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RATKAISUJEN AIKA

Elämme mielenkiintoisia aikoja. Tuloneuvotteluja käydään kahdella 
rintamalla, kun käynnissä ovat sekä keskustason neuvottelut että UPJ- 
neuvottelut. TUPO-kausi päättyi 30.9.2007 ja neuvottelut uuden 
virkaehtosopimuksen aikaan saamiseksi ovat vielä kesken. UPJ:n osalta työantaja on jättänyt 
neljännen tarjouksensa ja sen käsittely on parhaillaan käynnissä.

Valtion keskustason neuvotteluissa tavoitellaan palkankorotuksissa 10,5 %:n korotusta kahden 
vuoden sopimuskaudelle. Tämän lisäksi tavoitteena on saada valtion henkilöstölle useampivuotinen 
palkkaohjelma, jolla parannetaan valtion palkkojen kilpailukykyä ja korjataan henkilöstön 
palkkojen jälkeenjääneisyyttä.

UPJ-neuvotteluissa on edetty siihen pisteeseen, että alkaa olla ratkaisujen aika. Neuvotteluteitse on 
saatu se, mikä on nyt saatavissa. Aluekokouksissa, jotka käynnistyvät lokakuun alussa, tulemme 
esittelemään tuloksia. Yhdistys antaa työnantajalle vastauksen pöydällä olevaan tarjoukseen, kun se 
on huolella käyty läpi ja tarkastettu. Neuvottelijoidemme päämääränä on edelleen ponnistella sen 
eteen, että meillä on saatuna aikaiseksi neuvotteluratkaisu Jyväskylässä 18.11 pidettävään 
jäsenkokoukseen mennessä.

Ulosoton organisaatiouudistus etenee ensi vuoden alussa tapahtuvalla piirien yhdistymisellä. 
Ulosottopiirien lukumäärä tulee olemaan 22. Kaavaillun uuden hallintoviraston perustaminen 
toteutunee aikaisintaan vuosina 2009-2010.

Loppuvuosi tulee olemaan valmistautumista ulosottolain muutosten mukanaan tuomiin haasteisiin. 
Täytäntöönpanon määräaikaisuuden ja muiden ulosottokaaren uusien säännösten voimaantulo 
merkitsee jälleen uuden oppimista ja uusien käytäntöjen omaksumista.

Eräs merkittävä saavutus ulosottokaaren voimantulon myötä on ammattikuntamme aseman 
vahvistuminen. Avustavat ulosottomiehet nostetaan laintasolla ulosottomiehiksi kihlakunnanvoutien 
rinnalle. Samalla virkanimike muuttuu kihlakunnanulosottomieheksi, mikä kuvaa paremmin sitä 
itsenäistä, vastuullista ja tärkeää työtä, mitä teemme oikeushallinnon lainkäyttövirkamiehinä.

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan sopimusneuvotteluista ja muista ajankohtaisista asioista 
aluekokouksiin seuraaville paikkakunnille.

09. l0 Jyväskylä                  23.10 Turku                     31.10 Tampere
10. l0 Järvenpää                  24. l0 Seinäjoki               06.11 Kotka 
17.10 0ulu                          30.10 Kuopio                    13.11 Helsinki

Harri Lepolahti 
puheenjohtaja
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  www.ulosotto.fi

     ULOSOTTOMIESPÄIVÄT

       OPINTOPÄIVÄ

       Aika       Lauaiitainal7.11.2007 kello 10.00 -16:00

       Paikka Hotelli Rantasipi Laajavuori, 40740 Jyväskylä

       Yhdistys tarjoaa osallistujille lounaan ja illallisen.

