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MUUTOSESITYS

Asialistan kohta 5

Valtakunnanvoudinviraston esitys oikeusministeriön asetukseksi ulosottovirastojen 
toimipaikoista

Esitän seuraavia muutoksia käsiteltävään valtakunnanvoudin viraston esitykseen.

1. Asetustekstiin lisätään ulosottovirastojen toimipaikoiksi seuraavat toimipaikat:

Kauhajoki, Nurmijärvi, Hyrynsalmi, Kaustinen, Karstula, Hamina, Tornio, Nokia, 
Kangasala, Kitee, Heinola, Kaarina, Raisio, Loviisa.

2. Asetustekstiin ja taustamuistioon muutetaan:

Siirtymäaika on kolme vuotta asetuksen voimaantulosta

3. Lisäksi kohdassa "Taustamuistio" on muutamia korjausesityksiä muistion tekstiin.

YLEISPERUSTELUT

Valtakunnanvoudinviraston tulee erityisesti huolehtia ulosottolaitoksen palvelujen alueel-
lisesta saatavuudesta. Ulosoton palveluverkoston on oltava riittävän kattava ja toimipaik-
kojen sijaittava siellä, missä ihmiset muutenkin hoitavat asiointinsa. Alueelliset erot palve-
lujen saatavuudessa eri puolilla maata eivät saa kasvaa liian suuriksi. Lisäksi ulosoton teh-
tävien hoito ja toimintaedellytykset tulee turvata kaikkialla maassa. 

Toimipaikkaverkoston muutosta perustellaan tarpeella luoda paremmat edellytykset johta-
miselle, yhtenäisyydelle, tehokkuudelle, ja turvalliselle työympäristölle. Nämä kaikki ovat 
hyviä tavoitteita ja parhaimmillaan organisaatiomuutoksen kautta saavutetaan tavoiteltuja 
vaikutuksia. Henkilöstön näkökulmasta esitetyllä muutoksella on toteutuessaan merkittäviä 
vaikutuksia muutoksen kohteena olevan henkilöstön asemaan mm. sijoittumisen ja työmat-
kojen osalta.

Toivottavaa on, että tavoiteltu organisaation parempi toimivuus lisää ajan myötä myös työn-
tekijöiden hyvinvointia. Organisaatiomuutokset kuitenkin epäonnistuvat usein. Hyödyt jää-
vät saavuttamatta ja työhyvinvointi sekä organisaation toimintakyky heikkenevät entises-
tään. Sen vuoksi on syytä kiinnittää erityistä huomiota muutoksen hallittuun toimeenpanoon 
ja sen myötä henkilöstön muutosturvaan ja ulosoton toimintaedellytyksiin tulevaisuudessa.



YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

Kauhajoki

Toimipaikan säilyttämistä puoltavat sijainti, toimipaikan koko ja alueen palveluiden tarve. 
Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto ja toimipaikkatyöryhmä ovat katsoneet toimipaikan säi-
lyttämisen tarpeelliseksi.  

Nurmijärvi

Toimipaikan sijainti, koko, palvelujen tarve sekä ulosoton toiminnalliset näkökohdat puol-
tavat toimipaikan säilyttämistä. Nurmijärvellä asuu yli 40.000 ihmistä ja valtaosa Klauk-
kalassa, mistä on 40 kilometriä Hyvinkäälle. Nurmijärvi on Suomen nopeiten kasvavia kun-
tia ja ihmiset asioivat pääasiassa pääkaupunkiseudulla, joten ulosottopalvelujen siirtäminen 
Hyvinkäälle ei ole tarkoituksenmukaista.

Hyrynsalmi

Olemassa olevan toimipaikan sijainti ja toiminnalliset näkökohdat puoltavat toimipaikan 
säilyttämistä. Lisäksi Kainuun ulosottovirasto ja toimipaikkatyöryhmä ovat esittäneet 
Hyrynsalmen toimipaikan säilyttämistä.

Kaustinen

Toimipaikan sijainti, todella pitkät välimatkat, huonot kulkuyhteydet ja ulosoton toiminta-
edellytysten turvaaminen koko alueella puoltavat toimipaikan säilyttämistä.

Karstula

Toimipaikan sijainti, todella pitkät asiointimatkat, huonot kulkuyhteydet, alueen palveluiden 
tarve ja ulosoton toiminnalliset näkökohdat puoltavat toimipaikan säilyttämistä.

Hamina

Toimipaikan koko ja sijainti kaupungissa sekä alueen palvelujen tarve puoltavat toimipaikan 
säilyttämistä. Kymen ulosottovirasto on katsonut toimipaikan säilyttämisen tarpeelliseksi.

