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Valtakunnanvoudinvirastolle 
 
 
 
Valtakunnanvoudinvirasto asetti 22.3.2010 työryhmän, jonka tehtävänä oli selvittää ulos-
ottolaitoksen nykyinen toimipaikkaverkostotarve ja tehdä ehdotus toimipaikoiksi. Selvi-
tyksessä tuli esittää kannanotto siihen, voidaanko ulosoton toimipaikkoja korvata yhteis-
palveluilla.  
 
Selvitystä tehtiin kaksivaiheisesti. Ensimmäisessä vaiheessa toimipaikkaverkoston tar-
peellisuutta selvitettiin virkatyönä, jonka aikana kerättiin päätöksentekoa varten tarvittava 
keskeinen selvitysaineisto ja laadittiin selvitystyön väliraportti. Valmistelua jatkettiin työ-
ryhmän laajennetussa kokoonpanossa virkatyönä tehdyn väliraportin pohjalta.  
 
Työryhmän puheenjohtajana toimi Valtakunnanvoudinviraston ylitarkastaja Iivari Järvi-
nen ja jäseninä talouspäällikkö Maire Kulpakko Valtakunnanvoudinvirastosta, johtava 
hallintovouti Petteri Katajisto Valtakunnanvoudinvirastosta ja hallitussihteeri Riina Haa-
rala oikeusministeriöstä, joka toimi myös työryhmän sihteerinä. 
 
Työryhmän keskeiseksi tehtäväksi muodostui yksittäisen toimipaikan tarpeellisuuden 
määritteleminen. Toimipaikkaverkoston määrittelemiseksi työryhmä valmisteli ns. toimi-
paikkaverkoston arviointikriteerit, jossa esitettiin keskeiset kriteerit toimipaikkaverkoston 
arvioimiseksi. Arviointikriteerit esitettiin Valtakunnanvoudinviraston johtoryhmälle 
7.5.2010. Ulosottovirastoilta ja henkilöstöjärjestöiltä pyydettiin 31.5.2010 lausuntoa arvi-
ointikriteereistä, jonka lisäksi ulosottovirastoja pyydettiin esittämään oma kantansa toi-
mipaikkojen tarpeellisuudesta.  
 
Työryhmä valmisteli toimipaikkaverkostoasiassa 21.10.2010 päivätyn väliraportin arvi-
ointikriteerien ja annettujen lausuntojen pohjalta. Väliraportissa esitettiin virastojen ja 
henkilöstöjärjestöjen asiassa antamat lausunnot, asiassa hankittu muu selvitys ja saatuihin 
tietoihin perustuva ehdotus ulosoton toimipaikkaverkostoksi. Väliraportissa ehdotettiin, 
että ulosoton toimipaikkaverkosto tiivistyisi nykyisestä 179 toimipaikasta 58 toimipaik-
kaan. Väliraportissa toimipaikkaverkostomuutos esitettiin toteutettavaksi ilman siirtymä-
aikaa.  
 
Valtakunnanvoudinvirasto laajensi työryhmän kokoonpanoa ja jatkoi sen määräaikaa 
27.10.2010 antamallaan päätöksellä. Henkilöstöjärjestöt nimesivät edustajansa työryh-
mään ja kokoonpanoa täydennettiin lisäksi oikeusministeriön- ja Valtakunnanvoudinvi-
raston edustajilla. Työryhmän jäseninä jatkoivat selvitystyötä virkatyönä valmistelleet 
virkamiehet ja edelleen työryhmän puheenjohtajana jatkoi Valtakunnanvoudinviraston 
ylitarkastaja Iivari Järvinen. Lisäksi työryhmän jäseninä toimivat Jyrki Kotanen Suomen 
Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys ry:stä, Heikki Pesonen Kihlakunnanulosottomiehet 
ry:stä, Kirsi Olkkonen Oikeushallinnon Henkilökunta OHK ry:stä, Eero Arasalo Suomen 
Kihlakunnanvoudit ry:stä, Satu Aikioniemi Oikeushallinnon Toimihenkilöt JHL ry:stä, 
Rauno Selenius Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:stä, Elina Arpiainen 
Valtakunnanvoudinvirastosta, Antti Rein Valtakunnanvoudinvirastosta ja Ahti Penttinen 
oikeusministeriöstä.  
 



Työryhmä esittää toimipaikoista luopumista laaditun väliraportin mukaisesti, kuitenkin 
niin, että siirtymäajat tulisi harkittavaksi toimipaikkakohtaisesti. Työryhmän esityksestä 
jättivät yhteisen eriävän mielipiteen jäsenet Jyrki Kotanen ja Heikki Pesonen. Eriävä mie-
lipide koski mm. henkilöstön toimipaikassa pysymisoikeutta ja lakkautettavien toimi-
paikkojen määrää. Lisäksi eriävässä mielipiteessä esitettiin noudatettavaksi yleistä viiden 
vuoden siirtymäaikaa.  
 
Työryhmä esittää, että asiakaskäynneiltään vähäisistä toimipaikoista luovuttaisiin. Lak-
kautettavaksi esitetään jokaista 55 toimipaikkaa, joissa ei ole vakituista henkilökuntaa ja 
lisäksi 70 toimipaikkaa, joihin on sijoitettuna yhteensä 210 ulosoton virkaa. Edelleen työ-
ryhmä esittää, että toimipaikkaverkostoa tulee kehittää vaarantamatta ulosoton palvelui-
den saatavuutta ja sen tulee mahdollistaa viraston toimintojen tarkoituksenmukaisen jär-
jestämisen ja henkilöstöresurssien hyödyntämisen koko virastossa. Työryhmä ei esitä 
toimipaikkojen korvaamista yhteispalvelupisteillä.  
 
Työryhmä ei ota kantaa lakkautettavaksi esitettyjen toimipaikkojen yksittäisiin siirtymä-
aikoihin ja esittää, että mahdolliset siirtymäajat arvioitaisiin toimipaikkakohtaisesti. Toi-
mipaikkaverkostomuutoksen toteuttaminen edellyttää toimitila-asioiden ratkaisemista ja 
niiden järjestyminen voi olla myös ehdotuksen toteuttamisen esteenä. Onkin selvää, että 
toimitila-asioiden järjestyminen tulee vaikuttamaan siihen aikatauluun, jossa toimipaik-
kaverkostomuutos voitaisiin toteuttaa.  
 
Työryhmä kokoontui viisi kertaa, joista kolme kertaa laajennetussa kokoonpanossa. 
Työryhmä kuuli Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:tä, Suomen 
Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys ry:tä, Suomen Kihlakunnanvoudit ry:tä, 
Oikeushallinnon Toimihenkilöt JHL ry:tä sekä Oikeushallinnon Henkilökunta OHK ry:tä, 
Palkansaajajärjestö Pardia ry:tä, Akava ry:tä, Kihlakunnanulosottomiehet ry:tä, Suomen 
Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys ry:tä ja niitä ulosottovirastoja, joissa on enemmän 
kuin yksi toimipaikka. 
  
Saatuaan työnsä päätökseen, työryhmä luovuttaa oheisena mietintönsä Valtakunnan-
voudinvirastolle. 
 
 
Helsingissä 17. päivänä joulukuuta 2010 
 
 
 

Iivari Järvinen  
 
 
 
Jyrki Kotanen  Heikki Pesonen Kirsi Olkkonen 
 
 
 
 Eero Arasalo  Satu Aikioniemi Elina Arpiainen 
 
 
 
Antti Rein  Petteri Katajisto Rauno Selenius 
 
 
 
Ahti Penttinen  Maire Kulpakko Riina Haarala 
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1 Johdanto 

Valtakunnanvoudinvirasto asetti 22.3.2010 työryhmän selvittämään ulosoton 
nykyisen toimipaikkaverkostotarpeen ja tekemään ehdotuksen toimipaikoiksi. 
Selvitystyön aloittamisen taustalla on ollut ulosoton toteutetut 
organisaatiomuutokset, joissa ulosottovirastojen piirikokoa on kasvatettu. Edelleen 
tarkastelutarvetta ovat olleet synnyttämässä ulosottoon kohdistuneet 
valtionvarainministeriön tuottavuusohjelman mukaiset henkilöstövähennykset ja 
tietojärjestelmä Uljaksen käyttöönotto.  
 
Paikallishallintouudistuksen yhteydessä 1996 ulosottopiirien määrä väheni 250:stä 
70 ulosottopiiriin. Vuonna 2004 piirien määrä väheni 65:een, ja vuonna 2007 
ulosottopiirien lukumäärä väheni nykyiseen 22:een. Piirien yhdistämisten yhteydessä 
ei tehty toimipaikkojen tarveharkintaa.  
 
Suomessa on tällä hetkellä oikeusministeriön päätöksen mukaisesti 179 ulosoton 
toimipaikkaa, jotka jakautuvat pää- ja sivutoimipaikkoihin. Merkittävässä osassa 
ulosoton sivutoimipaikoista asiakaskäynnit ovat erittäin vähäisiä. Osa 
sivutoimipaikoista on ns. päivystystoimipaikkoja, eikä niissä ole ulosoton vakituista 
henkilökuntaa.  
 
Toimipaikkaverkoston selvitystyötä tehtiin kaksivaiheisesti. Ensimmäisessä 
vaiheessa selvitystyötä tehtiin virkatyönä ja toisessa vaiheessa kokoonpanoa 
laajennettiin henkilöstöjärjestöjen-, oikeusministeriön- ja 
Valtakunnanvoudinviraston edustajilla. Virkatyönä selvitystä tehneen työryhmän 
jäseniksi nimettiin Valtakunnanvoudinviraston päätöksellä talouspäällikkö Maire 
Kulpakko Valtakunnanvoudinvirastosta, johtava hallintovouti Petteri Katajisto 
Valtakunnanvoudinvirastosta, hallitussihteeri Riina Haarala oikeusministeriöstä, 
sekä ylitarkastaja Iivari Järvinen Valtakunnanvoudinvirastosta. Työryhmän jäsenistä 
Iivari Järvinen toimi työryhmän puheenjohtajana ja Riina Haarala työryhmän 
sihteerinä. Työryhmän tuli saada työnsä päätökseen 30.9.2010 mennessä. 
 
Työryhmä keräsi virkatyönä päätöksentekoa varten tarvittavaa selvitysaineistoa ja 
laati selvitystyöstä väliraportin. Toimipaikkaverkoston arvioimiseksi määriteltiin 
arviointikriteerit, joita työryhmä noudatti laatiessaan esityksen ulosoton 
toimipaikkaverkostoksi. Ulosoton nykyisen toimipaikkaverkoston ei katsottu olevan 
arviointikriteerien mukainen.   
 
Toimipaikan tarpeellisuutta arvioitiin seuraavilla kriteereillä: Palveluiden tarve, 
toimipaikkaverkoston kattavuus ja palveluiden saatavuus, suunnitelman 
kustannusvaikutus, muu toiminnallinen tarkoituksenmukaisuus, alueelliset 
erityisolot, henkilökunnan asema sekä toimitila-asiat. Arviointikriteerit on esitelty 
muistion liitteessä 1. 
 
Ulosottovirastoilta ja henkilöstöjärjestöiltä pyydettiin 31.5.2010 lausuntoa 
arviointikriteereistä, jonka lisäksi lausuntopyynnön vastaanottajille varattiin tilaisuus 
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lausua toimipaikkaverkoston tarpeellisuudesta. Lausuntoa ei pyydetty Ahvenanmaan 
maakunnanvoudinvirastolta ja Helsingin ulosottovirastolta, koska virastoilla on yksi 
toimipaikka. Lausunnon jätti ulosottovirastojen lisäksi Julkisalan koulutettujen 
neuvottelujärjestö JUKO ry, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, 
Palkansaajajärjestö Pardia ry, Suomen Kihlakunnanvoudit ry, Julkisten ja 
hyvinvointialojen liitto JHL ry, Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys ry 
sekä Oikeushallinnon henkilökunta OHK ry. Akava ry yhtyi Julkisalan koulutettujen 
neuvottelujärjestö Juko ry:n asiassa antamaan lausuntoon.  
 
Valtakunnanvoudinvirasto laajensi työryhmän kokoonpanoa 27.10.2010 antamallaan 
päätöksellä ja henkilöstöjärjestöjä pyydettiin nimeämään omat edustajansa 
työryhmään. Samalla työryhmän toimikautta jatkettiin 30.11.2010 asti.  
 
Laajennetun työryhmään nimettiin seuraavat jäsenet: 
- puheenjohtaja, ylitarkastaja Iivari Järvinen, Valtakunnanvoudinvirasto 
- sihteeri, hallitussihteeri Riina Haarala, oikeusministeriö 
- johtava hallintovouti Petteri Katajisto, Valtakunnanvoudinvirasto 
- talouspäällikkö Maire Kulpakko, Valtakunnanvoudinvirasto 
- johtava hallintovouti Elina Arpiainen, Valtakunnanvoudinvirasto 
- ylitarkastaja Antti Rein, Valtakunnanvoudinvirasto 
- hallitusneuvos Ahti Penttinen, oikeusministeriö 
- Rauno Selenius, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry 
- Satu Aikioniemi, Oikeushallinnon Toimihenkilöt JHL ry 
- Eero Arasalo, Suomen Kihlakunnanvoudit ry  
- Heikki Pesonen, Kihlakunnanulosottomiehet ry 
- Jyrki Kotanen, Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys ry  
- Kirsi Olkkonen, Oikeushallinnon henkilökunta OHK ry  
 
Virkatyönä laaditusta väliraportista pyydettiin lausunto Oikeushallinnon 
henkilökunta OHK ry:ltä, Oikeushallinnon toimihenkilöt JHL ry:ltä, Suomen 
Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys ry:ltä, Suomen Kihlakunnanvoudit ry:ltä, 
Kihlakunnanulosottomiehet ry:ltä ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö 
JUKO ry:ltä. Lausunnon jätti Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, Suomen 
Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys ry, Suomen Kihlakunnanvoudit ry, 
Oikeushallinnon toimihenkilöt JHL ry sekä Oikeushallinnon Henkilökunta OHK ry. 
Palkansaajajärjestö Pardia ry ilmoitti yhtyvänsä Oikeushallinnon Henkilökunta OHK 
ry:n asiassa antamaan lausuntoon ja Kihlakunnanulosottomiehet ry ilmoitti 
yhtyvänsä Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys ry:n asiassa antamaan 
lausuntoon. 
 
Työryhmä on laatinut ehdotuksensa ulosoton toimipaikoiksi asiassa laaditun 
väliraportin, annettujen lausuntojen ja muun saadun selvityksen pohjalta. Työryhmän 
jäsenet Jyrki Kotanen ja Heikki Pesonen jättivät työryhmän esityksestä yhteisen 
eriävän mielipiteen.  
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2 Henkilöstön asema muutostilanteessa 

Muutostilanteen suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan voimassaolevaa 
lainsäädäntöä, virka- ja työehtosopimuksia sekä valtionhallinnon yhteisiä 
henkilöstöpoliittisia periaatteita ja linjauksia. Lisäksi oikeusministeriö on laatinut 
hallinnonalansa muutostilanteita koskevat henkilöstöpoliittiset periaatteet 
(24/129/2009), jotka osaltaan täydentävät edellä mainittuja. Hallinnonalan yhteisillä 
linjauksilla varmistetaan henkilöstön yhdenmukainen kohtelu hallinnonalan sisällä. 
 
Työryhmän esitys toimipaikoiksi sisältää organisaatiomuutoksia, joilla on 
toteutuessaan merkittävää vaikutusta useiden virkamiesten sijoittumispaikkoihin ja 
työmatkoihin. Esitys ei sisällä henkilöstövähennyksiä ja kaikille lakkautettavaksi 
ehdotetuissa toimipaikoissa työskenteleville osoitetaan uusi virkapaikka saman 
ulosottoviraston toisesta toimipaikasta. 
 
Muutoksen kohteena olevan henkilöstön virkajärjestelyjä edistetään. 
Valtioneuvoston periaatepäätöksen (VM 9/01/2006) mukaan avoimeksi tulevat virat 
ja tehtävät tulee ilmoittaa virkajärjestelytehtävinä valtion rekrytointipalvelu Helissä 
ennen julkista hakua. Muutoksen kohteena olevat virkamiehet voivat ilmoittautua 
virkajärjestelytehtäviin viraston päätöksellä. Tämä merkitsee sitä, että henkilö pääsee 
selaamaan Helin virkajärjestelysivua ja ilmoittautumaan tehtäviin. Jos valtion sisältä 
löytyy sopiva henkilö avoinna olevaan tehtävään, toteutetaan siirto Valtion 
virkamieslain 5 §:n mukaisena siirtona. Kyseessä ei silloin ole nimittämismenettely. 
Menettelyn tarkoituksena on turvata henkilöstön palvelussuhteiden jatkuvuus 
muutostilanteissa. 
 
 

2.1 Sovellettava lainsäädäntö viran siirtämistä koskevissa tilanteissa 

Ulosottokaaren (705/2007) 13 luvun 2 § 4 momentissa käsitellään henkilöstön 
siirtymistä lain voimaantulotilanteessa. Lain voimaantulon jälkeen henkilöstön 
siirtymistä koskevissa kysymyksissä noudatetaan valtion virkamieslain yleisiä 
säännöksiä viran siirtämisestä. 
 
Valtion virkamieslain (750/1994) 5 §:n mukaan virka voidaan siirtää samassa 
virastossa muuhun yksikköön kuin mihin se on perustettu. Ulosottovirastojen 
henkilöstön virat ovat koko viraston yhteisiä virkoja ja virka voidaan virkamieslain 
nojalla siirtää saman viraston toiseen toimipaikkaan. 
 
VirkamL 27 §:n mukaan viranomaisella on oikeus irtisanoa virkamies, jos virasto tai 
sen yksikkö, jossa virkamies työskentelee, lakkaa. Jos virastoon perustettu virka 
sijoitetaan toiselle paikkakunnalle, eikä virkamies perustellusta syystä siirry 
työskentelemään tällä paikkakunnalla, virkamies voidaan irtisanoa tämän pykälän 
nojalla. 
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2.2 Organisaatiouudistuksen vaikutus toimipaikkaverkostoon 

Ulosoton edellisessä, vuosille 2006 ja 2008 ajoittuneessa organisaatiouudistuksessa 
lähtökohtana oli mm. se, että ketään ei velvoitettu muuttamaan toiselle 
paikkakunnalle vastoin tahtoaan. Oikeusministeriö on 11.3.2005 lähettänyt 
ulosottopiireille kirjeen, jossa piirejä on ohjattu organisaatiomuutoksen valmisteluun. 
Tässä toimeksiantokirjeessä yhdistämistoimien vastuuhenkilöitä kehotetaan 
painottamaan henkilöstölle muutostilanteessa sitä, että ”ministeriön hallinnonalalla 
vakiintuneiden henkilöstöpoliittisten periaatteiden mukaisesti ketään ei velvoiteta 
muuttamaan toiselle paikkakunnalle vastoin tahtoaan eikä ketään 
organisaatiouudistuksen yhteydessä irtisanota.”  Nykyisten piirien tuli annetun 
ohjeistuksen mukaan laatia toiminta- ja organisaatiomalli, jonka lähtökohtana tuli 
olla nykyisen toimipaikkaverkoston säilyminen.  
 
Ulosoton organisaatiotyöryhmän väliraporttiin (2004:24) on kirjattu 
ulosottolaitoksen toimipaikkaverkostosta seuraavaa:  
 
”Nykyinen koko maan kattava palvelu- ja toimipaikkaverkosto sinällään vastaa 
hyvin kansalaisten kaikenlaatuista asiointitarvetta ja ulosottolaitoksen toiminnallisia 
tarpeita pitkälti myös tulevaisuudessa. Lähtökohtaisesti tämä voi merkitä sitä, että 
ulosoton keskuspaikat, joita on noin 70, pysytetään kaikissa olosuhteissa. Muut 
varsinaiset toimipaikat ja palvelupisteet ovat yhtä lailla tarpeellisia niin kauan kuin 
hyvän palvelun laatukriteerit sitä edellyttävät. Jos palvelun tarve yksittäisen 
toimipaikan alueella vähenee esimerkiksi väestön vähentyessä, toimipaikka kuitenkin 
säilytetään viime kädessä henkilöstön eläköitymiseen asti. ” 
 
Työryhmän raportista käy ilmi senhetkinen ajattelumalli toimipaikkaverkoston 
tulevaisuudesta ja poliittisesta tahdosta. Samoin suunnittelukirjeessä ilmaistu ja 
uudistuksessa noudatettu oikeus olla muuttamatta toiselle paikkakunnalle on 
ulosoton henkilöstön keskuudessa ymmärretty yleisesti niin, että tämä oikeus on 
subjektiivinen, saavutettu etu, joka on voimassa henkilön työuran loppuun asti. 
 
Vuosien 2006 ja 2008 uudelleenorganisointia koskeneen toimeksiannon jälkeen 
poliittinen ympäristö on muuttunut voimakkaasti. Valtionhallinnossa on tullut 
noudatettavaksi mm. talous- ja tuottavuusvaatimukset ja valtion henkilöstöpoliittiset 
linjaukset ovat kokonaisuudessaan tiukentuneet. Lisäksi ulosoton palvelumuodot ja 
palveluiden tarve on muuttunut merkittävästi palveluiden sähköistymisen myötä, 
eikä toimipaikkaverkosto vastaa enää ulosoton palveluiden tarvetta.  Nykytilanteessa 
yksittäistä oikeushallinnon toimialaa koskeva poikkeava pysymisoikeus olisi koko 
valtion henkilöstöpolitiikan vastainen. 
 
Toimipaikkatyöryhmä katsoo, että aiemman organisaatiomuutoksen lähtökohtana 
ollut toimipaikkaverkoston säilyttäminen on ollut luonteeltaan tavoite ja periaate, 
jota noudatettiin tapahtuneessa organisaatiomuutoksessa, mutta sillä ei ole tähän 
päivään ulottuvia juridisia henkilöstön asemaa koskevia vaikutuksia. Ajallisesti tämä 
oikeus on tarkoitettu koskemaan kyseistä toimeksiantoa eli tapahtunutta ja 
loppuunsaatettua organisaatiomuutosta. Esitetyillä perusteilla työryhmän esitys 
toimipaikkaverkostoksi perustuu käsitykseen, että henkilökohtaista oikeutta pysyä 
toimipaikassaan ei henkilöstöllä ole. Viraston yhteiseksi perustettu virka voidaan 
samassa virastossa sijoittaa toiseen yksikköön myös toiselle paikkakunnalle eikä 
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virkamiehen suostumusta sijoituspaikan muuttamiseen vaadita. 
 

2.3 Työmatkan pidentymisestä maksettavien kulujen korvaaminen 

Muutoksen kohteena olevalle virkamiehelle, joka on siirtynyt työskentelemään 
toisella paikkakunnalla ja jonka työmatkakustannukset ovat siitä merkittävästi 
kasvaneet, maksetaan työmatkakorvausta oikeusministeriön määrittelemien 
muutostilanteiden henkilöstöpoliittisten periaatteiden mukaisesti. Kompensaatiota 
maksetaan kilometriperusteisesti enintään kahden vuoden ajalta vuosittain 
päivitettävän päätöksen mukaisesti. Tässä raportissa esitettyjen 
matkakompensaatioiden laskentaperusteena on käytetty oikeusministeriön vuoden 
2010 päätöstä työmatkakustannusten kompensaatioiden edellytyksistä ja määristä  
 
 

2.4 Siirtymäajat toimipaikkaverkoston muutoksessa 

Ulosottovirastot ovat antamissaan lausunnoissa esittäneet joidenkin toimipaikkojen 
osalta henkilökunnan eläköitymiseen perustuvia siirtymäaikoja. Työryhmä ei ota 
kantaa tässä raportissa lakkautettavaksi esitettyjen toimipaikkojen yksittäisiin 
siirtymäaikoihin. Työryhmä esittää, että mahdollinen siirtymäaika arvioitaisiin 
toimipaikkakohtaisesti, jos toimipaikka päätetään lakkauttaa.  
 
Yleisen kaikkia toimipaikkoja koskevan siirtymäajan määritteleminen ei ole 
tarkoituksenmukaista, koska lakkautettavaksi esitetyt toimipaikat eroavat toisistaan 
esimerkiksi toimitilajärjestelyiltä ja henkilöstön ikärakenteelta.   
 
Siirtymäajat olisivat henkilöstösyillä perusteltuja niissä luovuttavaksi ehdotetuissa 
toimipaikoissa, joissa henkilökuntaa on siirtymässä eläkkeelle lähivuosien aikana. 
Eläköitymiseen ajoittuvaa siirtymäaikaa voidaan pitää ongelmallisena, koska 
työnantaja ei voi työntekijää sitovasti ennalta sopia työntekijän eläkkeelle 
siirtymisen ajankohtaa. Valtion viranomaisen toimipaikan sulkeminen ei voi olla 
riippuvainen yksittäisten virkamiesten henkilökohtaisista ratkaisuista esimerkiksi 
jatkaa työuraansa ilmoitettua pidempään. Edelleen henkilöstöä tulisi kohdella 
yhdenvertaisesti, eikä eläköitymistä sinällään voida pitää muita arviointiperusteita 
merkittävämpänä. 
 
Määräaikaan sidottua yleistä siirtymäaikaa ei voida puoltaa kustannusvaikutusten 
vuoksi. Ulosottovirastot olisivat sidottuja maksamaan toimitilakuluja koko 
siirtymäajan myös sellaisissa tilanteissa, joissa virastolla on jo ennestään olemassa 
toimitilat siirtyvälle henkilöstölle. Siirtymäajan toimitilakustannusten lisäksi 
maksettavaksi tulisivat edelleen työmatkanpidentymisestä aiheutuvat 
työmatkakompensaatiot kahden vuoden ajalta siirtymäajan päättymisen jälkeen.  
 
Edellä esitetyn perusteella työryhmä esittää, että toimipaikkakohtaisten 
siirtymäaikojen tarvetta arvioitaisiin kokonaisharkintana, jossa otettaisiin huomioon 
henkilöstön asema, kustannusvaikutus ja toteutettavissa olevat toimitilajärjestelyt.  
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3 Yleiset perustelut 

Ulosoton toimipaikkaverkoston tulisi työryhmän näkemyksen mukaan muodostua 
sellaisista toimipaikoista, joissa ulosoton palveluita voidaan tarjota tehokkaasti ja 
laadukkaasti.  
 
Työryhmä on kiinnittänyt esityksessään erityistä huomiota toiminnallisuuden 
turvaamiseen. Virastojen on kyettävä huolehtimaan siitä, että toimipaikkojen 
lakisääteinen aukiolo voidaan turvata viraston asiakaspalvelu- ja viranomaistehtäviä 
vaarantamatta. Annetuissa lausunnoissa hajasijoittumisen on todettu vaikeuttavan 
sijaisjärjestelyjä sekä osaltaan myös tulostavoitteiden saavuttamista. Lisäksi 
esimiehen tavoitettavuutta on pidetty tärkeänä ja toisaalta esimiehen sijoittumista eri 
toimipaikkaan ongelmallisena.  
 
Toimipaikkojen virkarakenne on huomioitu työryhmän esityksessä siten, että 
tarkoituksenmukaisena ei ole pidetty niiden toimipaikkojen ylläpitämistä, joissa 
henkilökunta koostuu lähinnä toimistohenkilökunnasta. Toimistohenkilökunnan 
tehtävät ovat luonteeltaan perintää tukevia eivätkä he tarjoa ulospäin sellaista 
paikkasidonnaista ulosoton palvelua (vrt. kihlakunnanulosottomiehet), jonka 
mukaisesti palveluverkosto tulisi rakentaa. Ulosottovirastojen tarkastuksilla on 
noussut esiin, että toimistohenkilöstön hajasijoitus käytännössä hankaloittaa 
toimiston töiden järjestämistä.  Esimerkiksi keskittämällä kirjaamisasioita yhteen 
toimipaikkaan on voitu tehostaa toimiston toimintaa. Toimistoresurssien 
kokonaisvaltainen hyödyntäminen on huomioitu myös virastojen tulostavoitteiden 
asettelussa. Vuodelle 2011 ulosottovirastojen tulostavoitteiksi on asetettu 
toimipaikkojen toimistoresurssien käsitteleminen koko viraston yhteisenä resurssina. 
 
Kihlakunnanulosottomiehen työn luonne on muuttunut selvästi nykyisen 
toimipaikkaverkoston syntymisen jälkeen. Työ tehdään pitkälti näyttöpäätteeltä 
toimituskäyntien ollessa vähäisiä. Voidaankin todeta, ettei ulosottomiehen ja 
velallisen välisellä etäisyydellä ole työn suorittamisen kannalta entisen kaltaista 
merkitystä. 
 
Välttämättömät asioimiskäynnit ulosottoviraston toimipaikassa ovat nykyisin 
lukumääriltään vähäisiä. Esimerkiksi ulosottohakemuksen vireille paneminen ei 
edellytä henkilökohtaista asiointia toimipaikassa. Lisäksi ulosotossa on parhaillaan 
käynnistynyt sähköisen hakemisen pilottihanke. Sähköinen hakeminen tulee jatkossa 
vähentämään entisestään henkilökohtaista asiointia toimipaikoissa. 
 
Yleisin syy ulosoton toimipaikassa asiointiin on ulosottoselvityksen tekeminen, 
jolloin virastoon tullaan pääsääntöisesti ulosottomiehen kutsusta. Ulosottokaaren 3 
luvun 57 §:ssä on säädetty ulosottomiehen velvollisuudesta toimittaa 
ulosottoselvitys. Lain mukaan ulosottoselvitystä ei tule toimittaa alle kuuden 
kuukauden kuluessa edellisestä selvityksestä asian vireille tulosta laskien, ellei 
tiedossa ole olosuhdemuutosta. Selvitys tulee tehdä kuuden kuukauden ja 
korkeintaan vuoden kuluessa, jos se katsotaan aiheelliseksi. Ulosottoselvitys tulee 
tehdä vuosittain, ellei sen katsota olevan aiheetonta. Ns. suppea ulosottoselvitys 
voidaan tehdä myös puhelimitse. 
 
Toimivan toimipaikkaverkoston edellytys on, että velallisella on tosiasiallinen 
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mahdollisuus saapua virastoon esim. ulosottoselvityksen tekemistä varten. 
Ehdotuksessa toimipaikkaverkoston etäisyydet on pyritty mitoittamaan sellaisiksi, 
että niissä satunnainen asioiminen on kohtuullista. 
 
Joissakin annetuissa lausunnoissa katsottiin, että arviointikriteereissä esitetty 80 
kilometrin työssäkäyntialue on pitkä. Työryhmä toteaa tältä osin, että 
työssäkäyntialue tuotiin esiin arviointikriteereissä, koska sillä haluttiin määritellä 
kohtuullista asioimisetäisyyttä ulosoton toimipaikkaan. Työ- ja 
elinkeinoviranomaisten määrittelemä 80 kilometrin raja on suunnattu työttömille 
työnhakijoille, joilla on oikeus kieltäytyä vastaanottamasta työtä asettua rajaa 
kauempaa etuuksia menettämättä. Työryhmän esityksen lähtökohtana on, että myös 
määriteltyä työssäkäyntialuetta pidempi asioimismatka on hyväksyttävissä 
satunnaisissa käynneissä ulosottoviraston toimipaikkaan. Palveluverkosto on pyritty 
mitoittamaan niin, että pisimmät välimatkat kohdistuvat alueille, joilla ulosoton 
palveluiden tarpeen on arvioitu olevan lukumääräisesti vähäisintä. 
 
Työryhmä on katsonut tarkoituksenmukaiseksi, että päivystystoimipaikoista 
luovutaan kokonaan niiden huomattavan matalan käyttöasteen vuoksi. 
Päivystystoimipaikoista aiheutuu toimitilakustannusten lisäksi laitekustannuksia, 
koska kihlakunnanulosottomiehellä tulee olla myös päivystyskäytössä olevissa 
toimitiloissa asianmukaiset kiinteät tietojärjestelmäyhteydet ja samanlaiset työnteon 
edellytykset kuin varsinaisissa toimipaikoissa.  
 
