Pilottiryhmän johtopäätökset pilottihankkeen lopettamiseen liittyen Itä- ja Keski-Uudenmaan
ulosottoviraston Vantaan toimipaikassa.
Pilottihankkeeseen liittyen pidettiin 1.6.2015 Itä- ja Keski-Uudenmaan ulosottovirastossa palaveri, jossa
läsnä oli koko pilottiryhmä sekä Hannu Töyrylä, Rauno Niemenoja, Pekka Hiltunen ja Anja Heinonen.
Tapaamisen jälkeen pilottiryhmä päätti pitää keskinäisen palaverin, jossa keskusteltiin pilottiryhmän ja
-hankkeen jatkosta. Läsnä tässä palaverissa oli koko pilottiryhmä.
Palaverissa käytiin läpi edellispäivän tapaamisessa esiin nousseita seikkoja. Edellispäivä oli keskusteltu
siitä, mitä rutiiniperintätehtävät voisivat olla ja miten sitä tulisi kehittää. Pilottiryhmän jäsenille jäi
tapaamisesta käsitys, että rutiiniperintätehtäviä, joita tekisivät ensisijaisesti toimistosihteerit, tulisi
laajentaa entisestään tehtävillä, jotka nykyisessä järjestelmässä kuuluvat kihlakunnanulosottomiehille.
Myös osa pilotissa mukana olevista kihlakunnanulosottomiehistä siirtyisi tekemään pääosin
rutiiniperintätehtäviä, sillä rutiiniperintätehtävien osuus olisi niin suuri, ettei pilottihankkeessa mukana
olevien kahden perintäsihteerin aika riittäisi tehtävien hoitamiseen.
Seuraavana keskustelunaiheena oli pilottiryhmän tulevaisuus. Pilottiryhmässä mukana olevista
kihlakunnanulosottomiehistä Heidi Laine, Carola Bärlund ja Lassi Lajaste ilmoittivat, etteivät halua
jatkaa pilottihankkeessa edellispäivän palaverissa esitettyjen muutosehdotusten johdosta. Pilottiryhmän
jäsenet arvioivat, etteivät mahdolliset muutokset tulisi tehostamaan työskentelyä. Perintäsihteerit toivat
myös esiin, etteivät halua jatkaa pilotissa, mikäli heidän edellytetään tekevän lähes samoja työtehtäviä
kuin kihlakunnanulosottomiehet, mutta tämä muutos ei näy heidän palkkauksessaan. Maiju Isomaa on
jäämässä äitiyslomalle 5.6.2015, joten hän lopettaa pilottiryhmässä joka tapauksessa. Perintäsihteeri
Katarina Pellinen on irtisanoutunut palveluksesta ja siirtynyt uusiin työtehtäviin 1.6.2015 lukien.
Koska suurin osa pilottiryhmässä mukana olevista ei halunnut jatkaa, päätettiin, että pilottiryhmä lopettaa
toimintansa. Tarkasta lopettamisaikataulusta päättää johtava kihlakunnanvouti. Päätöksen mukaan
pilottiryhmän työskentely päättyy 30.6.2015.
Pilottiryhmä aloitti työskentelynsä 13.10.2014. Työskentelyn aikana on todettu hyväksi
toimistosihteereiden tekemän omaisuuden selvittelytyön ja vahvasti toimineen perinnän tuen.
Perintäsihteerit ovat mm. aktiivisesti hoitaneet erilaisten asiakirjatilausten tekemistä ja ulosmitattavan
omaisuuden etsimistä. Pilottiryhmän tekemän työnjakomuutoksen jälkeen perintäsihteerit ovat myös
aktiivisesti seuranneet maksukieltojen noudattamista, ja tehneet siihen liittyvää selvitystyötä. Pilottiryhmä
on muuttanut työskentelymalliaan maaliskuussa 2015, sillä alkuperäisen mallin on todettu olevan tehoton.
Muutoksessa perintäsihteereiden tehtäväksi varsinaisista täytäntöönpanotoimisto on jätetty ainoastaan
toistuvaistulon jatkoulosmittausten teko. Pankkitilien ulosmittaukset ja toistuvaistulon uudet
ulosmittaukset on siirretty takaisin kihlakunnanulosottomiesten vastuulle.
Pilottiryhmä on pyrkinyt saamaan aikaan objektiivisia tuloksia mahdollisiin ura-hankkeesta johtuviin
työnjakomuutoksiin. Ryhmä ei ole kyennyt toimintansa aikana asettamaan selkeää rajaa sille, miten
perintätoimet voitaisiin jakaa kahtia ns. rutiini- ja vaativaan perintään. Erilaisia malleja mahdolliselle
työnjaolle on mietitty aktiivisesti. Rajaa on pyritty vetämään, mutta siitä on aiheutunut turhaa
päällekkäistä työtä. Työtä ei ole kyetty tehostamaan rajanvedolla. Pilottiryhmän näkemyksen mukaan
paras etu toimistohenkilöstön toimimisesta täytäntöönpanotehtävissä saadaan, kun toimistohenkilöstö
toimii aktiivisena perinnän tukena eikä varsinaisia täytäntöönpanotoimia jaeta.
Pilottiryhmä on ollut tyytymätön siihen, miten ryhmän työstä ja saaduista tuloksista on tiedotettu
valtakunnallisella tasolla. Esimerkiksi ryhmän tekemistä työnjakomuutoksista maaliskuussa 2015 ei ole
tiedotettu. Tiedotuksessa ei myöskään ole tuotu esiin ryhmän kokemia haasteita eikä ongelmia.
Tiedottamisessa ilmenneet epäkohdat ovat olleet myös yksi syy pilottiryhmän toiminnan lopettamiselle,
sillä toistaiseksi tehtyjä havaintoja ei ole haluttu tuoda esiin.

