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ULOSOTTOTOIMEN RAKENNEUUDISTUS   

  

 Kehittämislinjojen toteuttamissuunnitelma  

 

 

1. Toimeksianto 

 

Valtakunnanvoudinvirasto on saanut oikeusministeriöltä toimeksiannon valmistella ulosot-

totoimen rakenneuudistusta taloudellisuuden ja tuottavuuden parantamiseksi vaarantamatta 

asianosaisten oikeusturvaa. Toimeksianto perustuu Valtakunnanvoudinvirastolle asetettui-

hin tulostavoitteisiin ja Oikeudenhoidon uudistamisohjelmaan vuosille 2013-2025.  Työssä 

on otettu myös huomioon Oikeusministeriön tulevaisuuskatsaus 2014 ja Oikeusministeriön 

toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2019. 

 

Osana rakenneuudistusta 

 

- kevennetään ulosottolaitoksen organisaatiorakennetta 

- keskitetään toimintoja valtakunnallisiksi tai alueellisiksi toiminnoiksi 

- kehitetään sähköisiä asiointipalveluja 

- lisätään automaatiota massaluonteisissa toiminnoissa 

- jaetaan ulosottoasioiden käsittelyketjuun sisältyvät tehtävät eri henkilöstöryhmille asi-

an laadun ja vaativuuden mukaan 

- tehdään tarvittavat muutokset palkkausjärjestelmään 

 

Valtakunnanvoudinviraston tulostavoitteena vuodelle 2014 oli laatia jäljempänä tarkem-

min käsitellyistä eri kehittämiskohteista toteuttamissuunnitelman, josta tulisi käydä ilmi 

konkreettiset toimenpide-ehdotukset kehittämiskohteiden toteuttamiseksi ja toteuttamisen 

arvioidut aikataulut. 

 

Oikeudenhoidon uudistamisohjelman mukaan ulosoton rakenneuudistukseen kuuluvat 

toimenpiteet olisivat keskipitkällä aikavälillä toteutettavia hankkeita eli niiden tulisi olla 

valmiina vuonna 2019.  Oikeusministeriö on kehottanut nopeuttamaan uudistusta kehysti-

lanteen heikentymisestä johtuen. Valtakunnanvoudinvirasto arvioi, että uudistus voitaisiin 

saada valmiiksi ja voimaan vuonna 2018. 

 

Maksuhäiriömomentin vuosille 2015-2018 vahvistettujen kehysten mukaan ulosottotoi-

messa tulee mainittuna aikana säästää menoissa vuositasolla noin kahdeksan miljoonaa eu-

roa. Kehysrahoitukseen sisältyy epävarmuustekijöitä, kuten harmaan talouden torjuntaan 
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osoitetun rahoituksen jatko vuoden 2015 jälkeen. Kehysleikkaukset merkitsevät henkilös-

tövähennyksinä noin 150 - 200 henkilötyövuotta riippuen siitä, millaisilla painotuksilla 

vähennykset kohdentuvat eri henkilöstöryhmiin. 

 

 

2. Ulosoton perustehtävästä, tavoitteista ja arvoista 

 

Ulosotto on riita-asiassa annetun tuomion täytäntöönpanoa, jossa tarvittaessa pakolla pyri-

tään toteuttamaan se oikeudellinen tila, jonka tuomioistuin on harkinnut oikeusjärjestyk-

semme mukaiseksi. Ulosotto panee täytäntöön myös ilman tuomiota tai päätöstä suoraan 

ulosottokelpoisia saatavia. Ulosottolaitoksella voi olla muitakin tehtäviä sen mukaan kuin 

niistä säädetään. 

 

Ulosoton perustehtävänä on siis tuomioiden ja suoraan ulosottokelpoisten saatavien 

täytäntöönpano. 

 

 

Ulosottojärjestelmälle lainkäyttöorganisaationa tulee voida asettaa tietynlaisia tavoitteita.   

Laadullisesti niihin kuuluvat hyvä oikeussuojan ja oikeusvarmuuden taso sekä hyvä palve-

lukyky. Ulosotto on osa oikeudenhoitoa. Ratkaisujen tulee olla oikeita. Oikeusvarmuus 

näyttäytyy lähinnä toiminnan yhdenmukaisuudessa ja asianosaisten yhdenvertaisuudessa: 

samanlaisissa tapauksissa kansalaisten ja yhteisöjen tulisi saada yhtäläisiä ratkaisuja ja 

kohtelua. Ulosoton palvelukyvyn tulee olla hyvällä tasolla, jotta palveluja ja ratkaisuja 

saadaan nopeasti ja asiantuntevasti ja asianosaisille tarvittaessa selvitetään ratkaisujen pe-

rusteet. Tehokkuuteen kuuluvat hyvä perimistulos, väärinkäytösten tunnistaminen ja sel-

vittäminen ja joutuisa käsittely. Taloudellisuutta ilmentävät kohtuullinen kustannustaso 

valtiolle ja asianosaisille. Lainsäädännön ja menettelytapojen tulisi tukea proses-

siekonomisia näkökohtia. 

 

Tavoitteena on korkealaatuinen, tehokas ja taloudellinen ulosottojärjestelmä. 

 

 

Tavoitteisiin pääseminen edellyttää työtä ja hyvää keinovalikoimaa. Hyvän ulosottojärjes-

telmän rakentavat ihmiset, ulosottolaitoksen henkilöstö. Ulosottolaitoksessa työskentelee 

noin 1300 työntekijää, joiden työhyvinvoinnista tulee huolehtia. Työssä jaksaminen ja 

työssä viihtyminen yhdessä mielenkiintoisten työtehtävien ja oikeantasoisen palkkauksen 

kanssa edistävät työhyvinvointia ja työn tuloksellisuutta.  Henkilöstö tarvitsee myös hyvät 

työvälineet. Tärkeimpiä työkaluja ovat kunnossa oleva lainsäädäntö ja tietotekniikka. 