Toimipaikkaverkoston muutos ei estä virastoa käyttämästä niiden tiedossa olevia 
ulkopuolisia tiloja sellaisiin satunnaisiin asiakastapaamisiin, jotka eivät ole 
mahdollisia ulosoton toimipaikoissa. Tällaisessa tilanteessa voi olla kyseessä jokin 
asiakkaasta johtuva erityinen syy kuten esim. liikuntarajoitteisuus.  
 
Työryhmä toteaa, että yhteispalvelupisteet eivät nykymuodossaan tarjoa ulosoton 
palveluille toimivaa ja kustannustehokasta ympäristöä. Ulosottopalvelut eivät 
luonteensa vuoksi sovellu yhteispalvelupisteisiin, koska asiointi tapahtuu useimmiten 
velallisen omia asioita hoitavan kihlakunnanulosottomiehen kanssa ja tarve sen 
kaltaiselle yleiselle neuvonnalle, jota voitaisiin tarjota yhteispalveluna, on erittäin 
vähäistä. 
 
Valtiontalouden tämän hetkinen tilanne heijastuu oikeushallinnon toimitila-asioihin 
ja ulosottolaitoksen määrärahoihin. Valtakunnallista oikeustalojen konseptiaihiota 
koskeneessa loppuraportissa on todettu, että rahoitustilanteesta johtuen merkittäviä 
rakennus tai peruskorjaushankkeita voidaan toteuttaa vain harkitusti. Tämän lisäksi 
toimitiloilla on oltava korkea tehokkuusaste siten, että toimitiloissa on yhtä 
työntekijää varten tilaa 25 m2. Tilatehokkuutta kuvaava luku pitää sisällään myös 
henkilökunnan yhteiset tilat.  Nämä toimitiloja koskevat vaatimukset on otettava 
huomioon myös ulosoton toimipaikkaverkoston suunnittelussa. 
  
Ulosottovirastojen toimitilakustannukset ovat noin 7,5 % koko ulosottolaitoksen (ml. 
Valtakunnanvoudinvirasto) määrärahoista. Taloudelliset realiteetit tulee näin ollen 
ottaa huomioon tehtäessä intressipunnintaa toimipaikkojen säilyttämisen tai niiden 
lakkauttamisen välillä. Taloudelliset syyt ovat painaneet myös työryhmän 
harkinnassa arvioitaessa toimipaikan säilyttämisen tärkeyttä alueilla, joissa 
palveluiden tosiasiallinen tarve on todettu vähäiseksi.  
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4 Työturvallisuus ja ulosottotoiminnan yhdenmukaisuus 

Lakkautettaviksi esitetyistä toimipaikoista 96 (121:stä) on sellaisia, joissa 
työskentelee kolme virkamiestä tai vähemmän. Henkilömäärältään pienissä 
toimipaikoissa työturvallisuudesta huolehtiminen on suurempia yksiköitä 
haastavampaa. Kolmen virkamiehen toimipaikka on haavoittuvainen erilaisissa 
poissaolotilanteissa, eikä tällaisessa toimipaikassa voida varmistua siitä, että 
vähintään kaksi virkamiestä olisi läsnä samaan aikaan. Esityksessä on otettu 
huomioon vaativan asiakaspalvelutyön edellyttämät työturvallisuusnäkökohdat. 
 
Ulosottovirastojen tulee niille asetettujen tulostavoitteiden mukaisesti kiinnittää 
huomiota ulosottotoiminnan yhdenmukaisuuteen. Laajassa toimipaikkaverkossa 
tulostavoitteiden jalkauttaminen virastotasolle on onnistunut vaihtelevasti. 
Työryhmän näkemyksen mukaan toimintojen keskittämisellä voidaan varmistua työn 
laadusta hajanaista toimipaikkaverkostoa paremmin. 
 
 

5 Kustannusvaikutukset 

Muistioon sisältyy ehdotus ulosoton toimipaikkaverkostoksi. Toimipaikkaverkosto 
tiivistyisi nykyisestä 179 toimipaikasta 58 toimipaikkaan. Muistiossa on esitetty 
toimipaikkaverkoston vaikutukset kustannuksiin. Esitetyt arviot ovat karkeita 
arvioita, jotka kuitenkin on tarpeen esittää ehdotuksen arvioimista varten.  
 
Toimipaikkaverkoston muutos tulisi varmuudella lisäämään virastojen 
matkakustannuksia, mutta niiden ottaminen mukaan kustannuslaskelmiin olisi 
erittäin vaikeaa. Toimipaikkaverkosto suunnittelun lähtökohtana on kuitenkin ollut 
alueen vähäinen palveluntarve, joten toimitusmatkojen pidentymisestä johtuva 
matkakustannusten nousu arvioidaan tästä syystä olevan varsin kohtuullinen. 
Toisaalta toimipaikkaverkoston tiivistämisellä voidaan arvioida olevan myös 
matkakuluja vähentävää vaikutusta. 
 
Lakkautettaviksi esitetyistä toimipaikoista 55 on sellaisia, joissa ei ole vakituista 
ulosoton henkilökuntaa ja kihlakunnanulosottomies on käynyt toimipaikassa joko 
sovitusti tai päivystänyt toimipaikassa säännöllisesti ennalta ilmoitettuna aikana. 
Näistä päivystystoimipaikoista luopumisella on vaikutusta myös ulosoton 
matkakuluihin siten, että toistuva matkakulu poistuu. 
 
Laajasta toimipaikkaverkostosta aiheutuu lisäksi matkakuluja esimiesten 
matkakulujen muodossa, kun he käyvät säännöllisesti eri toimipaikoissa alaisina 
toimivien kihlakunnanulosottomiesten tapaamisissa. Myös virastoissa järjestettävät 
yhteiset tilaisuudet, kuten koulutukset, ovat kalliimpia, kun virasto toimii useissa eri 
toimipaikoissa. 
 
Toimipaikkaverkostomuutoksen seurauksena irtisanottaisiin yli 100 toimitilaa. 
Muistiossa on esitetty jokaisen viraston osalta erikseen vapautuvien toimitilojen 
aiheuttama kustannussäästö. Nämä toimitilakustannukset ovat yhteensä noin 680 000 
euroa. Edellä esitetyssä summassa eivät ole mukana Oulun seudun ulosottovirasto ja 
Raahen seudun ulosottovirasto, koska virastojen osalta ei ole ollut tiedossa Oulun ja 
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Ylivieskan toimipaikkojen vuokrien suuruus. Molempien toimipaikkojen osalta ovat 
valmisteilla uudet vuokrasopimukset.  
  
Muutosvaiheessa tulisi myös maksettavaksi päällekkäisiä vuokria irtisanottavista ja 
uusista toimitiloista. Muutosvaiheen lisäkustannukset riippuvat niistä siirtymäajoista, 
joita toimipaikkaverkostomuutoksessa päätetään noudattaa.    
 
 

6 Työryhmän esitys toimipaikoiksi ja virat toimipaikoittain 

  
 Säilytettävät 

toimipaikat 
    Toimipaikat, 

joista luovutaan 
    

 Toimipaikka 
 

Kihl. 
vouti 

Kihl. 
uom. 

Tsto-
henk. 

yht. Toimipaikka Kihl. 
vouti 

Kihl. 
uom. 

Tsto-
henk. 

yht. 

Ahvenanmaa 
(8) 

          

 Maarianhamina 1 
 

3 4 
 

8      

           
 virat 

säilytettävissä 
   8      

           
Etelä-Karjala 
(31) 

          

 Lappeenranta 2 11 8 21      
 Imatra  5 5 10      

           
 virat 

säilytettävissä 
   31      

Etelä-
Pohjanmaa (50) 

          

 Seinäjoki 2 10 13 25 Alajärvi  1 1 2 
 

 Kauhajoki 1 4 1 6 Alavus  2 1 3 
      Jalasjärvi  1  1 
      Kurikka  2 1 3 
      Lappajärvi  1  1 
      Lapua  4 5 9 
      Evijärvi     
      Ilmajoki     
      Isojoki     
      Jurva     
      Teuva     
      Ähtäri     
           
 virat 

säilytettävissä 
   31 virat 

lakkautettavaksi 
esitetyissä  

   19 

           
           
Etelä-Savo (44)           
 Mikkeli 1 6 9 16 Heinävesi  1  1 
 Pieksämäki 1 3 5 9 Juva  1 1 2 
 Savonlinna 1 5 5 11 Kangasniemi  1  1 
      Mäntyharju  2 1 3 
      Puumala  1  1 
      Joroinen     
      Rantasalmi     
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      Ristiina     
      Sulkava     
           
virat 
säilytettävissä  

    36 virat 
lakkautettavaksi 
esitetyissä 

   8 

           
Helsinki 
(181+1) 

          

 Helsinki 9+1 88 84       
           
 virat 

säilytettävissä 
  181+1       

           
Itä-ja Keski-
Uusimaa (117) 

          

 Vantaa 3 22 29 54 Loviisa  2  2 
 Hyvinkää 1 5 5 11 Mäntsätä  2 1 3 
 Järvenpää 2 11 11 24 Nurmijärvi  3 2 5 
 Porvoo 1 8 9 18      
           
 virat 

säilytettävissä 
   107 virat 

lakkautettavaksi 
esitetyissä 

   10 

           
Kainuu (18)           
           
 Kajaani 1 4 7 12 Sotkamo  1  1 
 Hyrynsalmi  2  2 Puolanka     
 Kuhmo  2 1 3 Suomussalmi     
           
 virat 

säilytettävissä 
   17 virat 

lakkautettavaksi 
esitetyissä 

   1 

           
Kanta-Häme 
(44) 

          

 Hämeenlinna 1 10 11 22 Forssa 1 4 5 10 
      Riihimäki 1 6 5 12 
           
 virat 

säilytettävissä 
   22 virat 

lakkautettavaksi 
esitetyissä 

   22 

           
Keski-
Pohjanmaa ja 
Pohjanmaa (57) 

          

 Vaasa 3 10 14 27 Kaustinen  2 1 3 
 Kokkola 1 5 6 12 Laihia  2  2 
 Pietarsaari  5 2 7 Uusikaarlepyy  1 1 2 
 Kristiinankau-

punki 
 3 1 4 Kannus     

      Kruunupyy     
      Maalahti     
      Närpiö     
      Vöyri-Maksamaa     
           
 virat 

säilytettävissä  
   50 virat 

lakkautettavaksi 
esitetyissä  

   7 

           
Keski-Suomi 
(64) 

          

 Jyväskylä 3 14 20 37 Hankasalmi  1  1 
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 Jämsä  3 3 6 Joutsa  1  1 
 Äänekoski 1 3 6 10 Karstula  2 1 3 
      Keuruu  1  1 
      Laukaa  2  2 
      Pihtipudas  1  1 
      Saarijärvi  1  1 
      Viitasaari  1  1 
      Kivijärvi     
      Korpilahti     
      Kuhmoinen     
      Petäjävesi     
           
 virat 

säilytettävissä  
   53 virat 

lakkautettavaksi 
esitetyissä 

   11 

           
Kymenlaakso 
(46) 

          

 Kouvola 2 12 13 27 Hamina  3 2 5 
 Kotka 1 6 7 14      
           
 virat 

säilytettävissä  
   41 virat 

lakkautettavaksi 
esitetyissä  

   5 

           
Lappi (35)           
 Rovaniemi 3 9 8 20 Muonio  1 1 2 
 Inari  2 1 3 Posio  1  1 
 Kemijärvi  2 4 6 Ranua     
 Kittilä  1  1 Salla     
 Sodankylä  2  2 Savukoski     
           
 virat 

säilytettävissä 
   32 virat 

lakkautettavaksi 
esitetyissä 

   3 

           
Länsi-Pohja 
(20) 

          

 Kemi 1 6 7 14 Pello  1  1 
      Tornio  4 1 5 
      Kolari     
      Ylitornio     
           
 virat 

säilytettävissä 
   14 virat 

lakkautettavaksi 
esitetyissä 

   6 

           
Länsi-Uusimaa 
(84) 

          

 Espoo 3 21 24 48 Kirkkonummi  3  3 
 Lohja 1 9 11 21 Hanko     
 Raasepori 1 5 6 12 Inkoo     
      Karjaa     
      Karkkila     
           
 virat 

säilytettävissä 
   81 virat 

lakkautettavaksi 
esitetyissä 

   3 

           
Oulun seutu 
(59) 

          

 Oulu 2 17 20 39 Haukipudas  3  3 
 Kuusamo 1 2 5 8 Liminka 1 1 2 4 
 Pudasjärvi  1 1 2 Muhos  2  2 
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      Taivalkoski  1  1 
      Vaala     
           
 virat 

säilytettävissä  
   49 virat 

lakkautettavaksi 
esitetyissä  

   10 

           
Pirkanmaa 
(110) 

          

 Tampere 3 27 28 58 Kangasala 1 4 6 11 
 Ikaalinen  3 2 5 Nokia 1 10 10 21 
 Mänttä  3 2 5 Akaa     
 Valkeakoski 1 5 4 10 Hämeenkyrö     
      Lempäälä     
      Orivesi     
      Parkano     
      Ruovesi     
      Urjala     
      Virrat     
      Ylöjärvi     
           
 virat 

säilytettävissä  
   78 virat 

lakkautettavaksi 
esitetyissä  

   32 

           
Pohjois-Karjala 
(44) 

          

 Joensuu 3 15 16 34 Ilomantsi  1  1 
 Nurmes  2 1 3 Kitee  2 1 3 
      Lieksa  2 1 3 
      Juuka     
           
 virat 

säilytettävissä  
   37 virat 

lakkautettavaksi 
esitetyissä 

   7 

           
Pohjois-Savo 
(66) 

          

 Kuopio 2 14 17 33 Juankoski   1 1 
 Iisalmi 1 5 7 13 Kaavi  2  2 
 Varkaus 1 4 5 10 Kiuruvesi   1 1 
      Nilsiä  1  1 
      Sonkajärvi  1  1 
      Suonenjoki  3  3 
      Vieremä  1  1 
      Karttula     
      Keitele     
      Lapinlahti     
      Leppävirta     
      Pielavesi     
      Rautavaara     
      Siilinjärvi     
      Varpaisjärvi     
           
 virat 

säilytettävissä 
   56 virat 

lakkautettavaksi 
esitetyissä 

   10 
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Päijät-Häme 
(54) 

          

 Lahti 3 18 25 46 Heinola  3 3 6 
      Orimattila  2  2 
      Asikkala     
      Kärkölä     
           
 virat säilytettävissä    46 virat lakkautettavaksi 

esitetyissä  
   8 

           
Raahen seutu 
(29) 

          

 Raahe 2 5 8 15 Haapajärvi  3 3 6 
 Ylivieska  2 2 4 Kalajoki  1  1 
      Oulainen  1  1 
      Siikalatva  1 1 2 
      Haapavesi     
      Nivala     
      Pyhäjärvi     
           
 virat säilytettävissä    19 virat lakkautettavaksi 

esitetyissä  
   10 

           
Satakunta (67)           
 Pori 2 16 20 38 Eura  2  2 
 Huittinen 1 3 5 9 Kankaanpää  3 1 4 
 Rauma 1 3 4 8 Kokemäki  2 1 3 
      Sastamala  2 1 3 
           
 virat säilytettävissä    55 virat lakkautettavaksi 

esitetyissä 
   12 

           
Varsinais-
Suomi (109) 

          

 Turku 3 21 24 48 Kaarina  4 4 8 
 Loimaa 1 4 4 9 Lieto  1  1 
 Länsi-Turunmaa 1 2 3 6 Pöytyä  1  1 
 Salo 1 5 5 11 Raisio 1 6 5 12 
 Uusikaupunki 1 4 4 9 Somero  2  2 
      Mynämäki  2  2 
      Kemiö     
           
 virat säilytettävissä    83 virat lakkautettavaksi 

esitetyissä  
   26 

           
 Virat säilytettävissä 

toimipaikoissa yhteensä 
   1128 Virat lakkautettavaksi 

esitetyissä 
toimipaikoissa yhteensä 

   210 
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7 Selvitys toimipaikkaverkostosta virastoittain 

7.1 Ahvenanmaan maakunnanvoudinvirasto  

 
Ahvenanmaan maakunnanvoudinvirastolla on yksi toimipaikka, joka on 
sijoittuneena Maarianhaminaan.  Ahvenanmaan maakunnanvoudinvirastoston osalta 
ei ole tarpeen toteuttaa toimipaikkaverkostomuutoksia, eikä Ahvenanmaan 
maakunnanvoudinvirastolta ole pyydetty lausuntoa toimipaikka-asiassa. 
 
 

7.2 Etelä-Karjalan ulosottovirasto 

Toimipaikat  
 
Viraston toimipaikat sijaitsevat Lappeenrannassa ja Imatralla.  Virastossa on 31 
virkaa.  
 
Imatran toimipaikassa on kymmenen ja Lappeenrannassa 20 virkaa. Viraston 
esittämän kannan mukaan alueen palveluntarve ja viraston toiminnan järjestäminen 
edellyttävät molempien toimipaikkojen säilyttämistä.  
 
 
Esityksen vaikutukset 
 
Ehdotuksella ei ole vaikutusta henkilöstön asemaan, eikä toimitilakustannuksiin. 
 
 
Työryhmän esitys  
 
Etelä-Karjalan ulosottoviraston nykyinen toimipaikkaverkosto ehdotetaan 
säilytettävän nykyisellään. 
 
 

7.3 Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto 

Toimipaikat  
 
Etelä-Pohjanmaan ulosottovirastolla on tällä hetkellä 14 toimipaikkaa ja virkoja 
virastossa on yhteensä 50. Viraston  toimipaikat ovat: Seinäjoki, Kauhajoki, Lapua, 
Alajärvi, Kurikka, Alavus, Jalasjärvi, Evijärvi, Lappajärvi, Ilmajoki, Isojoki, Jurva, 
Teuva ja Ähtäri.  
 
Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto on laatinut kaksi toisistaan eroavaa esitystä 
toimipaikkaverkostoksi. Ensimmäisen esityksen lähtökohtana on, että henkilöstöllä 
on ns. toimipaikkasuoja, kun taas viraston toinen esitys perustuu siihen lähtökohtaan, 
että toimipaikkasuojaa ei ole. Ensimmäisen esityksen mukaan miehitetyt toimipaikat 



  17(87) 
 

   
 

 
   

     

     

 

 

 
 

on säilytettävä, kunnes henkilöstö eläköityy tai siirtyy vapaaehtoisesti 
päätoimipaikkaan. Toisen esityksen mukaan viraston alueella riittävä 
toimipaikkaverkosto olisi Seinäjoen, Kauhajoen ja Alajärven toimipaikat sekä 
Alavuden päivystystoimipaikka. 
 
Seinäjoelle toukokuussa 2011 valmistuvaan valtion virastotaloon tulee Etelä-
Pohjanmaan ulosottovirastolle toimitilaa yhteensä 1 500 m2. Uudet tilat on mitoitettu 
niin, että koko viraston henkilökunta mahtuu uusiin valmistuviin toimitiloihin. 
 
Lapuan toimipaikka tulisi viraston ensimmäisen esityksen mukaan säästää 
toimipaikkasuojan perusteella. Toisen esityksen mukaan alueella ei ole riittävää 
palvelujen tarvetta toimipisteen asiointimäärän ja asiointimääräennusteen 
perusteella. Palvelut on saatavissa Seinäjoelta, jonne matkaa on 25 kilometriä. 
Toimipaikassa on yhdeksän virkaa. Asiakaskäyntejä on seurantajaksolla ollut 
keskimäärin alle 16 viikossa. Työryhmä esittää toimipaikasta luopumista. 
Alueella ei ole riittävää palveluiden tarvetta. Lisäksi luopumista puoltaa 
voimakkaasti Seinäjoen läheisyys. 
 
Alajärven toimipaikka tulisi viraston ensimmäisen esityksen mukaan säästää 
toimipaikkasuojan perusteella. Toisen esityksen mukaan toimipaikka on säilytettävä 
toimipaikkaverkoston kattavuuden ja palveluiden saatavuuden perusteella. Matkaa 
päätoimipaikkaan on 65 kilometriä. Toimipisteen henkilöstömäärä on yhteensä 
kolme. Asiakaskäyntejä on seurantajaksolla ollut 14 asiasta viikossa. Työryhmä 
esittää toimipaikasta luopumista. Seurantajakson kävijämäärien ja alueen 
väestöpohjan perusteella alueella ei ole tarvetta ulosoton kiinteälle toimipaikalle. 
Toimipaikkaan on sijoitettuna kaksi virkaa, eikä se kokonsa puolesta täytä 
toimipaikoille asetettuja kriteereitä. Myös työnjohdolliset ja 
työturvallisuuskysymyset puoltavan toimipaikasta luopumista. 
 
Kurikan toimipaikka tulisi viraston ensimmäisen esityksen mukaan säilyttää 
toimipaikkasuojan perusteella. Toisen esityksen mukaan alueella ei ole riittävää 
palvelujen tarvetta toimipisteen asiointimäärän ja asiointimääräennusteen 
perusteella. Palvelut on saatavissa Seinäjoelta, jonne matkaa on 30 kilometriä. 
Toimipaikassa on kolme virkaa. Asiakaskäyntejä on seurantajaksolla ollut alle 11 
viikossa. Työryhmä esittää toimipaikasta luopumista. Alueella ei ole riittävää 
palveluiden tarvetta ulosoton kiinteälle toimipaikalle. Lisäksi luopumista puoltaa 
voimakkaasti Seinäjoen läheisyys sekä työnjohdolliset ja työturvallisuuskysymykset. 
 
Alavuden toimipaikka tulisi viraston ensimmäisen esityksen mukaan säilyttää 
toimipaikkasuojan perusteella. Toisen esityksen mukaan alueella ei ole riittävää 
palvelujen tarvetta toimipisteen asiointimäärän ja asiointimääräennusteen 
perusteella. Palvelut on saatavissa Seinäjoelta, jonne matkaa on 53 kilometriä. 
Alavudella tulisi kuitenkin olla ulosoton päivystystoimipaikka. Toimipaikassa on 
kolme virkaa. Asiakaskäyntejä on ollut seurantajaksolla keskimäärin 13 viikossa. 
Työryhmä esittää toimipaikasta luopumista. Alueella ei ole riittävää palveluiden 
tarvetta ulosoton kiinteälle toimipaikalle. Lisäksi luopumista puoltaa työnjohdolliset 
ja työturvallisuuskysymykset. 
 
Jalasjärven toimipaikka tulisi viraston ensimmäisen esityksen mukaan säilyttää 
toimipaikkasuojan perusteella. Toisen esityksen mukaan alueella ei ole riittävää 



  18(87) 
 

   
 

 
   

     

     

 

 

 
 

palvelujen tarvetta toimipisteen asiointimäärän ja asiointimääräennusteen 
perusteella. Palvelut on saatavissa Seinäjoelta, jonne matkaa on 35 kilometriä. 
Toimipaikkaan on sijoitettuna on yksi kihlakunnanulosottomiehen virka. 
Asiakaskäyntejä on seurantajaksolla ollut alle 14 viikossa. Työryhmä esittää 
toimipaikasta luopumista. Alueella ei ole riittävää palveluiden tarvetta. Lisäksi 
luopumista puoltaa työnjohdolliset ja työturvallisuuskysymykset sekä Seinäjoen 
läheisyys. 
 
Evijärven päivystystoimipaikasta luopumista virasto on perustellut sillä, että 
alueella ei ole riittävää palvelujen tarvetta toimipisteen asiointimäärän ja 
asiointimääräennusteen perusteella. Seurantajaksolla asiakaskäyntejä on ollut 
keskimäärin alle neljä viikossa. Etäisyys päätoimipaikkaan on 83 kilometriä. 
Työryhmä esittää toimipaikasta luopumista. Toimipaikan koko ja luonne 
päivystystoimipaikkana puoltavat luopumista. 
 
Lappajärven toimipaikka tulisi viraston ensimmäisen esityksen mukaan säilyttää 
toimipaikkasuojan perusteella. Toisen esityksen mukaan alueella ei ole riittävää 
palvelujen tarvetta toimipisteen asiointimäärän ja asiointimääräennusteen 
perusteella. Matka Seinäjoelle on 79 kilometriä. Toimipaikassa on yksi 
kihlakunnanulosottomiehen virka. Asiakaskäyntejä on seurantajaksolla ollut 
keskimäärin alle kaksi viikossa. Työryhmä esittää toimipaikasta luopumista. 
Alueella ei ole riittävää palveluiden tarvetta ulosoton kiinteälle toimipaikalle. Lisäksi 
luopumista puoltaa työnjohdolliset ja työturvallisuuskysymykset. 
 
Ilmajoen päivystystoimipaikasta luopumista virasto on perustellut sillä, että alueella 
ei ole riittävää palvelujen tarvetta toimipisteen asiointimäärän ja 
asiointimääräennusteen perusteella. Seurantajaksolla asiakaskäyntejä on ollut 
keskimäärin alle kaksi viikossa. Etäisyys päätoimipaikkaan on 16 kilometriä. 
Työryhmä esittää toimipaikasta luopumista. Toimipaikan luonne 
päivystystoimipaikkana ja etäisyys päätoimipaikkaan puoltavat toimipisteestä 
luopumista. 
Isojoen päivystystoimipaikasta luopumista virasto on perustellut sillä, että alueella ei 
ole riittävää palvelujen tarvetta toimipisteen asiointimäärän ja 
asiointimääräennusteen perusteella. Seurantajaksolla asiakaskäyntejä ei ole ollut. 
Työryhmä esittää toimipaikasta luopumista. Toimipaikan luonne 
päivystystoimipaikkana puoltaa toimipisteestä luopumista. 
 
Jurvan päivystystoimipaikasta luopumista virasto on perustellut sillä, että alueella ei 
ole riittävää palvelujen tarvetta toimipisteen asiointimäärän ja 
asiointimääräennusteen perusteella. Seurantajaksolla asiakaskäyntejä ei ole ollut. 
Työryhmä esittää toimipaikasta luopumista. Toimipaikan luonne 
päivystystoimipaikkana puoltaa toimipisteestä luopumista. 
 
Teuvan päivystystoimipaikasta luopumista virasto on perustellut sillä, että alueella 
ei ole riittävää palvelujen tarvetta toimipisteen asiointimäärän ja 
asiointimääräennusteen perusteella. Seurantajaksolla asiakaskäyntejä ei ole ollut. 
Työryhmä esittää toimipaikasta luopumista. Toimipaikan luonne 
päivystystoimipaikkana puoltaa luopumista. 
 
Ähtärin päivystystoimipaikasta luopumista virasto on perustellut sillä, että alueella 
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ei ole riittävää palvelujen tarvetta toimipisteen asiointimäärän ja 
asiointimääräennusteen perusteella. Seurantajaksolla asiakaskäyntejä ei ole ollut. 
Alueen palvelut olisi saatavissa Alavuden toimipaikasta, jonne virasto on esittänyt 
päivystystoimipaikkaa. Työryhmä esittää toimipaikasta luopumista. Toimipaikan 
luonne päivystystoimipaikkana puoltaa luopumista. 
 
Kauhajoen toimipaikka tulisi viraston ensimmäisen esityksen mukaan säästää 
toimipaikkasuojan perusteella. Toisen esityksen mukaan toimipaikka on säilytettävä 
toimipaikkaverkoston kattavuuden ja palveluiden saatavuuden perusteella. Matkaa 
päätoimipaikkaan on 65 kilometriä. Toimipaikassa on kuusi virkaa. Asiakaskäyntejä 
on ollut seurantajaksolla keskimäärin alle 22 viikossa. Työryhmä esittää 
toimipaikan säilyttämistä. Toimipaikkaverkoston kattavuuden sekä palveluiden 
saatavuuden perusteella Kauhajoen toimipaikka on perusteltu.  
 
Työryhmän näkemyksen mukaan Etelä-Pohjanmaan ulosottoviraston toiminnot 
tulisi keskittää Seinäjoen ja Kauhajoen toimipaikkoihin.  
Esityksen vaikutukset 
 
Lapuan toimipaikan vuokrakustannukset ovat vuodessa 57 616,68 euroa. Jos 
kahdeksan viranhaltijan päivittäinen työmatka Seinäjoelle pitenee 60 kilometrillä 
päivässä, on työmatkakustannusten kompensaatio vuositasolla yhteensä 2 784  euroa. 
 
Alajärven toimipaikan vuokrakustannukset ovat vuodessa 10 198,80 euroa. Jos 
kolmen viranhaltijan päivittäinen työmatka Seinäjoelle pitenee 130 kilometrillä 
päivässä, on työmatkakustannusten kompensaatio vuositasolla yhteensä 4 680 euroa. 
 
Kurikan toimipaikan vuokrakustannukset ovat vuodessa  1 361,88 euroa. Jos kolmen 
viranhaltijan päivittäinen työmatka Seinäjoelle pitenee 60 kilometrillä päivässä, on 
työmatkakustannusten kompensaatio vuositasolla yhteensä 1 044 euroa. 
 
Alavuden toimipaikan vuokrakustannukset ovat vuodessa  14 184,60 euroa. Jos 
kolmen viranhaltijan päivittäinen työmatka Seinäjoelle pitenee 110 kilometrillä 
päivässä, on työmatkakustannusten kompensaatio vuositasolla yhteensä 3 636  euroa. 
 
Jalasjärven toimipaikan vuokrakustannukset ovat vuodessa  8 553,36 euroa. Jos 
viranhaltijan päivittäinen työmatka Seinäjoelle pitenee 70 kilometrillä päivässä, on 
työmatkakustannusten kompensaatio vuositasolla yhteensä 528  euroa. 
 
Evijärven toimipaikan vuokrakustannukset ovat vuodessa  1 022,52 euroa. Jos yhden 
viranhaltijan päivittäinen työmatka Seinäjoelle pitenee 170 kilometrillä päivässä, on 
työmatkakustannusten kompensaatio vuositasolla yhteensä  2 256 euroa. 
 
Lappajärven toimipaikan vuokrakustannukset ovat vuodessa  2 407,80 euroa. Jos 
yhden viranhaltijan päivittäinen työmatka Seinäjoelle pitenee 160 kilometrillä 
päivässä, on työmatkakustannusten kompensaatio vuositasolla yhteensä 2 076  euroa. 
 
Ilmajoen toimipaikan vuokrakustannukset ovat vuositasolla  738 euroa. 
 
Luovuttavaksi ehdotettujen toimitilojen vuosittaiset vuokrakustannukset ovat noin  
96 000 euroa. Enintään kahden vuoden ajalta maksettavat matkakompensaatiot 
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olisivat enintään  noin 17 500 euroa vuodessa. Arvioitaessa muutoksen 
kokonaiskustannusvaikutuksia huomioon tulee edellä esitettyjen lisäksi ottaa 
toimitusmatkojen pidentymisestä aiheutuvien matkakustannusten kasvu. 
 
 
Työryhmän esitys  
 
Työryhmä esittää Etelä-Pohjanmaan ulosottoviraston toimintojen keskittämistä 
Seinäjoen ja Kauhajoen toimipaikkoihin.  
 
Ehdotus merkitsisi luopumista 12 toimipaikasta, jotka ovat Lapuan, Alajärven, 
Kurikan, Alavuden, Jalasjärven, Evijärven, Lappajärven, Ilmajoen, Isojoen, 
Jurvan, Teuvan ja Ähtärin sivutoimipaikat. Henkilöstön osalta esitetty johtaisi 
19 viran siirtoon.  
 
 

7.4 Etelä-Savon ulosottovirasto 

Toimipaikat  
 
Etelä-Savon ulosottovirastolla on tällä hetkellä 12 toimipaikkaa ja virastossa on 44 
virkaa. Toimipaikat ovat: Mikkeli, Pieksämäki, Savonlinna, Kangasniemi, 
Heinävesi, Juva, Puumala, Joroinen, Rantasalmi, Ristiina, Sulkava ja Mäntyharju.  
 
