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1.RAKENNEUUDISTUKSEN OHJAUSRYHMÄ ALOITTI TYÖNSÄ

Ulosoton rakenneuudistukselle on asetettu 16 hengen ohjausryhmä. Ryhmä aloitti 
työnsä ensimmäisellä kokouksella 27.5., jolloin käytiin läpi oikeusministeriön toi-
meksianto ja keskusteltiin kehittämislinjauksista. Työnantajan taholta tuotiin esiin 
selvitettävinä asioina mm. yhden viraston malli ja toimistohenkilöstön osallistuminen 
täytäntöönpanotoimiin. Lisäksi kokouksessa päätettiin asettaa kolme muuta työryh-
mää, jotka ovat organisaatio-, ulosottomenettely- ja tietotekniikkatyöryhmät. Työryh-
mien kokoonpano jäi  vielä avoimeksi. Seuraava kokous on 3.6, jolloin verohallin-
non asiantuntija tulee esittelemään verottajan toteuttamaa rakenneuudistusta. Oh-
jausryhmän toimikausi kestää vuoden 2016 loppuun.

2.TYÖTYYTYVÄISYYSTULOKSET VALTAKUNNAN TASOLLA HYVÄT

Ulosottolaitoksen henkilöstön työtyytyväisyyskysely (VM baro) osoittaa, että ulos-
oton henkilöstö viihtyy työssään ja arvostaa työtään. Kyselyyn vastasi n. 600 työn-
tekijää ja ulosottolaitoksen saamat luvut olivat pääosin korkeammat kuin oikeushal-
linnossa ja valtiolla yleensä. Kyselyn virastokohtaiset tulokset on lähetetty ulosotto-
virastoille ja tarkoitus on, että ne käydään virastoissa läpi ja hyödynnetään johtami-
sessa sekä työhyvinvointityössä.

3. ANSIOKEHITYS ON TASAANTUNUT

Kihlakunnanulosottomiesten ammattikunnan keskiansiot nousivat vuonna 2012 kak-
si prosenttia. Vuoden 2012 ansiotiedot osoittavat, että alapäässä (alin 10 %) tulot 
ovat nousseet peräti 6,7 %, mutta  yläpäässä (ylin 10 %) ansiot ovat laskeneet 3,9 
%. Koko valtiosektorilla kuukausipalkkaisten keskiansiot nousivat 4,3 % vuonna 
2012.

Kihlakunnanulosottomiesten keskiansio 11/2012 oli 4916 euroa (4819 eur v. 2011).
1. desiili 4246 euroa (3979 eur v.2011)
9. desiili 5572 euroa (5797 eur v. 2011)
Mediaani 4884 euroa (4764 eur v. 2011)

Valtion kuukausipalkkaisten keskiansio marraskuussa 2012 oli 3603 euroa.

4. ULOSOTOLAITOKSEN YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN ASIOITA 

Ulosoton yhteistyötoimikunnan kokous oli 29.5 ja esillä olivat seuraavat asiat. 

Ulosottolaitoksen toimintakertomus vuodelta 2012 osoittaa, että tulokset  ovat olleet 
erittäin hyviä ja tuottavuus kasvanut. Asiamäärät pysyivät samalla tasolla kuin edel-
lisenä vuonna, mutta perimistulos oli noin 7 % parempi. Velallisten määrä kihlakun-
nanulosottomiestä kohden oli keskimäärin 979 ja asiamäärä noin 5000 asiaa.
Ulosottomaksutulot kattoivat 80 % ulosottovirastojen menoista. Henkilöstön sairas-
poissaolot ovat vähentyneet edellisestä vuodesta. Määräaikaisessa virkasuhteessa 
työskentelevien määrä on lisääntynyt

Toimipaikkahanke on työnantajan kertoman mukaan sujunut suunnitellusti ja ilman 
suurempia ongelmia. Muutos merkitsee toimipaikan vaihdosta 96 virkamiehelle. 



Työmatkan pidentymisestä maksettava kompensaatio on muutettu haittakorvauk-
seksi ja siihen on tehty indeksitarkistus. Toimitiloja on toistaiseksi irtisanottu yhdek-
sässä virastossa. Ns. tuntihuoneiden tarvetta selvitellään 13 kunnan alueella.

Puhelinvaihdeuudistus keskittää ulosottolaitoksen puhelunvälityksen suomenkielis-
ten osalta Helsingin ulosottovirastoon ja ruotsinkielisten osalta Vaasan hallinto-oi-
keuteen.

Valtakunnanvoudinvirasto valmistelee tietoturvallisuuteen liittyvää ohjeistusta viras-
toille. Asia liittyy valtakunnalliseen tietoturvallisuusasetuksen toimeenpanoon.

Etätyö-työryhmä on saamassa työnsä päätökseen. Virastojen antamien lausuntojen 
perusteella virastoissa suhtaudutaan etätyön hyödyntämiseen myönteisesti. Työ-
ryhmä on laatinut ulosottolaitokselle etätyöohjeen ja sen käyttöönotosta päättää 
valtakunnanvoudinvirasto.
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