       Majoitus 88  eur 2 h/huone/vrk  ja 79 eur l h/huone/vrk

       Varaukset   17.10.2007 mennessä, puh. 014 - 628 211, fax. 014-628500

       SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2007

       Aika       Sunnuntai 18.11.2007  kello 10.00

       Paikka   Hotelli Rantasipi Laajavuori, 40740 Jyväskylä

       Asiat      Sääntömääräiset asiat
                   Yhdistyksen nimen muutos    

                                     Uusi palkkausjärjestelmä 
                                     Muut esille tulevat asiat

      HALLITUKSEN KOKOUS 

       Aika      perjantalna l6.11.2007  kello 18.00

           TERVETULOA!
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 ULOSOTTOMIESPÄIVÄT 17 -18.11.2007 
  RANTASIPI LAAJAVUORI
  Laajavuorentie 30, 40740 Jyväskylä

OPINTOPÄIVÄ 17.11.2007

            OHJELMA

09.00             Oikeusministeriön aamukahvit / -tee

                10.00             Opintopäivän avaus
                                                            ulosottojohtaja Juhani Toukola

            Ulosoton organisaatiouudistus Keski-Suomessa
            johtava kihlakunnanvouti Juhani Haapamäki

11.00             Viranomaisyhteistyö
            - talousrikostutkija ja -syyttäjä
            rikosylikonstaapeli Kimmo Nokkonen
            kihlakunnansyyttäjä Matti Jakosuo

12.00             Velkojayhteistyö
            osastopäällikkö Petri Willman / Intrum Justitia Oy

13.00             Lounastauko

14.00             Työhyvinvointi
            huumorikouluttaja, -kirjailija Vesa Karvinen

15.00 -             Ulosoton ajankohtaiset asiat
            Alustus ja keskustelua
            ulosottojohtaja Juhani Toukola

__________________________________________________________________

16.00 – 20.00             Hotellin asiakassauna ja uima-allas

16.30 – 18.00             Ohjattuja tanssiaskeleita / Tanssikerho Break

20.30 -             Pikkujouluillallinen
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PÄÄLUOTTAMUSMIEHEN PALSTA

Ulosotto matkalla kaaoksesta järjestykseen otsikoi ulosottojohtaja Juhani Toukola 
esityksensä OM:n henkilöstöjohtamisen koulutustilaisuudessa säätytalolla Helsin- 
gissä. Esitys piti sisällään myös lyhyen historian katsauksen, mutta kihlakuntauu- 
distuksesta alkaen asiat olivatkin tuttuja ja yhdistyksemme on lähes kaikessa ollut 
jollain lailla mukana. Organisaatiouudistuksen B- vaihe toteutuu 2007/2008 vaih- 
teessa ja siinä muodostetaan muutamia todella suuriakin ulosottovirastoja. Ulos- 
oton miehitettyjä toimipaikkoja on laskettu jäävän n. 140 ja eduskunnan kanta ettei alueellisia palveluja 
heikennetä antaa meille toivoa pakkosiirroilta välttymiseen.

Yhtenäisiä käytäntöjä ja toimintatapoja Toukolakin uskoo ulosottoon muodostuvan. Muodostettavien uu- 
sien piirien vetovastuulliset ovat saaneet tehtäväksi etukäteissuunnittelun toteuttamisen, vaikka uusien vi-
rastojen päälliköt nimitetäänkin vasta loppuvuodesta.

Upj ynnä muut kiireet ovat ministeriön virkamiehiä työllistäneet niin, ettei sieltä näytä olevan tulossa 
mallisopimuksia yt- tai ts-sopimuksille. Yt-sopimukset liittotasolla ovat vielä luonnoksina yt-lain viimei-
sen muutoksen jälkeen. Tätä kirjoittaessani näyttäisi siltä, että uusien virastojen yt- ja ts- suunnitelmat pi-
tää tehdä virastoissa itse. Erillisvirastoissahan tämä on kokonaisuudessaan jo tuttua puuhaa. Uutta se on 
vain työsuojelun osalta niille, joilla yhtenäisvirastoissa homma on hoidettu poliisin toimesta. Ts-henkilös-
tön määrät ja työpaikan määrittelyt tuovat omia pohdintoja etäisyyksineen.