Virasto on antamassaan lausunnossa esittänyt Etelä-Savon ulosottovirastolle viiden 
toimipaikan toimipaikkaverkostoa nykyisen 12 toimipaikan sijaan. Toimipaikat 
sijaitsisivat Mikkelissä, Mäntyharjulla, Pieksämäellä, Savonlinnassa ja Heinävedellä. 
Mikkelin päätoimipaikkaan on lausunnon mukaan sijoitettavissa kaksi 
toimistosihteeriä, mutta uusia tiloja ei nykytilojen yhteydestä ole saatavilla. 
 
Ristiinan ja Sulkavan toimipaikat virasto on todennut jo lakkautetuiksi. Työryhmä 
esittää toimipaikoista luopumista. Alueella ei ole riittävää palvelun tarvetta. 
 
Virasto on esittänyt Rantasalmen toimipaikan lakkauttamista. Rantasalmella ei ole 
tällä hetkellä vakituista henkilöstöä. Työryhmä esittää toimipaikasta luopumista. 
Alueella ei ole riittävää palvelun tarvetta. 
 
Virasto on esittänyt Joroisten toimipaikan lakkauttamista. Joroisilla ei ole tällä 
hetkellä vakituista henkilöstöä. Työryhmä esittää toimipaikasta luopumista. 
Alueella ei ole riittävää palvelun tarvetta. 
 
Puumalan toimipaikan lakkauttamista virasto on perustellut toimipaikan alhaisen 
kävijämäärillä ja sillä, että ainut viranhaltija työskentelee jo nyt 1-2 päivää viikosta 
Savonlinnassa. Lausunnossa on todettu, että alueen asiakaspalvelu voidaan järjestää 
Savonlinnasta ja Mikkelistä käsin. Seurantajaksolla toimipisteessä on käynyt 
keskimäärin vähemmän kuin yksi asiakas viikossa. Matka Savonlinnaan on 79 
kilometriä. Työryhmä esittää toimipaikasta luopumista. Alueella ei ole riittävää 
palvelun tarvetta eikä toimipaikka kooltaan vastaa toimipaikoille asetettuja 
kriteereitä.  
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Juvan toimipaikasta luopumista virasto on perustellut asetetuilla 
toimipaikkaverkoston kriteereillä. Alueen asiakaspalvelu voidaan järjestää 
Savonlinnasta ja Mikkelistä käsin. Juvalla työskentelevien kahden viranhaltijan 
luontevimmaksi sijoituspaikaksi on todettu Pieksämäki, jonne matkaa on 63 
kilometriä. Juvalla työskentelevän ulosottomiehen eläkeikä täyttyy vuonna 2012. 
Asiakaskäyntien määrä seurantajaksolla on ollut alle seitsemän asiakasta viikossa. 
Työryhmä esittää toimipaikasta luopumista. Alueella ei ole riittävää palvelun 
tarvetta eikä toimipaikka kooltaan vastaa asetettuja kriteeteitä. 
 
Kangasniemen toimipaikan lakkauttamista virasto on perustellut asetetuilla 
kriteereillä. Ainoan viranhaltijan eläkeikä täyttyy yt-elimen pöytäkirjan mukaan 
6/2013. Asiakaskäyntien määrä seurantajaksolla on ollut alle kahdeksan asiakasta 
viikossa. Työryhmä esittää toimipaikasta luopumista. Alueella ei ole riittävää 
palvelun tarvetta eikä toimipaikka kooltaan vastaa asetettuja kriteeteitä. 
 
Mäntyharjun toimipaikkaa virasto esittää säilytettäväksi etäisyyksien, toimitilojen 
sekä henkilöstösyillä. Pertunmaan asiat hoidetaan Mäntyharjun toimipaikasta. 
Toimipaikkaan on sijoitettuna kolme virkaa. Mikkelin päätoimipaikassa ei ole tiloja 
kahden ulosottomiehen sijoittamiselle. Seurantajaksolla toimipaikassa on käynyt 
keskimäärin 18 asiakasta viikossa. Etäisyys päätoimipaikkaan on 45 kilometriä. 
Työryhmä esittää toimipaikasta luopumista. Toimipaikasta luopuminen 
edellyttäisi toimitila-asian selvittämistä. Alueellinen palveluntarve puoltaa 
toimipaikan säilyttämistä. Toimipaikka ei kokonsa puolesta täytä toimipaikoille 
asetettuja kriteereitä. Alueen palvelut on kohtuudella hoidettavissa Mikkelistä käsin. 
Työnjohdolliset ja työturvallisuuskysymykset puoltavat toimipaikasta luopumista ja 
työryhmä katsoo toimipaikasta luopumisen perustelluksi. 
  
Heinäveden toimipaikkaa virasto esittää säilytettäväksi asiakaskäyntien lukumäärän 
sekä etäisyyksien perusteella. Seurantajaksolla Heinävedellä kävi alle kymmenen 
asiakasta viikossa. Etäisyys Savonlinan toimipaikkaan on 88 kilometriä. 
Toimipaikassa on yksi viranhaltija. Työryhmä esittää toimipaikasta luopumista. 
Toimipaikka ei kokonsa puolesta täytä asetettuja kriteereitä. Vaikka matkat ulosoton 
toimipisteeseen tulevatkin olemaan huomattavan pitkiä, katsoo työryhmä, että alueen 
palvelun tarve ei ole riittävä kiinteän toimipaikan säilyttämiseksi.  
 
Savonlinnan toimipaikkaa virasto esittää säilytettäväksi asiakaskäyntien lukumäärän 
ja etäisyyksien perusteella. Seurantajaksolla toimipaikassa on käynyt noin 19 
asiakasta viikossa. Toimipaikassa on 11 virkaa. Työryhmä esittää toimipaikan 
säilyttämistä. Alueellisten palvelujen turvaaminen ja toimipisteen koko puoltavat 
toimipaikan säilyttämistä.  
 
Pieksämäen toimipaikkaa virasto esittää säilytettäväksi asiakaskäyntien lukumäärän 
sekä etäisyyksien perusteella. Seurantajaksolla toimipaikassa on käynyt noin 20 
asiakasta viikossa. Toimipaikan henkilöstömäärä on tällä hetkellä yhdeksän. 
Työryhmä esittää toimipaikan säilyttämistä. Toimipisteen koko ja alueellisten 
palvelujen turvaaminen puoltavat toimipaikan säilyttämistä. 
 
Työryhmän näkemyksen mukaan Etelä-Savon ulosottoviraston toimipaikat tulisi 
sijaita Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä.  
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Esityksen vaikutukset 
 
Kangasniemen toimipaikan vuokrakustannukset ovat vuodessa 1 357,08 euroa. Jos 
viranhaltijan päivittäinen työmatka Pieksämäelle pitenee 90 kilometrillä päivässä, on 
työmatkakustannusten kompensaatio vuositasolla yhteensä 876 euroa. 
 
Mäntyharjun toimipaikan vuokrakustannukset ovat vuodessa 14 625,96 euroa. Arvio 
henkilöstön sijoittamisen kulusta (lisätilantarve 2 hlöä) Mikkeliin toimipaikan 
tämänhetkisen vuokratason mukaan on noin 10.700 euroa/vuosi. Jos kolmen 
viranhaltijan päivittäinen työmatka Mikkeliin pitenee 90 kilometrillä päivässä, on 
työmatkakustannusten kompensaatio vuositasolla yhteensä 2 628 euroa. 
 
Heinäveden toimipaikan vuokrakustannukset ovat vuodessa 5 022,84 euroa. Jos  
viranhaltijan päivittäinen työmatka Savonlinnaan pitenee 180  kilometrillä päivässä, 
on työmatkakustannusten kompensaatio vuositasolla yhteensä 2 424 euroa. 
Juvan toimipaikan vuokrakustannukset ovat vuodessa 7 571,76 euroa. Jos kahden 
viranhaltijan päivittäinen työmatka Pieksämäelle pitenee 130 kilometrillä päivässä, 
on työmatkakustannusten kompensaatio vuositasolla yhteensä 3 120 euroa. 
 
Puumalan toimipaikan vuokrakustannukset ovat vuodessa 2 309,52 euroa. Jos 
viranhaltijan päivittäinen työmatka Savonlinnaan pitenee 160 kilometrillä päivässä, 
on työmatkakustannusten kompensaatio vuositasolla yhteensä 2 076 euroa. 
 
Joroisten toimipaikan vuokrakustannukset ovat vuodessa 1 852,80 euroa. 
 
Rantasalmen toimipaikan vuokrakustannukset ovat vuodessa 1 153,20 euroa.  
 
Luovuttavaksi ehdotettujen toimitilojen vuosittaiset vuokrakustannukset ovat noin 
34 000 euroa. Arvio tarvittavien lisätilojen vuosikulusta on noin 11 000 euroa. 
Enintään kahden vuoden ajalta maksettavat matkakompensaatiot ovat noin 11 100 
euroa vuodessa. Arvioitaessa muutoksen kustannusvaikutuksia huomioon tulee 
edellä esitettyjen lisäksi ottaa toimitusmatkojen pidentymisestä aiheutuvien 
matkakustannusten kasvu. 
 
 
Työryhmän esitys  
 
Työryhmä esittää Etelä-Savon ulosottoviraston toimintojen keskittämistä 
Mikkelin, Savonlinnan ja Pieksämäen toimipaikkoihin. 
 
Ehdotus merkitsisi luopumista 9 toimipaikasta, jotka ovat Kangasniemen, 
Mäntyharjun, Heinäveden, Juvan, Puumalan, Joroisten, Ristiinan, Sulkavan ja 
Rantasalmen sivutoimipaikat. Mäntyharjun toimipisteestä luopuminen 
edellyttää toimitila-asian ratkaisemista Mikkelissä. Henkilöstön osalta esitetty 
johtaisi 8 viran siirtoon.  
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7.5 Helsingin ulosottovirasto 

Helsingin ulosottovirastolla on yksi toimipaikka. Helsingin ulosottoviraston osalta ei 
ole tarpeen toteuttaa toimipaikkaverkosto muutoksia, eikä Helsingin 
ulosottovirastolta ole pyydetty lausuntoa toimipaikka-asiassa. 
 
 

7.6 Itä- ja Keski-Uudenmaan ulosottovirasto 

Toimipaikat 
 
Virastolla on seitsemän toimipaikkaa:  Vantaa, Hyvinkää, Järvenpää, Porvoo, 
Loviisa, Mäntsälä ja Nurmijärvi. Toimipaikoissa on yhteensä 117 virkaa . 
 
Virasto on antamassaan lausunnossa asettanut toimipaikat keskinäiseen 
tärkeysjärjestykseen ja esittää kaikkien toimipaikkojen säilyttämistä. 
 
Mäntsälän toimipaikka on asetettu viraston esittämässä tärkeysjärjestyksessä 
viimeiselle sijalle. Toimipaikkaan on sijoitettuna yksi toimistovirka ja kaksi 
kihlakunnanulosottomiehen virkaa. Toimipaikan säilyttäminen on viraston mukaan 
perusteltua niin kauan, kun toimitilat ovat poliisin toimitilojen yhteydessä ja 
silloinkin toimipaikassa työskentelevien virkamiesten eläköitymiseen saakka. 
Mäntsälän toimipaikan henkilökuntaa on johdettu Järvenpään toimipaikasta.  
 
Toimipaikassa on ollut asiakaskäyntejä seurantajaksolla keskimäärin alle 11 
viikossa. Toimipaikasta on Järvenpäähän 26 kilometriä. Työryhmä esittää, että 
Mäntsälän toimipaikasta luovuttaisiin. Toimipaikan lakkauttamista voidaan pitää 
perusteltuna toimipaikan pienen koon, lyhyen etäisyytensä vuoksi Järvenpään 
toimipaikkaan ja viraston toiminnan järjestämiseen liittyvien syiden takia. 
 
Loviisan toimipaikan säilyttämistä on viraston lausunnossa perusteltu laadukkaan 
ruotsinkielisten palvelun turvaamisella ja toimitilojen toimivuudella. Loviisasta on 
matkaa Porvooseen 37 kilometriä. Loviisassa on kaksi kihlakunnanulosottomiehen 
virkaa ja asiakaskäyntejä on ollut seurantajaksolla keskimäärin 17 viikossa. Viraston 
lausunnossa esitettyjä toimipaikan lakkauttamista puoltavina seikkoina voidaan pitää 
toimipaikasta aiheutuvia kustannuksia ja toimipaikan tuomia haasteita työnjohtoon 
sekä yhtenäisten menettelytapojen turvaamista. Loviisan toimipaikka kuuluu 
kihlakunnanvoudin alaisuuteen, jonka virkapaikka on Porvoossa. 
 
Loviisan toimipaikasta hoidetaan Loviisan kaupungin ja Lapinjärven kunnan 
ulosottoasioita. Loviisa ja Lapinjärvi ovat molemmat ns. kaksikielisiä kuntia.  
Toimipaikan lakkauttamisen tullessa kyseeseen, hoidettaisiin ulosottoasiat jatkossa 
Porvoon toimipaikasta. Porvoon toimipaikasta hoidetaan tällä hetkellä Porvoon 
kaupungin lisäksi Askolan, Myrskylän, Pornaisten ja Sipoon kuntien ulosottoasioita. 
Näistä kunnista Porvoo, Myrskylä ja Sipoo luokitellaan kaksikielisiksi kunniksi.  
 
Kielilaki säätelee kielellisistä oikeuksista suhteessa viranomaisiin. Laki määrittelee 
valtion viranomaiset joko yksi- tai kaksikielisiksi sen mukaan, kuuluuko niiden 
virka-alueeseen samankielisiä kuntia. Kaksikielisessä viranomaisessa kaikkien 
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työntekijöiden ei tarvitse hallita molempia kieliä. Kaksikielisessä viranomaisessa on 
oikeus saada palvelua omalla kielellään ja asiakkaat tulee tarvittaessa ohjata toista 
kieltä hallitsevalle virkamiehelle.  
 
Itä- ja Keski-Uudenmaan ulosottovirasto täyttää kaksikielisen viranomaisen 
määritelmän ja sen toimipaikoissa asiakkailla on oikeus saada palvelua molemmilla 
kielillä.  Porvoon toimipaikan toimialueeseen kuuluu jo nykyisellään paljon 
ruotsinkielistä väestöä. 
 
Työryhmä katsoo, että viraston lausunnossaankin mainitsemat työnjohdolliset seikat, 
viraston menettelytapojen yhdenmukaisuus ja kustannussäästö ovat 
kokonaisuudessaan painavampia kuin toimipaikan säilyttämisen puolesta esitetyt 
seikat. Edellä mainitulla perusteella työryhmä esittää, että Loviisan toimipaikasta 
luovuttaisiin.  
 
Nurmijärven toimipaikassa on kolme kihlakunnanulosottomiehen virkaa ja kaksi  
toimistovirkaa. Seuranjaksolla asiakaskäyntejä kirjattiin toimipaikassa keskimäärin 
noin 18 viikossa. Virasto esittää toimipaikan säilyttämistä, koska alueen väkiluku on 
suuri ja entisestään kasvussa. Lausunnon mukaan myös julkiset liikenneyhteydet 
ovat viraston muihin toimipaikkoihin huonot. Nurmijärvellä työskentelevät henkilöt 
kuuluvat kihlakunnanvoudin alaisuuteen, jonka virkapaikka on Hyvinkäällä. 
Työryhmä ehdottaa, että Nurmijärven toimipaikasta luovuttaisiin.  
 
Nurmijärveltä on Hyvinkäälle 25 kilometriä ja linja-autoyhteyksiä on useita  
päivittäin. Työryhmä katsoo, että alueen suuresta väkiluvusta huolimatta toimipaikan 
yhdistämisellä Hyvinkään toimipaikkaan saavutettaisiin suurempaa hyötyä, kuin sen 
säilyttämisellä nykyisellään. Nurmijärven toimipaikan henkilömäärä on pieni ja 
toimipaikan yhdistämisellä saavutettaisiin toiminnallista hyötyä muun muassa 
toimipaikan virkarakenteen vuoksi.  
 
Työryhmän näkemyksen mukaan uloston palvelut tulisi jatkossa keskittää Itä- ja 
Keski-Uudenmaan ulosottovirastossa Vantaan, Hyvinkään, Järvenpään ja 
Porvoon toimipaikkoihin.  Nämä toimipaikat ovat kokonsa, sijaintinsa ja 
palveluiden saatavuuden kannalta keskeisiä toimipaikkoja virastolle.  
 
 
Esityksen vaikutukset 
 
Mäntsälän toimipaikan vuokrakustannukset ovat 22 817,76 euroa vuodessa. 
Viraston esittämä arvio toimipaikan aiheuttamista vuosittaisista  matkakustannuksia 
on 1 020 euroa. Työntekijöiden työmatkanpidennyksestä maksettavat korvaukset 
olisivat  kahden vuoden määräajalta enintään 2 088 euroa.  
 
Viraston ilmoituksen mukaan Järvenpään toimitiloissa olisi nykyisellään tilaa 
yhdelle toimistosihteerille. Kaksi kolmesta Mäntsälässä työskentelevästä henkilöstä 
on ilmoittanut olevansa tarvittaessa valmis siirtymään Järvenpäähän.  Kolmannen 
virkamiehen osalta harkittavaksi tulisi kolmen vuoden mittainen, eläköitymiseen 
perustuva siirtymäaika. Toimipaikan lopettaminen edellyttäisi viraston antaman 
lausunnon mukaan myös Järvenpään toimipaikasta yhden tai kahden virkamiehen 
siirtoa päätoimipaikkaan. Järvenpään toimipaikassa on virkapaikan siirtoon 
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suostumuksensa antaneita työntekijöitä.  
 
Vantaan toimipaikassa on viraston antaman selvityksen mukaan nykyisellään liian 
ahtaat tilat ja käynnissä ovat neuvottelut lisätilan hankkimisesta nykyisten 
toimitilojen yhteydestä. Työryhmän ehdotuksen toteuttaminen edellyttäisi lisätilan 
saamista siirtyville yhdelle tai kahdelle viraston työntekijälle. Lisätilan vuokraus 
nostaa päätoimipaikan kustannuksia. Karkea arvio toimipaikkaverkoston 
muuttamisesta aiheutuvasta vuokran noususta päätoimipaikassa sen nykyisellä 
vuokratasolla (toimistotilojen vuokra 15,35 e /m2) olisi noin 10 000 euroa vuodessa. 
Työryhmä esittää, että Mäntsälän toimipaikasta luovuttaisiin. 
 
Loviisan toimipaikan tullessa lakkautetuksi, siellä työskentelevät kaksi virkamiestä 
voitaisiin siirtää Porvoon toimitiloihin. Loviisan toimitilojen vuokra on 9 315,12 
euroa vuodessa. Toinen työntekijöistä on antanut kirjallisen suostumuksensa 
virkapaikan siirtoon ja toinen on ilmoittanut suostuvansa siirtoon. 
Matkakompensaatioiden suuruus olisi henkilökunnan osalta enimmillään 2 784 euroa 
kahden vuoden ajalta.  
 
Nurmijärven toimitilojen vuokrakustannukset ovat  16 393,08 euroa vuodessa. 
Työmatkan pidentymisestä maksettavat korvaukset olisivat enimmillään 1 800 euroa 
kahden vuoden ajalta. Hyvinkään toimitilojen osalta käynnissä ovat neuvottelut 
uusista toimitiloista. Toimitilamuutos toteutunee viimeistään kevällä 2012. Tässä 
yhteydessä kyseeseen tulisi myös Nurmijärvellä työskentelevien henkilöiden 
sijoittaminen samoihin tiloihin. Toimitilahankkeen kustannukset eivät ole 
hankkeen tässä vaiheessa tiedossa. On kuitenkin selvää, että Hyvinkään toimitilojen 
kustannukset tulevat nousemaan ilman toimipaikkaverkostosta aiheuvia 
muutoksiakin. Nykyisten toimitilojen vuokra on 12,7 e/m2. 
 
Laskettaessa toimipaikkojen lakkauttamisen kustannusvaikutusta tulee ottaa 
huomioon lakkautettaviksi esitettyjen toimipaikkojen vuokrakulut, jotka ovat 
yhteensä noin 48 500 euroa vuodessa. Lisäksi virasto on ilmoittanut matkakuluiksi 
toimipaikkojen välillä vuositasolla yhteensä noin 2 500 euroa. Kustannuksia 
nostaisivat pidentyneet toimitusmatkat, päätoimipaikan lisätilojen vuokraus noin 
10 000 euroa ja mahdollinen siirtyvien työntekijöiden vaikutus Hyvinkään 
toimipaikan vuokrakuluihin. Siirtyvien työntekijöiden lisätilantarpeen arvioidaan 
nostavan toimipaikan kustannuksia Hyvinkäällä noin 2 500 euroa (19,5 e/m2*25*5 
hlöä). Toimipaikkaverkoston muutoksen voitaisiin karkeasti arvioida tuovan noin 
38 000 euron toimitilakustannuksiin ja esitettyihin matkakustannuksiin perustuvan 
nettosäästön vuositasolla, kun matkakompensaatioiden maksaminen on kahden 
vuoden määräajan jälkeen lakannut.  
 
 
Työryhmän esitys 
 
Työryhmän esitys poikkeaa viraston kannasta säilyttää kaikki nykyiset toimipaikat. 
Itä- ja Keski-Uudenmaan alueella asuu paljon väestöä ja lakkautettaviksi esitetyt 
toimipaikat ovat henkilömäärältään pieniä. Työryhmä on pitänyt toimipaikan 
asukaslukua tärkeämpänä kriteerinä suurempaa toimipaikkakokoa, joka mahdollistaa 
viraston toiminnan järjestämisen ja esimerkiksi perinnäntukitoimintojen 
organisoimisen paremmin.  
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Etäisyydet ovat viraston alueella pienet ja asioiminen sekä virkatoimitukset 
onnistuvat hyvin ehdotettujen toimipaikkojen alueella. Työryhmän ehdotuksen 
mukaan ulosoton tehtävät hoidettaisiin jatkossa Vantaan, Järvenpään, 
Hyvinkään ja Porvoon toimipaikoissa. Työryhmä esittää Mäntsälän, Loviisan 
ja Nurmijärven toimipaikoista luopumista. Lakkautettavia toimipaikkoja olisi 
viraston alueella kolme ja muutos koskisi toteutuessaan kymmentä työntekijää. 
Esityksen toteuttaminen edellyttäsi heidän asemansa selvittämistä ja päätoimipaikan  
toimitila-asian selvittämistä.     
 
 

7.7 Kainuun ulosottovirasto 

Toimipaikat  
 
Kainuun ulosottovirastolla on kuusi toimipaikkaa: Kajaani, Hyrynsalmi, Kuhmo, 
Sotkamo, Suomussalmi ja Puolanka. Toimipaikoissa on yhteensä 18 virkaa.  
 
Virasto on antamassaan lausunnossa esittänyt Kajaanin, Kuhmon ja Hyrynsalmen 
toimipaikkojen säilyttämistä. Tämän lisäksi virasto on esittänyt, että Sotkamon ja 
Suomussalmen toimipaikat jäisivät päivystystoimipaikoiksi ja Puolanka jätettäisiin 
päivystystoimipaikaksi, mikäli se on mahdollista. Virasto on aloittanut 
henkilökunnan siirtämisen Sotkamon ja Suomussalmen toimipaikoista 
Hyrynsalmelle ja Kajaaniin.  
 
Puolangan toimipaikassa ei ole pysyvää henkilökuntaa vaan toimipaikassa on käyty 
tarpeen vaatiessa. Puolangalta on matkaa Hyrynsalmelle 52 kilmetriä ja matkankesto 
on noin 50 minuuttia. Toimipaikan asiakaskäyntiseurantaa ei toteutettu, eikä 
toimipaikan asiakaskäyntimäärä ole ollut työryhmän käytössä. Puolanka ei 
kuitenkaan poikkea viraston muusta alueesta sellaisella tavalla, että palveluntarpeen 
voitaisiin ajatella olevan Puolangalla muista viraston toimipaikoista poikkeavalla 
tasolla. Työryhmä katsoo, että Puolangan toimipaikasta tulisi luopua, kun 
huomioon otetaan toimipaikasta aiheutuvat vuokrakustannukset ja kohtuullinen 
asioimismatka Hyrynsalmen toimipaikkaan.  
 
Sotkamon toimipaikassa työskentelee tällä hetkellä yksi kihlakunnanulosottomies, 
mutta viraston antaman lausunnon mukaan hän olisi siirtymässä päätoimipaikkaan 
syksyn 2010 aikana. Alueen velalliset siirtyvät samassa yhteydessä hoidettavaksi 
Kajaanin toimipaikasta. Sotkamon ja Kajaanin etäisyys on 40 kilometriä ja 
toimipaikasta aiheutuu vuokrakustannuksia. Toimipaikassa on ollut asiakaskäyntejä 
seuranta-ajanjaksolla keskimäärin alle 6 viikossa. Edellä mainituille perusteilla 
työryhmä katsoo, että Sotkamon toimipaikasta voitaisiin luopua.  
 
Suomussalmen toimipaikkaan ei ole sijoitettuna yhtään ulosoton virkaa. 
Toimipaikan asiakaskäyntien keskiarvo oli seurantajaksolla alle kymmenen. 
Asiakasseuranta on toteutettu ajankohtana, jolloin toimipaikassa työskenteli yksi 
kihlakunnanulosottomies. Työryhmä esittää luopumista Suomussalmen 
toimipaikasta, koska asioimismatka Hyrynsalmelle on kohtuullinen.  
 
Työryhmän näkemyksen mukana ulosoton palvelut tulisi jatkossa hoitaa Kajaanissa, 



  27(87) 
 

   
 

 
   

     

     

 

 

 
 

Kuhmossa ja Hyrynsalmella. Toimipaikkojen säilyttäminen on viraston kannan 
mukainen. Työryhmä ei puolla Vaalan, Sotkamon ja Suomussalmen säilyttämistä 
päivystystoimipaikkoina, koska asiointimatkat ovat varsinaisiin toimipaikkoihin 
kohtuulliset.  
 
 
Esityksen vaikutukset 
 
Puolangan päivystystoimipaikan vuokra on vuodessa 2 110,32 euroa. Tämän lisäksi 
maksettavaksi tulevat matkat päivystystoimipaikkaan. Toimipaikan lakkauttamisella 
ei ole henkilöstövaikutuksia.  
 
Sotkamon toimipaikan vuokra on vuodessa 2 303,88 euroa. Sotkamon toimipaikan 
osalta on käynnissä siirtojärjestelyt ja toimipaikka on jäämässä vaille vakituista 
henkilökuntaa. Toimipaikan säilyttäminen aiheuttaisi vuokran lisäksi matkakuluja. 
Toimipaikan lakkauttamisella ei olisi henkilöstövaikutuksia ja virkapaikan siirrosta 
aiheutuvat matkakustannusten kompensaatiot tullaan maksamaan virkamiehelle 
ehdotetun toimipaikkaverkoston toteutumisesta huolimatta.  
 
Suomussalmen toimipaikan vuokrakulut ovat vuodessa 2 346,24 euroa. 
Toimipaikan lakkauttamisella ei ole henkilöstövaikutuksia. 
Lakkautettavaksi ehdotettujen toimipaikkojen vuokrat ovat vuositasolla 
yhteensä noin 6 800 euroa, joka on myös karkea arvio esityksen mukaisesta 
nettosäästöstä.  Kustannuksiin vaikuttavat myös päivystyskäyntien lopettamisesta 
säästyvät matkakulut ja pidentyvät toimitusmatkat.  
 
 
Työryhmän esitys  
 
Viraston antamasta lausunnosta käy ilmi, että virasto on aloittanut toimintojensa 
keskittämisen Kajaaniin, Kuhmoon ja Hyrynsalmelle. Työryhmän esitys on tältä osin 
viraston kannan mukainen. Virasto on esittänyt muiden toimipaikkojensa 
muuttamista päivystystoimipaikoiksi. Työryhmän näkemyksen mukaan 
päivystystoimipaikkoja ei  kuitenkaan tulisi jättää viraston alueelle, jossa etäisyydet 
esitettyihin toimipaikkoihin ovat kohtuulliset. Työryhmä esittää Kajaanin, 
Kuhmon ja Hyrynsalmen toimipaikkojen säilyttämistä ja luopumista 
Puolangan, Sotkamon ja Suomussalmen toimipaikoista. Esityksellä ei ole 
henkilöstövaikutuksia, kun Sotkamossa olevan  viranhaltijan  on ilmoitettu siirtyvän 
päätoimipaikkaan jo kuluvan syksyn aikana. Lakkautettavia toimipaikkoja olisi 
kolme. 
 
 

7.8 Kanta-Hämeen ulosottovirasto 

Toimipaikat  
 
Kanta-Hämeen ulosottovirastolla on kolme toimipaikkaa: Hämeenlinna, Riihimäki ja 
Forssa. Virastossa  on yhteensä 44 virkaa. 
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Virasto on antamassaan lausunnossa antanut kattavan selvityksen viraston 
toimintojen keskittämistä puoltavista seikoista. Viraston päätoimipaikka sijaitsee 
Hämeenlinnassa ja sivutoimipaikat Forssassa ja Riihimäellä. Keskeisimpinä 
keskittämistä puoltavina seikkoina mainitaan sivutoimipaikkojen haavoittuvaisuus 
poissaolotilanteissa, johtamisen helpottuminen ja lyhyet etäisyydet viraston alueella.  
 
Asiakaskäynnit ovat kaikissa kolmessa toimipaikassa suhteellisen suuria. Riihimäellä 
asiakaskäyntejä oli seurantajaksolla keskimäärin 29 viikossa, Forssassa 48 ja 
päätoimipaikassa 32. 
 
Forssan toimipaikaan on sijoitettuna kymmenen virkaa. Kihlakunnanulosottomiehiä 
on neljä, toimistohenkilökuntaa viisi ja kihlakunnanvouteja on yksi. Toimipaikassa 
työskentelevällä kihlakunnanvoudilla on kihlakunnanulosottomiehinä työskenteleviä 
alaisia enemmän Hämeenlinnassa kuin Forssassa. Henkilökunnasta puolet saavuttaa 
eläkeiän vuoteen 2015 mennessä. Forssasta on matkaa päätoimipaikkaan 58 
kilometriä. 
 
Riihimäellä työskentelee yksi kihlakunnanvouti, kuusi kihlakunanulosottomiestä ja 
viisi toimistohenkilöä. Henkilömäärä on yhteensä 12 ja heistä viisi saavuttaa 
eläkeiän vuoteen 2017 mennessä. Riihimäeltä on matkaa päätoimipaikkaan 36 
kilometriä. 
 
Viraston alueella on 173 838 asukasta (vrt. Päijät-Häme 201 256 asukasta). 
Väestönkehitys on alueella positiivista ja kasvu on keskittynyt Riihimäen ja 
Hämeenlinnan seudulle. Forssan seutu on puolestaan muuttotappio aluetta.    
 
Kanta-Hämeen pinta-ala on 5 707,79 km² (vrt Päijät –Häme 6 255,53 km²). Kanta-
Hämeen ulosottovirastossa on ollut 1.1.2010 vireillä 8 013 velallisen asioita, kun 
Päijät-Hämeessä velallisia on ollut 9 237.  
 
Ulosottopalveluiden keskittäminen  merkitsisi 12 työntekijän siirtämistä 
Hämeenlinaan toimipaikkaan, jossa ei ole tällä hetkellä saatavissa lisätilaa. 
Keskittämistä vastaan puhuva seikka on alueen asioimissuunta. Luonnollinen 
asioimissuunta Riihimäeltä ei ole Hämeenlinna. Arvioitaessa sivutoimipaikkojen 
keskinäistä tärkeyttä osana ulosoton palveluverkostoa, Forssan toimipaikkaa voidaan 
pitää Riihimäkeä vähemmän tärkeänä. Perusteena tälle on erityisesti alueen 
väestökehitys ja toimipaikan virkarakenne. 
  