Myös ammattitaidon tulee olla kohdallaan: työvälineitä on osattava käyttää ja ulosottome-

nettely ja sitä koskeva lainsäädäntö on tunnettava. Koulutuksella pyritään kehittämään ja 

ylläpitämään hyvää ammatillista osaamista. Kaikkea tätä tukee hyvä asioiden ja ihmisten 

johtaminen. Johtamisella ja johtamiselle asetetaan tavoitteita ja varmistetaan, että ne saa-

vutetaan. 
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Keinoina korkealuokkaisen ulosottojärjestelmän saavuttamiseksi ovat hyvä johtami-

nen, toimivat työvälineet, ammatillinen osaaminen ja vastuullinen ja hyvinvoiva hen-

kilöstö 

 

 

Korkealuokkaisella ulosottojärjestelmällä on yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Toimiva 

ulosotto huolehtii siitä, että oikeudet toteutuvat. Oikeuden toteuttaminen ylläpitää myös 

yhteiskuntajärjestystä. Ulosoton olemassaolo tukee velvoitteiden laiminlyöntien ennalta 

ehkäisyä ja ylläpitää maksumoraalia. Talouselämä ja koko luottoyhteiskunta tukeutuu 

mahdollisuuteen käyttää ulosottoa, kun sopimusrikkomuksia ilmenee.  

 

Suomessa ulosotosta huolehtivat valtion viranomaiset. Suomen perustuslain 124 §:n mu-

kaan merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä voidaan antaa vain viranomai-

selle. Ulosotto on merkittävää julkisen vallan käyttöä.  

 

Ulosoton yhteiskunnallinen vaikuttavuus näkyy oikeussuojan toteutumisena ja yh-

teiskuntajärjestyksenä, velvoitteiden laiminlyöntien ehkäisynä ja maksumoraalina. 

 

 

Ulosoton arvot ovat samoja kuin oikeusvaltion ja oikeuslaitoksen arvot. Vaikka ulosotto 

on valtion toimintona lainkäyttöä, monet hyvän hallinnon periaatteet tulevat noudatetta-

viksi myös ulosotossa. Eräät arvot saattavat olla ulosottotoimen sisäistä työskentelyä oh-

jaavia ja parantavia. Toiset taas liittyvät suoraan ulosoton perustehtävään ja sen toteutta-

miseen. Vaikka henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtiminen on arvo sinänsä, on se tässä 

nähty pikemminkin keinona toimia tavoitteellisesti. 

 

Ulosoton keskeisiä arvoja ovat oikeudenmukaisuus, tehokkuus ja palvelukyky. 
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                        Tuomioiden ja suoraan ulosottokelpoisten saatavien  

                         täytäntöönpano 

 

 

 

 

 

 

  

Korkealaatuinen, tehokas ja taloudellinen 

ulosottojärjestelmä 

 

 

 

       Tavoite 

      (visio) 

  

  

 

Keinot 

(strategia) 

 

 

 

 

Hyvä johtaminen, toimivat työvälineet, ammatillinen 

osaaminen, vastuullinen ja hyvinvoiva henkilöstö 

 

 

 

  

Yhteiskunnal- 

linen vaikutta- 

vuus 

 

 

 

 

 

 

Oikeussuoja ja yhteiskuntajärjestys, 

velvoitteiden laiminlyöntien ehkäisy, maksumoraali 

 

 

        

      Arvot 

 

                        Oikeudenmukaisuus, tehokkuus, palvelukyky 
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3. Tuottavuuden, taloudellisuuden ja oikeusturvan yhteensovittamisesta 

 

Oikeusministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuosille 2016-2019 on 

tuottavuuden, taloudellisuuden ja oikeusturvan yhteensovittamisen haasteita vallitsevassa 

taloudellisessa tilanteessa kuvattu yleisellä tasolla seuraavasti: 

 

Yhteiskunnan taloudellinen tilanne heijastuu myös koko oikeudenhoidon toimintaan. Syr-

jäytyminen, työttömyys, kotitalouksien velkaantumisaste ja tulottomien kotitalouksien 

määrät ovat jatkaneet kasvuaan eikä merkittävää muutosta ole nähtävissä. Samoin kon-

kurssien, velkajärjestelyjen ja yrityssaneerausten määrien arvioidaan pysyvän tulevina 

vuosina korkealla tasolla. Tämä kaikki vaikuttaa suoraan niin tuomioistuimissa, julkisessa 

oikeusavussa kuin ulosottolaitoksessakin käsiteltävien asioiden määrään, palvelun tarpee-

seen ja toiminnan kustannuksiin. 

 

Toisaalta myös oikeudenhoidon oma resurssitilanne on tiukka. Hallitusohjelmassa ja ke-

hyspäätöksissä asetetut säästövaatimukset edellyttävät merkittävää toimintojen tehostamis-

ta ja tuottavuuden lisäämistä, jotta voidaan huolehtia oikeuslaitoksen tehtävästä oikeuksien 

suojan, yhteiskunnan toimivuuden ja yhteiskuntarauhan ylläpitäjänä. 

 

Yhteiskunnallisiksi vaikuttavuustavoitteiksi on asetettu: 

 

- jokaisella on oikeuksiensa toteuttamiseksi käytettävissään tarkoituksenmukainen oike-

ussuojakeino 

- oikeussuojamenettelyt ovat oikeudenmukaisia 

- oikeussuoja toteutuu taloudellisesti ja tehokkaasti 

 

Ulosotossa tuottavuutta on perinteisesti kuvattu henkilöstön käsittelemällä asiamäärällä. 

Taloudellisuutta puolestaan on kuvattu käsitellyn asian kustannuksilla. Molemmat ovat 

myös budjettiprosessissa ulosoton tunnuslukuina. Vuoden 2013 toteutumat ovat tuotta-

vuuden osalta 2408 asiaa/htv ja taloudellisuuden osalta 33 euroa/käsitelty asia. Muutoksia 

näissä luvuissa aiheuttavat erityisesti saapuvien asioiden määrien vaihtelu. Vaihtelut voi-

vat olla jopa 500 000 asiaa vuodessa johtuen taloudellisen tilanteen muutoksista, lainsää-

dännön uudistuksista, yksittäisen suuren velkojan menettelyn muutoksista jne. Vaihtelu 

voi siis olla jopa 15-20 % vuodessa. Tuottavuus ja taloudellisuus kohoavat parhaimmil-

leen, kun asiamäärät nousevat niin ylös kuin samalla henkilöstömäärällä voidaan käsitellä. 

Työvoiman tai muiden menojen sopeuttamistoimilla ei voida kovin merkittävästi vaikuttaa 

näihin tunnuslukuihin, vaan ne vaihtelevat lähinnä saapuvien asioiden määrän mukaan. 

