
Valtakunnanvoudinvirasto

Kiireellisin tavoite on ulosottolaitoksen talouden tasapainottaminen ja sopeuttami-
nen alenevaan kehykseen ulosoton tuloksellisuuden nykyinen taso ja oikeusturvan 
taso säilyttäen Tuloksellisuuden säilyttäminen, henkilöstön sitoutuminen ja ulosoton 
palvelukyvyn säilyttäminen ovat talouden tasapainottamisen itsestään selviä reuna-
ehtoja, joista ei voida eikä haluta tinkiä. 

Talouden tasapainoon päästään kestävällä tavalla vain henkilötyötä vähentämällä, 
jatkamalla automatisointia toteuttamissuunnitelman kohdassa 7. kuvatulla tavalla. 
Näillä toimenpiteillä henkilötyötä voidaan vähentää tarvittavat 180 henkilötyövuotta 
vuoteen 2022 mennessä. Toimenpiteet on käynnistettävä kiireellisesti.

Henkilöstövähennykset toteutetaan luonnollisen poistuman kautta. Jotta luonnolli-
nen poistuma voidaan tehokkaasti hyödyntää, virastojen lukumäärä vähennetään 
viiteen. Käsittelymaksuja nostetaan säästötarpeen pienentämiseksi. Velkojana ole
vat luonnolliset henkilöt vapautetaan käsittelymaksuista kokonaan.

Suppean perinnän käsittelymaksu nostetaan samaksi kuin normaalin perinnän kä-
sittelymaksu. Muutos lisää ulosottomaksuja kolme miljoonaa euroa vuodessa. Vel-
kojan ulosottoasiaan tekemän muu toksen käsittely säädetään maksulliseksi. Ma-
nuaalisen hakemuksen ja muutosilmoituksen käsittelymaksu säädetään korkeam-
maksi kuin sähköisesti tehdyn hakemuksen ja  muutosilmoituksen käsittelymaksu. 
Tämän uskotaan kannustavan ammattivelkojia sähköiseen asiointiin ja vähentävän 
henkilötyön tarvetta ulosotossa. Käsittelymaksun nostaminen voi vähentää pikavip-
pisaatavien ja vastaavien pienten saatavien oikeudellista perintää, mikä vähentäisi 
myös ulosottoasioita toivotulla tavalla. Muita toimenpiteitä ei talouden tasapainotta-
miseksi tässä vaiheessa tarvita. 

Yhden viraston mallin ja toimistoperinnän valmistelu pitää keskeyttää. Perusteluja 
on kaksi. Aikataulusyistä molemmista on pelkästään haittaa talouden sopeuttami-
selle. Toteuttamissuunnitelman perusteella on mahdotonta arvioida sitä, johtavatko 
ne ylipäätään säästöihin tai sitä, miten se tapahtuisi. Mitään laskelmia siitä ei ole 
olemassa. Viimeisessä johtoryhmän kokouksessa valtakunnanvouti tunnusti, että 
suunnitelman laskelmat toimenpiteiden vaikutuksista eivät perustu mihinkään. Lain
valmistelua ei voida perustaa tällaiseen selvitykseen ja vaikutusarviointiin. Kun kii-
reelliset asiat talouden tasapainottamiseksi on tehty, voidaan ilman aikataulupainei-
ta selvittää, minkälaista ulosottoa tu levaisuudessa tarvitaan, mitä siltä odotetaan ja 
miten se kannattaa järjestää.

Johtoryhmän eri mieltä olleet jäsenet esittävät edellä kuvatulta pohjalta vaihtoehtoi-
sen suunnitelman ulosottolaitoksen talouden tasapainottamiseksi oikeusministeriöl-
le samalla, kun sellainen esitetään 13.1.2014 mennessä Sisäisen turvallisuuden ja 
oikeudenhoidon resurssitarpeita arvioivalle parlamentaariselle työryhmälle.
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