Työryhmä katsoo, että ottaen huomioon viraston toimialueen koon, velallismäärät, 
asukasluvun, toimipaikkojen etäisyydet ja viraston antama selvitys, viraston esitystä 
toiminnan keskittämisestä päätoimipaikkaan voidaan pitää perusteltuna. Työryhmän 
näkemyksen mukaan Kanta-Hämeen ulosottoasioiden hoito tulisi keskittää 
Hämeenlinnaan. Tämä edellyttäsi Hämeenlinnan toimitilojen tilaongelman 
ratkaisemista ja sitä, että ehdotettu toimitilaratkaisu olisi kustannuksiltaan perusteltu.  
 
 
Esityksen vaikutukset 
 
Oikeushallinnossa on käynnissä hankkeita, jotka vaikuttavat myös ulosoton 
nykyisiin toimitiloihin ja toimitilakuluihin. Ulosoton kanssa samoissa toimitiloissa 
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Hämeenlinnassa ovat myös käräjäoikeus ja hallinto-oikeus. Käräjäoikeuden Forssan 
henkilökuntaa ollaan siirtämässä Hämeenlinnan toimitiloihin ja lisäksi hallinto-
oikeusverkoston suunnittelu on käynnistynyt. Hallinto-oikeusverkoston muutosta 
pohtiva työryhmä saa työnsä päätökseen helmikuussa 2011, jolloin selviää säilyykö 
hallinto-oikeus myös jatkossa Hämeenlinnassa. Hallinto-oikeudella on toimitiloissa 
tällä hetkellä yli 40 työntekijää ja hallinto-oikeuden lakkaaminen vapauttaisi 
merkittävästi lisätilaa muiden toimijoiden käyttöön.  
 
Oikeustalon suunnittelu käynnistetään, kun hallinto-oikeustyöryhmä on saanut 
työnsä päätökseen. Mikäli samat toimijat pysyvät edelleen toimitiloissa, niin 
käräjäoikeus ottaa käyttöönsä ulosoton varastotilan. Nykyisin varastona toimiva tila 
muutettaisiin istuntosalikäyttöön. Tuomioistuimen Forssan henkilökunnan 
sijoittaminen edellyttää lisäksi muita järjestelyjä ja muutoksia toimitiloissa. 
Muutokset koskisivat myös ulosoton toimitiloja ja tulevat lisäämään toimipaikan 
vuokrakustannuksia. 
 
Hämeenlinnan toimitilatarjonta arvioidaan olevan hyvä. Mikäli ulosotto poistuisi 
oikeustalosta muihin tiloihin Hämeenlinnassa, niin käräjäoikeus ottaisi erittäin 
todennäköisesti käyttöönsä ulosotolta vapautuvat toimitilat. Hämeenlinnan 
oikeustalon tämän hetkinen vuokra on 15,57 euroa/m2. 
 
Forssan toimipaikan vuokrakustannukset ovat vuodessa 40 680 euroa (4,6 e/m2/kk) 
ja Riihimäen 80 500 euroa (11,5 e/m2/kk). Forssan toimipaikan henkilökunnalle 
maksettavat matkakompensaatiot olisivat kahden vuoden ajalta enimmillään 27 840 
euroa. Riihimäen henkilökunnan osalta kompensaatioiden suuruus olisi enimmillään 
16 704 euroa. 
 
Forssan ja Riihimäen henkilökunnan siirtyminen Hämeenlinnan oikeustaloon sen 
nykyisellä vuokratasolla, aiheuttaisi noin 60 000 euron vuokrankorotuksen 
vuositasolla. Riihimäen ja Forssan toimitilakustannukset ovat vuodessa yhteensä 
noin 120 000 euroa. Toimipaikkojan lakkauttamisesta aiheutuva kustannussäästö 
olisi karkeasti arvioiden 60 000 euroa, kun huomioon ei oteta kahtena ensimmäisenä 
vuotena maksettavaksi tulevia työmatkakompensaatioita ja pidentyneistä 
toimitusmatkoista aiheutuvia  matkakuluja.  
 
 
Työryhmän esitys 
 
Työryhmä esittää, että Riihimäen ja Forssan toimipaikoista luovuttaisiin ja 
ulosottoasioiden hoito keskitettäisiin jatkossa Hämeenlinnan päätoimipaikkaan. 
Hämeenlinnan toimipaikassa ei ole kuitenkaan tilaa siirtyvälle henkilökunnalle. 
Keskittäminen edellyttäisi lisätilan saamista Hämeenlinnan oikeustalosta tai uusien 
toimitilojen hankkimista. 
 
Nyt käynnissä olevat oikeushallinnon hankkeet tulevat vaikuttamaan myös 
ulosottoon ja työryhmä esittää, että toimitilahankkeiden arvioinnissa huomioitaisiin 
jatkossa mahdollisuus ulosoton palveluiden keskittämiseen päätoimipaikkaan 
viraston esittämän kannan mukaisesti. Ensisijaisena pyrkimyksenä pidettäisiin 
Forssan toimipaikan yhdistämistä päätoimipaikkaan ja toissijaisena Riihimäen 
toimipaikan yhdistämistä päätoimipaikkaan. Muutos koskisi 12 työntekijää ja 



  30(87) 
 

   
 

 
   

     

     

 

 

 
 

lakkautettavia toimipaikkoja olisi viraston alueella kaksi.  
 
 

7.9 Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan ulosottovirasto 

Toimipaikat  
 
Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan ulosottovirastossa on 12 toimipaikkaa: Vaasa, 
Kokkola, Pietarsaaari, Kristiinankaupunki, Kaustinen, Uusikaarlepyy, Närpiö, 
Kannus, Maalahti ja Vöyri-Maksamaa. Toimipaikoissa on yhteensä  on yhteensä 57 
virkaa. 
 
Virasto on antamassaan lausunnossa todennut, että viraston toimipaikkaverkosto ei 
edellytä Vöyri-Maksamaan, Maalahden, Kruunupyyn ja Uusikaarlepyyn 
toimipaikkojen säilyttämistä. Virasto on esittänyt Kaustisen, Laihian, Kannuksen ja 
Närpiön toimipaikkojen muuttamista päivystystoimipaikoiksi ja ulosottoasioiden 
keskittämistä Vaasan, Kokkolan, Pietarsaaren ja Kristiinankaupungin 
toimipaikkoihin. 
 
Vöyri-Maksamaalla, Maalahdella, Kannuksessa, Närpiössä ja Kruunupyyssä ei 
ole vakituista henkilökuntaa. Asiakakäynnit ovat olleet seurantajaksolla 
Kruunupyyssä, Närpiössä ja Kannuksessa keskimäärin alle kolme viikossa. Muissa 
edellämainituissa toimipaikoissa seurantaa ei toteutettu. Viraston antaman lasunnon 
mukaan näiden toimipaikkojen asiat voidaan hoitaa viraston muista toimipaikoista 
ilman, että siitä kärsisivät suuret asiakasmäärät. Toimipaikat ovat lausunnon mukaan 
sellaisia kuntakeskuksia, joihin ei ole muualta juuri asiointia. Virasto on vähäisistä 
asiakasmääristä huolimatta esittänyt Närpiön ja Kannuksen toimipaikkojen 
säilyttämistä päivystystoimipaikkoina. Työryhmän näkemyksen mukaan 
toimipaikkojan muuttaminen päivystystoimipaikoiksi ei ole perusteltua, kun 
huomioon otetaan alueiden vähäinen palveluntarve ja toimitiloista aiheutuvat 
kustannukset. Työryhmä katsoo, että Vöyri-Maksamaan, Maalahden, 
Kannuksen, Närpiön ja Kruunupyyn toimipaikoista tulisi luopua viraston 
esittämien perusteiden mukaisesti.  
 
Laihian toimipaikassa työskentelee kaksi kihlakunnanulosottomiestä. Toimipaikassa 
on ollut asiakaskäyntejä seurantajaksolla keskimäärin alle 21 viikossa ja Laihialta on 
matkaa Vaasaan 25 kilometriä. Työryhmä katsoo, että Laihian toimipaikasta 
tulisi luopua työturvallisuussyistä ja, koska tällä saavutettaisiin etua viraston 
toimintojen järjestämiselle. Edelleen työryhmä katsoo, että päivystoimipaikan 
ylläpitäminen ei ole perusteltua sen aiheuttamien kustannusten vuoksi, kun pysyvä 
asiointipaikka sijaisisi lyhyen asiointietäisyyden päässä, eikä ulosotonpalveluiden 
saatavuus siten heikentyisi muutoksen seurauksena. 
 
Uusikaarlepyyn toimipaikassa työskentelee yksi kihlakunnanulosottomies  ja yksi 
toimistosihteeri. Uusikaarlepyystä on Pietarsaareen 22 kilometriä. Toimipaikassa on 
ollut seurantajaksolla asiakaskäyntejä keskimäärin alle kahdeksan viikossa. Viraston 
antaman selvityksen perusteella toimipaikka palvelee suhteellinen pientä 
väestöpohjaa (7 400), eikä siellä asioida kuntakeskuksen ulkopuolelta. Työryhmä 
katsoo, että toimipaikan säilyttämiselle ei ole perusteita, kun otetaan huomioon 
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sen lyhyt etäisyys Pietarsaareen, alueen palveluntarve ja muut viraston esittämät 
seikat. 
 
Kaustisen toimipaikassa työskentelee kaksi kihlakunnanulosottomiestä ja yksi 
toimistohenkilö. Asiakaskäyntejä Kaustisilla on ollut keskimäärin alle kahdeksan 
viikossa. Kaustisilta on matkaa Kokkolaan 45 kilometriä ja liikenneyhteydet ovat 
Kokkolaan hyvät (virka-aikana vähintäään kolme linja-autovuoroa molempiin 
suuntiin). Virasto on esittänyt toimipaikan muuttamista päivystystoimipaikaksi 
vuoden 2013 alusta alkaen. Viraston ehdottama siirtymäaika perustuu henkilökunnan 
eläköitymiseen. Viraston lausunnossa tuodaan esiin, että Kaustinen on suurin keskus 
neljästä kunnasta koostuvalla laajalla alueella. Toimipaikan asiointimäärät ovat 
kuitenkin erittäin vähäisiä ja alueen ulosottoasioiden hoitaminen onnistuu 
Kokkolasta ilman, että tästä aiheutui haittaa suurelle asiakasmäärälle. Työryhmä 
näkemyksen mukaan toimipaikan lakkauttamisesta viraston toiminnalle saatava 
hyöty on suurempi, kuin siitä aiheutuva haitta. Työryhmä esittää toimipaikasta 
luopumista viraston esittämillä perusteilla. Alueen vähäinen palveluntarve ja 
alueen hyvä kulkuyhteys Kokkolaan ei myöskään puolla toimipaikan säilyttämistä 
päivystystoimipaikkana. 
 
Työryhmä esittää viraston perusteiden mukaisesti alueen ulosottoasioiden 
keskittämistä Vaasan, Kokkolan, Pietarsaaren ja Kristiinankaupungin 
toimipaikkoihin.  
 
 
Esityksen vaikutukset 
 
Vöyri-Maksamaan, Maalahden, Kannuksen, Närpiön ja Kruunupyyn 
toimitilojen vuokrakustannukset ovat vuositasolla 6 800 euroa. Toimipaikkojan 
lakkauttamisella ei ole henkilöstövaikutuksia.  
 
Laihian toimitilojen vuokrakustannukset ovat vuodessa 2 815 euroa. Virkamiesten 
työmatkanpidentymisestä aiheutuvat kustannukset olisivat enimmillään 720 euroa 
kahden vuoden ajalta. Alueen asiat hoidettaisiin jatkossa Vaasasta, mikäli Laihian 
toimipaikka lakkautettaisiin. Toinen toimipaikassa työskentelevä virkamies saavuttaa 
ns. yleisen eläkeiän kolmen vuoden kuluttua, kun taas toisella viranhaltijalla tähän 
on yli kymmenen vuotta. Virasto on ilmoittanut, että Vaasan toimitiloissa olisi tilaa 
siirtyvälle henkilökunnalle.  
 
Uusikaarlepyyn toimitilojen vuokrakustannukset ovat vuositasolla 4 465 euroa. 
Alueen asiat hoidettaisiin jatkossa viraston näkemyksen mukaan Pietarsaaresta, 
mikäli toimipaikka lakkautettaisiin. Viraston ilmoituksen mukaan toinen työntekijä 
on ilmoittanut siirtyvänsä Pietarsaaren toimipaikkaan, kun toinen toimipaikan 
työntekijä jää eläkkeelle. Hän täyttää 64 vuotta vuonna 2011. Työntekijöiden 
työmatkan pidentymisestä maksettava korvaus olisi enimmillään 720 euroa kahden 
vuoden ajalta. Virasto on ilmoittanut, että Pietarsaaren toimipaikassa on tilaa yhdelle 
siirtyvälle työntekijälle.  
 
Kaustisen toimipaikan vuokrakustannukset ovat 8 847 euroa vuodessa. Virasto on 
esittänyt, että alueen asiat hoidettaisiin jatkossa Kokkolan toimipaikasta, mikäli 
Kaustisten toimipaikka lakkaisi. Kolmen virkamiehen työmatkan pidentymisestä 
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aiheuvat kustannukset olisivat enimmillään 5 256 euroa kahden vuoden ajalta, kun 
toimitilojen vuokrakustannukset olisivat samalta ajalta noin 12 400 euroa enemmän.  
Kokkolan toimipaikan toimitiloissa olisi tilaa siirtyville henkilöille. Yksi toimipaikan 
viranhaltijoista täyttää 63 vuotta vuonna 2012. Muiden viranhaltijoiden 
eläköitymiseen on yli kymmenen vuotta.  
 
Toimipaikkojen lakkauttamisen vuosittainen kustannussäästö vuokrakuluissa on 
yhteensä noin 23 000 euroa. Toimitusmatkojen pidentymisestä aiheutuisi virastolle 
lisäkustannuksia.  
 
 
Työryhmän esitys 
 
Työryhmä esittää alueen asioiden hoitamista Vaasan, Kokkolan, Pietarsaaren 
ja Kristiinankaupungin toimipaikoista. Lisäksi työryhmä esittää luopumista 
Vöyri-Maksamaan, Maalahden, Kannuksen, Närpiön, Kruunupyyn, Laihian, 
Uusikaarlepyyn ja Kaustisten toimipaikoista. Työryhmä ei puolla viraston 
näkemystä päivystyspaikkojen säilyttämisestä, koska palveluntarve on vähäinen ja 
niiden kustannukset ovat korkeat. Muutosehdotus koskee seitsemää virkaa. 
Ehdotuksen mukainen toimipaikkaverkosto on toteutettavissa siten, että henkilöstö 
siirtyisi nykysiin olemassa oleviin viraston toimitiloihin.  
 
 

7.10 Keski-Suomen ulosottovirasto 

Toimipaikat  
 
Keski-Suomen ulosottovirastolla on tällä hetkellä 15 toimipaikkaa ja henkilöstöä 
niissä on virkoja yhteensä 64. Toimipaikat ovat: Jyväskylä, Äänekoski, Jämsä, 
Karstula, Saarijärvi, Viitasaari, Pihtipudas, Keuruu, Laukaa, Joutsa, Hankasalmi, 
Kivijärvi, Korpilahti, Kuhmoinen ja Petäjävesi.  
 
Virasto on antamassaan lausunnossa esittänyt Keski-Suomen ulosottovirastolle 
kolmen toimipaikan toimipaikkaverkostoa. Viraston näkemyksen mukaan se vastaa 
annettuja toimipaikkaverkoston arviointikriteerejä..  
 
Viraston esittämät toimipaikat sijaitsevat maakunnan suurimmissa keskuksissa: 
Jyväskylässä, Jämsässä ja Äänekoskella. Toimipaikat olisivat viraston näkemyksen 
mukaan riittävän suuria niiden tehtävä- ja henkilömäärältään, jotta toimipaikkojen 
työyhteisöllisyys ja työturvallisuus voitaisiin huomioida. Viraston mukaan kolmen 
toimipaikan malli saattaisi kuitenkin aiheuttaa tarpeen järjestää toimitiloja 
toimialueen etäisimmistä kunnista satunnaisia asiakastapaamisia varten. Henkilöstö 
on pääosin esittänyt kielteisen kannan toimipaikkavaihdoksiin. 
 
Virasto on esittänyt Petäjäveden toimipaikasta luopumista. Petäjävedellä ei ole tällä 
hetkellä toimitiloja. Työryhmä esittää toimipaikasta luopumista. Alueella ei ole 
riittävää palvelun tarvetta. 
 
Virasto on esittänyt Kuhmoisten toimipaikasta luopumista. Kuhmoisissa ei ole tällä 
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hetkellä toimitiloja. Työryhmä esittää toimipaikasta luopumista. Alueella ei ole 
riittävää palvelun tarvetta. 
 
Virasto on esittänyt Korpilahden toimipaikasta luopumista. Korpilahdella ei ole 
tällä hetkellä toimitiloja. Työryhmä esittää toimipaikasta luopumista. Alueella ei 
ole riittävää palvelun tarvetta. 
 
Kivijärven toimipaikasta luopumista virasto on perustellut suunnittelukriteerien 
mukaisella kokonaisarviolla viraston kolmen toimipaikan toimipaikkarakenteesta ja 
halulla luopua vakituisista päivystyspisteistä. Kivijärvellä ei ole vakituista 
henkilökuntaa. Työryhmä esittää toimipaikasta luopumista. Alueella ei ole 
riittävää palvelun tarvetta. 
 
Hankasalmen toimipaikasta luopumista virasto on perustellut suunnittelukriteerien 
mukaisella kokonaisarviolla viraston kolmen toimipaikan toimipaikkarakenteesta ja 
pyrkimyksellä välttää liian pienten toimipaikkojen muodostumista. Seurantajaksolla 
toimipaikassa kävi alle viisi asiakasta viikossa. Hankasalmella on yksi 
kihlakunnanulosottomies. Matka Hankasalmelta Jyväskylään on 55 kilometriä. 
Työryhmä esittää toimipaikasta luopumista. Alueen palvelun tarve ei ole riittävä 
pysyvälle toimipaikalle. Toimipaikka ei myöskään kokonsa puolesta vastaa 
toimipaikoille asetettuja kriteereitä. 
 
Joutsan toimipaikasta luopumista virasto on perustellut suunnitelukriteerien 
mukaisella kokonaisarviolla viraston kolmen toimipaikan toimipaikkarakenteesta ja 
pyrkimyksellä välttää liian pienten toimipaikkojen muodostumista. Joutsassa on yksi 
kihlakunnanulosottomies. Toteutetulla seurantajaksolla on Joutsan toimipaikassa 
käynyt noin 14 asiakasta viikossa. Joutsassa on toimitettu myös haastetiedoksiantoja, 
joiden kävijämäärässä ole eritelty. Etäisyys Jyväskylän päätoimipaikkaan on 68 
kilometriä. Kihlakunnanulosottomiehet ovat esittäneet, että Joutsan toimipaikka 
säilytetään. Työryhmä esittää toimipaikasta luopumista. Vaikka välimatkat 
puoltavat toimipaikan säilyttämistä, ei toimipaikan kokonaisuutena tarkastellen 
katsota täyttävän toimipaikan säilyttämiselle asetettuja kriteereitä varsinkin 
keskeisimmän kriteerin eli palvelujen tarpeen osalta. Lisäksi pieni yksikkö on 
ongelmallinen niin työturvallisuuden kuin viraston töiden ja toiminnan järjestämisen 
kannalta. 
 
Laukaan toimipaikasta luopumista virasto on perustellut suunnitelukriteerien 
mukaisella kokonaisarviolla viraston kolmen toimipaikan toimipaikkarakenteesta ja 
pyrkimyksellä välttää liian pienten toimipaikkojen muodostumista. Laukaan 
toimipaikassa on kaksi kihlakunnanulosottomiestä. Seurantajaksolla toimipaikassa 
on käynyt vähemmän kuin 12 asiakasta viikossa. Etäisyys Jyväskylän 
päätoimipaikkaan on 22 kilometriä. Työryhmä esittää toimipaikasta luopumista. 
Luopumista puoltaa palvelun tarpeen ja toimipaikan koon lisäksi päätoimipaikan 
läheisyys. 
 
Keuruun toimipaikasta luopumista virasto on perustellut suunnitelukriteerien 
mukaisella kokonaisarviolla viraston kolmen toimipaikan toimipaikkarakenteesta ja 
pyrkimyksellä välttää liian pienten toimipaikkojen muodostumista. Keuruulla on 
tällä hetkellä yksi kihlakunnanulosottomies. Seurantajaksolla Keuruun toimipaikassa 
on käynyt vähemmän kuin 12 asiakasta viikossa. Matka Keruulta Jyväskylään on 
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noin 60 kilometriä ja Jämsään 66 kilometriä. Työryhmä esittää toimipaikasta 
luopumista. Alueen palvelun tarve ei ole riittävä pysyvälle toimipaikalle eikä 
toimipaikka kokonsa puolesta vastaa toimipaikoille asetettuja kriteereitä. Lisäksi 
Keuruun osalta toimipaikasta luopumisella saadaan aikaan merkittävää 
kustannussäätöä. 
  
Pihtiputaan toimipaikasta luopumista virasto on perustellut suunnitelukriteerien 
mukaisella kokonaisarviolla viraston kolmen toimipaikan toimipaikkarakenteesta ja 
pyrkimyksellä välttää liian pienten toimipaikkojen muodostumista. Pihtiputaalla on 
yksi kihlakunnanulosottomies. Seurantajaksolla Pihtiputaan toimipaikassa on käynyt 
9 asiakasta viikossa. Matka Pihtiputaalta Äänekoskelle on  noin 96 kilometriä. 
Työryhmä esittää toimipaikasta luopumista. Luopumista puoltaa toimipaikan 
koko sekä siitä aiheutuvat työturvallisuus ja työnjohdolliset seikat. Vaikka 
luopumisen jälkeen välimatkat ulosoton toimipisteeseen muodostuvatkin 
huomattavan pitkiksi, katsoo työryhmä, ettei alueen palvelun tarve ole riittävä 
pysyvän toimipaikan säilyttämiseksi. 
 
Viitasaaren toimipaikasta luopumista virasto on perustellut suunnitelukriteerien 
mukaisella kokonaisarviolla viraston kolmen toimipaikan toimipaikkarakenteesta ja 
pyrkimyksellä välttää liian pienten toimipaikkojen muodostumista. Viitasaarella on 
yksi kihlakunnanulosottomies. Seurantajaksolla Viitasaaren toimipaikassa on käynyt 
noin kuusi asiakasta viikossa. Matka Viitasaarelta Äänekoskelle on 59 kilometriä. 
Kihlakunnanulosottomiehet ja toimistohenkilöstö ovat esittäneet Viitasaaren 
toimipaikan säilyttämistä. Työryhmä esittää toimipaikasta luopumista. 
Välimatkoista huolimatta alueen palvelun tarve ei ole riittävä pysyvän toimipaikan 
säilyttämiseksi. Lisäksi luopumista puoltavat toimipaikan koko sekä työnjohdolliset 
seikat. 
 
Saarijärven toimipaikasta luopumista virasto on perustellut suunnitelukriteerien 
mukaisella kokonaisarviolla viraston kolmen toimipaikan toimipaikkarakenteesta ja 
pyrkimyksellä välttää liian pienten toimipaikkojen muodostumista. Toimipaikan 
ainoa viranhaltija eläköityy syksyllä 2013, joten luopumista on esitetty 
porrastettavaksi eläköitymistä vastaavasti. Etäisyys Äänekosken toimipaikkaan on 34 
kilometriä. Seurantajaksolla on Saarijärven toimipaikassa ollut kuusi asiakaskäyntiä 
viikossa. Kihlakunnanulosottomiehet ovat esittäneet Saarijärven toimipaikan 
säilyttämistä. Työryhmä esittää toimipaikasta luopumista alhaisesta palvelujen 
tarpeesta sekä toimipaikan koosta johtuen.  
 
Karstulan toimipaikasta luopumista virasto on perustellut suunnitelukriteerien 
mukaisella kokonaisarviolla viraston kolmen toimipaikan toimipaikkarakenteesta ja 
pyrkimyksellä välttää liian pienten toimipaikkojen muodostumista. Toimipaikassa 
työskentelee tällä hetkellä kaksi kihlakunnanulosottomiestä ja yksi toimistosihteeri. 
Lausumassa  on  yhden Karstulan toimipaikan työntekijän työmatkan Äänekoskelle  
todettu ylittävän 80 kilometrin työssäkäyntialueen. Välimatka Kastulasta 
Äänekoskelle on noin 68 kilometriä. Seurantajaksolla on Karstulassa ollut 
keskimäärin alle seitsemän asiakaskäyntiä viikossa. Työryhmä esittää 
toimipaikasta luopumista. Välimatkoista huolimatta alueen palvelun tarve ei ole 
riittävä pysyvän toimipaikan säilyttämiseksi. Lisäksi luopumista puoltavat 
toimipaikan koko sekä työnjohdolliset seikat. 
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Työryhmän näkemyksen mukaan Keski-Suomen ulosottoviraston toimipaikat 
tulisi  sijaita Jyväskylässä, Jämsässä ja Äänekoskella.  
 
 
Esityksen vaikutukset 
 
Karstulan toimipaikan vuokrakustannukset ovat vuodessa 17 894,88 euroa. Jos 
kolmen toimipaikassa työskentelevän virkamiehen työmatkat Äänekoskelle pitenevät 
140 kilometrillä päivässä, on työmatkakustannusten kompensaatio vuositasolla 
yhteensä 5 220 euroa. 
 
Saarijärven toimipaikan vuokrakustannukset ovat vuodessa 5 232,24 euroa. Jos 
toimipaikassa työskentelevän virkamiehen työmatkat Äänekoskelle pitenevät 70 
kilometrillä päivässä, on työmatkakustannusten kompensaatio vuodessa yhteensä 
528 euroa. 
 
Viitasaaren toimipaikan vuokrakustannukset ovat vuodessa  4 170,60 euroa. Jos 
toimipaikassa työskentelevän virkamiehen työmatkat Äänekoskelle pitenevät 120 
kilometrillä päivässä, on työmatkakustannusten kompensaatio vuodessa yhteensä 1 
392 euroa. 
 
Pihtiputaan toimipaikan vuokrakustannukset ovat vuodessa 4 105,68 euroa. Jos 
toimipaikassa työskentelevän virkamiehen työmatkat Äänekoskelle pitenevät 200 
kilometrillä päivässä, on työmatkakustannusten kompensaatio vuodessa yhteensä 2 
772 euroa. 
 
Keuruun toimipaikan vuokrakustannukset ovat vuodessa 18 341,40 euroa. Jos 
toimipaikassa työskentelevän virkamiehen työmatkat Jyväskylään pitenevät 120 
kilometrillä päivässä, on työmatkakustannusten kompensaatio vuodessa yhteensä 1 
392 euroa. 
 
Laukaan toimipaikan vuokrakustannukset ovat vuodessa 12 453,84 euroa. Jos 
toimipaikassa työskentelevien kahden virkamiehen työmatkat Jyväskylään pitenevät 
50 kilometrillä päivässä, on työmatkakustannusten kompensaatio vuodessa yhteensä 
360 euroa. 
 
Joutsan toimipaikan vuokrakustannukset ovat vuodessa 5 552,40 euroa. Jos 
toimipaikassa työskentelevän virkamiehen työmatkat Jyväskylään pitenevät 140 
kilometrillä päivässä, on työmatkakustannusten kompensaatio vuodessa yhteensä 1 
740 euroa. 
 
Hankasalmen toimipaikan vuokrakustannukset ovat vuodessa  3 440,28 euroa.  Jos 
toimipaikassa työskentelevän virkamiehen työmatkat Jyväskylään pitenevät 120 
kilometrillä päivässä, on työmatkakustannusten kompensaatio vuodessa yhteensä 1 
392 euroa. 
 
Luovuttaviksi ehdotettujen toimitilojen vuosittaiset vuokrakustannukset ovat noin 71 
000 euroa. Enintään kahden vuoden ajalta maksettavat matkakompensaatiot ovat 
noin  15 000 euroa vuodessa. Arvioitaessa muutoksen kokonaiskustannusvaikutuksia 
huomioon tulee edellä esitettyjen lisäksi ottaa toimitusmatkojen pidentymisestä 
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aiheutuvien matkakustannusten kasvu. 
 
 
Työryhmän esitys  
 
Työryhmä esittää toimintojen keskittämistä Jyväskylän, Jämsän ja Äänekosken 
toimipaikkoihin. 
 
Ehdotus merkitsisi luopumista 12 toimipaikasta, jotka ovat Karstulan, 
Saarijärven, Viitasaaren, Pihtiputaan, Keuruun, Laukaan, Joutsan, 
Hankasalmen, Kivijärven, Korpilahden, Kuhmoisten ja Petäjäveden 
sivutoimipaikat. Henkilöstön osalta esitetty johtaisi 11 viran siirtoon.  
 
 

7.11 Kymenlaakson ulosottovirasto 

Toimipaikat  
 
Kymenlaakson ulosottoviraston alueella on kolme toimipaikkaa: Kouvola, Kotka ja 
Hamina. Virastossa on yhteensä 45 virkaa. 
 
Virasto on esittänyt antamassaan lausunnossa kaikkien  toimipaikkojen säilyttämistä.  
 
Haminan toimipaikassa on kolme kihlakunnanulosottomiehen ja kaksi toimiston 
virkaa. Haminasta on matkaa Kotkaan 27 kilometriä. Virasto on perustellut 
toimipaikan säilyttämistä sataman ja raja-aseman tuomilla erityistehtävillä.  
 
Työryhmän näkemyksen mukaan toimipaikan sijainnista johtuvien tehtävien 
hoitaminen on mahdollista niiden satunnaisuudesta johtuen myös Kotkasta käsin. 
Haminan toimipaikassa on suoritettu vuoden 2009 aikana kolme turvaamistointa. 
Kuluvana vuonna turvaamistoimia on ollut yksi. Piirin turvaamistoimet tulevat 
tehtäväksi  lähinnä Kouvolassa ja Kotkassa.     
 
Haminan toimialueen ulosottoasiat esitetään jatkossa hoidettavaksi Kotkasta. 
Haminan toimipaikan henkilömäärä on pieni. Toimipaikan yhdistämisellä 
saavutettaisiin työryhmän näkemyksen mukaan hyötyä viraston toiminnan 
järjestämiselle.  
 
Työryhmän näkemyksen mukaan Haminan toimipaikasta tulisi luopua, kun 
siirtyvä henkilöstö saadaan sijoitettua Kotkaan tai Kouvolaan. Kotkan 
toimitilojen vuokrasopimus on irtisanottavissa aikaisintaan vuoden 2015 alussa, eikä 
toimitiloissa ole tällä hetkellä vapaita työpisteitä siirtyvälle henkilökunnalle. 
Haminan toimipaikan henkilöstöstä yksi on saavuttanut ns. yleisen eläkeiän.  
 
Kotkaan on suunnitteilla uudet toimitilat, kun nykyiset ulosoton toimitilat vaativat 
parannusta. Haminan toimipaikan lakkauttaminen olisi perusteltua tehdä, kun Kotkan 
toimitilojen vuokrasopimuksesta voidaan irrottautua ja toimipaikalle saadaan 
hankittua korvaavat toimitilat. Kouvolan ja Kotkan toimipaikat esitetään 
säilytettäviksi.  
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Esityksen vaikutukset 
 
Haminan toimipaikan vuokrakustannukset ovat noin 28 500 euroa vuositasolla. 
Työmatkan pidentymisestä maksettava kompensaatio tulisi kyseeseen kolmen 
henkilön osalta (muut asuvat Kotkassa), josta kustannukset olisivat enintään 1044 
euroa kahden vuoden ajalta.  Kihlakunnanvouti on toimipaikassa yhtenä päivänä 
viikossa ja tästä aiheutuu jonkin verran matkakuluja. Haminan toimipaikan 
lakkauttamisesta seuraisi myös toimitusmatkojen pidentymisestä aiheutuvia 
matkakuluja.  
 