Näiden tunnuslukujen ohella on ryhdytty seuraamaan perityn euron kustannusta. Tämä lu-

ku on puolestaan herkkä perinnässä liikkuvien rahamäärien vaihteluille. Kovin merkittävää 

uutta tukea taloudellisuuden tai tuottavuuden määrittelylle ei siitä ole saatu.  Se seuraa 

vain perittyä euromäärää, ei muuta ulosotossa tehtyä työtä. Tuottavuutta voidaan katsoa 
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kuvaavan myös ulosottolaitoksen perimistuloksen. Perimistulos on kehittynyt viime vuo-

sina hyvin suotuisasti. Kaikkiaan ulosottotoimen tuottavuus, taloudellisuus ja tehokkuus 

ovat kehittyneet suotuisasti: 

 

 

 

Ulosotossa käsiteltävänä olleet asiat vuodesta 1990, kpl
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Kun tehtävänä on parantaa ulosoton taloudellisuutta ja tuottavuutta, näyttäisi riittävän, että 

ulosotto saisi paljon uusia asioita, jotka se kykenisi nykyhenkilökunnalla hoitamaan. Kun 

vertaa tätä ajattelua vahvistettuihin kehyksiin, voidaan todeta, että säästettävä on kuitenkin 

absoluuttisista menoista noin kahdeksan miljoonaa euroa lähivuosina. Taloudellisuuden ja 

tuottavuuden parantaminen käsiteltävää asiamäärää lisäämällä ei siis välttämättä riitä.  

 

Tuottavuuden ja taloudellisuuden parantaminen on tehtävä siten, ettei oikeusturva vaaran-

nu. Oikeusturvan vaarantuminen on käsitteenä abstrakti ja hankalasti mitattavissa. Yleensä 

tällä ajateltaneen yksittäistä tapausta, jossa asianosainen tai sivullinen kärsii oikeuden-

loukkauksen tai ainakin hänen oikeutensa ovat olleet vaarassa tulla loukatuiksi. Yleisellä 

tasolla voitaneen ajatella myös, että mitä lyhyempi käsittelyaika virkamiehelle jää kuhun-

kin tapaukseen asia- ja velallismäärien kasvaessa, sitä vähemmän hän ehtii pohtia laadulli-

sia kysymyksiä - vaikkapa ulosottokaaren sisältämiä asianmukaisuuden tai avoimuuden 

vaatimuksia. Näin oikeusturva vaarantuu. Lisäksi jos työmäärän kasvu johtaa siihen, että 

perimistulos heikkenee, velkojien oikeuksien toteuttaminen heikkenee ja voidaan todeta, 

että heidän oikeusturvansa on paitsi vaarantunut, jopa selkeästi heikentynyt. Työmäärän 

kasvu voi johtaa myös asioiden käsittelyaikojen pidentymiseen, mitä on pidettävä myös 

oikeusturvan heikkenemisenä.  Oikeusturvan tasoa voidaan pyrkiä tarkastelemaan myös 

ulosoton muutoksenhaku- ja kantelukäytäntöä tarkastelemalla. 

 

Valtio näyttäytyy ulosottojärjestelmässä kolmessa eri roolissa: valtio vastaa julkisen talou-

den kustannuksista, kerää tuloja ulosottomaksuina ja toimii velkojana. Esimerkinomaisesti 

voidaan todeta, että yhden prosenttiyksikön aleneminen ulosoton euromääräisessä perimis-
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tuloksessa vähentää velkojille tilitettyä määrää noin 20 miljoonalla eurolla. Tästä lähes 

puolet tilitettäisiin valtiolle. Oikeusturva vaarantuu ja heikkenee herkästi. Fiskaalisesti se 

merkitsee valtiolle sitä, että jos tavoiteltavat säästöt heikentävät euromääräistä perimistu-

losta yhdellä prosenttiyksiköllä, saavutettu säästö on menetetty poisjäävinä valtion tuloina.  

 

Oikeusturvan vaarantumista on kuitenkin yleensä vaikea mitata ja syy-seuraus –suhteita 

hankala määrittää. Rakenneuudistuksen suunnittelussa olisi oikeusturvan tason säilyttämis-

tä ja säästötoimenpiteitä valtion fiskaalisten intressien kannalta kuitenkin pidettävä erityi-

sesti silmällä.  

 

Myös ulosottomaksujen tarkistaminen tulee ottaa harkittavaksi. Ulosottomaksuilla voidaan 

valtion tulokertymän kartuttamisen lisäksi ohjata velkojien käyttäytymistä henkilötyötä 

vähentävään suuntaan ja vaikuttaa ulosoton asiamääriin. Ulosottomaksujen tason määritte-

lyyn olisi hyvä saada oikeuspoliitiinen linjaus. Oikeusministeriö on pyrkinyt myös perin-

nästä aiheutuvan kulurasituksen keventämiseen. 

 

 

4. Ulosottolaitoksen tehtäväkentän mahdollisista muutoksista 

 

Hallituksen esitys (HE 110/2014 vp), joka sisältää säännökset vankeusrangaistusten, yh-

dyskuntapalvelun ja valvontarangaistuksen täytäntöönpanon aloitustoimien siirtämisestä 

ulosottolaitoksesta Rikosseuraamuslaitokselle on annettu eduskunnalle. Täytäntöön-

panotehtävien siirtäminen Rikosseuraamuslaitokselle toteutetaan kevään 2015 aikana. 

Vaikutukset ulosottotoimen työmääriin ovat varsin vähäiset. 

 

Oikeudenhoidon uudistamisohjelman mukaisesti on esitetty selvitettäväksi summaaristen 

velkomusasioiden siirtoa ulosottolaitokselle tai keskittämistä muutamaan käräjäoikeuteen. 

Oikeusministeriön toimeksiannosta on selvitetty näiden vaihtoehtojen etuja ja haittoja. 

Selvitysmiesten oikeusministeriölle 23.10.2014 jätetyssä mietinnössä puollettiin asioiden 

siirtoa ulosottolaitokselle.   

 

Oikeudenhoidon uudistamisohjelmassa on esitetty selvitettäväksi velkaneuvonnan valtiol-

listaminen ja siirtäminen oikeusaputoimen tai ulosoton yhteyteen. Asia on vielä avoinna. 

 

Hallituksen esityksessä yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta 

(HE 83/2014) ei esitetty ulosottoviranomaisille maksuohjelman toteuttamisen valvontateh-

täviä. Poissuljettuna ei kuitenkaan voida pitää ulosottoviranomaisen roolin muuttumista tu-

levaisuudessa mahdollisesti modifioidussa velkajärjestelyprosessissa.      

