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ENNÄTYSTULOKSESTA KUULUU KIITOS HENKILÖSTÖLLE             

Valtakunnanvoudinvirasto on julkaissut viralliset tiedot vuoden 2010 tuloksesta. Ulosoton hakijoille 
tilitettiin ulosoton kautta euromääräisesti enemmän kuin koskaan aiemmin, noin 837 miljoonaa 
euroa. Summa oli yli 100 miljoonaa euroa enemmän kuin viime vuonna. 

Valtakunnanvouti perustelee hyvää tulosta lainsäädännön, työvälineiden ja organisaation 
kehittämisellä.  Yllättävää on, että valtakunnanvouti ei näe tässä yhteydessä ulosoton henkilöstön 
merkitystä hyvän tuloksen aikaan saajana. Perityt varat eivät tule valtion tilille itsestään, vaikka 
kuinka lainsäädäntöä tai organisaatiota kehitetään.  Työ tarvitsee tekijänsä ja työ tekijäänsä kiittää, 
vaikka työnantaja ei kiittäisikään. 

Helmikuun lopussa saatiin valtiolla aikaiseksi sopimus vuoden 2011 palkankorotuksista. Korotusten 
yhteisvaikutus on kuluvalle vuodelle kahden prosentin luokkaa ja korotusten on laskettu turvaavan 
työntekijöiden ostovoiman tämän hetkisellä inflaatiotasolla, kun ottaa lisäksi huomioon 
palkkaperinnön ja palkkaliukuman viime vuodelta. Parhaillaan käydään myös 
kihlakunnanulosottomiesten osalta neuvotteluja edellisiltä sopimuskierroksilta siirtyneen paikallisesti 
sovittavan kehittämiserän (1,47 %) käytöstä.  Korotuksia on siis odotettavissa jopa kolmeen 
otteeseen tänä keväänä. 

Järjestöt ovat vihdoin onnistuneet tavoitteessaan valtakunnallisen yhteistoimintaelimen aikaan 
saamisesta ulosottolaitokselle.  Sopimus yhteistoiminnasta ulosoton hallinnon alalla on 
allekirjoitettu ja uusi yhteistyötoimikunta aloittaa vielä kevään aikana kolmivuotiskautensa. 

Toimipaikkatyöryhmä on saanut työnsä päätökseen ja esittänyt valtakunnanvoudinvirastolle 
huomattavaa ulosoton toimipaikkojen vähennystä. Virkamiestyönä tehty valmistelu sisälsi 
olennaisia puutteita, mistä olemme antaneet oman lausuntomme. Lausunto on nähtävissä 
kotisivuillamme.  Seuraavaksi asiaan ottaa kantaa valtakunnanvouti. Joka tapauksessa asia menee 
vaalien yli ja ottaa oman aikansa ennen kuin mitään tapahtuu.  Tulemme vaatimaan, että sikäli kuin 
hanketta viedään eteenpäin, se tapahtuu yhteistoiminnassa ja työnantaja huolehtii henkilöstön 
muutosturvasta, jos toimipaikkoja lakkautetaan. 

Erikoisperinnän laajentaminen on saanut kovasti vauhtia, ilmeisesti poliittisesta paineesta. Tällä 
hetkellä on tehty päätös erikoisperintäalueista (6 ) ja käynnistetty  erikoisperintävoutien (7) 
rekrytointi. Seuraavaksi onkin vuorossa muun henkilöstön rekrytointi. Työnantajan näkemys on, että 
tehtävät olisivat määräaikaisia ja rekrytointi tapahtuisi erikoisperintäalueilta. 

Järjestöjen yhdistymisen osalta on käynyt selväksi, että sille on laaja kannatus kentällä. Yhdistyk-
semme jäsenkokous ja hallitus ovat päättäneet, että omalta osaltamme viemme asiaa eteenpäin ja 
tavoitteemme on aikaan saada kihlakunnanulosottomiehille yhdistymisen kautta yksi koko 
ammattikuntaa yhdistävä vahva ammattijärjestö. 