 
Työryhmän esitys 
 
Kymenlaakson ulosottoviraston asiat esitetään keskitettäväksi Kouvolaan ja 
Kotkaan. Työryhmä esittää, että Haminan toimipaikasta luovuttaisiin. 
Toimipaikasta luopuminen edellyttäisi Kotkan toimitila-asian selvittämistä. 
Toimipaikkaverkoston muutos koskisi neljää virkaa, kun lakkautettavia 
toimipaikkoja olisi yksi.  
 
 

7.12 Lapin ulosottovirasto 

Toimipaikat 
 
Lapin ulosottovirastossa on kymmenen toimipaikkaa: Rovaniemi, Kemijärvi, Inari, 
Muonio, Sodankylä, Kittilä, Posio, Salla, Savukoski ja Ranua. Virastossa on 
yhteensä 35 virkaa. 
 
Lapin ulosottoviraston antamassa lausunnossa on ehdotettu lakkautettaviksi Sallan, 
Savukosken ja Ranuan toimipaikat, joissa ei ole vakituista henkilökuntaa.  
Toimipaikoissa on ollut seurantajaksolla asiakaskäyntejä keskimäärin 2-3 viikossa. 
Kihlakunnanulosottomiehet ovat viraston antaman selvityksen mukaan käyneet 
näissä toimipaikoissa myös viimeisen vuoden aikana hyvin vähän. Virasto on 
esittänyt, että toimipaikat säilytettäisiin Rovaniemellä, Kemijärvellä, Ivalossa, 
Sodankylässä ja Kittilässä.  
 
Ranuan toimipaikassa nykyisellään asioivien lähin toimipaikka olisi muutoksen 
jälkeen Rovaniemen toimipaikka, joka sijaitsee 80 kilometrin päässä Ranualta. 
Rovaniemi on ranulaisille luonnollinen asioimissuunta. 
 
Sallan toimipaikasta on matkaa ulosoton Kemijärven toimipaikkaan 65 kilometriä.  
 
Savukosken toimipaikasta on matkaa Sodankylään 88 kilometriä.  
 
Työryhmä esittää Sallan, Savukosken ja Ranuan päivystystoimipaikoista 
luopumista viraston esittämän kannan mukaisesti. Palveluiden tarve on 
toimipaikkojen alueella erittäin vähäinen.  
 
Posion toimipaikassa työskentelee yksi kihlakunnanulosottomies ja toimipaikassa on 
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ollut asiakaskäyntejä keskimäärin kolme viikossa. Posiolta on matkaa Kemijärvelle 
104 kilometriä. Virasto on esittänyt toimipaikan lakkauttamista noin neljän vuoden 
siirtymäajan jälkeen, kun toimipaikan viranhaltija eläköityy. 
 
Muonioon on sijoitettuna kaksi kihlakunnanulosottomiehen virkaa. Etäisyys 
Kittilään on 81 kilometriä. Virasto on esittänyt Muonion toimipaikan lakkauttamista 
ja asioiden keskittämistä Kittilän toimipaikkaan sen jälkeen, kun Muoniossa 
työskentelevät virkamiehet ovat eläköityneet. Asiakaskäynnit ovat sekä Muonion, 
että Kittilän toimipaikassa vähäisiä: molemmissa keskimäärin alle kuusi 
asiakaskäyntiä viikossa. Kittilän toimipaikka palvelee Muonion toimipaikkaa 
suurempaa väestömäärää ja Kittilää voidaan pitää ulosoton kannalta Muoniota 
strategisesti merkittävämpänä alueena. Työryhmän näkemyksen mukaan ulosoton 
Käsivarsi-Kittilän alueen palvelut tulisi jatkossa keskittää Kittilään ja Muonion 
toimipaikasta luovutattaisiin.  
 
Työturvallisuusnäkökohdat ja töiden järjestelymahdollisuudet puoltaisivat 
henkilömäärältään pienten toimipaikkojen lakkauttamista, mutta alueen ulosoton 
palveluiden turvaamiseksi esitetään Rovaniemen, Kemijärven, Inarin, 
Sodankylän ja Kittilän toimipaikkojen säilyttämistä viraston  kannan mukaisesti.  
 
Esityksen vaikutukset 
 
Sallan, Savukosken ja Ranuan toimipaikkojen lakkauttamisella ei ole 
henkilöstövaikutuksia.  
 
Posion osalta työmatkan pidentymisestä maksettava määräaikainen korvaus olisi 
enimmillään 4 992 euroa kahden vuoden ajalta. Viraston ehdottaman neljän vuoden 
siirtymäajan vuokrakustannukset olisivat 8 727,36 euroa. Kemijärvellä olisi tilaa 
siirtyvälle virkamiehelle toimipaikan nykyisissä tiloissa, eikä tällä olisi 
kustannusvaikutuksia.  
 
Muonion toimipaikan lakkauttamisen osalta kyseeseen ei tulisi henkilökunnan 
eläköitymiseen perustuvaa siirtymäaikaa, koska molemmilla virkamiehillä on 
eläköitymiseen aikaa yli kymmenen vuotta. Heidän osaltaan työmatkan 
pidentymisestä maksettava korvaus olisi kahden vuoden ajalta enimmillään 9 024 
euroa. Muonion toimitilan vuokrakustannukset ovat 5 542,48 euroa vuodessa. 
 
Ulosotolla ei ole tällä hetkellä  Kittilässä sellaista toimitilaa käytössä, johon kaksi 
siirtyvää virkamiestä voitaisiin sijoittaa. Virkamiesten sijoittaminen Kittilään lisäisi 
toimipaikan vuokramenoja, jotka olisivat toimitilan nykyisen neliövuokran (8,80 
e/m2) mukaan arvioituna noin 5 000 euroa vuodessa nykyistä enemmän. Työryhmä 
esittää, että Muonion toimipaikasta luovuttaisiin, kun Kittilästä saadaan tilaa 
henkilökunnalle.  
 
Lakkautettaviksi ehdotettujen toimipaikkojen tilavuokrat ovat vuodessa yhteensä  
noin 14 000 euroa. Lapin ulosottoviraston toimipaikkojen lakkauttamisesta 
saatava nettohyöty olisi karkeasti arvioiden noin 9 000 euroa vuodessa 
ehdotuksen mukaisen toimipaikkaverkoston toteuduttua. Kustannuksia 
laskettaessa tulee lisäksi ottaa huomioon matkakustannusten nousu, joka aiheutuu 
kihlakunnanulosottomiehille maksettavista kilometrikorvauksista.       
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Työryhmän esitys 
 
Lapin ulosottovirastossa toimipaikkojen etäisyydet ovat muita ulosottovirastoja 
pidempiä. Viraston alue on harvaan asuttua ja tämä heijastuu myös alueen 
palveluntarpeeseen. Ehdotettu viraston toimipaikkaverkosto vastaa Lapin 
ulosottoviraston esittämää kantaa. Ulosoton tehtävät hoidettaisiin jatkossa 
Rovaniemen, Kemijärven, Inarin, Sodankylän ja Kittilän toimipaikoista. 
Työryhmä esittää, että Sallan, Savukosken, Ranuan, Posion ja Muonion 
toimipaikoista luovuttasiin. Lakkautettavia toimipaikkoja olisi viisi ja 
työryhmän esitys koskee kolmea virkaa. Posion ja Muonion toimipaikan 
lakkauttamisten yhteydessä tulisi ratkaistavaksi  Kittilän toimitila-asia.  
 
 

7.13 Länsi-Pohjan ulosottovirasto 

Toimipaikat 
 
Länsi-Pohjan ulosottovirastolla on viisi toimipaikkaa: Kemi, Tornio, Ylitornio, Kolari 
ja Pello. Virastossa on 20 virkaa. 
 
Virasto on antamassaan lausunnossa esittänyt Tornion ja Ylitornion toimipaikkojen 
laukkauttamista. Kemin, Kolarin ja Pellon toimipaikat tulisi viraston esityksen 
mukaan säilyttää.  
 
Ylitornion toimipaikassa ei ole vakituista henkilökuntaa, vaan 
kihlakunnanulosottomies käy toimipaikassa Torniosta kaksi kertaa kuukaudessa. 
Toimipaikassa on ollut asiakaskäyntejä seurantajaksolla keskimäärin alle kaksi 
viikossa. Ylitorniolta on matkaa Kemiin 89 kilometriä.  
 
Työryhmä esittää, että Ylitornion toimipaikasta luovuttaisiin toimipaikan 
vähäisen palveluntarpeen perusteella. 
 
Kolarin toimipaikassa ei ole myöskään vakituista henkilökuntaa.  
Kihlakunnanulosottomies on käynyt toimipaikassa Pellosta kaksi kertaa kuukaudessa. 
Asiakaskäyntejä kirjattiin toimipaikkaan keskimäärin alle yksi viikossa. Kolarista on 
matkaa Pelloon 69 kilometriä ja päätoimipaikkaan 213 kilometriä. 
 
Virasto on esittänyt toimipaikan säilyttämistä alueen matkailuelinkeinon ja 
yrittäjyyden aiheuttaman työmäärän vuoksi. Työryhmän näkemyksen mukaan alueen  
palveluntarve on alueella nykyisellään erittäin vähäinen ja alueen ulosottoasiat 
voitaisiin hoitaa päätoimipaikasta. Työryhmä esittää, että Kolarin toimipaikasta 
luovuttaisiin.   
 
Pellon toimipaikassa työskentelee yksi kihlakunnanulosottomies, joka on jo 
saavuttanut ns. yleisen eläkeiän. Virasto on esittänyt toimipaikan säilyttämistä ilman 
perusteluja. Toimipaikassa on ollut seurantajaksolla kävijöitä keskimäärin alle yksi 
viikossa. 
 
Työryhmä esittää, että Pellon toimipaikasta luovuttaisiin vähäisen 
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palveluntarpeen ja pienen toimipaikka kokonsa vuoksi. Työryhmän näkemyksen 
mukaan alueen ulosottoasiat voitaisiin hoitaa päätoimipaikasta. Pellosta on matkaa 
Kemiin 144 kilometriä. 
 
Tornion toimipaikassa työskentelee viisi henkilöä. Etäisyys Kemin päätoimipaikkaan 
on 28 km. Virasto on esittänyt henkilökunnan siirtämistä Kemiin, jossa olevissa 
uusissa toimitiloissa on tilavaraus Tornion henkilöstölle.  
 
Työryhmä esittää, että Tornion toimipaikasta luovutaan viraston esittämillä 
perusteilla. Toimipaikan lakkauttamista puoltavat erityisesti sen lyhyt etäisyys 
päätoimipaikkaan ja toimitiloista aiheutuvat kustannukset.  
 
Kemin toimipaikka esitetään säilytettäväksi ja vastaamaan alueen palveluntarpeesta 
jatkossa.  
 
 
Esityksen vaikutukset 
 
Ylitornion ja Kolarin toimipaikoissa ei ole vakituista henkilöstöä. Ylitornion 
toimipaikan vuokra on vuodessa noin 9 000 euroa.  Kolarissa vuokrakustannukset 
ovat noin 2 600  euroa vuodessa.  
 
Pellon toimitilojen vuokrakustannukset ovat vuodessa 1 638,36 euroa. Työntekijälle 
maksettavat korvaukset työmatkan pidentymisestä olisivat enintään noin 5 500 euroa.  
 
Tornion toimitilojen vuokrakustannukset ovat noin 30 000 euroa vuodessa. Viidestä 
virkamiehestä yksi on antanut suostumuksensa toimipaikan siirtoon. Henkilöstöstä 
ainoastaan yksi saavuttaa ns. yleisen eläkeiän seuraavan viiden vuoden kuluessa. 
Työmatkan pidentymisestä aiheutuvat kustannukset olisivat koko toimipaikan 
henkilöstön osalta vuositasolla enimmillään 3 500 euroa. Kemin päätoimipaikka on 
muuttanut uusiin toimitiloihin, eikä henkilöstön siirtyminen nostaisi nykyisen 
toimitilan kustannuksia.  
 
Lakkautettaviksi ehdotettujen toimitilojen vuokrakustannukset ovat vuositasolla 
yhteensä noin 43 000 euroa ja tämä on karkeasti arvioiden toimipaikkaverkoston 
muuttamisesta saatava kustannushyöty. Luonnollisesti arvioitaessa muutoksen 
kustannusvaikutuksia huomioon tulee myös ottaa viraston kasvavat 
matkakustannukset. Alueen palveluntarve on saadun selvityksen perusteella kuitenkin 
hyvin vähäinen.  
 
Kemin toimitilahankkeen totetutuksessa on ennalta varauduttu Tornion toimipaikan 
yhdistämiseen ja tehty tilavaraus on jo vaikuttanut päätoimipaikan 
vuokrakustannuksiin. 
 
 
Työryhmän esitys 
 
Työryhmä esittää alueen ulosottoasioiden keskittämistä Kemiin. Työryhmän 
näkemyksen mukaan  Ylitornion, Kolarin, Pellon ja Tornion toimipaikoista 
voitaisiin luopua. Toimipaikoista ehdotetaan luovuttavan toimitilojen 
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irtisanomisaikojen puitteissa. Muutos koskisi kuutta viraston virkaa ja lakkautettavia 
toimipaikkoja olisi neljä. 
 
 

7.14 Länsi-Uudenmaan ulosottovirasto 

Toimipaikat  
 
Länsi-Uudenmaan ulosottovirastolla on kahdeksan toimipaikkaa: Espoo, Lohja, 
Raasepori, Kirkkonummi, Karkkila, Hanko, Inkoo ja Karjaa. Virastossa on yhteensä 
86 virkaa.  
 
Virasto on esittänyt Karkkilan, Hangon, Inkoon ja Karjaan toimipaikkojen 
lakkauttamista. YT- elin on ollut yksimielinen asiasta. Kirkkonummen toimipaikan 
lakkauttamisesta ei ole oltu yksimielisiä. Lausunnossa on esitetty Espoon, Lohjan ja 
Raaseporin toimipaikkojen säilyttämistä.  
Karkkila, Hanko, Inkoo ja Karjaa ovat ns. kylmäasemia, eikä niissä ole vakituista 
henkilökuntaa. Asiakaskäynnit ovat olleet kaikissa vähäisiä. Karkkilassa 
asiakaskäyntejä oli eniten: keskimäärin alle 12 asiakaskäyntiä viikossa. 
Toimipaikkojen etäisyyden muihin ulosoton toimipaikkoihin ovat lyhyet ja Karjaan 
toimipaikkaa lukuunottamatta, niistä aiheutuu vuokrakuluja. Työryhmä esittää 
viraston kannan mukaisesti, että toimipaikoista voitaisiin luopua. 
 
Kirkkonummen toimipaikasta on matkaa päätoimipaikkaan 27 kilometriä. 
Toimipaikassa työskentelee neljä kihlakunnanulosottomiestä, joista yksi on 
toimipaikassa määräaikaisesti. Toimipaikassa on ollut seurantajaksolla 
asiakaskäyntejä keskimäärin alle 12 viikossa. Nykyiset toimitilat ovat ulosoton 
käytössä toukokuuhun 2011 saakka, jonka jälkeen ulosotolle tulisi järjestää uudet 
tilat.  
 
Johtavan kihlakunnanvoudin antaman lausunnon mukaan toimipaikan säilyttämistä 
eivät puolla viranhoidolliset syyt. Kihlakunnanulosottomiesten esimiehenä 
työskentelevä kihlakunnanvouti (virkapaikka Raasepori) on esittänyt toimipaikan 
säilyttämistä ja sen kehittämistä edelleen. Toimipaikan kehittämiselle esitettyjä 
perusteita ovat muun muassa toimipaikan runsaat asiakaskäynnit, alueen palveluiden 
keskittyminen Kirkkonummelle, paikkakuntien kasvu ja ruotsinkielisten palveluiden 
turvaaminen. 
 
Viraston lausunnosta on käynyt ilmi, että kihlakunnanulosottomiehet ovat 
työskennelleet toimipaikassa tilanpuutteen vuoksi ja heidän varsinainen 
virkapaikkansa on Espoo. Lausunnosta käy edelleen ilmi, että uusien Senaatti 
kiinteistön toimitilojen vuokra olisi lähes 2 000 euroa kuukaudessa. Espoon 
toimitiloissa on mahdollisesti vapautumassa ulosoton käyttöön lisää toimitilaa.  
 
Työryhmä katsoo, että Kirkkonummen toimipaikasta voitaisiin luopua, kun 
Espoon päätoimipaikasta järjestyy henkilöstölle tilaa. Toimipaikka on kooltaan 
pieni ja  päätoimipaikkaan on lyhyt etäisyys. Vaikka alue on väestömäärältään 
kasvava, niin alueen ulosottoasioiden hoitaminen onnistuu hyvin päätoimipaikasta.  
Työryhmän näkemyksen mukaan toimipaikan yhdistämisellä saavutetaan viraston 
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toiminnan järjestämiseen liittyvää etua. 
 
Lohjan toimipaikan osalta on esitetty, että tulevaisuudessa toimipaikka yhdistyisi 
viraston päätoimipaikkaan ja päätoimipaikka olisi sijoittautuneena viraston alueelle 
siten, että se voisi palvella laajaa aluetta. Päätoimipaikan vuokrasopimus on 
voimassa vuoteen 2019 saakka. Työryhmä katsoo, että nykyisellään Lohjan 
toimipaikka on tärkeä osa viraston toimipaikkaverkostoa. Työryhmän toimeksianto 
on koskenut lähivuosien  toimipaikkaverkostoa ja Espoon toimitilojen sijainti on 
nykyinen vielä vuosia. Tästä syystä virastosta tullutta esitystä ei arvioida tässä 
yhteydessä.  
 
Työryhmä esittää, että alueen ulosottoasiat hoidetaan jatkossa Espoon, Lohjan 
ja Raaseporin toimipaikoista.  
 
 
Esityksen vaikutukset 
 
Karkkilan, Hango, Inkoon ja Karjaan toimipaikkojan lakkauttamisella ei ole 
henkilöstövaikutuksia. Toimipaikkojen vuokrakustannukset ovat vuositasolla 15 000 
euroa. Toimipaikat ehdotetaan lakkautettaviksi toimitilojen irtisanomisaikojen 
puitteissa. Karkkilassa ja Inkoossa irtisanomisaika on kolme kuukautta ja Hangossa 
kuukausi. Karjaan toimitilasssa ei ole irtisanomisaikaa.  
 
Kirkkonummen toimipaikassa vakituisesti työskentelevästä kolmesta 
kihlakunnanulosottomiehestä kaksi on eläköitymässä alkukesällä 2011, jolloin 
heidän käyttämänsä  toimitila tulee luovuttaa poliisin käyttöön. Toimipaikan 
lakkauttaminen ei aiheuttaisi säästöä, vaan pikemminkin lisäkustannusta, kun 
Espoon toimitilan vuokrakustannukset tulevat nousemaan. Espoon toimitilahanketta 
ollaan käynnistämässä ja vuokrakustanukset tulisivat todennäköisesti nousemaan, 
vaikka ulosoton henkilömäärä pysyisi Espoossa nykyisellään.  
 
Viraston antaman selvityksen mukaan Lohjan ja Raaseporin toimipaikoissa olisi tilaa 
lisähenkilökunnalle. Yhden virkamiehen työmatkan pidentymisestä aiheutuvat 
kustannukset olisivat enimmillään 700 euroa kahden vuoden ajalta Espoon 
toimipaikkaan. Lohjalle matkakompensaatiot olisivat yhden henkilön osalta 
enimmillään 1 392 euroa ja Raaseporiin 3 120 euroa. 
 
Työryhmän näkemyksen mukaan Kirkkonummen toimipaikan säilyttämiselle 
tulevaisuudessa ei ole perusteita, mutta toimipaikasta luopuminen edellyttää Espoon 
toimitilakysymyksen ratkaisemista. Tässä esitetty toimipaikkaverkoston muutos 
merkitsisi arviolta 15 000 euron säästöä vuodessa, joka vastaa 
päivystystoimipaikkojen vuokran suuruutta.    
 
 
Työryhmän esitys 
 
Työryhmä esittää luopumista Karkkilan, Hangon, Inkoon ja Karjaan 
toimitiloista niiden irtisanomisaikojen puitteissa. Lakkauttamisella ei ole 
henkilöstövaikutuksia. Edelleen työryhmä ehdottaa Kirkkonummen toimipaikasta  
luopumista, kun toimitilaongelma saadaan ratkaistua. Viraston ulosottoasiat 
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hoidettaisiin jatkossa Espoosta, Raaseporista ja Lohjalta. Lakkautettavia 
toimipaikkoja olisi viisi ja muutos koskisi Kirkkonummen toimipaikan 
henkilökuntaa. 
 
 

7.15 Oulun seudun ulosottovirasto 

Toimipaikat  
 
Oulun seudun ulosottovirastolla on seitsemän toimipaikkaa: Oulu, Kuusamo, 
Pudasjärvi, Muhos, Taivalkoski, Haukipudas, Liminka ja Vaala. Virastossa on 
yhteensä 59 virkaa.  
 
Virasto ei antamassaan lausunnossa esittänyt toimipaikkojan lakkautusta, vaan 
toimipaikat on laitettu keskinäiseen tärkeysjärjestykseen seuraavasti: Oulu, 
Kuusamo, Pudasjärvi, Muhos, Taivalkoski, Haukipudas, Liminka ja Vaala.  
 
Vaalan toimipaikassa ei ole vakituista henkilökuntaa ja toimitilat ovat olleet 
käytössä päivystysluonteisesti. Viraston lausunnon mukaan toimipaikasta 
luopuminen edellyttäsi Muhoksen toimipaikan säilyttämistä, koska Vaalasta on 
Ouluun pitkä välimatka ja kulkuyhteydet ovat huonot.  
 
Vaalasta on matkaa Ouluun 89 kilometriä. Linja-autoyhteyksiä välillä Vaala-Oulu on 
päivässä kolme ja junayhteyksiä neljä. Seuranta-ajanjaksolla toimipaikassa on ollut 
keskimäärin alle viisi asiakaskäyntiä viikossa.  
 
Asioimismahdollisuudet Oulussa ovat julkisilla kulkeuvälineillä kohtuulliset. Kun 
päivystytoimipaikan tarpeellisuutta arvioidaan kokonaisuudessaan, ja otetaan 
huomioon toimipaikasta aiheutuvat kustannukset ja alueen vähäinen palveluntarve, 
niin toimipaikan lakkauttamista puoltavia seikkoja voidaan pitää painavampina. 
Työryhmän näkemyksen mukaan Vaalan toimipaikasta voitaisiin luopua.  
 
Limingan toimipaikan etäisyys Ouluun on 25 kilometriä ja kulkuyhteydet ovat 
hyvät. Toimipaikassa työskentelee neljä henkilöä: yksi kihlakunnanvouti, yksi 
kihlakunnanulosottomies ja kaksi toimistohenkilöä. Asiakaskäyntejä toimipaikassa 
kirjattiin niiden seurantajaksolla keskimäärin alle kymmenen viikossa. Viraston 
antaman lausunnon mukaan alueen ulosottopalvelut voidaan hoitaa Oulusta ja 
toimipaikan lakkauttaminen helpottaisi toimistotyön tasaamista ja sijaisuuksien 
järjestämistä.  
 
Työryhmän näkemyksen mukaan Limingan toimipaikasta voitaisiin luopua ja 
alueen ulosottoasiat hoitaa jatkossa Oulusta. Toimipaikan lakkauttaminen olisi 
perusteltua paitsi viraston esittämistä syistä, mutta myös toimipaikan pienen koon ja 
virkarakenteen vuoksi. Viraston esityksen mukaan toimipaikka tulisi lakkauttaa 
aikaisintaan 31.12.2012. 
 
Haukiputaan toimipaikassa työskentelee kolme kihlakunnanulosottomiestä ja 
toimipaikan etäisyys Ouluun on 26 kilometriä. Viraston lausunnon mukaan 
toimipaikan ulosottopalvelut voidaan hoitaa Oulusta ja toimipaikan lakkauttamista 
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puoltaa myös sen lyhyt etäisyys Ouluun. Viraston esityksen mukaan toimipaikka 
tulisi lakkauttaa aikaisintaan 31.12.2012, jolloin toimitilojen vuokrasopimus päättyy. 
 
Haukipudas on kasvualue, jonka asukkaiden luontainen asioimispaikka on Oulu. 
Työryhmä katsoo, että Haukiputaan toimipaikasta voitaisiin luopua ja alueen 
ulosottoasiat hoitaa Oulusta. Toimipaikka on henkilömäärältään pieni, eikä se vastaa 
esitettyjä toimipaikkaverkoston kriteerejä.   
 
Taivalkosken toimipaikassa työskentelee yksi kihlakunnanulosottomies ja sieltä on 
matkaa Pudasjärvelle 65 kilometriä. Virasto on perustellut toimipaikan säilyttämistä 
sen pienellä kustannusvaikutuksella. 
 
Toimipaikka on pieni, eikä sen säilyttäminen ole toimipaikkaverkostolle asetettujen 
kriteerien mukaista. Toimipaikka ei ole yhden miehen toimipaikkana hyvä 
työturvallisuuden kannalta, eikä edullinen  viraston toiminnan järjestämisen 
kannalta. Toimipaikan asiakaskäynnit ovat vähäisiä (seurantajaksolla keskimäärin 
alle kuusi viikossa). Edellä mainituilla perusteilla työryhmä esittää, että 
Taivalkosken toimipaikasta luovuttaisiin ja alueen ulosottoasiat siirrettäisiin 
hoidettavaksi Pudasjärveltä. Pudasjärven toimitiloissa on vapaana työpiste. 
 
Muhoksen toimipaikassa työskentelee kaksi kihlakunnanulosottomiestä ja 
toimipaikasta on matkaa Ouluun 37 kilometriä. Viraston antaman lasunnon mukaan 
toimitilat tulee säilyttää, koska niitä tarvitaan realisointien ja ulosottoselvitysten 
hoitamista varten. Myöskään kulkuyhteyksiä Ouluun ei pidetä hyvänä.  
 
Työryhmän näkemyksen mukaan Muhoksen toimipaikan säilyttämiselle ei ole 
riittäviä perusteita. Kulkuyhteyksien Ouluun voidaan arvioida olevan riittävän 
hyvät, kun Muhokselta menee vuorokaudessa Ouluun 11 linja-autovuoroa ja 3 junaa.  
Alueella tehdyt toimenpiteet eivät edellytä toimitilojen säilyttämistä, kun otetaan 
huomioon alueen palveluntarve, toimitilasta aiheutuvat kustannukset ja erityisesti 
muu toimipaikan yhdistämisestä saatava hyöty viraston toiminnan järjestämiselle.  
 
 
Esityksen vaikutukset 
 
Vaalan toimipaikan vuokrakustannukset ovat vuodessa 3 166,8 euroa. 
Lakkauttamisella ei olisi henkilöstövaikutuksia.    
 
Limingan toimipaikan vuokrat ovat vuodessa 12 161,16 euroa. Jos kaikkien neljän 
toimipaikan työntekijän työmatkat pidentyisivät nykyisestä 50 kilometriä, niin 
matkakompensaatiot olisivat kahden vuoden ajalta enintään 1 440 euroa. 
Toimipaikan lakkauttaminen koskisi neljää viraston työntekijää. Oulun 
päätoimipaikka on saamassa lisätilaa 1.1.2011. Kustannusarvio lisätilasta ei 
selvitystyön tässä vaiheessa ole tiedossa.  
 
Haukiputaan toimipaikan vuokrakustannukset ovat vuodessa 6 182,88 euroa. 
Toimitilan vuokrasopimus päättyy aikaisintaan vuoden 2012 lopussa. Työntekijöiden 
matkakulukompensaatiot olisivat enimmillään 2 088 euroa kahden vuoden ajalta. 
Kustannuksia Oulun toimipaikan lisätilasta ei ole tiedossa.  
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Taivalkosken toimitilan vuokrat ovat vuodessa 2 640,84 euroa.  Työmatkan 
pidentymisestä virkamiehelle maksettavat kustannukset olisivat enintään 3 120 euroa 
kahden vuoden ajalta. Virkamiehen siirtyminen Pudasjärvelle olisi mahdollista 
toimipaikan nykysiin toimitiloihin, eikä tästä aiheutuisi lisäkustannuksia.  
 
Muhoksen toimitilan vuokra on siellä toteutettavan uudistuksen jälkeen laskemassa 
siten, että toimitilan vuokrakustannukset ovat jatkossa 6 602,28 euroa vuodessa. 
Työmatkan pidentymisestä maksettavat matkakulukompensaatiot olisivat enintään 
2 800 euroa kahden vuoden ajalta. Kustannuksia Oulun toimipaikan lisätilasta ei ole 
tiedossa.  
 
Oulu, Kuusamo, Pudasjärvi esitetään säilytettäviksi toimipaikoiksi. 
Päätoimipaikan lisätiloista joudutaan maksemaan vuokraa mahdollisesti jo 
tammikuusta 2011 lähtien. Lakkautettavaksi esitettyjen toimitilojen 
toimitilakustannukset ovat vuositasolla noin 31 000 euroa.  
 
Työryhmän esitys 
 
Työryhmä esittää, että Oulun seudun ulosottoasiat keskitettäisiin jatkossa 
hoidettavaksi Oulun, Kuusamon ja Pudasjärven toimipaikkoihin. Työryhmä 
esittää luovuttavaksi Vaalan, Limingan, Haukiputaan, Taivalkosken ja 
Muhoksen toimipaikoista.  
 
Muutos koskisi toteutuessaan kymmentä virkaa ja lakkautettavia toimipaikkoja olisi 
viisi. Esityksen toteuttaminen edellyttää Oulun toimitila asian järjestymistä. 
Esityksen toteutuminen edellyttäisi yhdeksän henkilön siirtymistä päätoimipaikkaan.  
 
 

7.16 Pirkanmaan ulosottovirasto 

Toimipaikat 
 
 
Pirkanmaan ulosottovirastolla on 15 toimipaikkaa: Tampere, Nokia, Ikaalinen, 
Kangasala, Mänttä, Orivesi, Ruovesi, Valkeakoski, Akaa, Hämeenkyrö, Lempäälä, 
Parkano, Urjala, Virrat ja Ylöjärvi. Virastossa on yhteensä 110 virkaa.  
 
Viraston antaman lausunnon mukaan Virtain, Ylöjärven, Lempäälän ja 
Hämeenkyrön toimipaikat voidaan lakkauttaa. Virasto ei puolla Urjalan toimipaikan 
säilyttämistä, eikä Parkanon toimipaikan säilyttämiselle nähdä toiminnallisia 
perusteita. Virasto on kuitenkin esittänyt, että Parkanossa säilytettäsiin asiakkaiden 
vastaanottotila. Viraston lausunnon mukaan palveluita tulee jatkossa tarjota Akaan, 
Valkeakosken, Mäntän, Kangasalan, Ikaalisten, Nokian ja Tampereen 
toimipaikoissa. Tämän lisäksi virasto on esittänyt, että Orivedellä ja Ruovedellä 
säilytetään palvelupisteet. 
 
Virtain, Ylöjärven, Lempäälän ja Hämeenkyrön toimipaikoissa ei ole vakituista 
henkilökuntaa. Toimipaikkoihin on kirjattu asiakaskäyntejä seurantajaksolla 
keskimäärin alle kaksi viikossa. Työryhmä katsoo, että toimipaikoista voitaisiin 
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luopua viraston esittämillä perusteilla. Alueiden palveluntarve on vähäinen, eikä 
toimipaikoille ole tosiasiallista tarvetta.  
 