 

Myös konkurssiasiamiehen toimiston mahdollisesta liittämisestä Valtakunnanvoudinviras-

toon tai ulosottolaitokseen on edelleen ollut keskustelua. Sen organisatorinen järjestely ra-

kenneuudistuksen yhteydessä ei olisi kovin työläs 

 

Päätökset ulosoton tehtäväkentän mahdollisista muutoksista tulisi tehdä nopeasti rakenne-

uudistuksen täysipainoisen suunnittelun mahdollistamiseksi. Erityisesti summaaristen vel-
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komusasioiden siirrolla ulosottolaitokseen on merkittäviä vaikutuksia hankkeen suunnitte-

luun, ulosottolaitoksen resursseihin sekä järjestelmien kehittämis- ja investointitarpeisiin. 

Summaaristen asioiden käsittely voisi olla tarkoituksenmukaista järjestää yhdessä ulosot-

toasioiden kirjaamistoimen kanssa. 

 

 

 

5. Lainsäädännön kehittäminen 

 

Rakenneuudistuksen tavoitteita voidaan edistää lainsäädännön tarkistuksilla.  

Ulosottokaaressa on lisäksi pieniä korjaustarpeita jo ennestään. Korjauksilla voidaan työ-

hön saada sujuvuutta lisää ja säästää kustannuksiakin.  

 

Valtakunnanvoudinvirasto asetti 18.11.2014 ulosottotoimen rakenneuudistushankkeen 

lainsäädäntötyöryhmän, jonka tulee selvittää viimeaikaisen oikeuskäytännön ja muun 

ulosottomenettelyssä tapahtuneen kehityksen aiheuttamat muutostarpeet lainsäädäntöön. 

Työryhmän tulee laatia säännösehdotukset ulosottoprosessien yksinkertaistamiseksi ja no-

peuttamiseksi uudistamalla esimerkiksi toistuvaistulon ulosmittaukseen ja vapaakuukausi-

järjestelmään sekä realisointimenettelyä ja siihen liittyviä työvaiheita. Työryhmän tulee 

varautua selvittämään mihin muihin lainsäädännöllisiin muutoksiin tulee mahdollisesti 

ryhtyä jo ennen rakenneuudistuksen voimaantuloa. Työryhmän tulee aloittaa rakennusuu-

distuksen ulosoton organisaatiota ja menettelyä koskevien muutosten edellyttämien sään-

nösehdotusten valmistelu, kun linjaukset rakenneuudistuksen sisällöstä on tehty. Työryh-

mä laatii ehdotuksensa hallituksen esityksen muotoon. 

  

 Toimenpide-ehdotukset 

Työryhmä selvittää, onko tarkoituksenmukaista jaksottaa työ kahteen vaihee-

seen ja kahteen eri hallituksen esitykseen. 

 Aikataulu 

Ensimmäinen hallituksen esitys voitaisiin antaa syksyllä 2015, jolloin lait 

voisivat tulla voimaan aikaisintaan loppukeväästä 2016. Toinen hallituksen 

esitys, jos kahteen erilliseen esitykseen päädytään, voitaisiin antaa syksyllä 

2016, jolloin lainsäädäntö voisi tulla voimaan vuoden 2018 alusta. 

 Kustannusvaikutuksia 

Rakenneuudistuksesta johtuvat organisaatioon ja virkarakenteeseen liittyvät 

säästöt on arvioitu myöhemmin tekstissä. Lainsäädännön prosesseja nopeut-

tavalla uudistamisella voitaisiin säästää noin kymmenen henkilötyövuotta. 

 

 

 

6. Toimintojen keskittäminen 

 

Tehtävien keskittämisellä saadaan säästöjä työvoimakustannuksissa käsittelyn nopeutuessa 

ja työn jakamisen helpottuessa. Keskittäminen mahdollistaa paremmin tiettyihin tehtäviin 

erikoistumisen. Keskittäminen edistää yhdenmukaisuutta ja sitä kautta oikeusvarmuutta 
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ulosotossa. Keskittäminen merkitsee asian tai tehtävän muuttuvan luonteeltaan valtakun-

nalliseksi tai alueelliseksi. Ei ole merkitystä sillä, missä tehtävä suoritetaan. Keskittäminen 

ei välttämättä ole maantieteellistä, vaan keskittäminen voi tapahtua verkossa. Asiat ja teh-

tävät on mahdollista keskittää silloin, kun niiden jakamista paikallisille toimijoille ei tarvi-

ta. Paikallinen käsittely on tarpeen, jos on syytä tavata asianosainen henkilökohtaisesti, jos 

on tarve toimenpiteen suorittamiseen tietyssä paikassa tai alueella tapahtuvan tutkinnan ta-

kia. 

 

Keskitettäviä toimintoja on ryhdytty pilotoimaan. Vuoden 2015 aikana kerätään kokemuk-

sia piloteista ja valmistellaan päätöksiä valtakunnallisesti keskitetyistä toiminnoista. Tutkit-

tavana keskitettäviksi toiminnoiksi ovat ainakin:  

- puhelunvälitys- ja asiakaspalvelu (osittain toteutunut) 

- ulosottoasioiden kirjaaminen 

- summaariset velkomusasiat (jos siirtyvät ulosottolaitokselle) 

- maksuliike ja kirjanpito 

- monet talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävät 

- suppeatutkintainen perintä ulosoton rutiiniluontoisissa toimituksissa 

- erikoisperintä 

 

 Toimenpide-ehdotus 

Jatketaan keskitettävien asioiden ja tehtävien pilotointia luotettavan tiedon ja 

kokemuksen hankkimiseksi keskitetyistä toiminnoista. Päätöksiä keskitettä-

vistä toiminnoista tehdään hankittavan tiedon pohjalta ja sitten kun se lain-

säädännöllisesti ja hallinnollisesti harkitaan mahdolliseksi. Osaamistarpeet 

kartoitetaan ja koulutusta suunnitellaan, kun päätökset keskitettävistä toi-

minnoista on tehty (vuoden 2015 aikana). 

 

 Aikataulu 

Päätöksiä voitaisiin tehdä alkaen loppuvuodesta 2015. Keskitettyjä toiminto-

ja voitaisiin vaiheittain ottaa käyttöön vuodesta 2016 alkaen. Erikoisperinnän 

organisointi ja resursointi suunnitellaan vaalien jälkeisen hallitusohjelman 

linjausten ja kehysten mukaisesti. 

 Kustannusvaikutus 

Suppeatutkintaisen perinnän  osalta arvioita on tekstissä myöhemmin.  

Summaaristen asioiden siirron osalta tarvitaan myös omat laskelmansa. Mui-

den keskitettävien asioiden osalta arvioidaan säästöpotentiaaliksi noin 35 

htv. 

