaistuminen on merkinnyt muutosta ulosottolaitoksen toiminnan rytmissä. Trendi näkyy, kun esimerkiksi alkuvuoden 2019 lukuja verrataan vuotta aiempaan ajankohtaan.

Vuoden 2017 ensimmäisen puoliskon merkintöjen kasvua selittää Verohallinnon tietojärjestelmäuudistus. Loppuvuodesta 2016 asioita ei tullut käsittelyyn ulosottoon, mikä ruuhkautti asiainkäsittelyä alkuvuonna 2017.

Vuodesta 2011 lähtien jokainen ulosottoesteen sisältämä velka on aiheuttanut oman maksuhäiriömerkintänsä, mikä on kasvattanut uusien maksuhäiriöiden määrää merkittävästi.  

Uudet maksuhäiriömerkinnät yrityksille 
New payment default entries for companies 
Q1-Q2 2009-2022



Yritykset, joilla on maksuhäiriö
Companies with payment defaults 
2013-2022



Konkurssiin asetetut yritykset 
Companies adjudicated bankrupt 
Q1-Q2 2009-2022



Uudet trattaprotestit 
New draft protests 
Q1-Q2 2009-2022



Konkurssihakemukset 
Number of bankruptcy petitions 
Q1-Q2 2009-2022



Saneeraukseen hakeneet ja päässeet yritykset 
Subjects applied and approved for restructuring
Q1-Q2 2009-2022
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