Urjalan toimipaikka on toiminut päivystysluonteisesti, eikä siellä ole vakituista 
henkilökuntaa. Urjalasta on matkaa Valkeakoskelle 39 kilometriä. Annetun 
lausunnon mukaan alueen julkiset kulkuyhteydet ovat huonot. Toimipaikassa 
kirjattiin asiakaskäyntejä seurantajaksolla keskimäärin alle kolme viikossa. Virasto 
on esittänyt toimipaikan lakkauttamista puoltavana seikkana tietoliikenneyhteyksien 
puuttumisen, eikä toimipaikan säilyttämisen ole katsottu olevan viraston toimintojen 
kannalta tarkoituksenmukaista. Työryhmä katsoo, että Urjalan toimipaikan 
säilyttämiselle ei ole toimipaikkaverkostokriteerien mukaisia perusteita ja esittää 
toimipaikasta luopumista.   
 
Parkanon toimipaikka on toiminut päivystysluonteisesti, eikä siellä ole vakituista 
henkilökuntaa. Parkanosta on matkaa Ikaalisiin 34 kilometriä ja siellä on kirjattu 
asiakaskäyntejä keskimäärin alle kaksi viikossa. Viraston lausunnossa on tuotu ilmi 
nykyisen toimitilan toimimattomuus ja esitetty siirtymistä uusiin tiloihin. 
Lausunnossa on myös tuotu esiin, etteivät palveluiden tarve ja 
tarkoituksenmukaisuussyyt puolla toimipaikan säilyttämistä.  Ikaalisten toimipaikan 
henkilöstö ja alueen vastuuvouti puoltavat toimipaikan säilyttämistä.  
 
Asiointimatka Ikaalisiin on lyhyt ja alueen palveluntarve on vähäinen. Työryhmän 
näkemyksen mukaan Parkanon toimipaikan säilyttämiselle ei ole perusteita.  
 
Akaan toimipaikka on ollut käytössä päivystysluonteisesti. 
Kihlakunnanulosottomies on päivystänyt toimipaikassa säännöllisesti useita kertoja 
viikossa. Asiakaskäyntejä toimipaikassa on ollut keskimäärin vajaa kymmenen 
viikossa. Akaalta on matkaa Valkeakoskelle 23 kilometriä. Virasto esittää 
toimipaikan säilyttämistä, koska toimipaikan kustannukset ovat vähäiset ja 
toimipaikka täydentää viraston toimipaikkaverkostoa, mikäli Urjalan toimipaikka 
lakkautettaisiin.  
 
Työryhmä katsoo, että päivystystoimipaikan säilyttäminen ei ole perusteltua, 
kun otetaan huomioon päivystystoimipaikan lyhyt etäisyys Valkeakosken 
toimipaikkaan.  
 
Oriveden ja Ruoveden toimipaikat ovat päivystystoimipaikkoja, joissa ei ole 
vakituista henkilökuntaa. Orivedeltä on matkaa Kangasalalle 34 kilometriä ja 
Ruovedeltä Mänttään 38 kilometriä. Asiakaskäyntejä kirjattiin seurantajaksolla 
Orivedellä keskimäärin alle 16 viikossa ja Ruovedellä alle 6 viikossa. 
Kihlakunnanulosottomiehet päivystävät Orivedellä säännöllisesti. 
 
Työryhmän näkemyksen mukaan sekä Oriveden ja Ruoveden toimipaikoista 
voitaisiin luopua. Työryhmä katsoo, että asiointimatkat varsinaiseen ulosoton 
toimipaikkaan ovat kohtuulliset ja toimipaikoista voidaan hoitaa Oriveden ja 
Ruoveden alueen palveluntarpeet.  
 
Kangasalan toimipaikka sijaitsee 20 kilometrin päässä Tampereelta  ja 
toimipaikkaan on sijoitettuna 11 virkaa. Nokian toimipaikka sijaitsee 16 kilometrin 
päässä Tampereen päätoimipaikasta. Nokialla työskentelee 21 henkilöä.  Nokia ja 
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Kangasala kuuluvat molemmat Tampereen seutukuntaan ja virasto on antamassaan 
lausunnossa esittänyt, että tulevaisuudessa näiden toimipaikkojen henkilöstä olisi 
sijoittuneena Tampereelle.  
 
Molemmat toimipaikat ovat kooltaan kohtuullisen suuria ja niiden asiakaskäynnit 
ovat myös runsaat, kun Nokialla asiakaskäynteja on ollut keskimäärin alle 42 
viikossa ja Kangasalalla keskimäärin alle 26 viikossa. Tampereen seutukunnan 
ulosottoasioiden keskittämisellä saavutettaisiin kuitenkin hyötyä viraston toimintojen 
järjestämiselle niin, että toimipaikkojen yhdistäminen päätoimipaikkaan olisi 
perusteltua.  
 
Henkilökunnan siirtäminen Tampereelle ei ole nykytilanteessa mahdollista 
päätoimipaikan tilanpuutteen vuoksi. Päätoimipaikan vuokrasopimus päättyy 
aikaisintaan vuoden 2019 lopussa. Työryhmä esittää viraston kannan mukaisesti, että 
Kangasalan ja Nokian toimipaikoista luovuttaisiin, kun päätoimipaikan 
toimitila-asiat tulevat tulevaisuudessa ajankohtaisiksi. 
 
Työryhmä esittää, että alueen ulosottoasiat hoidettaisiin jatkossa Tampereen, 
Valkeakosken, Ikaalisten ja Mäntän toimipaikoista. Esityksen mukaan Nokian ja 
Kangasalan toimipaikoissa säilyisivät kuitenkin ulosoton palvelut siihen saakka, 
kunnes Tampereen päätoimipaikasta saataisiin järjestettyä tilaa siirtyvälle 
henkilökunnalle. 
 
 
Esityksen vaikutukset 
 
Virtain, Ylöjärven, Lempäälän, Hämeenkyrön, Urjalan, Parkanon, Akaan, 
Oriveden ja Ruoveden toimipaikoissa ei ole vakituista henkilökuntaa. 
Toimipaikkojen vuokrakustannukset ovat vuodessa yhteensä 33 969,24 euroa.  
 
Nokian toimitilojen vuokrakustannukset ovat vuodessa 113 496 euroa. Toimipaikka 
sijaitsee niin lähellä päätoimipaikkaa, että työntekijöille ei tulisi maksettavaksi 
matkakompensaatioita työmatkan pidentymisestä. 
 
Kangasalan toimitilojen vuokrakustannukset ovat vuodessa 31 656 euroa. 
Toimipaikka sijaitsee niin lähellä päätoimipaikkaa, että työntekijöille ei tulisi 
maksettavaksi matkakompensaatioita työmatkan pidentymisestä. 
 
Nokian ja Kangasalan henkilökunnan siirtyminen päätoimipaikkaan vaatisi lisätilaa. 
Näiden toimipaikkojen henkilökunnan sijoittaminen Tampereelle, toimipaikan 
nykyisellä vuokratasolla (18.31 e/m2) lisäisi toimipaikan kustannuksia karkeasti 
arvioiden 170 300 euroa vuodessa. Kangasalan ja Nokian toimipaikkojen 
tilakustannukset ovat vuodessa yhteensä 145 152 euroa eli vähemmän, kuin 
henkilökunnan siirtymisen kustannukset olisivat.  
 
Esityksen laskennallisten kustannusvaikutusten voidaan arvioida olevan vähäinen. 
Edellä esitettyjen tilakustannusten perusteella se olisi 8 800 euroa vuodessa säästöä, 
kun otetaan huomioon vapautuvien toimitilojen vuokrat ja tarvittavan lisätilan 
vuokra. Toimitilavaihdoksen tullessa kyseeseen toimitilakustannusten voidaan 
arvioida olevan nykytasoa korkeammat.  
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Työryhmän esitys 
 
Työryhmä esittää, että ulosoton palvelut keskitettäisiin jatkossa Tampereen, 
Valkeakosken, Ikaalisten ja  Mäntän toimipaikkoihin.  Työryhmä näkemyksen 
mukaan Nokian, Kangasalan, Virtain, Ylöjärven, Lempäälän, Hämeenkyrön, 
Urjalan, Parkanon, Akaan, Oriveden ja Ruoveden toimipaikoista voitaisiin 
luopua. Nokian ja Kangasalan toimipaikoista ei ole kuitenkaan nykytilanteessa 
mahdollista luopua, koska päätoimipaikasta ei ole järjestettävissä tilaa siirtyvälle 
henkilökunnalle. Tilanpuutteet vuoksi palveluita tarjottaisiin myös jatkossa Nokialla 
ja Kangasalalla. 
 
Esityksellä ei ole henkilöstövaikutuksia, muutoin kuin Nokian ja Kangasalan 
toimipaikkojen osalta. Nokian ja Kangasalan toimipaikoissa on yhteensä 32 virkaa. 
Muissa toimipaikoissa, joista esitettään luovuttavaksi ei ole henkilökuntaa. 
 
Työryhmän näkemys eroaa viraston esittämästä kannasta säilyttää useita 
päivystystoimipaikkoja. Virasto on kannattanut viiden päivystoimipaikan 
lakkauttamista, kun päivystystoimipaikkoja on yhteensä yhdeksän.  
 
 

7.17 Pohjois-Karjalan ulosottovirasto 

Toimipaikat 
 
Pohjois-Karjalan ulosottovirastolla on kuusi toimipaikkaa: Juuka, Ilomantsi, Nurmes, 
Lieksa, Kitee ja Joensuu. Virastossa on yhteensä 44 virkaa.  
 
Virasto on antamassaan lausunnossa puoltanut kaikkien toimipaikkojen säilyttämistä. 
 
Juuan toimipaikka on toiminut päivystystoimipaikkana, eikä siellä ole vakituista 
henkilökuntaa. Päivystys on ollut toimipaikassa kerran viikossa. Juuasta on matkaa 
Nurmekseen 46 kilometriä ja asiakaskäyntejä kirjattiin seurantajaksolla keskimäärin 
alle kolme viikossa. Virasto on lausunnossaan esittänyt, että päivystystoimipaikka on 
tarpeellinen harvan toimipaikkaverkoston täydennyksenä velallisten tavoittamiseksi. 
Päivystystoimipaikka palvelee myös Kolin asiakkaita. Joensuusta Kolille (Kolin 
kylä) on matkaa 75 km, Lieksasta 90 km (talvella jäätietä pitkin 45 km) ja Juuasta 40 
km. Työryhmä katsoo, että päivystystoimipaikan säilyttäminen Juuassa ei ole 
tarpeen, kun huomioon otetaan alueen vähäinen palveluntarve. Toimipaikan 
väestöpohja on alhainen, kun Juuassa on 5 710 asukasta ja Kolin kylässä asukasluku 
on 250. 
 
Ilomantsin toimipaikassa työskentelee yksi kihlakunnanulosottomies. Viraston 
antaman lausunnon mukaan toimipaikan lakkauttaminen vaarantaisi ulosoton 
täytäntöönpanotehtävät. Ilomantsista on matkaa Joensuun päätoimipaikkaan 72 
kilometriä. Asiakaskäyntejä toimipaikassa kirjattiin seurantajaksolla keskimäärin alle 
13 viikossa. Vuonna 2009 sivutoimipaikassa on suoritettu 9 häätöä ja yhteensä 58 
ulosottoselvistystä. Tehdyistä selvityksistä 43 on ollut ns. suppeita 
ulosottoselvityksiä, jotka tehdään useimmiten puhelimitse.  
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Työryhmän näkemyksen mukaan alueen ulosottoasiat voitaisiin hoitaa Joensuusta, 
kun otetaan huomioon edellä esitetty selvitys alueen palveluntarpeesta.  Ilomantsissa 
hoidetaan jo nyt Ilomantsin alueen asioiden lisäksi Joensuun kaupunkiin kuuluvan 
Tuupovaaran asioita. Ilomantsista on matkaa Tuupovaaraan 36 kilometriä. 
Työryhmän näkemyksen mukaan toimipaikan yhdistämisellä Joensuuhun 
saavutettaisiin enemmän hyötyä viraston toiminnan järjestämiselle.  Työryhmä 
esitää luopumista Ilomantsin toimipaikasta. 
 
Lieksan toimipaikassa työskentelee kaksi kihlakunnanulosottomiestä ja yksi 
toimistotyöntekijä. Lieksasta on 58 kilometrin matka Nurmekseen. Toimipaikassa on 
ollut asiakaskäyntejä seurantajaksolla keskimäärin alle 16 viikossa. Työryhmän 
näkemyksen mukaan alueen ulosottoasiat voitaisiin jatkossa hoitaa Nurmeksesta ja 
palveluiden keskittämisellä saavutettaisiin hyötyä viraston toiminnan järjestämiselle. 
Työryhmä esittää, että Lieksan toimipaikasta luovuttaisiin.  
 
Kiteen toimipaikassa työskentelee kaksi kihlakunnanulosottomiestä ja yksi 
toimistotyöntekijä. Kiteeltä on matkaa Joensuuhun 68 kilometriä. Asiakaskäyntejä 
toimipaikassa oli seurantajaksolla keskimäärin alle 11 viikossa. Virasto on esittänyt 
toimipaikan säilyttämistä pitkäksi muodostuvien asioismisetäisyyksien vuoksi. 
Toimipaikan alueeseen kuuluvasta Kesälahden kunnasta muodostuisi Joensuuhun 
noin 92 kilometrin asioimismatka.  
 
Kesälahden kunnan asukasmäärä on 2 472 ja valtaosa toimialueen asukkaista asuu 
lähempänä Joensuuta. Työryhmän näkemyksen mukaan Kiteen toimipaikasta 
luopumisella saavutettaisiin toiminnallista hyötyä virastolle ja alueen palvelut 
voitaisiin hoitaa Joensuusta. Työryhmä esittää, että Kiteen toimipaikasta 
luovuttaisiin.  
 
Työryhmä esittää, että viraston ulosottoasiat hoidettaisiin jatkossa Joensuusta ja 
Nurmeksesta.  
 
 
Esityksen vaikutukset 
 
Juuan toimitilakustannukset ovat vuodessa 1 647 euroa. Päivystystoimipaikasta 
luopumisella ei olisi henkilöstövaikutuksia.  
 
Ilomantsin toimitilakustannukset ovat vuodessa 12 384,36 euroa. Työmatkan 
pidentymisestä maksettavat matkakompensaatiot olisivat kahden vuoden ajalta 
enintään  3 816 euroa.  
 
Lieksan toimitilakustannukset ovat 18 313,32 euroa vuodessa. Työmatkan 
pidentymisestä maksettavat matkakompensaatiot olisivat kahden vuoden ajalta 
enintään 7 272 euroa.  
 
Kiteen toimitilakustannukset ovat 35 179,20 euroa vuodessa. Työmatkan 
pidentymisestä maksettavat matkakompensaatiot olisivat kahden vuoden ajalta 
enintään 10 440 euroa. 
 
Lakkautettaviksi esitettyjen toimipaikkojen toimitilakustannukset ovat yhteensä 
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67 523,88 euroa vuodessa. Jos siirtyvien henkilöiden lisätilantarpeesta syntyvät 
kustannukset arvioidaan Joensuun päätoimipaikan tämän hetkisen vuokratason 
perusteella (17,7 e/m2), niin lisäkustannus olisi noin  37 000 euroa vuodessa. 
Esityksen kustannussäästön voitaisiin siten arvioida karkeasti olevan noin 30 500 
euroa vuodessa. Luonnollisesti kustannuksia tulisi lisäämään matkakulut.  
 
Edellä esitetyistä toimipaikoista luopuminen edellyttäsi toimitilajärjestelyjä Joensuun 
päätoimipaikassa ja Nurmeksessa. Siirtyviä työntekijöitä olisi Kiteeltä (3), 
Ilomantsista (1) ja Lieksasta (3). Viraston antaman selvityksen mukaan Nurmeksen 
toimitiloissa ei ole vapaita työpisteitä ja Joensuussa vapaita työpisteitä on ainoastaan 
kaksi. Joensuun toimitilojen ensimmäinen irtisanomispäivä on lokakuussa 2018.  
 
Viraston asiamäärien perusteella mitattuna virastossa on yksi toimistovirka ja 2-3 
kihlakunnanulosottomiehen virkaa yli mitoitusperusteiden. Tämä voidaan 
mahdollisesti ottaa huomioon arvioitaessa toimipaikkojen tilatarvetta.  
 
Työryhmä esittää, että Ilomantsin, Lieksan ja Kiteen toimipaikoista 
luovuttaisiin, kun siirtyvä henkilöstö voidaan sijoittaa Joensuun ja Nurmeksen 
toimitiloihin.   
 
 
Työryhmän esitys  
 
Työryhmä esittää, että alueen ulosottoasiat hoidettaisiin jatkossa Joensuun ja 
Nurmeksen toimipaikoista. Työryhmän näkemyksen mukaan Juuan, 
Ilomantsin, Lieksan ja Kiteen toimipaikoista voitaisiin luopua, kun siirtyvä 
henkilöstö saadaan sijoitettua Joensuun ja Nurmeksen toimipaikkoihin. Muutos 
koskisi seitsemää virkaa, kun lakkautettavia toimipaikkoja olisi neljä.  
 
 

7.18 Pohjois-Savon ulosottovirasto 

Toimipaikat  
 
Pohjois-Savon ulosottovirastolla on tällä hetkellä 18 toimipaikkaa ja virkoja niissä 
on yhteensä 66. Toimipaikat ovat: Kuopio, Varkaus, Iisalmi, Suonenjoki, Kiuruvesi, 
Nilsiä, Pielavesi, Vieremä, Juankoski, Kaavi, Sonkajärvi, Karttula, Keitele, 
Lapinlahti, Leppävirta, Siilinjärvi, Varpaisjärvi ja Rautavaara.  
 
Virasto on antamassaan lausunnossa esittänyt asteittaista toimipaikkaverkoston 
muutosta. Ensimmäisenä virasto esittää luovuttavaksi sellaisista toimipaikoista, 
joissa ei ole vakituista henkiökuntaa. Toisena toimipaikkaverkoston 
arviointiperusteena virasto esittää toimipaikan ja säilytettäväksi esitetyn toimipaikan 
välisen etäisyyden huomioimista. Tällä perusteella lakkautettava toimipaikka olisi 
Sonkajärven toimipaikka ja Pielaveden toimipaikka säilytettäisiin toistaiseksi.  
Kiuruveden, Suonenjoen ja Vieremän toimipaikoista luovuttaisiin henkilökunnan 
luonnollinen poistuma huomioiden vuoteen 2015 mennessä. Virasto haluaisi 
säilyttää Karttulan, Lapinlahden, Leppävirran, Nilsiän, Siilinjärven ja Sonkajärven 
toimipaikat päivystystoimipaikkoina  ainakin 31.12.2012 saakka  Edellä mainittujen 
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päivystyspaikkojen tarpeellisuuden arviointi tapahtuisi viraston esityksen mukaan 
vuosittain ja paikkakunnilta etsittäisiin satunnaisiin asiakastapaamisiin soveltuvia 
toimitiloja.  
 
Virasto toteaa lausunnossaan myös, että henkilöstön tulisi muutoksen toteuessa saada 
käyttöönsä sellaiset kannettavat tietokoneet, joissa toimisi Uljas-tietojärjestelmä. 
Henkilöstöä tulisi lisäksi kannustaa vapaaehtoisiin siirtymisiin säilytettäviksi 
päätettyihin toimipaikkoihin. 
 
Toistaiseksi säilytettäväksi esitettyjen toimipaikkojen osalta virasto on esittänyt 
seuraavaa tärkeysjärjestystä päätoimipaikka Kuopion jälkeen: Iisalmi, Varkaus, 
Suonenjoki (31.12.2012 saakka), Kaavi/Juankoski (enintään 31.12.2015 saakka), 
Kiuruvesi (31.12.2015 saakka),  Pielavesi toistaiseksi, Vieremä (30.6.2012 saakka). 
 
Päätoimipaikan nykyisissä tiloissa Kuopiossa on työtilat vielä kahdelle 
lisähenkilölle. Vuokranantaja on aloittamassa tiloissa saneerauksen, jonka vuoksi 
ulosottoviraston on muutettava tiloista mahdollisesti jo 1.1.2012 mennessä. Uusien 
toimitilojen kartoitus on meneillään. 
 
Karttulan toimipaikkaa virasto on esittänyt lakkautettavaksi. Ulosottovirasto ei voi 
valtion virastojen aukiolosta annetun lain mukaisesti huolehtia siitä, että viraston 
asiakaspalvelu- ja viranomaistehtävät voidaan hoitaa näiden tehtävien hoidon 
vaarantumatta. Myöskään palvelujen tarve, toimipaikkaverkoston kattavuus ja 
toiminnallinen tarkoituksenmukaisuus ei edellytä toimipaikan säilyttämistä. 
Toimipaikassa ei ole vakituista henkilöstöä. Tarkoituksenmukaista olisi säilyttää 
toimipaikka aluksi päivystystoimipaikkana. Työryhmä esittää toimipaikasta 
luopumista. Alueella ei ole riittävää palvelun tarvetta. 
 
Keiteleen toimipaikkaa virasto on esittänyt lakkautettavaksi. Ulosottovirasto ei voi 
valtion virastojen aukiolosta annetun lain mukaisesti huolehtia siitä, että viraston 
asiakaspalvelu- ja viranomaistehtävät voidaan hoitaa näiden tehtävien hoidon 
vaarantumatta. Myöskään palvelujen tarve, toimipaikkaverkoston kattavuus ja 
toiminnallinen tarkoituksenmukaisuus ei edellytä toimipaikan säilyttämistä. 
Toimipaikassa ei ole vakituista henkilöstöä. Toimipaikka ehdotetaan säilytettäväksi 
päivystystoimipaikkana. Työryhmä esittää toimipaikasta luopumista. Alueella ei 
ole riittävää palvelun tarvetta. 
 
Lapinlahden toimipaikkaa virasto on esittänyt lakkautettavaksi. Ulosottovirasto ei 
voi valtion virastojen aukiolosta annetun lain mukaisesti huolehtia siitä, että viraston 
asiakaspalvelu- ja viranomaistehtävät voidaan hoitaa näiden tehtävien hoidon 
vaarantumatta. Myöskään palvelujen tarve, toimipaikkaverkoston kattavuus ja 
toiminnallinen tarkoituksenmukaisuus ei edellytä toimipaikan säilyttämistä. 
Toimipaikassa ei ole vakituista henkilöstöä. Tarkoituksenmukaista olisi säilyttää 
toimipaikka aluksi päivystystoimipaikkana. Työryhmä esittää toimipaikasta 
luopumista. Alueella ei ole riittävää palvelun tarvetta. 
 
Leppävirran toimipaikkaa virasto on esittänyt lakkautettavaksi. Ulosottovirasto ei 
voi valtion virastojen aukiolosta annetun lain mukaisesti huolehtia siitä, että viraston 
asiakaspalvelu- ja viranomaistehtävät voidaan hoitaa näiden tehtävien hoidon 
vaarantumatta. Myöskään palvelujen tarve, toimipaikkaverkoston kattavuus ja 
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toiminnallinen tarkoituksenmukaisuus ei edellytä toimipaikan säilyttämistä. 
Toimipaikassa ei ole vakituista henkilöstöä. Tarkoituksenmukaista olisi säilyttää 
toimipaikka aluksi päivystystoimipaikkana. Työryhmä esittää toimipaikasta 
luopumista. Alueella ei ole riittävää palvelun tarvetta. 
 
Rautavaaran toimipaikkaa virasto on esittänyt lakkautettavaksi. Ulosottovirasto ei 
voi valtion virastojen aukiolosta annetun lain mukaisesti huolehtia siitä, että viraston 
asiakaspalvelu- ja viranomaistehtävät voidaan hoitaa näiden tehtävien hoidon 
vaarantumatta. Myöskään palvelujen tarve, toimipaikkaverkoston kattavuus ja 
toiminnallinen tarkoituksenmukaisuus ei edellytä toimipaikan säilyttämistä. 
Toimipaikassa ei ole vakituista henkilöstöä. Viraston antaman lausunnon mukaan 
toimipaikka olisi tarkoituksenmukaista säilyttää aluksi päivystystoimipaikkana. 
Työryhmä esittää toimipaikasta luopumista. Alueella ei ole riittävää palvelun 
tarvetta. 
 
Siilinjärven toimipaikkaa virasto on esittänyt lakkautettavaksi. Ulosottovirasto ei 
voi valtion virastojen aukiolosta annetun lain mukaisesti huolehtia siitä, että viraston 
asiakaspalvelu- ja viranomaistehtävät voidaan hoitaa näiden tehtävien hoidon 
vaarantumatta. Myöskään palvelujen tarve, toimipaikkaverkoston kattavuus ja 
toiminnallinen tarkoituksenmukaisuus ei edellytä toimipaikan säilyttämistä. 
Toimipaikassa ei ole vakituista henkilöstöä. Tarkoituksenmukaista olisi säilyttää 
toimipaikka aluksi päivystystoimipaikkana. Työryhmä esittää toimipaikasta 
luopumista. Alueella ei ole riittävää palvelun tarvetta. 
 
Varpaisjärven toimipaikkaa virasto on esittänyt lakkautettavaksi. Ulosottovirasto ei 
voi valtion virastojen aukiolosta annetun mukaisesti huolehtia siitä, että viraston 
asiakaspalvelu- ja viranomaistehtävät voidaan hoitaa näiden tehtävien hoidon 
vaarantumatta. Myöskään palvelujen tarve, toimipaikkaverkoston kattavuus ja 
toiminnallinen tarkoituksenmukaisuus ei edellytä toimipaikan säilyttämistä. 
Toimipaikassa ei ole vakituista henkilöstöä. Työryhmä esittää toimipaikasta 
luopumista. Alueella ei ole riittävää palvelun tarvetta. 
 
Suonenjoen toimipaikkaa virasto on ehdottanut säilytettäväksi toimipaikkana niin 
kauan, kun siellä työskentelevät osa-aikaiset kihlakunnanulosottomiehet ovat 
virasssa eli arviolta vuoden 2012 loppuun. Ehdotusta on perusteltu asiakaskäyntien 
määrällä ja etäisyyksillä. Tämän jälkeen Suonenjoki on 
tarkoituksenmukaisuusperustein ehdotettu säilytettäväksi päivystystoimipaikkana, 
koska viraston asiakaspalvelu- ja viranomaistehtäviä ei voida enää hoitaa valtion 
virastojen aukiolosta annetun lain mukaisesti. Asiakaskäyntejä on seurantajaksolla 
ollut alle yhdeksän viikossa. Etäisyys päätoimipaikkaan on 52 kilometriä ja 
Varkauteen 65 kilometriä. Työryhmä esittää toimipaikasta luopumista. 
Palveluiden tarve alueella on alhainen. Toimipaikka ei kokonsa  puolesta täytä 
toimipaikoille asetettuja kriteereitä. 
 
Kiuruveden osalta ulosottovirasto esittää, että Kiuruveden (ja Vieremän) 
toimipaikan järjestelyt toteutetaan siten, että Kiuruvedellä toimivan 
kihlakunnanulosottomiehen jäädessä eläkkeelle (arviolta 2011), Vieremän 
kihlakunnanulosottomiehen virkapaikaksi tulee Kiuruvesi siihen asti, kun 
Kiuruvedellä on toimistovirkailija (arviolta 2015). Kiuruvedelle on sijoitettuna yksi 
toimiston virka. Tämän jälkeen toimipaikka tulisi viraston lausunnon mukaan 
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muuttaa päivystystoimipaikaksi. Asiakaskäyntejä on seurantajaksolla ollut noin 
kaksistoista viikossa. Työryhmä esittää toimipaikasta luopumista. Palveluiden 
tarve alueella on alhainen. Toimipaikka ei kokonsa puolesta täytä toimipaikoille 
asetettuja kriteereitä. 
  
Vieremän toimipaikan virasto on ehdottanut lakkautettavaksi viipymättä,  kuitenkin 
niin, että toimipaikka säilytettäisiin päivystyspaikkana siihen saakka, kunnes 
toimipaikan ainoan viranhaltijan virkapaikaksi määrätään Kiuruvesi. Virasto ei 
kykene huolehtimaan siitä, että viraston asiakaspalvelu- ja viranomaistehtävät 
voidaan hoitaa valtion virastojen aukiolosta annetun lain mukaisesti. Vieremän 
lakkauttaminen on ehdotuksessa kytketty Kiuruveden toimipaikkaa koskeviin 
järjestelyihin. Etäisyys Iisalmeen on 26 kilometriä. Työryhmä esittää 
toimipaikasta luopumista. Alueella ei ole riittävää palvelun tarvetta toimipaikan 
säilyttämiseksi eikä se kokonsa puolesta täytä toimipaikoille asetettuja kriteereitä.  
 
Nilsiän toimipaikka tulisi viraston antaman lausunnon mukaan lakkauttaa  
viipymättä, mutta säilyttää kuitenkin jatkossa päivystyspaikkana. Virasto ei kykene 
huolehtimaan siitä, että viraston asiakaspalvelu- ja viranomaistehtävät voidaan hoitaa 
valtion virastojen aukiolosta annetun lain mukaisesti. Viraston näkemyksen mukaan 
Koillis-Savon toimipaikkojen Juankosken, Kaavin ja Nilsiän toiminnot tulisi 
keskittää joko Juankoskelle tai Kaaville. Toimipaikassa on yksi 
kihlakunnanulosottomies. Asiakaskäyntejä on seurantajaksolla ollut alle neljä 
viikossa. Etäisyys päätoimipaikkaan on 56 kilometriä. Työryhmä esittää 
toimipaikasta luopumista. Palveluiden tarve alueella on alhainen eikä toimipaikka 
kokonsa puolesta täytä toimipaikoille asetettuja kriteereitä. 
 
Juankosken tai Kaavin toimipaikka tulisi viraston antaman lausunnon mukaan 
säilyttää. Viraston näkemyksen mukaan Koillis-Savon toimipaikkojen Juankosken, 
Kaavin ja Nilsiän toiminnot tulisi keskittää joko Juankoskelle tai Kaaville. 
Palveluiden tarve, toimipaikkaverkoston kattavuus ja toiminnallinen 
tarkoituksenmukaisuus tukee yhden toimipaikan säilyttämistä Koillis-Savossa. 
Juankoskella on yksi toimistohenkilö ja Kaavilla kaksi kihlakunnanulosottomiestä. 
Seurantajaksolla Juankoskella on käynyt noin kaksi asiakasta viikossa, Kaavilla viisi 
asiakasta viikossa. Etäisyys päätoimipaikkaan Juankoskelta on 60 kilometriä ja 
Kaavilta 57 kilometriä. Työryhmä esittää luopumista molemmista toimipaikoista. 
Ulosoton palveluiden tarve alueella on alhainen. Lisäksi toimipaikkojen 
henkilömäärä jäisi alhaiseksi myös yhdistettynä. 
 
Pielaveden toimipaikka tulisi viraston antaman lausunnoon mukaan säilyttää 
toistaiseksi. Virasto on perustellut toimipaikan säilyttämistä viranhaltijan 
työmatkoihin liittyvillä kohtuusnäkökohdilla. Palvelujen tarpeen ja toiminnallisen 
tarkoituksenmukaisuuden virasto on todennut tukevan huonosti Pielaveden 
toimipaikan säilyttämistä. Virasto ei kykene huolehtimaan siitä, että viraston 
asiakaspalvelu- ja viranomaistehtävät voidaan hoitaa valtion virastojen aukiolosta 
annetun lain mukaisesti, joten se tulisi viraston mukaan muuttaa 
päivystystoimipaikaksi. Seurantajaksolla toimipisteessä on käynyt keskimäärin neljä 
asiakasta viikossa. Etäisyys Pielavedeltä Iisalmeen on 54 kilometriä. Työryhmä 
esittää toimipaikasta luopumista. Alueella ei ole riittävää palvelun tarvetta 
toimipaikan säilyttämiseksi eikä se kokonsa puolesta täytä toimipaikoille asetettuja 
kriteereitä. 
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Sonkajärven toimipaikan virasto on ehdottanut lakkautettavaksi 31.12.2012 asti 
kestävällä siirtymäajalla. Siirtymäajan jälkeen toimipaikka tulisi viraston antaman 
lausunnon mukaan säilyttää päivystystoimipaikkana. Ulosottovirasto ei kykene 
huolehtimaan siitä, että viraston asiakaspalvelu- ja viranomaistehtävät voidaan 
Sonkajärvellä hoitaa valtion virastojen aukiolosta annetun lain mukaisesti. Myöskään 
palvelujen tarve, toimipaikkaverkoston kattavuus ja toiminnallinen 
tarkoituksenmukaisuus ei edellytä Sonkajärven säilyttämistä toimipaikkana. 
Toimipaikassa on yksi kihlakunnanulosottomies. Työryhmä esittää toimipaikasta 
luopumista. Alueella ei ole riittävää palvelun tarvetta toimipaikan säilyttämiseksi 
eikä se kokonsa puolesta täytä toimipaikoille asetettuja kriteereitä. 
 