 

 

 

 

7. Sähköinen asiointi ja käsittely 

 

Sähköisiä asiointipalveluja kehittämällä lisätään asianosaisten ja yleisön omatoimista pal-

velujen käyttämistä ja sitä kautta vähennetään henkilöstö- ja palvelutarvetta ulosottolaitok-
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sessa. Myös asianosaisten mahdollisuutta seurata nykyistä paremmin asioiden etenemistä 

ulosotossa ja yleisölle tarjottavaa informaatiota verkossa kehitetään. Ulosoton tiedonhan-

kintaa ja menettelyä automatisoimalla vähennetään työvoiman tarvetta. 

 

Kehittämisehdotuksia 

 

1) Uljaksen suorakäyttöaikaa lisätään asiointipalvelun lisäämistarpeiden edellyttämällä 

tavalla. Suorakäyttöajan lisääminen mahdollistuu Uljas-tietojärjestelmän palvelinten 

vaihdon yhteydessä. Palvelinten vaihto tapahtuu vuoden 2015 aikana. 

  

2) Uljas-tietojärjestelmän hakijarekisteriä kehitetään siten, että hakijan yksilöinti on 

mahdollista. Tämä on edellytys sähköisen asioinnin ja automaattisten toimintojen ke-

hittämiselle. Hakijarekisteriin liittyvien menettelytapojen ja tietotekniikan kehittämi-

nen on aloitettu vuonna 2014 ja kehittämistä jatketaan vuoden 2015 aikana. 

 

3) Sähköisiä asiointipalveluja lisätään seuraavien toimintojen osalta. Palveluja kehitetään 

vaiheittain vuosien 2016-2018 aikana. Osa kehittämistehtävistä pystytään toteutta-

maan nopealla aikataululla normaalin Uljas-kehittämistyön yhteydessä. 

 

- Hakija voi tiedustella saataviensa suuruutta, kertymiä ja asioille tehtyjä toimenpi-

teitä.  

- Hakija voi ilmoittaa saatavan siirtoja ja muita muutoksia sähköisesti.  

- Hakija ja velallinen voivat lähettää palvelutoiminnon kautta viestejä ulosottoon ja 

niihin voidaan virastosta vastata. 

- Velallinen voi tarkistaa velkojensa saldon ja maksaa velkojaan. 

- Velallinen voi tarkistaa palkastaan pidätettävän määrän. 

- Velallinen voi tarkistaa kokonaisuudessaan ulosottoon maksamansa määrän.  

- Asiointitiliä käytetään sähköisissä asiointipalveluissa viestintäkanavana 

 

4) Ulosottomaksuja tarkistamalla ohjataan asianosaisten valintoja ulosottopalveluiden 

suhteen ja lisätään verkkopalvelujen houkuttelevuutta. Ulosottomaksujen tarkastami-

nen tulee ajankohtaiseksi sitä mukaa, kun sähköisiä asiointipalveluja kehitetään. 

 

5) Niille viranomaisille, joilla ei ole laissa oikeutta tilata velvoitteidenhoitoselvityksiä 

Verohallinnon Harmaan talouden selvitysyksiköltä, kehitetään sähköinen palvelu, jos-

ta viranomainen voisi kysyä tarvitsemansa asianhallintatiedot. Viranomaisten tietotar-

peet tulee kuitenkin selvittää vielä tarkemmin. 

 

6) Toistuvaistulon ulosmittausprosessiin lisätään automaattisia toimintoja. 

Velalliselle annetaan palkan ulosmittauksen ennakkoilmoitus jo vireilletuloilmoituksen 

yhteydessä. Tämä toiminto otetaan käyttöön jatkoulosmittausten osalta ja sen edellyt-

tämät tietojärjestelmämuutokset suunnitellaan ja toteutetaan vuoden 2015 aikana. Tie-

tojärjestelmään rakennetaan toiminto, joka tarkistaa, onko velallisella voimassa oleva 

palkan ulosmittaus (muu kuin kertapidätys). Jos on, vireilletuloilmoitukseen merkitään 

palkan ulosmittauksen ennakkoilmoituksen tiedot ja ulosmittauspäiväksi muutama 



VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO

   
  31.12.2014 

 

päivä maksukehotuksen eräpäivän jälkeen. Tällä tavoin saadaan nopeutettua ulosmit-

tausprosessia niissä tilanteissa, kun velallisella on jo ennestään palkan ulosmittaus 

voimassa.  

 

7) Ulosmitattujen varojen kohdistaminen ja jakaminen velkojille automatisoidaan mah-

dollisimman suurelta osalta. Automatisointi edellyttää hakijarekisterin kehittämistä 

(työ vireillä) sekä järjestelmämuutoksia 

  

8) Tiedonhankintaa automatisoidaan siten, että kaikki yleisimmät rekisterikyselyt saa-

daan tehdyiksi tietojärjestelmän kautta ja tarvittaessa automaattisesti. Tietojärjestel-

män kautta tulisi voida tehdä rekisterikyselyt kiinteistötietojärjestelmään, liikennetie-

tojärjestelmään, venerekisteriin ja kaikkiin pankkeihin. Normaaliperinnän asioista tuli-

si tehdä automaattisesti samat kyselyt kuin suppean ulosoton asioista. Automatisoinnin 

lisääminen vaatii muutoksia lainsäädäntöön. 

 

Sähköisesti saatuja tietoja tulee voida hyödyntää tietojärjestelmässä myös prosessin 

myöhemmissä vaiheissa, muun muassa kun tehdään rekisteriviranomaisille ilmoituksia 

omaisuuden ulosmittauksesta.  

 

Rekisterikyselyjen kehittämistä pyritään edistämään lähivuosina huomioiden kuiten-

kin, että aikatauluihin vaikuttavat myös rekisterikyselyjen toisten osapuolten (Trafi, 

Maanmittauslaitos, pankit) kehittämisaikataulut.  

 

9) Automatisointia lisätään muutosten käsittelyssä. Hakijoiden ilmoittamat maksumuu-

tokset ja peruutukset sekä saatavien siirtoihin liittyvät muutokset työllistävät toimisto-

henkilöstöä paljon. Saatavien siirrot tulee voida toteuttaa automaattisesti hakijan il-

moittaman asialistauksen perusteella tai siten, että hakija itse toteuttaa siirron sähköi-

sen asiointipalvelun kautta. Automatisointeja kehitetään vuonna 2016, kun Uljas-

tietojärjestelmän hakijarekisterin kehittäminen on edennyt.  