Tornio

Toimipaikan koko, sijainti kaupungissa ja palvelujen tarve puoltavat toimipaikan säilyt-
tämistä.

Kangasala

Toimipaikan suuri koko, asiakaskäyntien määrä, sijainti ja palvelujen tarve puoltavat toimi-
paikan säilyttämistä. Henkilöstön sijoittaminen Tampereelle nykyisiin toimitiloihin ei ole 
mahdollista.

Nokia

Toimipaikan suuri koko, asiakaskäyntien määrä ja alueen palvelujen tarve puoltavat toimi-
paikan säilyttämistä. Henkilöstön sijoittaminen Tampereelle nykyisiin toimitiloihin ei ole 
mahdollista. 



Kitee

Toimipaikan sijainti, pitkät välimatkat ja huonot kulkuyhteydet puoltavat toimipaikan säi-
lyttämistä. Pohjois-Karjalan ulosottoviraston alueen eteläosan palvelujen turvaaminen ja 
ulosoton tehtävien hoito koko viraston alueella puoltavat myös toimipaikan säilyttämistä. 
Lisäksi Pohjois-Karjalan ulosottovirasto on katsonut säilyttämisen tarpeelliseksi.

Heinola

Toimipaikan sijainti kaupungissa, palvelujen tarve Päijät-Hämeen ulosottoviraston alueella 
ja toiminnalliset näkökohdat puoltavat toimipaikan säilyttämistä. 

Kaarina

Toiminnalliset näkökohdat puoltavat toimipaikan säilyttämistä. Varsinais-Suomen ulos-
ottovirasto on katsonut toimipaikan säilyttämisen tarpeelliseksi. Turun toimipaikassa ei ole 
tiloja vastaanottaa siirtyvää henkilöstöä.

Raisio

Toiminnalliset näkökohdat puoltavat toimipaikan säilyttämistä. Varsinais-Suomen ulosotto-
virasto on katsonut toimipaikan säilyttämisen tarpeelliseksi. Turun toimipaikassa ei ole tilo-
ja vastaanottaa siirtyvää henkilöstöä.

Loviisa

Laadukkaiden ruotsinkielisten palvelujen turvaaminen ja toimipaikan sijainti puoltavat toi-
mipaikan säilyttämistä. Itä-ja Keski-Uudenmaan ulosottovirasto on katsonut toimipaikan 
säilyttämisen tarpeelliseksi.

TAUSTAMUISTIO

Esitys (s.3-29)

Taustamuistiossa (s. 10) mainitaan, että Kanta-Hämeen ulosottoviraston toimipaikat katso-
taan perustelluksi pysyttää toistaiseksi nykyisellään. Mielestäni sana "toistaiseksi" , joka 
esiintyy kolmeen kertaan, tulisi poistaa tekstistä, koska se luo henkilöstön keskuuteen 
turhaa epävarmuutta tulevaisuudesta.

Taustamuistiossa (s.28) esitetään Raision toimipaikkaa säilytettäväksi, mutta asetusluonnok-
sessa ei ole mainintaa Raisiota. Lisätään Raisio asetuksen tekstiin.

Henkilöstövaikutukset (s.29)

Taustamuistiossa  sivulla 29 mainitaan, että esitetty muutos koskisi kokonaisuudessaan 115-
165 henkilöä. Mielestäni muutoksen kohteena olevan henkilöstön määrä pitää pystyä mää-
rittämään tarkemmin.

Voimaantulo ja siirtymäaika (s.31)

Taustamuistiossa sivulla 31 esitetään siirtymäajaksi kahta vuotta asetuksen voimaan 
tulosta.

Esitän siirtymäajaksi kolmea vuotta asetuksen voimaantulosta.



Perustelut

Siirtymäajan on oltava riittävän pitkä. Kaikissa virastoissa ei ole edellytyksiä muutoksen
toteuttamiselle nopeassa aikataulussa. Joissakin virastoissa muutos nähdään jopa mahdotto-
maksi toteuttaa puuttuvien toimitilojen johdosta ja on toivottu pitkää siirtymäaikaa. 

Toimipaikkatyöryhmä on esittänyt, että siirtymäaikaa harkittaessa otetaan huomioon henki-
löstön asema, kustannusvaikutus ja toteutettavissa olevat toimitilajärjestelyt. Kolmen vuo-
den siirtymäaika mahdollistaa paremmin muutoksen toteuttamisen tarkoituksenmukaisessa 
aikataulussa huomioiden toimitilojen järjestämisen ja henkilöstön eläköitymisen.

Harri Lepolahti
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