Iisalmen toimipaikan säilyttämistä virasto perustelee palveluiden tarpeella, 
toimipaikkaverkoston kattavuudella, palveluiden saatavuudella ja henkilöstön 
erikoisosaamisen turvaamisella (realisointi- ja perinnän tukipalvelut). Iisalmen 
toimipaikkaan on sijoitettavissa lisää kolme henkilöä. Asiakaskäyntejä on 
seurantajaksolla ollut keskimäärin 31 viikossa. Etäisyys päätoimipaikkaan on 86 
kilometriä. Työryhmä esittää toimipaikan säilyttämistä. Palvelun tarve alueella on 
riittävä. Toimipaikka turvaa palveluiden saatavuuden viraston alueen pohjoisosissa. 
Lisäksi toimipaikan koko on riittävä viraston toimintojen  järjestämisen kannalta. 
Koska Iisalmeen tulisi ehdotuksen mukaan henkilöstöä muista toimipisteistä, tulee 
selvittää mahdollisuus tarvittaessa hankkia lisätoimitiloja Iisalmesta. 
 
 
Varkauden toimipaikan säilyttämistä virasto perustelee palveluiden tarpeella, 
toimipaikkaverkoston kattavuudella, palveluiden saatavuudella ja henkilöstön 
erikoisosaamisen turvaamisella (realisointi- ja perinnän tukipalvelut).     Nykytiloissa 
on työtilat vielä kahdelle henkilölle. Toimipaikassa on  kymmenen virkaa. 
Asiakaskäyntejä seurantajaksolla on ollut noin 22 viikossa. Etäisyys 
päätoimipaikkaan on 74 kilometriä. Työryhmä esittää toimipaikan säilyttämistä. 
Palvelun tarve alueella on riittävä. Toimipaikka turvaa ulosoton palveluiden 
saatavuuden viraston toimialueen eteläosassa. Lisäksi toimipaikan koko on riittävä 
viraston toimintojen  järjestämisen kannalta. 
 
 
Työryhmän näkemyksen mukaan Pohjois-Savon ulosottoviraston toimipaikat 
tulisi tulevaisuudessa sijaita Kuopiossa, Varkaudessa ja Iisalmessa.  
 
 
Esityksen vaikutukset 
 
Suonenjoen toimipaikan toimitilakustannukset ovat vuodessa 13 602,96 euroa. Jos 
kolmen viranhaltijan päivittäinen työmatka Kuopioon pitenee 120 kilometrillä 
päivässä, on työmatkakustannusten kompensaatio vuodessa yhteensä 4 176 euroa. 
 
Kiuruveden toimipaikan toimitilakustannukset ovat vuodessa 7 152,96 euroa. Jos 
kahden viranhaltijan päivittäinen työmatka Iisalmeen pitenee 80 kilometrillä 
päivässä, on työmatkakustannusten kompensaatio vuodessa yhteensä 1 392 euroa. 
 
Nilsiän toimipaikan toimitilakustannukset ovat vuodessa 4 687,23 euroa. Jos 
viranhaltijan päivittäinen työmatka Kuopioon pitenee 120 kilometrillä päivässä, on 
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työmatkakustannusten kompensaatio vuodessa yhteensä 1 392 euroa. 
 
Pielaveden toimipaikan toimitilakustannukset ovat vuodessa 3 856,08 euroa. Jos 
viranhaltijan päivittäinen työmatka Iisalmeen pitenee 110 kilometrillä päivässä, on 
työmatkakustannusten kompensaatio vuodessa yhteensä 1212 euroa. 
 
Vieremän toimipaikan toimitilakustannukset ovat vuodessa 2 844 euroa. Jos 
viranhaltijan päivittäinen työmatka Iisalmeen pitenee 60 kilometrillä päivässä, on 
työmatkakustannusten kompensaatio vuodessa yhteensä 348 euroa. 
 
Juankosken toimipaikan toimitilakustannukset ovat vuodessa 7 713,48 euroa. Jos 
viranhaltijan päivittäinen työmatka Iisalmeen pitenee 120 kilometrillä päivässä, on 
työmatkakustannusten kompensaatio vuodessa yhteensä 1 392 euroa. 
 
Kaavin toimipaikan toimitilakustannukset ovat vuodessa 5 783,76 euroa. Jos kahden 
viranhaltijan päivittäinen työmatka Kuopioon pitenee 120 kilometrillä päivässä, on 
työmatkakustannusten kompensaatio vuodessa yhteensä 2 784 euroa. 
 
Sonkajärven toimipaikan toimitilakustannukset ovat vuodessa 1 150,56 euroa. Jos 
viranhaltijan päivittäinen työmatka Iisalmeen pitenee 50 kilometrillä päivässä, on 
työmatkakustannusten kompensaatio vuodessa yhteensä 180 euroa. 
 
Karttulan toimipaikan toimitilakustannukset ovat vuodessa 840 euroa. 
 
Keiteleen toimipaikan toimitilakustannukset ovat vuodessa 1 683 euroa. 
 
Lapinlahden toimipaikan toimitilakustannukset ovat vuodessa 2 920,44 euroa. 
 
Leppävirran toimipaikan toimitilakustannukset ovat vuodessa 1 498,56 euroa 
 
Rautavaaran toimipaikan toimitilakustannukset ovat vuodessa 413,16 euroa 
 
Siilinjärven toimipaikan toimitilakustannukset ovat vuodessa 3 103,56 euroa 
 
Varpaisjärven toimipaikan toimitilakustannukset ovat vuodessa 1 206,00 euroa. 
 
Luovuttaviksi ehdotettujen toimitilojen vuosittaiset kustannukset ovat noin 58 500 
euroa. Enintään kahden vuoden ajalta maksettavat matkakompensaatiot ovat arviolta 
noin 14 000 euroa vuodessa. Arvioitaessa muutoksen kokonaiskustannusvaikutuksia 
huomioon tulee edellä esitettyjen lisäksi ottaa toimitusmatkojen pidentymisestä 
aiheutuvien matkakustannusten kasvu. 
 
 
Työryhmän esitys  
 
Työryhmä esittää Pohjois-Savon ulosottovirastojen toimintojen keskittämistä 
Kuopion, Varkauden ja Iisalmen toimipaikkoihin. 
 
Ehdotus merkitsisi luopumista 15 toimipaikasta, jotka ovat Suonenjoen, 
Kiuruveden, Nilsiän, Pielaveden, Vieremän, Juankosken, Kaavin, Sonkajärven, 
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Karttulan, Keiteleen, Lapinlahden, Leppävirran, Rautavaaran, Siilinjärven ja 
Varpaisjärven sivutoimipaikat. Henkilöstön osalta esitetty johtaisi kymmenen 
viran siirtoon.  
 
 

7.19 Päijät-Hämeen ulosottovirasto 

Toimipaikat  
 
Päijät-Hämeen ulosottovirastolla on tällä hetkellä viisi toimipaikkaa ja virkoja on 
yhteensä 54. Toimipaikat ovat: Lahti, Heinola, Orimattila, Kärkölä ja Asikkala. 
 
Virasto on antamassaan lausunnossa esittänyt luopumista Asikkalan, Orimattilan ja 
Kärkölän toimipaikasta. Johtava kihlakunnanvouti on esittänyt Heinolan toimipaikan 
säilyttämistä Lahden päätoimipaikan rinnalla. Muut johtoryhmän jäsenet ovat 
esittäneet Heinolan toimipaikasta luopumista. Koko viraston henkilökunta on tilojen 
puolesta keskitettävissä Lahden päätoimipaikkaan. 
 
Asikkalan toimipaikasta luopumista virasto on perustellut sillä, että tilan ovat olleet 
käyttämättä yli vuoden. Tilat on irtisanottu. Työryhmä esittää toimipaikasta 
luopumista. Alueella ei ole kiinteän toimipaikan tarvetta. 
 
Orimattilan toimipaikasta luopumista virasto on perustellut lyhyellä etäisyydellä 
Lahteen. Toimipaikassa on kaksi ulosottomiestä, joista toinen on antanut 
suostumuksensa virkapaikan siirtoon. Seurantajaksolla toimipaikassa on käynyt noin 
13 asiakasta viikossa. Etäisyys päätoimipaikkaan on 23 kilometriä Työryhmä 
esittää toimipaikasta luopumista. Alueella ei ole riittävää palvelujen tarvetta 
kiinteän toimipaikan säilyttämiseksi. Lisäksi toimipaikan pieni koko ja lyhyt etäisyys 
päätoimipaikkaan puoltavat toimipaikasta luopumista. 
 
Kärkölän päivystystoimipaikasta porrastettua luopumista virasto on perustellut 
yhtenä päivänä viikossa tapahtuvalla päivystyksellä. Porrastettua luopumista on 
perusteltu Kärköläläisen virkamiehen eläkötymisellä syksyllä 2011. Seurantajaksolla 
asiakaskäyntejä on ollut yksi asiakas viikossa. Etäisyys päätoimipaikkaan on 29 
kilometriä. Työryhmä esittää toimipaikasta luopumista. Toimipaikan koko, 
luonne pävystystoimipaikkana ja etäisyys päätoimipaikkaan puoltavat toimipaikasta 
luopumista. 
 
Heinolan toimipaikan osalta johtava kihlakunnanvouti on esittänyt toimipaikan 
säilyttämistä Lahden päätoimipaikan rinnalla. Muut johtoryhmän jäsenet ovat 
esittäneet Heinolan toimipaikasta luopumista ja perustelleet sitä valmiilla tiloilla, 
sekä töiden järjestämisen ja postinkulun helpottumisella. Toimipisteen henkilömäärä 
on kuusi virkamiestä, joista kolme on ulosottomiehiä ja kolme 
toimistohenkilökuntaa. Toimipaikassa on seurantajaksolla ollut noin 12 
asiakaskäyntiä viikossa. Etäisyys päätoimipaikkaan on 38 kilometriä. Poliisi, 
verohallinto ja työvoimatoimisto säilyttävät toistaiseksi toimipisteensä Heinolassa. 
Käräjäoikeuden toimitilat ovat ilmeisesti ulosoton käytössä vuoteen 2014. 
Työryhmä esittää toimipaikasta luopumista.  Toimipaikan henkilöstömäärän 
voidaan katsoa olevan riittävä toimipaikan toimintojen turvaamisen kannalta. Alueen 
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palveluntarve ei kuitenkaan ole sillä tasolla, että toimipaikan säilyttäminen olisi 
perusteltua varsinkin kun huomioidaan työn jakamiseen ja järjestämiseen 
toimipaikkojen välillä, sekä työnjohtoon liittyvät seikat. Myös alueen 
asiointietäisyydet säilyvät pääosin kohtuullisina, vaikka välimatkat alueen 
kauimmaisista pisteistä ylittävätkin 80 kilometriä. Lisäksi luopumista puoltaa 
voimakkaasti taloudelliset seikat ja se tosiasia, että henkilöstö on sijoitettavissa 
päätoimipaikan tiloihin. 
 
Työryhmän näkemyksen mukaan Päijät-Hämeen ulosottoviraston toiminnot tulisi 
keskittää Lahden päätoimipaikkaan.  
 
 
Esityksen vaikutukset 
 
Heinolan toimipaikan vuokrakustannukset ovat vuodessa 32 965,92 euroa. Jos 
kuuden viranhaltijan päivittäinen työmatka Lahteen pitenee 80 kilometrillä päivässä, 
on työmatkakustannusten kompensaatio vuodessa yhteensä 4 176 euroa. 
 
Orimattilan toimipaikan vuokrakustannukset ovat vuodessa 13 644 euroa. Jos kahden 
viranhaltijan päivittäinen työmatka Lahteen pitenee 50 kilometrillä päivässä, on 
työmatkakustannusten kompensaatio vuodessa yhteensä 360 euroa. 
 
Kärkölän toimipaikan vuokrakustannukset ovat vuodessa 528 euroa. 
 
Asikkalan toimipaikan vuokrakustannukset ovat vuodessa 1 200 euroa. 
 
Luovuttaviksi ehdotettujen toimitilojen vuosittaiset vuokrakustannukset ovat noin 
48 300 euroa. Enintään kahden vuoden ajalta maksettavat matkakompensaatiot ovat 
karkeasti arvioiden 4 500 euroa vuodessa. Arvioitaessa muutoksen 
kokonaiskustannusvaikutuksia huomioon tulee edellä esitettyjen lisäksi ottaa 
toimitusmatkojen pidentymisestä aiheutuvien matkakustannusten kasvu. 
 
 
Työryhmän esitys  
 
Työryhmä esittää Päijät-Hämeen ulosottoviraston toimintojen keskittämistä 
Lahden päätoimipaikkaan. 
 
Esitys merkitsisi luopumista neljästä toimipaikasta, jotka ovat Heinolan, 
Orimattilan Kärkölän sekä Asikkalan sivutoimipaikat. Henkilöstön osalta 
esitetty johtaisi 8 viran siirtoon.  
 
 

7.20 Raahen seudun ulosottovirasto 

Toimipaikat  
 
Raahen seudun ulosottovirastolla on yhdeksän toimipaikkaa: Raahe, Haapajärvi, 
Ylivieska, Oulainen, Siikalatva, Kalajoki, Nivala, Haapavesi ja Pyhäjärvi. Virastossa 
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on 29 virkaa. 
 
Viraston esityksen mukaan piirissä tulisi olla ainakin kolme toimipaikkaa: Raahe, 
Ylivieska ja Haapajärvi. Toimipaikkaverkoston muutos tulisi lausunnon mukaan olla 
porrasteinen ja toimipaikkojen lakkautuksessa tulisi olla siirtymäaika.  
 
Pyhäjärven, Haapaveden ja Nivalan toimipaikat ovat päivystyskäytössä ja niissä 
on käyty sopimuksen mukaan. Seurantajaksolla toimipaikkojen asiakaskäyntien 
keskiarvo on ollut enintään kolme asiakaskäyntiä viikossa. Viraston lausunnon 
mukaan Pyhäjärven, Haapaveden ja Nivalan toimipaikat voidaan lakkauttaa ilman 
siirtymäaikaa, koska sivutoimipaikat eivät ole tarpeellisia piirin toiminnan kannalta.  
 
Työryhmän näkemyksen mukaan päivystystoimipaikoista voitaisiin luopua. 
Asiakaskäynnit ovat vähäisiä ja etäisyydet muihin toimipaikkoihin ovat kohtuulliset. 
Alueen palveluntarve on vähäinen. Nivalasta on Haapajärvelle 30 kilometriä, 
Haapavedeltä Ylivieskaan 46 kilometriä ja Pyhäjärveltä Haapajärvelle 37 kilometriä.  
 
Kalajoen toimipaikassa työskentelee yksi kihlakunnanulosottomies. Asiakaskäyntejä 
toimipaikassa on ollut seurantajaksolla keskimäärin alle seitsemän viikossa. 
Kalajoelta on matkaa Ylivieskaan 41 kilometriä. Virasto on perustellut toimipaikan 
säilyttämistä sillä, että toimialueelta olisi pitkä asiointietäisyys muihin 
toimipaikkoihin.  
 
Kalajoen toimipaikka on ns. yhden miehen toimipaikkana sellainen, jonka 
säilyttämistä ei puolleta työturvallisuussyiden ja viraston toiminnan järjestämiseen 
liittyvien seikkojen vuoksi. Näitä seikkoja voidaan pitää painavampana kuin 
pidentyvää asioimisetäisyyttä. Palveluntarve on toimipaikan alueella vähäinen ja 
asioimismatka ulosoton toimipaikkaan on kohtuullinen. 
 
Siikalatvan toimipaikassa työskentelee yksi kihlakunnanulosottomies ja yksi 
toimistohenkilö. Etäisyys Raaheen on 70 kilometriä ja Ylivieskaan 107 kilometriä. 
Virasto on perustellut toimipaikan säilyttämistä pitkäksi muodostuvalla 
asioimisetäisyydellä, olemassa olevilla hyvillä toimitiloilla ja huonoilla 
kulkuyhteyksillä. 
 
Toimipaikka on henkilömäärältään pieni ja viraston toiminnan järjestämisen kannalta 
virkarakenteltaan epäedullinen. Palveluntarve on alueella vähäinen ja seuranta-
ajanjaksolla asiakaskäyntejä on ollut toimipaikassa keskimäärin alle neljä viikossa. 
Vaikka asioimisetäisyys muodostuisi lakkauttamisen johdosta pidemmäksi 
(Pyhännältä Raaheen 88 km), niin ulosoton palveluiden ei voida katsoa alueella 
heikkenevän, koska toimipaikan yhdistymisestä on muita myös suoraan uloston 
palveluihin vaikuttavia etuja, kuten sijaisuuksien järjestäminen virastossa. Työryhmä 
esittää, että Siikalatvan toimipaikasta luovuttaisiin.     
 
Oulaisten toimipaikasta on matkaa Ylivieskaan 30 kilometriä. Toimipaikassa 
työskentelee vuoden 2011 alusta lähtien yksi kihlakunnanulosottomies. Virasto 
esittää toimipaikan säilyttämistä toistaiseksi. Toimipaikan tullessa lakkautetuksi, sen 
tulisi viraston mukaan toteutua vasta virkamiehen eläköitymisen yhteydessä. 
 
Toimipaikan etäisyys Ylivieskan toimipaikkaan on vähäinen, eikä yhden 
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virkamiehen toimipaikan säilyttämiselle ole arviointikrteerien mukaisia perusteita. 
Asiakaskäyntejä toimipaikassa on ollut seurantajaksolla keskimäärin alle yhdeksän 
viikossa. Työryhmä esittää, että Oulaisten toimipaikasta luovuttaisiin ja katsoo, 
että toimialueen ulosottoasiat voitaisiin hoitaa Ylivieskasta.  
 
Haapajärven toimipaikassa työskentelee kolme kihlakunnanulosottomiestä ja neljä 
toimistohenkilöä. Haapajärveltä on Ylivieskaan 56 kilometriä. Toimipaikan 
toimialueeseen kuuluu myös Pyhäjärvi, josta on matkaa Ylivieskaan 110 kilometriä. 
Seurantajaksolla toimipaikassa oli asiakaskäyntejä keskimäärin alle kymmenen 
viikossa.  
 
Työryhmän näkemyksen mukaan viraston toiminnan järjestämisellä saavutettaisiin 
hyötyä, jos Haapajärven toimialueen asioiden hoito voitaisiin keskittää Ylivieskaan. 
Keksittämisellä voitaisiin esimerkiksi selkeyttää perinnän tuen organisoimista 
virastossa.  Työryhmä esittää, että Haapajärven toimipaikasta luovuttaisiin.     
 
Työryhmä esittää, että Raahen ja Ylivieskan toimipaikat säilytettäisiin ja alueen 
ulosottoasiat hoidettaisiin jatkossa näistä toimipaikoista. Toimipaikat vastaavat 
alueen palveluntarvetta ja ovat sijoittuneena viraston alueen keskeisimmille 
paikoille. Alueen väestö vähenee kaikissa kunnissa, paitsi Ylivieskassa.  
Esityksen vaikutukset 
 
Pyhäjärven, Haapaveden ja Nivalan toimipaikkojen lakkauttamisella ei olisi 
henkilöstövaikutuksia. Työryhmä esittää toimipaikoista luopumista viraston kannan 
mukaisesti. Ainoastaan Nivalassa toimitilasta maksetaan vuokraa. Toimitilan vuokra 
on 300 euroa vuodessa. Päivystystoimipaikkojen lakkautuksella saattaisi olla 
vähäinen vaikutus matkakuluihin.  
 
Kalajoen toimitilojen vuosittaiset vuokrakulut ovat 4 617,12 euroa. Ylivieskan 
toimipaikasta vapautuu lisätilaa ulosoton käyttöön kesällä 2011 ja toimipaikassa on 
tilavaraus myös siirtyvälle henkilökunnalle. Virasto on esittänyt virkamiehen 
eläköitymiseen perustuvaa siirtymäaikaa, kun toimipaikassa työskentelevä virkamies 
on 61-vuotias. Toimipaikan lakkauttamisesta maksettavat matkakompensaatiot 
olisivat kahden vuoden ajalta enimmillään 1 752 euroa, kun esimerkiksi kahden 
vuoden mittaisen siirtymäajan kustannukset olisivat matkakompensaatioiden lisäksi 
9 234,24 euroa nykyisellä vuokratasolla. Vuokranmaksu Ylivieskan lisätiloista alkaa, 
kun tilat on otettu käyttöön. Työryhmä esittää, että toimipaikasta luovuttaisiin 
kustannussyistä ilman siirtymäaikaa. 
 
Siikalatvan toimipaikan vuokrakulut ovat 5 936,64 euroa vuodessa. Toimitila on 
irtisanottavissa aikaisintaan 30.9.2014. Virasto on esittänyt eläköitymiseen 
perustuvaa siirtymäaikaa toimipaikan lakkauttamiselle. Toisella virkamiehellä on ns. 
yleiseen eläkeikään noin kymmenen vuotta ja toisella kolme vuotta. Virkamiesten 
siirtyminen olisi mahdollista Raahen olemassaoleviin toimitiloihin ilman 
lisäkustannuksia. Työmatkakompensaatioiden kustannukset olisivat enimmillään 
6 960 euroa kahden vuoden ajalta.   
 
Siikalatvan toimitilojen vuokrasopimus on irtisanottavissa aikaisintaan 30.9.2014 ja 
ja toimitilojen vuokranmaksu päättyisi kuuden kuukauden irtisanomisajan jälkeen. 
Työryhmä esittää, että toimipaikasta luovuttaisiin ilman siirtymäaikaa.  
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Oulaisten toimipaikan vuokrakustannukset ovat 8 555,76 euroa vuodessa. Virasto 
on esittänyt eläköitymiseen perustuvaa siirtymäaikaa, mikäli toimipaikka 
päätettäisiin lakkauttaa. Virkamiehen yleiseen eläkeikään on aikaa noin kymmenen 
vuotta.  
 
Virkamiehelle maksettavien matkakompensaatioiden suuruus olisi kahden vuoden 
ajalta enimmillään 696 euroa. Ylivieskan toimitiloissa on tilavaraus siirtyvälle 
henkilökunnalle ja uudet toimitilat otetaan käyttöön kesällä 2011. Työryhmä esittää, 
että Oulaisten toimipaikasta luovuttaisiin ilman siirtymäaikaa. 
 
Haapajärven toimitilakustannukset ovat  29 172,48 euroa vuodessa. Työmatkan 
pidentymisestä maksettavat matkakompensaatiot olisivat enintään 24 960 euroa 
toimipaikan virkamiesten osalta. 
 
Lakkautettavaksi ehdotettujen toimitilojen vuosittaiset vuokrakustannukset 
ovat noin 48 600 euroa. Arvioitaessa muutoksen kokonaiskustannusvaikutuksia 
huomioon tulee ottaa toimitusmatkojen pidentymisestä aiheutuvien 
matkakustannusten kasvu. 
 
 
Työryhmän esitys  
 
Työryhmän näkemyksen mukaan ulosottoasioiden käsittely voitaisiin jatkossa 
keskittää Raaheen ja Ylivieskaan. Työryhmä esittää, että Haapajärven,  
Kalajoen, Siikalatvan, Oulaisten, Pyhäjärven, Haapaveden ja Nivalan 
toimipaikoista luovuttaisiin. Esitetty muutos koskisi 12 viraston virkaa. 
Lakkautettavia toimipaikkoja olisi seitsemän. 
 
 

7.21 Satakunnan ulosottovirasto 

Toimipaikat  
 
Satakunnan ulosottovirastolla on tällä hetkellä 7 toimipaikkaa ja virkoja niissä on 
yhteensä 67. Toimipaikat ovat: Pori, Huittinen, Rauma, Kankaanpää, Sastamala, Eura, 
ja Kokemäki. 
 
Virasto on antamassaan lausunnossa esittänyt neljän toimipaikan säilyttämistä 
viraston alueella. Säilytettävät toimipaikat olisivat Porin päätoimipaikka sekä 
Huittisten, Rauman ja Kankaanpään sivutoimipaikat. Lakkautettaviksi tulisi kolme 
toimipaikkaa: Eura Kokemäki ja Sastamala. Esityksen toteutuessa Porin 
päätoimipaikkaan siirtyisi Kokemäen toimipaikasta 1-2 henkilöä. 
 
Sastamalan toimipaikan lakkauttamista virasto on perustellut sillä, ettei 
arvoimiskriteerien mukaista tarvetta toimipaikan säilyttämiseksi ole, erityisesti jos 
Huittisten toimipaikka säilyy ja toiminta siirretään Huittisiin. Henkilöstö on tuonut 
toimipaikan säilyttämistä puoltavina seikkoina esille palveluiden tarpeen,  
toiminnallisen tarkoituksenmukaisuuden, alueelliset erityisolot, henkilökunnan 
aseman sekä toimitila-asiat. Toimipaikan henkilömäärä on kolme. Seurantajaksolla 
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asiakaskäyntejä on ollut noin 23 viikossa. Etäisyys Huittisten toimipaikkaan on 26 
kilometriä. Seurantajakson kävijämäärän perusteella alueella on tarvetta ulosoton 
palveluille. Toimipaikka ei kuitenkaan kokonsa (2+1) puolesta täytä toimipaikoille 
asetettuja kriteereitä. Alueen palvelut voidaan hoittaa Huittisista. Edelleen  
työnjohdolliset perusteet ja työturvallisuusseikat puoltavat toimipaikasta luopumista. 
Työryhmä esittää toimipaikasta luopumista. 
 
Kankaanpään toimipaikan säilyttämistä puoltavina seikkoina virasto on tuonut esiin 
merkittävät asiakasmäärät ja välimatkat ulosoton muihin toimipisteisiin. Kankaanpään 
henkilöstö ei ole sijoitettavissa Porin toimipaikan toimitiloihin ilman lisätilojen 
hankintaa. Lakkauttamista puoltavina seikkoina on tuotu esiin alueen vähäinen 
asukaspohja, viraston eristäytyneisyys sekä toimitilojen homeongelma. Henkilöstö on 
tuonut toimipaikan säilyttämistä puoltavina seikkoina esille palveluiden tarpeen, 
toiminnallisen tarkoituksenmukaisuuden, alueelliset erityisolot, henkilökunnan 
aseman sekä toimitila-asiat. Toimipaikassa on kolme ulosottomiestä ja yksi 
toimistohenkilö. Seurantajaksolla toimipaikassa on ollut keskimäärin 31 
asiakaskäyntiä viikossa. Virasto on lausunnossaan todennut toimialueen asukaspohjan 
olevan vähäinen. Toimipaikasta luopumista puoltaa lisäksi toimipaikan vähäinen 
henkilöstömäärä sekä viraston toiminnan yhtenäistäminen ja toimivuus. Työryhmä 
esittää toimipaikasta luopumista. Toimipaikan lakkauttaminen edellyttäisi toimitila-
asian ratkaisemista.  
 
Euran toimipaikan lakkauttamista puoltavina seikkoina virasto on todennut, ettei 
arviointikriteerien edellyttämää tarvetta toimipaikan säilyttämiselle ole. Henkilöstö 
olisi sijoitettavissa Rauman toimipisteeseen. Toimipisteessä työskentelee kaksi 
kihlakunnanulosottomiestä. Asiakaskäyntejä on ollut seurantajaksolla keskimäärin 
kahdeksan viikossa.  Henkilöstö on esittänyt laajat perustelut toimitilojen 
säilyttämisen puolesta. Henkilöstön esittämissä perusteluissa toimipaikan  nykyisen 
asiakaskäyntien määrän on arvioitu olevan viikkotasolla 23. Työryhmä esittää 
toimipaikasta luopumista. Toimipaikka ei vastaa kooltaan asetettuja kriteeteitä eikä 
alueella katsota olevan riittävää palvelun tarvetta toimipaikan säilyttämiseksi. 
 
Kokemäen toimipaikan lakkauttamista puoltavina seikkoina virasto on todennut, ettei 
arviointikriteerien edellyttämää tarvetta toimipaikan säilyttämiselle ole. Henkilöstö on 
esittänyt laajat perustelut toimitilojen säilyttämisen puolesta. Toimipisteen 
henkilöstömäärä on kolme. Seurantajaksolla viikottaisten asiakaskäyntien lukumäärä 
on ollut kahdeksan. Työryhmä esittää toimipaikasta luopumista. Toimipaikan koko 
ei vastaa asetettuja kriteeteitä eikä alueella ei ole riittävää palvelun tarvetta kiinteän 
toimipaikan säilyttämiseksi. 
 
Huittisten toimipaikan säilyttämistä virasto on perustellut Sastamalan ja Kokemäen 
toimipisteiden lakkauttamisen myötä muodostuvalla riittävällä väestöpohjalla ja 
palvelualueen etäisyyksillä. Ehdotettu malli ei aiheuttaisi lisävuokrakuluja 
henkilöstön sijoittamisen osalta. Henkilöstö on tuonut toimipaikan säilyttämistä 
puoltavina seikkoina esille palveluiden tarpeen, toiminnallisen 
tarkoituksenmukaisuuden, alueelliset erityisolot, henkilökunnan aseman sekä 
toimitila-asiat. Toimipaikan henkilömäärä on kymmenen. Seurantajaksolla 
asiakaskäyntejä on ollut keskimäärin 16 viikossa. Työryhmä esittää toimipaikan 
säilyttämistä. Toimialueen kasvava väestöpohja huomioiden palvelujen tarve alueella 
arvioidaan riittäväksi. Lisäksi toimipaikan koko on riittävä viraston toimintojen 
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järjestämisen kannalta. 
 
Rauman toimipaikan säilyttämistä puoltavina seikkoina virasto on tuonut esille laajan 
väestöpohjan, lähialueen elinkeinorakenteen sekä hyvät toimitilat, joiden 
vuokrasopimus on voimassa vuoteen 2017 asti. Henkilöstö on esittänyt laajat 
perustelut toimipaikan säilyttämiseksi. Toimipaikassa on yhdeksän virkaa. 
Seurantajakson asiakaskäyntejä on ollut keskimäärin 34 viikossa. Työryhmä esittää 
toimipaikan säilyttämistä. Palveluiden tarve, toimipisteen koko ja alueellisten 
palvelujen turvaaminen puoltavat toimipaikan säilyttämistä. 
 
Työryhmän näkemyksen mukaan Satakunnan ulosottoviraston toimipaikat tulisi 
tulevaisuudessa sijaita Porissa, Huittisissa ja Raumalla.  
 
 
Esityksen vaikutukset 
 
Sastamalan toimipaikan vuokrakustannukset ovat vuodessa 31 436,28 euroa. Jos 
kolmen viranhaltijan päivittäinen työmatka Huittisiin pitenee 60 kilometrillä päivässä, 
on työmatkakustannusten kompensaatio vuodessa yhteensä 1 044 euroa. 
 
Kankaanpään toimipaikan vuokrakustannukset ovat vuodessa 16 078,08 euroa. Arvio 
henkilöstön sijoittamisen kulusta Poriin hinta-arviolla 15 €/m2 laskien on 18 000 
euroa/vuosi. Jos neljän viranhaltijan päivittäinen työmatka Poriin pitenee 110 
kilometrillä päivässä, on työmatkakustannusten kompensaatio vuodessa yhteensä 4 
848 euroa. 
 