 
Harri Lepolahti 
puheenjohtaja 



VALTION VIRKAEHTOSOPIMUS   1.3.2011 – 29.2.2012 

 

1.2.2011     Yleiskorotus 1,3%    

1.5.2011   Virastoerä    0,5%  

1.5.2011 Tasa-arvoerä 0,2% 

Korotukset  2011 yhteensä    2,00%  

 

Korotukset viime kädessä yleiskorotuksena 

1,3 prosentin yleiskorotus maksetaan kaikille takautuvasti 1. helmikuuta lähtien.  0,5 
prosentin suuruinen paikallisesti sovittava järjestelyerä tulee maksuun 1.5. lukien ja 0,2 
prosentin suuruinen tasa-arvoerä niin ikään 1.5. lukien.  
 
 Jos järjestelyerästä ja tasa-arvoerän kohdentamisesta ei päästä virastoissa järjestöjen ja 
työnantajan kesken sopuun, maksetaan nämäkin korotukset yleiskorotuksen luonteisesti 
kaikille. 

Tekstiparannuksia 

Valtion organisaatiomuutoksiin liittyen sopimukseen sisältyvä muutosturvapykälä takaa, 
että henkilön tehtäväkohtainen palkka säilyy ennallaan 24 kuukauden ajan tehtävien 
muutoksesta, vaikka tehtävien vaativuustaso olisikin laskenut. Sinä aikana on selvitettävä, 
löytyykö organisaatiosta entisen vaativuustason tehtäviä. 

Suuri määrä valtion työntekijöistä käyttää työssään virkapukua ja neuvottelutuloksen 
mukaan työnantaja vastaa vuoden 2012 alusta lukien virkapukujen hankintaan liittyvistä 
kustannuksista. Tämä tarkoittaa sitä, että virkapukujen hankintaan liittyvät 
omavastuuosuudet jäävät historiaan. 

 

KIHLAKUNNANULOSOTTOMIESTEN KEHITTÄMISERÄ 

Sopimuskaudelta 2007-2010 kihlakunnanulosottomiehillä on käyttämättä myöhennetty 
paikallisesti sovittava kehittämiserä 1,47 %. Erä on sopimusmääräysten mukaan 
kohdennettava siten, että sillä edistetään valtion hallinnon  ja sen toimintayksiköiden 
tuloksellisuutta ja parantaa kilpailukykyä osaavan henkilöstön saatavuudesta ja 
palveluksessa pysyttämiseksi. 

Erän käytöstä käydään parhaillaan työantajan kanssa neuvotteluja. Työnantaja on vaatinut  
erän käyttämistä mm. erikoisperinnän palkkauksen uudistamiseen. Erä tulee taannehti-
vasti maksuun 1.3.2011. 



 
 
 
KOKOUSKUTSU 
 
 
SUOMEN KIHLAKUNNANULOSOTTOMIESTEN YHDISTYKSEN  
 
KEVÄTKOKOUS  2011 
 
 
 
Aika 20.3.2011 sunnuntai kello 10:00 
 
Paikka Hotelli Scandic Tampere City, Hämeenkatu 1, 33100 Tampere     
 
Asiat Sääntömääräiset ja muut esille tulevat asiat 
 
 Lisäksi päätetään yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta vastaamaan liiton edustajiston ko-
 kouksessaan 10. – 11.11.2010  hyväksymiä JHL:n yhdistyksen mallisääntöjä ja päätetään 
 uusien sääntöjen käyttöönotosta. 
 