Yt-laki koskee ja velvoittaa myös perustettavien virastojen vetovastuullisia mikäli he tekevät päätöksiä 
yt-lain 4§:n mukaisissa asioissa. Työnantaja on antanut heille valtuudet, joten siitä seuraa myös velvolli-
suudet. Organisaation uudistuessa luonnollisesti töitä järjestellään. Työnantajan edustajan on kuitenkin 
asioista neuvoteltava yhteistoiminnan hengessä yksimielisyyden saavuttamiseksi toimenpiteen perusteis-
ta, vaikutuksista ja vaihtoehdoista ainakin niiden työntekijöiden kanssa, joita asia koskee. Yt-menettelyn 
tavoista laista löytyy tarkemminkin.

Omassa tulevassa virastossani työsuojeluhenkilöstön kokoonpanoon työnantaja esittää päällikön lisäksi 
yhtä valtuutettua sekä useita varavaltuutettuja sekä toimikunnan, jonka kokoonpano ilmeisesti pienin 
mahdollinen. Toimipisteistä kolme on keskusvirastosta n 50 km:n päässä. Toimiiko,  jää nähtäväksi. 
Nykyisen organisaation ts-henkilöstön toimikausi lienee juuri puolivälissä 2007-2008,  joten ajankohdasta 
voidaan tietysti keskustella. Voisiko vanhalla sopimuksella ja kokoonpanolla mennä vielä vuosi 2008 jos 
olosuhteet muuten säilyvät ennallaan?

Hienoista syyskeleistä on syytä nauttia reippaillenja ulkoillen ja ladata samalla akutkin tulevaa pimeää 
kautta varten.

Tervehtien 

Jarmo Savela
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ULOSOTTOPIIREJÄ ON ENSI VUODEN ALUSTA 22

Valtioneuvosto on päättänyt ulosoton uudesta, ensi vuoden alusta voimaantulevasta piirijaotuksesta. Kaik-
kiaan maahan tulee 22 ulosottovirastoa. Virastojen toimipaikoista päättää oikeusministeriö.

Uusi ulosottoa koskeva laki, ulosottokaari, tulee voimaan vuoden 2008 alusta. Sen mukaan ulosottolaitos 
muodostuu keskushallinnosta ja sen alaisista paikallisista ulosottovirastoista.

Vuodenvaihteessa ulosottovirastojen lukumäärä vähenee alle puoleen nykyisestä 51 :stä. Käytännössä vain 
hallintoa kootaan toimivampiin ja tehokkaampiin kokonaisuuksiin, sillä kaikki nykyiset toimipaikat säily-
vät. Uudistus ei siis heikennä palvelujen paikallista saatavuutta. Kaikkiaan ulosottolaitoksella on tällä het-
kellä 179 toimipaikkaa. Lähivuosina on lisäksi tarkoitus kehittää ulosoton sähköistä asiointia.

Uusien ulosottovirastojen toimialueiden eli ulosottopiirien rajat noudattavat valtaosin maakuntarajoja:

Etelä-Karjalan ulosottoviraston toimialueena ovat Imatran ja Lappeenrannan kihlakunnat. Päätoimi-
paikkana on Lappeenranta, ja sivutoimipaikka on Imatralla.

Helsingin ulosottoviraston toimialue on Helsingin kihlakunta ja päätoimipaikkana on Helsinki.

Itä- ja Keski-Uudenmaan ulosottoviraston toimialueena ovat Hyvinkään, Keski-Uudenmaan, Loviisan, 
Porvoon ja Vantaan kihlakunnat. Päätoimipaikkana on Vantaa, ja sivutoimipaikat ovat Hyvinkäällä, Jär-
venpäässä, Loviisassa, Porvoossa ja Nurmijärvellä.

Kanta-Hämeen ulosottoviraston toimialueena ovat Forssan, Hämeenlinnan ja Riihimäen kihlakunnat. 
Päätoimipaikkana on Hämeenlinna, ja sivutoimipaikat ovat Forssassa ja Riihimäellä.