Euran toimipaikan vuokrakustannukset ovat vuodessa 8 245,20 euroa. Jos kahden 
viranhaltijan päivittäinen työmatka Raumalle pitenee 80 kilometrillä päivässä, on 
työmatkakustannusten kompensaatio vuodessa yhteensä 1 392 euroa. 
 
Kokemäen toimipaikan vuokrakustannukset ovat vuodessa 6 525,24 euroa. Jos 
kolmen viranhaltijan päivittäinen työmatka Poriin pitenee 110 kilometrillä päivässä, 
on työmatkakustannusten kompensaatio vuodessa yhteensä 3 636 euroa. Muut 
mahdolliset virkojen sijoituspaikat olisivat Huittinen ja Rauma, jotka sijaitsevat 
lähempänä Kokemäkeä. 
 
Luovuttaviksi ehdotettujen toimitilojen vuosittaiset vuokrakustannukset ovat noin 
62 300 euroa. Arvio vaadittavien lisätilojen hinta-arviosta on on 18 000 euroa/vuosi. 
Enintään kahden vuoden ajalta maksettavat matkakompensaatiot ovat noin 10 900 
euroa vuodessa. Arvioitaessa muutoksen kokonaiskustannusvaikutuksia huomioon 
tulee edellä esitettyjen lisäksi ottaa toimitusmatkojen pidentymisestä aiheutuvien 
matkakustannusten kasvu. 
 
 
Työryhmän esitys  
 
Työryhmä esittää Satakunnan ulosottoviraston toimintojen keskittämistä Porin, 
Huittisten ja Rauman toimipisteisiin. 
 
Esitys merkitsisi luopumista neljästä toimipaikasta, jotka ovat Sastamalan, 
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Euran, Kokemäen ja Kankaanpään sivutoimipaikat. Kankaanpään 
toimipaikasta luopuminen edellyttää lisätilojen hankkimista Porista.  
Henkilöstön osalta esitetty johtaisi 12 viran siirtoon. 
 
 

7.22 Varsinais-Suomen ulosottovirasto 

Toimipaikat  
 

Varsinais-Suomen ulosottovirastolla on tällä hetkellä 12 toimipaikkaa ja virastossa on 
109 virkaa. Toimipaikat ovat: Turku, Loimaa, Länsi-Turunmaa, Uusikaupunki, Salo, 
Raisio, Kaarina, Lieto, Pöytyä, Somero, Mynämäki ja Kemiö. 

 

Virasto esittää lausumassaan kaikkien toimipaikkojen säilyttämistä. Lausunnon 
mukaan Varsinais-Suomen ulosottoviraston päätoimipaikassa Turussa ei ole tiloja 
vastaanottaa henkilöstöä muista toimipaikoista. Pienempien toimipaikkojen 
henkilökunta pystytään tarvittaessa sijoittamaan viraston muihin toimipaikkoihin. 

 

Kaarinan toimipaikan säilyttämisen puolesta virasto on tuonut esille edullisen 
vuokran sekä sen, että Turun päätoimipaikassa ei ole vapaata tilaa Kaarinan 
toimipaikan henkilöstölle. Kaarinassa on yhteensä kahdeksan virkaa. Luopumista 
puoltavana seikkana on esitetty maantieteellinen läheisyys päätoimipaikkaan. 
Välimatka päätoimipaikkaan on yhdeksän kilometriä ja Länsi-Turunmaalle 15 
kilometriä. Asiakaskäyntien tarkastelujaksolla Kaarinan toimipaikassa on käynyt noin 
21 asiakasta viikossa. Työryhmä esittää, että toimipaikasta luovuttaisiin, kun 
päätoimipaikan toimitila-asiat tulevat tulevaisuudessa ajankohtaisiksi. Työryhmä 
katsoo, että perusteita Kaarinan toimipaikan säilymiselle ei asetettujen kriteerien 
perusteella ole, kun huomioidaan lyhyt välimatka Turun päätoimipaikkaan, viraston 
toiminnan järjestäminen sekä työnjohdolliset syyt.  

 

Liedon toimipaikan säilyttämistä puoltavana seikkana virasto on esittänyt toimitilojen 
edullisen vuokran. Luopumista puoltavana seikkana on tuotu esiin lyhyet etäisyydet 
muihin toimipaikkoihin: Turkuun 14 kilometriä, Kaarinaan 22 kilometriä ja Loimaalle 
57 kilometriä. Toimipaikassa on yksi kihlakunnanulosottomies. Seurantajaksolla 
toimipaikassa kävi keskimäärin 13 asiakasta viikossa. Työryhmä esittää 
toimipaikasta luopumista. Alueen palvelun tarve ei ole riittävä pysyvälle 
toimipaikalle lähellä olevat muut toimipaikat huomioiden. Lisäksi toimipaikka ei 
henkilöstömäärältään vastaa asetettuja kriteereitä. 

 

Pöytyän toimipaikan säilyttämistä puoltavana seikkana virasto on esittänyt 
toimitilojen edullisen vuokran. Luopumista puoltavana seikkana on mainittu 
etäisyydet Turkuun (41 km) ja Loimaalle (36 km). Seurantajaksolta ilmoitettu 
asiakaskäyntimäärä on huomattavan korkea, keskimäärin 28 asiakasta viikossa. 
Toimipaikan ainut kihlakunnanulosottomies on oman ilmoituksensa perusteella 
jäämässä eläkkeelle 1.6.2014. Työryhmä esittää toimipaikasta luopumista. Alueen 
nykyinen palvelun tarve ja palveluntarpeen ennuste jatkossa eivät ole riittävä peruste 
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toimipaikan säilyttämiseksi, kun huomioon otetaan lyhyet matkat muihin 
toimipaikkoihin. Lisäksi toimipaikka ei henkilöstömäärältään vastaa asetettuja 
toimipaikkaverkoston kriteereitä. 

 

Raision toimipaikan säilyttämistä puoltavana seikkana virasto on viitannut 31.3.2029 
asti voimassa olevaan vuokrasopimukseen ja toimiviin työtiloihin. Luopumista 
puoltavana seikkana tuotiin esiin lyhyt matka päätoimipaikkaan (8 km). Turun 
toimipaikassa ei ole tiloja Raision toimipaikan henkilöstölle. Toimipaikan 
henkilömäärä on 12. Seurantajaksolla toimipaikassa kävi keskimäärin 24 asiakasta 
viikossa. Työryhmä esittää, että toimipaikasta mahdollisuuksien mukaan 
luovuttaisiin, kun päätoimipaikan toimitila-asiat tulevat tulevaisuudessa 
ajankohtaisiksi. Työryhmä katsoo, että perusteita toimipaikan säilymiselle ei 
asetettujen kriteerien perusteella ole, kun huomioidaan lyhyt välimatka Turun 
päätoimipaikkaan. Henkilöstön sijoittaminen päätoimipaikkaan ei tällä hetkellä ole 
mahdollista. Mikäli Turun toimipaikalle hankitaan uusia tiloja, tulee samalla 
kartoittaa mahdollisuus irtautua Raision toimitilojen vuokrasopimuksesta jo ennen 
määräaikaisen sopimuksen päättymistä ja keskittää toiminta päätoimipaikkaan. 

 

Someron toimipaikan säilyttämistä virasto on perustellut runsaalla asiointimäärällä 
sekä huonoilla julkisilla kulkuyhteyksillä Saloon ja Turkuun. Lisäksi säilyttämistä 
puoltaa poliisin kanssa yhteiset ja edulliset toimitilat. Toimipaikassa työskentelevistä 
kihlakunnanulosottomiehistä toinen saavuttaa eläkeiän vuoden 2014 lopulla. Virasto 
esittää, että mahdollinen lakkauttaminen tapahtuisi vasta vuoden 2014 lopulla. 
Seurantajaksolla Somerolla kävi keskimäärin 39 asiakasta viikossa. Etäisyys Salon 
toimipaikkaan on 38 kilometriä. Työryhmä esittää toimipaikasta luopumista. 
Vaikka kävijämäärä tarkastelujaksolla puoltaa toimipaikan säilymistä, arvioi 
työryhmä, ettei ennuste alueen palvelun tarpeesta väestöpohja huomioiden ole riittävä 
toimipaikan säilyttämiseksi, kun huomioon otetaan lyhyt matka Salon toimipaikkaan. 
Lisäksi toimipaikka on henkilöstömäärältään pieni, eikä siltä osin vastaa asetettuja 
kriteereitä. 

 

Mynämäen toimipaikan säilyttämistä virasto on perustellut huonoilla 
liikenneyhteyksillä. Toimipaikan virkamiehet ovat lausunnon mukaan eläköitymässä 
vuosina 2015 ja 2017. Toimipaikasta luopumista tukevana seikkana on tuotu esiin 
lyhyet välimatkat Turkuun, Raisioon ja Uuteenkaupunkiin. Välimatka Raisioon on 26 
kilometriä. Asiakaskäyntejä on seurantajaksolla ollut keskimäärin kymmenen 
viikossa. Työryhmä esittää toimipaikasta luopumista. Alueen palvelun tarve ei ole 
riittävä ottaen huomioon lyhyet etäisyydet muihin toimipaikkoihin. Lisäksi 
toimipaikka on henkilöstömäärältään pieni, eikä tältä osin vastaa asetettuja 
toimipaikkaverkoston kriteereitä. 

 

Kemiön toimipaikan säilyttämistä virasto on perustellut edullisella vuokralla sekä 
sillä, että toimipaikka on hyödyllinen kihlakunnanulosottomiehille asiakkaiden 
tapaamista varten. Kemiöstä on hankalat kulkuyhteydet Paraisille. Luopumista 
puoltavana seikkana on esitetty atk –yhteyksistä aiheutuvat kustannukset. Kemiössä ei 
ole vakituista henkilöstöä. Työryhmä esittää toimipaikasta luopumista. Tarvetta 
vakituisten päivystystilojen ylläpitoon ei ole. 
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Loimaan toimipaikan säilyttämistä puoltavana seikkana virasto on tuonut esiin 
etäisyyden Turun päätoimipaikkaan (67 km), sekä edulliset ja toimivat toimitilat. 
Lisäksi pääosa asiakkaista asuu toimipaikan lähiympäristössä. Poliisin, Kelan ja 
Työvoimatoimiston palvelut on säilytetty Loimaalla. Loimaan toimipaikan 
henkilöstön määrä on yhdeksän. Seurantajaksolla toimipaikassa kävi keskimäärin 57 
asiakasta viikossa. Toimipaikassa hoidetaan osamaksutilityksiä huomattava määrä, 
vuonna 2009 n. 650 kpl. Työryhmä esittää toimipaikan säilyttämistä. Alueella on 
selkeä ulosoton palveluiden tarve. Lisäksi toimipaikan säilyttämistä puoltaa alueelle 
keskittyneiden osamaksutilitysten suuri määrä.  

 

Länsi-Turunmaan toimipaikan säilyttämistä puoltavana seikkana virasto on tuonut 
esiin saariston pitkät ja hankalat asiointimatkat. Länsi-Turunmaan asukkaiden 
enemmistön kieli on ruotsi. Toimipaikan henkilöstömäärä on kuusi. Seurantajaksolla 
toimipaikassa kävi keskimäärin 16 asiakasta viikossa. Työryhmä esittää 
toimipaikan säilyttämistä.  

 

Salon toimipaikan säilyttämistä puoltavana seikkana virasto on tuonut esiin pitkän 
etäisyyden Turun päätoimipaikkaan, palvelujen tarpeen, välimatkat, henkilöstön 
sijoittamisongelman sekä haluttomuuden siirtyä. Toimipaikan henkilöstömäärä on 11. 
Seurantajaksolla Salon toimipaikassa on ollut keskimäärin 43 asiakaskäyntiä viikossa. 
Työryhmä esittää toimipaikan säilyttämistä.  

Uudenkaupungin toimipaikan säilyttämistä virasto on perustellut palvelujen 
saatavuudella, henkilökunnan asemalla, pitkillä välimatkoilla sekä sillä, että 
henkilöstö ei ole sijoitettavissa päätoimipaikkaan. Asiakaskäyntejä seurantajaksolla 
on ollut noin 15 viikossa. Etäisyys päätoimipaikkaan on 70 kilometriä. Työryhmä 
esittää toimipaikan säilyttämistä. Vaikka palveluiden tarve on seurantajaksolla ollut 
alhainen, turvaa Uudenkaupungin toimipaikka ulosoton palvelut viraston läntisellä 
alueella. Lisäksi toimipaikan henkilöstömäärä on riittävä viraston toiminnan 
järjestämisen kannalta. 

 

Työryhmän näkemyksen mukaan Varsinais-Suomen ulosottoviraston 
toimipaikkojen tulisi sijaita Turussa, Loimaalla, Länsi-Turunmaalla, Salossa ja 
Uudessakaupungissa. 
 
 
Esityksen vaikutukset 
 
Liedon toimipaikan vuokrakustannukset siivouksineen ovat vuodessa 5 809,20 euroa. 
Työmatkan pidennys Raisioon, Kaarinaan tai Turkuun on alle 40 kilometriä/päivä, 
joten maksakompensaatioita ei tulisi maksettavaksi. 
 
Pöytyän toimipaikan vuokrakustannukset siivouksineen ovat vuodessa 5 088,12 
euroa. Jos toimipaikassa työskentelevän virkamiehen työmatka Loimaalle pitenee 80 
kilometrillä päivässä, on työmatkakustannusten kompensaatio vuodessa yhteensä 696 
euroa. 
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Someron toimipaikan vuokrakustannukset siivouksineen ovat vuodessa 7 672,32 
euroa. Jos toimipaikassa työskentelevien kahden virkamiesten työmatkat Saloon 
pitenevät 80 kilometrillä päivässä, on työmatkakustannusten kompensaatio vuodessa 
yhteensä 1 392 euroa. 
 
Mynämäen toimipaikan vuokrakustannukset siivouksineen ovat vuodessa 13 398,12 
euroa. Jos toimipaikassa työskentelevien kahden virkamiehen työmatkat Raisioon 
pitenevät 60 kilometrillä päivässä, on työmatkakustannusten kompensaatio vuodessa 
yhteensä 696 euroa. 
 
Kemiön vuokrakustannukset ovat 600 euroa vuodessa. 
 
Lisäksi työryhmän kannanoton mukaan Kaarinan ja Raision toimipaikat tulee 
lakkauttaa kun se päätoimipaikan tilojen osalta on mahdollista. Toteutuessaan 
laskennallinen säästö tästä on noin 19 000 euroa/vuosi. (Vuokrat yhteensä 146 588,52 
euroa/vuosi (Kaarina 23 908,08 €/v, Raisio 122 680,44 €/v) vähennettynä arviolla 
uusista vuokrakuluista 127 500 euroa/vuosi (päätoimipaikan nykyinen neliövuokra 
425 €/m2 * Oikeusministeriön mitoitus 25m2/hlö*20 hlö).  
 
Luovuttaviksi ehdotettujen toimitilojen vuosittaiset vuokrakustannukset ovat noin 
32 500 euroa ja lisäksi laskennallinen säästö Kaarinan ja Raision toimipaikkojen 
uudelleenjärjestelyistä 19 000 euroa/vuosi. Enintään kahden vuoden ajalta 
maksettavat matkakompensaatiot ovat karkeasti arvioiden 2 800 euroa vuodessa. 
 
Arvioitaessa muutoksen kokonaiskustannusvaikutuksia tulee edellä esitettyjen lisäksi 
ottaa huomioon toimitusmatkojen pidentymisestä aiheutuvien matkakustannusten 
kasvu. 
 
 
Työryhmän esitys  
 
Työryhmän esittää, että ulosoton toimipaikat Varsinais-Suomessa olisivat 
Turun, Loimaan, Länsi-Turunmaan, Salon ja Uudenkaupungin toimipaikoissa. 
 
Ehdotus merkitsisi luopumista seitsemästä toimipaikasta, jotka ovat Kaarinan, 
Raision, Liedon, Pöytyän, Someron, Mynämäen sekä Kemiön sivutoimipaikat. 
Kaarinan ja Raision toimipaikkojen lakkauttaminen edellyttäsi toimitila-asian 
ratkaisua päätoimipaikassa. Kaarinan ja Raision toimipaikat tulisi jatkossa 
yhdistää päätoimipaikkaan. Henkilöstön osalta esitetty johtaisi 26 viran siirtoon.  
 
 

8 Henkilöstöjärjestöjen lausunnot virkatyönä laaditusta väliraportista 

8.1 Lausuntomenettely ja lausuntojen keskeiset teemat 

 
Virkatyönä laaditusta väliraportista pyydettiin työryhmän jäseninä edustettuina 
olevien henkilöstöjärjestöjen lausunnot. Väliraportti sisälsi ehdotuksen ulosoton 
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toimipaikoiksi. Lausuntoa pyydettiin Oikeushallinnon henkilökunta OHK ry:ltä, 
Oikeushallinnon Toimihenkilöt JHL ry:ltä, Suomen Kihlakunnanulosottomiesten 
Yhdistys ry:ltä, Suomen Kihlakunnanvoudit ry:ltä, Kihlakunnanulosottomiehet ry:ltä 
ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:ltä.  
 
Lausunnon jätti Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, Suomen 
Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys ry, Suomen Kihlakunnanvoudit ry, 
Oikeushallinnon Toimihenkilöt JHL ry sekä Oikeushallinnon Henkilökunta OHK ry. 
Palkansaajajärjestö Pardia ry ilmoitti yhtyvänsä Oikeushallinnon Henkilökunta OHK 
ry:n antamaan lausuntoon ja Kihlakunnanulosottomiehet ry ilmoitti yhtyvänsä 
Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys ry:n antamaan lausuntoon. 
 
Lausunnoissa tuotiin positiivisena seikkana ilmi selvityksen pohjana olleiden 
arviointikriteerien tasapuolisuus ja yhdenvertaisuus.. Huolensa järjestöt esittivät 
henkilöstön asemasta, muutosturvasta, siirtymäajoista, ulosoton palveluiden 
saatavuudesta ja menettelystä jolla mahdollinen toimipaikkaverkostomuutos 
toteutettaisiin. Kritiikkiä esitettiin siitä, että lausuttavana ollut väliraportti on laadittu 
virkatyönä ilman henkilöstöjärjestöjen edustusta. Väliraporttiin sisältyvän 
muutosehdotuksen todettiin olevan yhteistoiminta-asia, josta olisi tullut neuvotella 
henkilöstöjärjestöjen kanssa jo selvitystyön varhaisemmassa vaiheessa.  
 
Toimipaikkamuutosten todettiin vaikuttavan henkilöstön asemaan. Muutoksia 
todettiin aiheutuvan virkamiesten sijoittumiseen, työn tekemiseen, työmatkoihin sekä 
edelleen työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen. Etenkin pitenevien työmatkojen 
kohtuuttomuus ja sen merkitys työssä jaksamiseen tuotiin lausunnoissa voimakkaasti 
esille. 
 
Lausunnoissa kiinnitettiin myös huomiota menettelyyn, jolla mahdollinen 
toimipaikkaverkoston muutos toteutettaisiin. Muutokset esitettiin toteutettavaksi 
yhteistyössä henkilöstön kanssa hyvää henkilöstöpolitiikkaa ja oikeusministeriön 
henkilöstöpoliittisia periaatteita noudattaen. Edelleen muutosta varten tulisi 
suunnitella tukitoimia ja toteuttaa ne yhdessä henkilöstön edustajien kanssa. 
Muutosten kohteena oleville virkamiehille tulisi laatia henkilökohtaiset 
muutossuunnitelmat. Lausunnoissa esitetään myös muutosturvaryhmän perustamista. 
 
Henkilöstön edustajat edellyttävät työaikajoustojen ja etätyömahdollisuuden 
hyödyntämistä. Lausunnoissa muistutettiin myös työnantajan velvollisuudesta 
huolehtia siitä, ettei virkamiehen vaativuustaso ja palkkaus tule alenemaan 
virkasiirtojen yhteydessä. Työmatkanpidentymisestä maksettavan kompensaation 
todettiin olevan riittämätön, koska matkakustannukset tulevat maksettavaksi myös 
kahden vuoden määräajan jälkeen.  
 
Toimipaikkojen lakkauttamisessa vaadittiin noudatettavaksi toimipaikkakohtaisia 
siirtymäaikoja. Henkilökunnalle haluttiin aito mahdollisuus vaikuttaa aikatauluun, 
jolla toimipaikoista luovuttaisiin ja toimipaikkakohtaisissa siirtymäajoissa tulisi 
huomioida muun muassa henkilöstön eläköityminen.    
 
Henkilöstön asemaa koskevien seikkojen lisäksi lausunnoissa esitettiin huoli 
palveluiden saatavuudesta. Ehdotuksen nähtiin toteutuessaan heikentävän 
merkittävästi ulosoton palveluiden saatavuutta. Harvan toimipaikkaverkoston 
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katsottiin hankaloittavan perintätyötä, kun henkilöstön paikallistuntemus heikkenee 
ja henkilökohtaiset kontaktit velallisiin vähenevät. Tämän pelättiin johtavan siihen, 
että velallisia jouduttaisiin jatkossa etsimään enemmän ja velvoittaa saapumaan 
toimipaikkaan sakon uhalla nykyistä useammin.  
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8.2 Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n lausunto 
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8.3 Oikeushallinnon henkilökunta OHK ry:n lausunto 
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8.4 Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys ry:n lausunto 
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8.5 Suomen Kihlakunnanvoudit ry:n lausunto 
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9 Ehdotus toimipaikoiksi 

Työryhmä ehdottaa asiassa virkamiestyönä laaditun selvityksen ja esityksen 
mukaisesti, että ulosoton toimipaikkaverkosto tiivistyisi nykyisestä 179 toimipaikasta 
58 toimipaikkaan. Työryhmä esittää, että siirtymäaikojen tarpeellisuus arvioitaisiin 
toimipaikkakohtaisesti.  
 
Luovuttavaksi ehdotetuista 121 toimipaikassa 55:ssä ei ole vakituista henkilökuntaa. 
Ehdotettu muutos koskisi 210:ta ulosoton 1338 virasta. Virat sijoitettaisiin saman 
viraston muihin toimipaikkoihin.  
 
Työryhmän esityksestä jättivät yhteisen eriävän mielipiteen jäsenet Jyrki Kotanen ja 
Heikki Pesonen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  82(87) 
 

   
 

 
   

     

     

 

 

 
 

9.1 Työryhmän esityksestä annettu eriävä mielipide 
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Liite 1. 

 
Toimipaikkaverkoston arviointikriteerit   

 
 
Toimipaikan tarpeellisuutta arvioidaan seuraavilla kriteereillä:  
  
– Palveluiden tarve 
 
– Toimipaikkaverkoston kattavuus ja palveluiden saatavuus 
 
– Suunnitelman kustannusvaikutus 
 
– Muu toiminnallinen tarkoituksenmukaisuus 
 
– Alueelliset erityisolot 
 
– Henkilökunnan asema  
 
– Toimitila-asiat  
 
 
Palveluiden tarve on painavin kriteeri yksittäisen toimipaikan tarvetta määritettäessä. 
Palveluntarve määritellään toimipisteen asiointimäärän, asiointimääräennusteen ja 
ulosottoviraston toimialueen väestöpohjan mukaan. Lähtökohtana on, että 
palvelutapahtuman laskennallisen kustannuksen tulee olla kohtuullinen.  
 
Toimipaikkaverkoston suunnittelu on virastokohtaista siten, että toimipisteiden tarpeellisuutta 
arvioidaan ulosottopiireittäin. 
 
Palvelun tarpeen määrittelyssä huomioidaan vuonna 2010 käyttöön otettava sähköinen 
asiointi. Sähköisen asiointipalvelun oletetaan vähentävän entisestään asiointitarvetta 
toimipaikoissa, kun ulosottohakemus voidaan laittaa vireille tietoyhteyden välityksellä. 
Sähköisen asioinnin edelleen kehittyessä merkittävin tarve asiakkaiden tapaamisiin ovat 
ulosottoselvitykset. 
 
Työryhmä selvittää päivystystoimipaikkojen tarpeellisuuden. Päivystystoimipaikoissa 
käydään joko sopimuksen mukaan tai säännöllisesti ilmoitettuna aikana. Osa virastoista on 
luopunut päivystystoimipaikkojen käytöstä kokonaan (esim. Keski-Suomen ulosottovirastossa 
4 toimipistettä), eikä virastoilla ole paikkakunnilla tiloja asiakkaiden vastaanottoon. 
Luultavasti virastot ovat myös ylläpitäneet toimintaa joissakin päivystystoimipisteissä, koska 
niiden lakkauttamisesta ei ole tehty päätöstä. Päivystystoimipaikan ylläpitäminen aiheuttaa 
kustannuksia (laitteet, vuokra, matkat) ja niissä säännönmukainen päivystäminen vaikuttaa 
heikentävästi työn tuottavuuteen. Päivystystoimipaikkojen tarkoituksenmukaisuuteen 
suhtaudutaan työryhmässä kriittisesti.   
 
Palveluiden tarpeen laskiessa vähäiseksi käynnistyy toimipaikan tarpeellisuuden 
tarkastelu muiden kriteerien pohjalta. Seuraavat kriteerit ovat keskeisimpiä, mutta eivät 
yksistään ratkaisevia tekijöitä toimipaikan tarpeellisuuden määrittämisessä.  
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Toimipaikkaverkoston kattavuudessa ja palveluiden saatavuudessa merkittävää on 
toimipisteiden välillä olevat etäisyydet ja asiointimatkan pituus. Ulosoton palveluiden 
hyvä alueellinen saatavuus tulee taata.  
 
Kohtuullisen asiointimatkan arvioinnissa ulosoton asiointitarvetta verrataan muiden 
viranomaisten, kuten poliisin, Kansaneläkelaitoksen ja työvoimaviranomaisen sopiviksi 
katsomiin asiointietäisyyksiin ja toimipaikkaverkostoon (kts liite 1.). Arvioinnissa otetaan 
myös huomioon Työ- ja elinkeinoministeriön vahvistama työssäkäyntialue. 
Työssäkäyntialueen tarkoituksena on määrittää etäisyys, jota voidaan pitää kohtuullisena 
työmatkana. Työssäkäyntialue on 80 kilometrin etäisyydelle henkilön asuinpaikasta ulottuva 
alue. Työryhmä katsoo, että kohtuulliseksi arvioitua työmatkaa voidaan pitää myös 
kohtuullisena välimatkana satunnaiselle asiakaskäynnille. 
 
Samanaikaisesti liian lähellä toisiaan olevia toimipaikkoja tulee mm. työnjohdollisista ja 
kustannustehokkuussyistä karsia. Mikäli toimipisteiden lakkauttaminen katsotaan viraston 
alueella tarkoituksenmukaiseksi, niin jäljellä jäävien palvelupisteiden tulee sijoittua 
maantieteellisesti siten, että ne pystyvät vastaamaan koko viraston alueen palvelun tarpeeseen. 
 
Suunnitelman kustannusvaikutus tulee arvioida jokaisen toimipisteen osalta erikseen. 
Kustannusvaikutuksen arvioinnissa otetaan huomioon toimipisteen ylläpitokustannukset ja 
matkakustannukset. Kustannusvaikutukset ovat osa suunnitelman kokonaisarviointia. 
 
Muulla toiminnallisella tarkoituksenmukaisuudella tarkoitetaan mm. toimipaikan 
henkilöstömäärän huomioimista siten, että henkilöstömäärältään pieniä toimipisteitä 
pyritään välttämään. Työryhmä selvittää, onko toimipaikalle tarpeen määritellä toiminnan 
kannalta tarkoituksenmukainen vähimmäiskoko.  
 
Suuremmilla toimipisteillä pyritään esimerkiksi helpottamaan viraston toiminnan 
järjestämistä, keventämään viraston hallintotehtäviä ja edistämään yhdenmukaisia 
toimintatapoja. Toimipisteisen hajauttamisella on myös vaikutusta esimieheltä saatavaan 
neuvontaan ja opastukseen ja työntekijöiden ammattitaidon ylläpitoon sekä ammatissa 
kehittymiseen. Viraston sisäisen koulutuksen järjestäminen saataisiin lisäksi helpommaksi ja 
kustannuksiltaan edullisemmaksi. 
 
Suurempi toimipaikkakoko on keskeinen työturvallisuuskysymys. Viimeksi toteutetuissa 
suurten toimipaikkojen tilojen saneerauksissa (mm. Kemi) on työturvallisuutta parannettu 
järjestämällä kihlakunnanulosottomiesten käyttöön erityinen asiakkaiden vastaanottotila. 
Henkilömäärältään pienten toimipaikkojen työturvallisuus on huono verrattuna suuriin 
toimipaikkoihin ja toimintojen keskittäminen on järkevää, jotta työturvallisuutta saadaan 
parannettua myös pienemmissä toimipaikoissa.  
 
Jotkut ulosottovirastot ovat järjestäneet toimintansa säilyttämällä sisäisessä toiminnassaan 
vanhat virastorajat. Viraston alue on myös saatettu jakaa sisäisiin toimialueisiin siten, että 
päivystystoimipaikassa ei ole käyty lähimmästä ulosottoviraston toimipaikasta (Inkoon 
päivystystoimipaikassa käydään Raaseporista, eikä lähempää Kirkkonummelta). Työryhmä 
huomioi virastojen erityiset syyt toimintansa järjestämiseen normaalikäytännöstä poikkeavalla 
tavalla, jos virastot tuovat esiin tällaisia painavia perusteita virastojen lausuntokierroksen 
yhteydessä.  
 
Alueelliset erityisolot huomioidaan turvaamalla kaksikieliset palvelut. Muut alueelliset 
erityispiirteet, esimerkiksi alueen huonot liikenneyhteydet otetaan huomioon. 
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Toimiverkostosuunnittelussa otetaan myös huomioon henkilöstön erikoisosaamisen tarve, 
jota esimerkiksi alueelle keskittyvät suuret realisointimäärät edellyttävät. Työryhmä selvittää, 
ovatko jotkut muut ulosoton tehtävät keskittyneet alueellisesti siten, että niillä olisi vaikutusta 
toimipisteen sijaintiin ja henkilöstöön. Tällaisia ovat esimerkiksi vapausrangaistusten 
täytäntöönpano ja osamaksutilitykset. 
 
Henkilökunnan asema toimipaikoissa määritetään huomioiden valtiolla noudatetut yleiset 
periaatteet ja oikeusministeriön asiasta antamat ohjeet. Henkilökunnan mahdollisuudet ja 
halukkuus siirtyä toiseen toimipaikkaan tulee selvittää. Muutostilanteissa huomioidaan 
mahdollisuuksien mukaan henkilökunnan ikä, mikäli eläkkeelle siirtymispäivä on tiedossa. 
Toimipaikkaverkoston muutosesitys voidaan laatia porrasteisena, mikäli luonnollinen 
poistuma ts. henkilökunnan eläköityminen voidaan siinä näin huomioida.   
 
Toimitilakysymysten kannalta merkittävää on vuokrasopimuksien pituus ja kustannus sekä 
vapaiden työpisteiden määrä. Suunnittelussa selvitetään mahdollisuus hankkia lisätilaa 
nykyisten toimitilojen yhteydestä ja huomioidaan olemassa olevien toimipisteiden tilatarjonta 
sekä mahdolliset tulevat muutokset viraston toimitilakustannuksissa. Toimipaikkojen 
saneerausten aiheuttamat vuokran korotukset keskuspaikoissa tuovat paineita henkilökunnan 
sijoittamiseen niissä oleviin tiloihin viraston muista toimipisteistä, kun otetaan huomioon 
viraston kasvaneet toimitilamenot kokonaisuudessaan (Vuonna 2010 virastojen 
toimitilamenot ovat nousseet noin 550 000 euroa).  
 
Toimitilakysymyksenä tulee myös selvittää mahdollisuutta saada yhteispalveluverkoston 
toimitiloja ulosottomiehen käyttöön kertaluonteisesti esimerkiksi ulosottoselvityksen 
tekemistä varten. 
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