 
Majoitus Majoitusvaraus hotellista p. (03) 2446 111  
  
 
Ohjelma Yhdistyksen tarjoama päivällinen Piazza Foodfactory & Bar  lauantaina klo 16.30 
  
 Yhdistyksen tarjoama teatteriesitys "Luolanainen" Komedia Teatterissa lauantaina klo 19.00 
  
 Lippuvaraus on tehtävä  Mika Heldanille sähköposti: mika.helldan@oikeus.fi 
 
 
 
HALLITUKSEN KOKOUS 
 
  
 Aika  19.03.2011 lauantai klo 13.00 
 
 Paikka   Scandic Tampere City kokoustila     
 
 Läsnä Hallitus ja luottamusmiehet 
   
 
 
  
 TERVETULOA  !!! 



 

Pääluottamus- 
mies / OM 
                     
                   

Jarmo Savela 
Lohja 

010 362 3061 
fax 010 362 3069 

040 766 00 97 

 
Helsingin 
ulosottovirasto 

Juha Aarnio 
 

010 362 2836 050 559 9436 

                    vara Ilkka Hiittensuo 010 362 2600 
 

050 559 9439 

Uusimaa 
ent.läänin alue 

Kaisa Metsäportti 
Orimattila 

010 362 4053 050 321 7236 

                     vara Jorma Tiainen 
Vantaa 

010 362 1348 050 551 2848 

Turun ja Porin 
alue 

Tarja Laaksonen  
Turku 

010 362 6404 050 517 5704 

                     vara  Taina Hiljanen 
Huittinen 

010 362 5562 050 547 5023 

Häme-Pirkanmaa Mika Helldan  
Nokia 

010 362 3848 050 345 2232 

                      vara Timo Heinonen  
Riihimäki 

010 362 3382 050 5442 812 

Vaasa ja Keski-
Suomi 

Jyrki Kotanen 
Jämsä 

010 362 5685 040 569 1419 

                      vara  Harri Finnilä 
Jalasjärvi 

010 362 5971 050 309 6744 

Kymi Mikko Rilasti  
Kotka 

010 362 4346 050 363 2792 

                      vara  Pia Stark 
Kotka 

010 362 4363  

Itä-Suomen lääni 
 

Raimo Tikkanen 
Kuopio 

010 362 7926 050 350 9937 

                      vara Irma Paasi 
Varkaus 

010 362 7353 044 542 4852 

Oulun ja Lapin 
lääni 

Sirpa Myllyoja  
Oulu 

010 362 9114  040 501 8156 

                      vara Eeva Jokikokko  
Oulu 

010 362 9131 040 501 8157 
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TOIMINTASUUNNITELMA 2011    82. TOIMINTAVUOSI 
 
 
YHDISTYKSEN TOIMINNAN TARKOISTUS JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ 
 
Yhdistyksen toiminnan tarkoitus on koota kihlakunnanulosottomiehen virassa toimivat henkilöt yhdis- 
tyksen jäseniksi ja harjoittaa jäsenistönsä edunvalvontaa kaikilla oikeusministeriön hallinnonalan 
organisaatiotasoilla. Yhdistys toimii jäsentensä palvelussuhteen ehtojen ja työolosuhteiden paranta-
miseksi. Myös jäsenistön ammatillisia, oikeudellisia ja yhteiskunnallisia etuja ja oikeuksia pyritään 
edistämään. Yhdistys on valtakunnallinen ja kuuluu Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:hyn. 
 
YHDISTYKSEN ARVOT 
 
Yhdistys on ammattikuntaa yhdistävä valtakunnallinen edunvalvoja. Arvostettuna ja osaavana 
edunvalvonnan asiantuntijana yhdistys toimii määrätietoisesti yhdessä asetettujen tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Sekä jäsenistön että neuvottelukumppanien luottamus on tärkeä, yhdistyksen 
perusarvoja ovat luotettavuus, oikeudenmukaisuus ja avoimuus. Yhdistys harjoittaa aktiivista ja 
avointa yhteistyötä myös muiden hallinnonalan ammattijärjestöjen kanssa. 
 
