OPINTOPÄIVÄN PUHEENVUOROT
Anne-Mari Virolainen kansanedustaja
Kansanedustaja Virolainen korosti, että ulosotolla
on merkittävä rooli yhteiskunnassa. Eduskunnassa
on valiokunnassa otettu kantaa, että ulosoton resursseista on huolehdittava ja erinomaisesta tuloksellisuudesta pidettävä huolta. Henkilöstö on tärkeä
voimavara ja pidettävä mukana muutoksessa.
Ollli Manni kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Turu kaupunginhallitukse puheenjohtaja Olli Manni toivotti ulosotomiehet tervetulleeksi
kaupunkiin.Turku on Suomen eurooppalaisin kaupunki, missä puhutaan 100 kieltä.
Turku muiden suomalaisten kaupunkien tavoin on auttamassa turvapaikanhakijoita.
Tämä luo omat haasteensa, mikä näkyy Mannin mukaan myös ulosoton arjessa.
Manni toivotti ulosottomiehille jaksamista haastavassa työssä, missä kohdataan etulinjassa talouden seuraamukset.
Olli Sippola johtava kihlakunnanvouti
Johtava kihlakunnanvouti Olli Sippola kertoi VarsinaisSuomen ulosottoviraston toiminnasta. Viraston henkilöstömäärä on 97, joista 19 on määräaikaisia. Toimipaikko ja on kuusi. Turun toimipaikka on parhaillaan remontissa ja paluu uudistettuihin tiloihin tapahtuu
1.2.2016. Virasto on euromääräisellä perimistuloksella
mitattuna neljänneksi suurin tilittäjä ulosottolaitoksessa.
Juhani Toukola valtakunnanvouti
Valtakunnanvouti Juhani Toukola keskittyi puheenvuorossaan rakenneuudistukseen.
Toukolan mukaan kyseessä on valtavan suuri uudistus ja taustalla ovat valtion
säästöt, jotka edellyttävät rakenteellisia uudistuksia. Säästötarve on 8-10 milj.euroa ja
lisäsäästöjä on tulossa. Valtakunnanvoudinvirasto pitää kunnia-asiana, että ei jouduta
irtisanomisiin. Säästöjen suurin toteuttaja olisi Toukolan mukaan ns. rutiiniperintä, joka
ei olisi yhtä korkeasti palkattua kuin laajatutkintainen perintä. Muita isoja muutoksia
olisivat siirtyminen yhden viraston malliin ja tehtävien keskittäminen.
Petri Koivunen Lindorff
Lindorff Oy:n johtaja Petri Koivunen kertoi, että toimiala
on murroksessa. Tämän hetken trendinä on myynnintu
ki. Ratkaisevaa on palvelutarjoajan asiakaspalvelu ja
rahavirrat. Lindorff pyrkii vähentämään perintäkirjeitä ja
lisäämään netissä tapahtuvaa asiakkaiden kontaktointia
suoritusten saamiseksi ja maksusopimusten tekemisek
si. Asiakkaita ohjataan sähköisiin palveluihin kuten

”Maksumyöhässä”-sivuille ja ”Lindorf 24 ”-sivuille. Lindorfin perintätoimet pohjautuvat
asiakasanalyysiin, kenelle kannattaa soittaa ja kenen kohdalla kannattaa käynnistää
oikeudellinen perintä.
Kristian Karrasch neuvottelupäällikkö
JHL:n valtiosektorin neuvottelupäällikkö Kristian Karrasch kävi läpi ajankohtaista työmarkkinatilannetta. Tällä hetkellä rinnakkain valmistelussa ovat maan hallituksen ns.
”pakkolait” ja työmarkkinajärjestöjen neuvottelut korvaavista toimista säästöjen aikaansaamiseksi. Esillä on ollut kustannuskilpailukyvyn parantaminen, palkkamaltti ja
tuottavuuden parantaminen. Työmarkkinaosapuolilla on aikaa saada sopimus siihen
asti, kun pakkolakipakettia ei ole eduskunnassa hyväksytty.
Timo Heikkinen johtava kihlakunnanvouti
Helsingin ulosottoviraston johtava kihlakunnanvouti
Timo Heikkinen kertoi rakenneuudistuksen olevan
lainsäädäntöhanke ja että tavoitteita olisi voitu toteut
taa toisellakin tavalla. Tulevaisuudesta ei tiedä vielä
kukaan ja tavoitetilan pitäisi olla parempi kuin nykytila.
Heikkisen mukaan säästöt ollaan hakemassa perimis
palkkioista jakamalla työt uudella tavalla. Riskinä on
toiminnan kääntyminen valtion kannalta tappioksi. Parempi vaihtoehto olisi ICT:n kehittäminen, virastojen määrän vähentäminen ja luonnollisen poistuman hyödyntäminen. Säästöt on tarve tehdä, mutta esitetty aikataulu on epärealistinen. Oikea tavoite
vuosi olisi vuosi 2022.