Kymenlaakson ulosottoviraston toimialueena ovat Haminan, Kotkan ja Kouvolan kihlakunnat. Päätoi-
mipaikkana on Kouvola, ja sivutoimipaikat ovat Haminassa ja Kotkassa.

Länsl-Uudenmaan ulosottoviraston toimialueena ovat Espoon, Lohjan, Raaseporin ja Vihdin kihlakun-
nat. Päätoimipaikkana on Espoo, ja sivutoimipaikat ovat Hangossa, Karjaalla, Karkkilassa, Lohjalla, Tam-
misaaressa, Inkoossaja Kirkkonummella.

Päijät-Hämeen ulosottoviraston toimialueena ovat Heinolan, Lah- 
den ja Orimattilan kihlakunnat. Päätoimipaikkana on Lahti, ja sivu- 
toimipaikat ovat Heinolassa, Orimattilassa, Asikkalassa, Kärkölässä 
ja Mäntsälässä.

Etelä-Pohjanmaan ulosottoviraston toimialueena ovat Alavuden, 
Kauhajoen, Lapuan ja Seinäjoen kihlakunnat. Päätoimipaikkana on 
Seinäjoki, ja sivutoimipaikat ovat Alajärvellä, Alavudella, Kauhajoel-
la, Kurikassa, Lapualla, Ähtärissä, Evijärvellä, Ilmajoella, Isojoella, 
Jalasjärvellä, Jurvassa, Lappajärvelläja Teuvalla.

Keski-Suomen ulosottoviraston toimialueena ovat Jyväskylän, Jämsän, Keuruun, Saarijärven ja Ääne-
kosken kihlakunnat. Päätoimipaikkana on Jyväskylä, ja sivutoimipaikat ovat Jämsässä, Keuruulla, Saari-
järvellä, Viitasaarella, Äänekoskella, Hankasalmella, Joutsassa, Karstulassa, Kivijärvellä, Korpilahdessa, 
Kuhmoisissa, Laukaassa, Petäjävedellä ja Pihtiputaalla.

Pirkanmaan ulosottoviraston toimialueena ovat Ikaalisen, Kangasalan, Mäntän, Nokian, Tampereen ja
Valkeakosken kihlakunnat. Päätoimipaikkana on Tampere, ja sivutoimipaikat ovat Akaassa, Ikaalisissa, 
Mäntässä, Nokialla, Orivedellä, Parkanossa, Valkeakoskella, Virroilla, Ylöjärvellä, Hämeenkyrössä, 
Kangasalla, Lempäälässä, Ruovedellä ja Urjalassa.
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Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan ulosottoviraston toimialueena ovat Kaustisen, Kokkolan, Kyrön-
maan, Mustasaaren, Närpiön, Pietarsaaren ja Vaasan kihlakunnat. Päätoimipaikkana on Vaasa, ja sivutoi-
mipaikat ovat Kannuksessa, Kristiinankaupungissa, Kokkolassa, Närpiössä, Pietarsaaressa, Uudessakaar-
lepyyssä, Kaustisella, Kruunupyyssä, Laihialla, Maalahdessa jaVöyri-Maksamaalla.

Satakunnan ulosottoviraston toimialueena ovat Kankaanpään, Kokemäen, Porin, Rauman ja Vammalan 
kihlakunnat. Päätoimipaikkana on Pori, ja sivutoimipaikat ovat Huittisissa, Kankaanpäässä, Kokemäellä, 
Raumalla, Vammalassa, Eurassa ja Säkylässä.

Varsinais-Suomen ulosottoviraston toimialueena ovat Kaarinan, Loimaan, Raision, Salon, Turun, 
Turunmaan ja Vakka-Suomen kihlakunnat. Päätoimipaikkana on Turku, ja sivutoimipaikat ovat 
Kaarinassa, Loimaalla, Paraisilla, Raisiossa, Salossa, Somerolla, Uudessakaupungissa, Kemiössä, 
Liedossa, Mynämäellä ja Pöytyällä.