PAINOPISTEALUEET 
 
Yhdistyksen toiminta käsittää neljä painopistealuetta: 
1. Sopimustoiminta 2. Työnantaja-asiat 3. Liitto- ja järjestötoiminta 4. Jäsenpalvelut 
 
1. SOPIMUSTOIMINTA 
 
Virkaehtosopimukset 
Keväällä 2010 neuvoteltu valtion yleinen virkaehtosopimus on voimassa 1.3.2010 – 29.2.2012.  
Palkankorotusten osalta on sovittu vain vuoden 2010 osalta. Vuoden 2011 palkankorotuksista 
neuvottelut käynnistyvät tammikuussa. Samaan aikaan neuvotellaan 1,47 % kehittämiserän koh-
dentamisesta. Kihlakunnanulosottomiesten uusi palkkausjärjestelmä otettiin käyttöön vuoden 2008 
alusta. Uusi palkkausjärjestelmä ei ole ollut toimiva erikoisperinnän osalta. Vuoden 2011 aikana 
yhdistyksen tehtävänä on uudistaa erikoisperinnän palkkausjärjestelmä ja tarpeellisin osin kehittää 
muutenkin kihlakunnanulosottomiesten palkkausjärjestelmää. Lisäksi yhdistys valvoo sopimusten 
oikeaa soveltamista ja palkkausjärjestelmän oikeudenmukaista toteuttamista. 
 
Työyhteisössä vaikuttaminen 
Yhdistyksellä on koulutettu ja asiantunteva luottamusmiesorganisaatio. Valtakunnantason toimintaa 
hoitavan pääluottamusmiehen lisäksi yhdistyksellä on kahdeksan alueellista luottamusmiestä, jotka 
huolehtivat jäsenten edunvalvonnasta paikallistasolla. Luottamusmiesten toimikausi on kaksivuotinen 
(2010 - 2011). 
 
Yhdistyksen tehtävänä on valvoa, että vuoden 2008 alusta toteutuneen organisaatiomuutoksen 
johdosta nykyisissä ulosottopiireissä yhteistoiminta- ja työsuojelutehtävät ovat asianmukaisesti 
järjestetty. Edustajiensa kautta yhdistyksen jäsenillä on mahdollisuus vaikuttaa omaan työssä 
jaksamiseensa ja työhyvinvointiin. Liitto järjestää luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille ja yt-
komitean jäsenille työnantajan tukemaa koulutusta, joka valmentaa näissä tehtävissä toimimiseen. 
Yhdistys tukee jäsentensä kouluttautumista. 
 
 



 
 
2. TYÖNANTAJA-ASIAT 
 
Vuoden 2008 alusta astui voimaan uusi ulosottokaari ja samalla toteutui myös ulosoton organisaa-
tiomuutos. Virastojen lukumäärä supistui 22 ulosottovirastoon. Vuoden 2010 alusta aloitti uutena 
ulosoton  hallintovirastona valtakunnanvoudinvirasto.  Yhdistys pyrkii vaikuttamaan siihen, että  
hallintoviraston yhteyteen perustetaan yhteistoimintaelin, joka käsittelee koko ulosottolaitosta 
koskevia yhteistoiminta-asioita.  
 
Valtakunnanvoudinvirastossa on vireillä kaksi yhdistyksen kannalta erityisen merkittävää hanketta. 
Toinen on ulosoton toimipaikkaverkoston tarkasteluhanke ja toinen erikoisperinnän laajentamishanke. 
Molempien hankkeiden osalta yhdistys tulee tiiviisti seuraamaan niiden etenemistä ja pyrkii vaikutta-
maan lopputulokseen siten, että se olisi jäsenten edun mukainen. Yhdistys seuraa aktiivisesti myös 
muiden uusien hankkeiden etenemistä ja on mukana kehittämistyössä. 
 