 

10) Erilaisia tarkastus- ja seurantatehtäviä (maksukieltojen, maksusuunnitelmien ja ulos-

mittausten seuranta) sekä laskureskontran hoitoon liittyviä tehtäviä automatisoidaan 

mahdollisuuksien mukaan vuosien 2016-2018 aikana. Mikäli jatkossa on passiiviasioi-

ta, niiden saldotiedustelujen käsittelyä automatisoidaan.   

 

11) Notes-asiakirjasovelluksesta luopumisen edellytyksiä ryhdytään selvittämään vuoden 

2015 aikana. Selvitettävä on mm, mitkä Notesin asiakirjoista ja toiminnoista voidaan 

siirtää Uljas-tietojärjestelmään. Loput asiakirjat tulee siirtää Notesin korvaavaan asia-

kirjasovellukseen. Uusi asiakirjasovellus tulee integroida Uljas-tietojärjestelmän kans-

sa siten, että mahdollisimman paljon toiminnoista on automatisoitu. Kehittämistä teh-

dään vaiheittain vuosien 2016-2018 aikana. 

 

 Toimenpide-ehdotukset 

Edellä lueteltuja hankkeita toteutetaan sähköisen asioinnin ja ulosottoasioi-

den käsittelyn automatisoinnin edistämiseksi. Automatisointi olisi tarkoituk-
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senmukaista toteuttaa tehtävä kerrallaan prosessista saatavien kokemusten 

pohjalta. 

 Aikataulu 

Osa kehittämistehtävistä pystytään toteuttamaan nopealla aikataululla nor-

maalin Uljas-kehittämistyön yhteydessä, mutta laajemmat ulosoton proses-

seihin liittyvät kehittämistehtävät ja mahdollisten uusien tehtävien keskittä-

minen ulosottolaitokseen edellyttävät ICT-investointeja, joihin liittyviä 

hankkeita käynnistetään mahdollisuuksien mukaan vuoden 2015 aikana ja 

viimeistään sitten, kun ratkaisuja ulosottoon siirrettävistä tehtävistä on minis-

teriötasolla tehty. 

 Kustannusvaikutukset 

Sähköistä asiointia ja asioiden automaattista käsittelyä lisäämällä yhdessä 

menettelytapojen uudistamisen kanssa voidaan saavuttaa noin 30 htv:n sääs-

tö.  

 

 

8. Virkarakenne ja toimistohenkilöstön käyttö laajemmin täytäntöönpanotoimituksissa 

 

Rakenneuudistuksen toimeksiannon mukaan on tutkittava myös ulosoton virkarakennetta. 

Nykyisellään ulosoton henkilöstöryhmät, kihlakunnanvoudit, kihlakunnanulosottomiehet 

ja toimistohenkilöstö, muodostavat tehtäväkuviltaan melko terävärajaiset ryhmät, joissa 

kaksi ensimmäistä ovat varsinaisia ulosoton toimitusmiehiä ja toimistohenkilöstö huolehtii 

erilaisista toimistotöistä ja perinnän tuesta. Perinnän tuki –toiminto kehitettiin silloin kun 

tietotekniset uudistukset vapauttivat henkilöstöä uusiin tehtäviin. Perinnän tuki palvelee 

viraston toimintaa huolehtimalla muun muassa toimitusmiesten työn seurannasta (esimer-

kiksi palkanulosmittauksen maksukieltojen noudattaminen, erilaisten rästilistojen seuran-

ta) sekä asiakirjojen tilauksesta ja muusta tiedon hankinnasta. Perinnän tuki on virastoissa 

erilaajuista ja -tyyppistä. Sen organisointi on onnistunut virastoissa vaihtelevasti. Par-

haimmillaan se on tuonut lisätehoja toimintaan. Se on omalta osaltaan mahdollistanut kih-

lakunnanulosottomiesten rootelien suurentamisen. On esitetty kuitenkin myös kysymys 

siitä, tarvitaanko erillistä työn tarkastajaa tai taustaselvitysten tekijää, ja eikö tällainen 

toimija voisi itse suoraan tehdä tarvittavan toimenpiteenkin. Kysymys on myös rutiinin-

omaisen työn siirtämisestä toimitusmiehiltä toimistolle. Sama kehitys on ollut nähtävillä 

esimerkiksi käräjäoikeuksissa, joissa monia ennen lakimiesten hoitamia tehtäviä on siirret-

ty toimistoon. Myös ulosotossa kehitys eri uudistusten myötä on kulkenut samaan suun-

taan. Oikeusministeriö on Valtakunnanvoudinvirastolle antamassaan tulostavoitteessa 

vuodelle 2014 edellyttänyt: ”Erityisesti selvitetään mahdollisuuksia toimistohenkilöstön 

entistä laajempaan käyttöön täytäntöönpanotoimituksissa”. Kysymys on itse asiassa uuden 

toiminnon luomisesta ulosottoprosessiin. 

 

Edellä olevan mukaisesti on tarkasteltava, voitaisiinko toimistohenkilöstön työpanosta 

hyödyntää myös täytäntöönpanotehtävissä, ei pelkästään sen tukitehtävissä. Kysymys on 

myös siitä, että käsittelyketjut määräytyvät asioiden laadun ja vaativuuden mukaan, kuten 

Oikeudenhoidon uudistamisohjelmassa todetaan. 
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Ulosottoperintää on monissa virastoissa tehty tiimityönä. On esitetty ajatuksia toimisto-

henkilöstön osallistumisesta tiimien työskentelyyn. Useimmiten ehdotukset eivät ole kui-

tenkaan sisältäneet varsinaista uutta perinnän tuki –ajatteluun. Tärkeää olisi pilotoida eri-

laisia malleja toimiston roolin määrittämiseksi. Toistaiseksi yksi pilotointi on käynnisty-

nyt. Harkittava olisi myös, tukeeko toimiston osallistuminen paikallisesti ulosottoperintää, 

vai voisiko suppeatutkintaisen perinnän keskittää valtakunnalliseksi toiminnoksi. Tällöin 

asiat siirtyisivät alueille vain, jos siihen olisi syytä. 