3. LIITTO-/JÄRJESTÖTOIMINTA 
 
Yhdistys on jäsenenä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:ssä. Valtion hallinnonalojen edun-
valvonta toteutetaan liitossa omana toimintanaan. Yhdistyksen puheenjohtaja on liittohallituksen  
jäsen ja hänen tehtävänään on vaikuttaa liitossa siten, että valtiosektorin ja yhdistyksen jäsenistön  
edut tulevat huomioon otetuksi. Yhdistys tekee liitolle aloitteita ja esityksiä edunvalvontaa ja 
järjestötoimintaa koskevissa asioissa.  
 
JHL:n toiminta on järjestetty alueellisesti ja liitolla on 14 aluetoimistoa ympäri maata. Yhdistyksen  
jäsenet voivat käyttää toimistojen palveluita hyväkseen ja osallistua niiden järjestämiin tapahtumiin. 
Vuoden 2011 aikana yhdistys tulee lisäämään tiedottamista alueellisista palveluista ja edistämään 
palvelujen saatavuutta. 
 
Vuoden 2011 aikana yhdistys tulee selvittämään jäsenistön edunvalvonnan kehittämistarpeita. 
Tavoitteena on entistä yhtenäisempi ja kattavampi kihlakunnanulosottomiesten edunvalvonta. 
Tarkasteluun  otetaan rakenteelliset ja toiminnalliset vaihtoehdot, jotka parantavat edunvalvonta-
edellytyksiä ja vahvistavat järjestöllistä asemaa  tulevaisuudessa. Kihlakunnanulosottomiesten 
Yhdistys ry ja Kihlakunnanulosottomiehet ry ovat neuvotelleet yhdistymisestä ja molemmissa 
yhdistyksissä hanke on saanut laajaa kannatusta. Yhdistymisen osalta päätökset  pyritään tekemään 
vuoden 2011 aikana. 
 
Kokoustoiminta 
Yhdistyksen sääntömääräisiä jäsenkokouksia on kaksi; syyskokous ja kevätkokous. Syyskokouksen 
yhteydessä järjestetään oikeusministeriön ja yhdistyksen toimesta kihlakunnanulosottomiehille 
opintopäivä. Opintopäivä on suunnattu koko ammattikunnalle. Kevätkokous järjestetään 20.3.2011 
Tampereella ja syyskokous 27.11.2011 Helsingissä. 
 
Aluekokouksia tullaan järjestämään syksyllä luottamusmiesalueittain eri paikkakunnilla. Kokouksissa 
tiedotetaan ja keskustellaan edunvalvonnan ajankohtaisista asioista ja tehdään esityksiä vuosikokouk-
selle. 
 
Tiedotus ja viestintä 
Viestintään yhdistys käyttää sähköpostia, omia kotisivuja ja Karhuset -lehteä. Jäsentiedotteita 
lähetetään  jäsenille sähköpostitse. Yhdistyksen kotisivuilla tiedotetaan yhdistyksen toiminnasta ja 
kerrotaan ajankohtaisista asioista. Karhuset-lehti ilmestyy vähintään kaksi kertaa vuodessa ja 
postitetaan jäsenille kotiosoitteeseen. Yhdistys on uusinut kotisivunsa ja niiden kehittämistä jatketaan 
vuoden 2011 aikana. 



 
 
 
 
4. JÄSENPALVELUT 
 
Yhdistyksen jäsenhankinnassa keskitytään uusiin ja järjestäytymättömiin työntekijöihin. Myös  
täytäntöönpanotehtävissä työskentelevät ylitarkastajat kuuluvat ammattikunnan tarkentavan  
virkaehtosopimuksen piiriin ja heidät voidaan ottaa yhdistyksen jäseniksi. Yhdistys järjestää 
jäsenhankintatilaisuuden ulsottokurssin yhteydessä. 
 
 
Liitto ja yhdistys tarjoavat jäsenille monipuolisia jäsenpalveluja. Hyvää jäsenhuoltoa on erityisesti 
luottamusmiehen tiedottamistoiminta, neuvonta, työpaikkakäynnit, paikallinen edunvalvonta sekä 
jäsenistön huomioiminen. Vahva luottamusmiesten osaaminen on koko jäsenistön käytössä. 
  