 

Täytäntöönpanotehtävien uudelleen jakamisen lähtökohtana olisi, että suppeatutkintainen 

perintä keskittyisi toimistossa tehtävään työhön, jossa velallista ei tarvitse tavata. Yhteyttä 

velalliseen voidaan pitää postin ja sähköisten yhteydenpitovälineiden avulla. Suppeatut-

kintaisen perinnän keinovalikoimaan voisi kuulua maksukehotus, maksusopimus tai –

suunnitelma, toistuvaistulon ulosmittaus, pankkitilin ulosmittaus ja veronpalautuksen 

ulosmittaus. Toimintaan ei kuuluisi kenttäkäyntejä, ulosmitattavan omaisuuden etsiskelyä 

ja kuljetusta, realisointeja, yksinkertaista laajempia ulosottoselvityksiä, sivullisselvityksiä, 

merkittävää pakon käyttöä, harvinaisempien täytäntöönpanon lajien käsittelyä jne. Harkit-

tava olisi, tulisiko turvaava ulosmittaus kuitenkin tehdä suppeatutkintaisessa perinnässä, 

jos sellaiseen saatava huomioon ottaen on aihetta. Keinovalikoima ja tuotantolinjojen peli-

säännöt päätettäisiin, kun pilotoinnista on saatu riittävästi kokemuspohjaa. Tärkeää on, että 

järjestelmä on selkeä. Keskeistä on myös ratkaista, säilytetäänkö velalliskohtainen menet-

tely ja vastaavan ulosottomiehen käsite. 

 

 Toimenpide-ehdotukset 

Pilottihankkeita jatketaan vuoden 2015 aikana ja kokemuksia kartoitetaan. 

Valtakunnanvoudinvirasto esittelee ratkaisun työnjakokysymykseen vuoden 

2015 aikana. Tarvittavat lainsäädäntömuutokset saatetaan valmisteluun. Vir-

karakenteen muutoksista aiheutuvat seuraukset henkilöstön asemaan selvite-

tään. Palkkausrakenteen kehittämisestä huolehditaan tehtävien edellyttämällä 

tavalla.  

 Aikataulu 

Pilotointien kokemukset kerätään vuoden 2015 lopulla. Lainsäädännön val-

mistelu noudattaa edellä todettua aikataulua. Palkkausrakenteen mahdollises-

ti tarvittavaa kehittämistä selvitetään oikeusministeriön, Valtion työmarkki-

nalaitoksen ja Valtakunnanvoudinviraston toimesta. Tarvittavat toimet selvi-

tetään vuoden 2015 aikana. 

 Kustannusvaikutukset 

Riippuvat valittavasta ratkaisusta. Tarkat arviot ovat tässä tilanteessa vaikei-

ta, koska uuden rakentaminen myös maksaa. Säästöpotentiaali on kuitenkin 

huomattava, arviolta 150 htv. 

 

 

9. Organisaatio 

 

Ulosottolaitos organisoitaisiin yhdeksi virastoksi. Ulosottolaitokseen sisältyy sekä valta-

kunnallista, keskitettyä toimintaa että alueellista (paikallista) toimintaa. Alueellista toimin-
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taa varten muodostetaan yksiköitä  ja niiden toimipaikkaverkosto määräytyy yleisön palve-

luntarpeen ja viranomaisten toiminnallisten tarpeiden perusteella. Organisaatiorakenne ei 

sinällään vaikuta palvelutarpeeseen. Keskitetty asiakaspalvelu voi vähentää henkilökohtai-

sen asioinnin tarvetta. 

 

Johtosuhteet harkitaan tarkasti ja määritellään yksiselitteisesti, jotta valtakunnalliset ja alu-

eelliset toiminnot toimivat sujuvasti ja tehokkaasti. 

 

Valtakunnanvoudinvirasto lakkaa erillisenä keskusviranomaisena ja sen asema muun ulos-

ottolaitoksen yhteydessä määritellään. Selvitettävä on, tuleeko VVV:stä osa lainkäyttöor-

ganisaatiota ja mitä siitä seuraa. Toiminnan ohjeistukseen muutoksella voisi olla vaikutus-

ta. 

 

Mikäli ulosotolle siirretään uusia tehtäviä, esimerkiksi summaaristen velkomusasioiden 

ratkaisu, tämä edellyttää organisatorisia järjestelyjä. Nämä toimeksiannot tutkitaan erik-

seen, mutta niiden organisointia ei pidetä muun organisaation kehittämisen kannalta on-

gelmallisena. 

 

Yhden viraston ulosotto-organisaatio vähentää päällekkäistä hallinnollista työtä, mahdol-

listaa töiden keskittämisen ja töissä erikoistumisen, lisää työn yhdenmukaisuutta ja helpot-

taa työn tasausta ulosottolaitoksessa. 

 

 Toimenpide-ehdotukset 

Ministeriö linjaa tulevan organisaatiomallin. Valtakunnanvoudinvirasto to-

teuttaa sen. 

 Aikataulu 

Linjaus keväällä 2015, jonka jälkeen toteutus alkaa. 

 Kustannusvaikutukset 

Säästövaikutuksia on arvioitu edellä kohdassa Toimintojen keskittäminen. 

Johtamisen uudelleen järjestelyllä saataneen lisäsäästöjä. 

 

 

10. Palvelujen tarjoaminen 

 

Sähköisen asioinnin ja puhelinpalvelun kehittämistä jatketaan. Asianosaisten mahdolli-

suutta itse toimia verkossa selvitysten ja toimenpiteiden osalta laajennetaan. Harkitaan so-

siaalisen median hyödyntämistä sähköisessä vastauspalvelussa. Kootaan verkkoon entistä 

selkeämpää ohjeistusta ulosottoasioissa. Jatketaan lomakkeiden tekstien selkeyttämistä. 

Keskitetään yleinen asiakaspalvelu ja kehitetään sitä edelleen. 

 

Tilaisuus tarpeen vaatiessa henkilökohtaiseen tapaamiseen ja kuulemiseen säilytetään. 

 

 Toimenpide-ehdotukset 

ICT-suunnittelussa ja työryhmien työssä kehitetään edelleen palveluja. 

 Aikataulu 
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Vuosina 2015 - 2016 

 Kustannusvaikutukset 

Säästöpotentiaali muutama htv. 

 

 

11. Säästöistä ja henkilöstön asemasta, vaihtoehtoisia toteuttamistapoja 

 

Valtakunnanvoudinvirasto on pyrkinyt löytämään vaihtoehtoisia malleja säästöjen toteut-

tamiselle. Hankeorganisaatiossa niin työryhmissä kuin johtoryhmässäkin on esitetty paljon 

erilaisia, usein vastakkaisia mielipiteitä.   

 

Monet ovat todenneet, että Suomessa nyt on hyvin laadukas, tehokas ja taloudellinen ulos-

ottojärjestelmä ja vaarana on, että uudistukset vievät sitä heikompaan suuntaan.  

 

Useissa kannanotoissa on todettu, että säästöjä voidaan saada asioitten sähköistä käsittelyä 

ja lainsäädäntöä kehittämällä. Kannanotoista on yleensä puuttunut yksilöinti siitä, miten 

suuria henkilöstösäästöjä saataisiin aikaan tai arviot niiden vaikutuksista ja toteutta-

misajasta vaihtelevat suuresti. Toisaalta kaikki arviot ovat vielä tässä vaiheessa epävarmal-

la pohjalla ja vaativat seikkaperäistä pohdintaa. 

 

On myös esitetty nykyisen henkilöstön vähentämistä ilman muutoksia nykyiseen menette-

lyyn. Tarvittavat säästöt saatettaisiin myös näin saada aikaan, vaikkapa lakkauttamalla jo-

ka neljäs kihlakunnanulosottomiehen virka. On kuitenkin epävarmaa, miten työn lisäys 

voitaisiin asianmukaisesti hoitaa. Erityisesti pienissä virastoissa ja suurien etäisyyksien 

alueella saatettaisiin kohdata vaikeuksia. Työn laatu ja oikeusturvan taso saattaisivat hei-

kentyä. Malli saattaisi myös johtaa siihen, että toimitusmiehellä tulisi olla nykyistä enem-

män apuhenkilökuntaa työnsä hoitamisessa. Silloin jatkuisi ja korostuisi arvosteluakin he-

rättänyt tilanne, että lisääntyneen ja tehostuneen työn palkitseminen kohdistuu vain toimi-

tusmieheen. 

 

Säästövelvoitteet ovat nyt sillä tasolla, että ottaen huomioon luonnollisen poistuman ja tu-

levaisuuden virkamiestarpeen sekä tarpeen ja tarjonnan kohtaamisongelmat niin henkilöta-

solla kuin maantieteellisestikin ulosottolaitos joutuu vaikeaan tilanteeseen. Henkilökunta 

on huolissaan omasta asemastaan, työpaikan säilymisestä, tulevaisuuden tehtäväkuvasta ja 

palkkauksesta.  

 

Rakenneuudistusta toteutettaessa joudutaan väistämättä myös uusinvestointeihin ja nämä 

edellyttävät varoja. Valtakunnanvoudinviraston näkemyksen mukaan suuriakin säästöjä 

saadaan aikaan oikeilla ratkaisuilla, mutta niiden toteuttaminen yhtä aikaa nopeasti piene-

nevän menokehyksen kanssa on vaikea tai jopa ylivoimainen tehtävä. Rakenneuudistuksen 

sisäänajovaiheessa tulisi henkilöstön asema ottaa huomioon ja sallia uudistusten toteutua 

niin, ettei siitä henkilöstölle koituisi kohtuutonta rasitusta. Valtakunnanvoudinvirasto näki-

si hyväksi hakea ylimenokaudeksi riittävää rahoitusta. 
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Henkilökunnan aseman suhteen olisi hyvä ottaa nopeasti harkittavaksi, mitä turvatakuita 

ministeriön henkilöstöpoliittisten periaatteiden perusteella taikka muutoin voitaisiin asias-

sa harkita. Tässä suhteessa yhteistyö oikeusministeriön, Valtion työmarkkinalaitoksen ja 

Valtakunnanvoudinviraston välillä on jo käynnissä.  

 

Säästöpotentiaalien arviointi on vaikeaa. Tietotekniikan kehittyessä tiettyjen työvaiheiden 

pois jääminen vähentää työvoiman tarvetta. Jos uudistus vähentää kihlakunnanulosotto-

miehen työtä 10 minuutilla päivässä, työaika vähenee viikossa 50 minuuttia eli noin 2,3 %. 

Kihlakunnanulosottomiesten koko henkilöstöryhmässä tämä merkitsisi noin 14 viran vä-

hentämistä. Vähennysten kohdentamisongelmat ovat suuria silloin kuin vähennysmäärä on 

vähäinen. Kysymys on siitäkin, miten tarkasti työaikaa seurataan. 

 

Työn ketjuttaminen eri ammattiryhmille eri vaiheineen saattaisi tuoda säästöjä palkkakus-

tannuksissa. Jos suppeatutkintaisessa perinnässä hoidettaisiin 70 % perinnästä eikä palk-

kaus olisi yhtä korkea kuin vaativampaa perintää suorittavilla toimitusmiehillä, säästöt 

voisivat olla huomattavia. Otetaan kuvitteellinen esimerkki.  

 

Suppeatutkintaiseen perintään saattaisi riittää 180 viranhaltijaa, jotka hoitaisivat rutiinipe-

rinnän, 2 000 000 asiaa. Vaativammat ulosottoasiat, 1 000 000 kpl, voitaisiin hoitaa nykyi-

sillä kihlakunnanulosottomiehillä, joita tarvittaisiin ehkä 350. Jos suppeatutkintainen työ 

tehtäisiin alemmalla palkalla (esim. 3000 euroa/kk)  kuin kihlakunnaulosottomiesten kes-

kimääräinen ansio (5300 euroa/kk),  säästö voisi olla nykyiseen verrattuna vuositasolla 

noin 12 miljoonaa euroa vuodessa. Tässä edellytetään, että kihlakunnanulosottomiesten 

nykyinen tulotaso säilyisi eikä alentuisi palkkioitten poisjäämisen seurauksena. Palkkiota-

son alentuminen lisäisi työnantajan säästöjä.  Säästöt tulisivat 70 kihlakunnanulosottomie-

hen viran poisjäämisestä ja suppeatutkintaisen perinnän alemmista palkkakustannuksista.  

Vastaavia laskelmia voidaan tehdä kihlakunnanvoutien osalta, jos työnkuvissa tapahtuu 

muutoksia, jotka heijastuvat tehtäviin ja virkojen lukumääriin.  

 

 

12. Lopuksi 

 

Rakenneuudistus on suuri hanke, jossa monet asiat vaikuttavat toisiinsa ja kokonaisuuden 

johtaminen on vaativaa.  

 

Valtakunnanvoudinvirasto esittää, että rakenneuudistusta jatkettaisiin näin: 

 

 jatkovalmistelua jatkettaisiin yhden viraston mallin pohjalta 

 suppeatutkintaisen perinnän mallia valmistellaan edelleen ja siitä hankitaan 

kattavaa, kokemusperäistä tietoa kokeiluvirastoista 

 lainsäädäntöä ja tietotekniikan kehittämistä lähdetään toteuttamaan joutuisas-

ti 

 henkilöstön virkamiesoikeudellinen asema ja palkkausjärjestelmiin liittyvät 

kysymykset selvitetään nopeasti 

 