Liitolla on laaja valikoima ammattiyhdistystiedon kursseja sekä virkistys- ja harrastuskursseja. 
Yhdistys tukee taloudellisesti jäsenten osallistumista ay-koulutukseen. Yhdistys pyrkii jatkamaan 
Mäntyharjun mökin vuokraamista edelleen jäsenille. SAL-lomat, kuntoremontit ja liiton mökit ovat 
myös jäsenistön käytettävissä. Lomakohteista saa tietoa yhdistyksen ja liiton verkkosivuilta. 
 
TOIMINNAN TOTEUTTAMINEN 
 
Toimintavastuu edunvalvonnan ja järjestötoiminnan osalta on kaudelle 2010 - 2011 valitulla halli-
tuksella ja yhdistyksen puheenjohtajalla. Hallituksen sisäisen työnjaon mukaan tiedottamisvastuu  
on puheenjohtajalla ja tiedotussihteerillä, Taloutta hoitaa taloudenhoitaja ja koulutusasiat hoitaa 
opintosihteeri. Hallitus muodostaa tarvittaessa työryhmiä yksittäisten asiakokonaisuuksien valmis-
telua varten. Luottamusmiesten vastuulla on paikallistason edunvalvonnan lisäksi jäsenhankinta ja 
jäsenhuolto. 
 
 
19.11.2010 
 
SUY Hallitus 
 
  
 
 
 



 
 
 
 
    VANHAT KARHUT RY   2011 
    www.ulosotto.fi 
 
 
 
Yhdistys perustettu   vuonna 2006, rekisterinumero 194.717, kotipaikka Tampere 
 
 
Toiminnan tarkoitus  Eläkeläisten virkistystoiminta ja sitä toteutetaan yhdessä 
    SUY:n kanssa, joka on tukenut vuosittain yhdistyksen   
    toimintaa.  Yhdistys käyttää JHL:n jäsenpalveluja, esim. liiton  
    lomapaikkoja ja jäsenille postitetaan SUY:n Karhuset-lehti. 

 
Jäsenet       Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen henkilö, joka on toiminut  

   avustavan ulosottomiehen (nyk. kihlakunnanulosottomiehen)   
   virassa Suomessa ja joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja   
   säännöt. Yhdistyksessä on mukana osa-aikaeläkeläisiä ja myös   
   lähivuosina eläkkeelle siirtyviä kannatusjäseniä. 

    Vuonna 2010 jäseniä oli 62 
     
 
Vuosi 2011   20.11.2010 Helsingissä valittiin hallitus: 
    puheenjohtaja Mauno Laaninen, puh. 045 1133272 
    varapuheenjohtaja Risto Hakala, puh. 040 5629750 
    jäsen- ja talousasiat Liisa Lehtola, puh. 050 5013939 
    sihteeri Terttu Sandelin puh. 044 5113937 
 
    Suunnitelmassa on tämän vuoden aikana tehdä Tukholman  
    saaristoon matka, mistä tiedotetaan  jäsenkirjeellä 
 
     
     
Jäsenmaksu   Vanhat Karhut ry 15,00  euroa vuonna 2011, tili 168230-10014 
    (jäsennumerosi on viitenumero). 
    Jäsenyys liitossa ja siten jäsenedut jatkuvat eläkkeellä maksamalla 
    liiton minimijäsenmaksun 5,00 euroa/kk. Vapaajäsenyyden VAL:n 
    aikana saaneet ovat vapaajäseniä myös JHL:ssä. 
    Lisätietoja:  liiton jäsenyksikkö ma-to klo 9-15, puh. 0107703430 
 
 
    Ilmoita sähköpostiosoitteesi  terttu.sandelin@gmail.com 
 
     

      



 
   
  JORDANIA  
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The Hashemite Kingdom of Jordan 
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