Pohjois-Karjalan ulosottoviraston toimialueena ovat Ilomantsin, Joensuun, Kiteen, Lieksan ja Nurmek-
sen kihlakunnat. Päätoimipaikkana on Joensuu, ja sivutoimipaikat ovat Kiteellä, Lieksassa, Nurmeksessa, 
Ilomantsissa ja Juuassa.

Etelä-Savon ulosottoviraston toimialueena ovat Juvan, Mikkelin, Pieksämäen ja Savonlinnan kihlakun-
nat. Päätoimipaikkana on Mikkeli, ja sivutoimipaikat ovat Pieksämäellä, Savonlinnassa, Heinävedellä, 
Joroisissa, Juvalla, Kangasniemellä, Mäntyharjulla, Puumalassa, Rantasalmella, Ristiinassa ja Sulkavalla.

Pohjois-Savon ulosottoviraston toimialueena ovat Koillis-Savon, Kuopion seudun, Sisä-Savon, Varkau-
den seudun ja Ylä-Savon kihlakunnat. Päätoimipaikkana on Kuopio, ja sivutoimipaikat ovat Iisalmessa, 
Juankoskella, Kiuruvedellä, Nilsiässä, Suonenjoella, Varkaudessa, Kaavilla, Karttulassa, Keiteleellä, La-
pinlahdella. Leppävirralla, Pielavedellä, Siilinjärvellä, Sonkajärvellä, Varpaisjärvellä ja Vieremällä.

Kainuun ulosottoviraston toimialueena ovat Kajaanin, Kuhmon ja Suomussalmen kihlakunnat. Päätoi-
mipaikkana on Kajaani, ja sivutoimipaikat ovat Kuhmossa, Hyrynsalmella, Puolangalla, Sotkamossa ja 
Suomussalmella.

Oulun seudun ulosottoviraston toimialueena ovat Haukiputaan, Kuusamon, Limingan, Oulun ja Pudas-
järven kihlakunnat. Päätoimipaikkana on Oulu. ja sivutoimipaikat ovat Kuusamossa, Haukiputaalla, Li-
mingassa, Muhoksella, Pudasjärvellä, Pulkkilassa, Taivalkoskella ja Vaalassa.

Raahen seudun ulosottoviraston toimialueena ovat Haapajärven, Raahen ja Ylivieskan kihlakunnat. 
Päätoimipaikkana on Raahe, ja sivutoimipaikat ovat Haapajärveltä, Haapavedellä, Kalajoella, Nivalassa, 
Oulaisissa, Pyhäjärvellä ja Ylivieskassa.

Lapin ulosottoviraston toimialueena ovat Inari-Utsjoen, Kittilän, Koillis-Lapin, Käsivarren, Ranua-Po-
sion, Rovaniemen ja Sodankylän kihlakunnat. Päätoimipaikkana on Rovaniemi, ja sivutoimipaikat ovat 
Kemijärvellä, Inarissa, Kittilässä, Muoniossa, Posiolla, Ranualla, Sallassa, Savukoskella ja Sodankylässä.

Länsi-Pohjan ulosottoviraston toimialueena ovat Kemin, Tornion ja Tornionlaakson kihlakunnat. Pää-
toimipaikkana on Kemi, ja sivutoimipaikat ovat Torniossa, Kolarissa, Pellossa ja Ylitorniossa.

Ahvenanmaan maakunnassa ulosottoa hoitaa edelleen maakunnanvoudinvirasto, jonka 
päätoimipaikkana on Maarianhamina

§ § § § § § § § § § §          
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ULOSOTTOJOHTAJAN HAASTATTELU

1. Nimi, ikä ja kotipaikka

Juhani Toukola, 50 vuotta ja asun Hakaniemessä  
Helsingissä. Alunperin olen kotoisin Turusta,  
mutta Helsingissä on vierähtänyt jo 20 vuotta.

2. Miten olet tullut nykyiseen tehtävääsi ?

Olin alkujaan kihlakunnanvoutina Loviisassa ja Haminassa nelisen vuotta, minkä jälkeen 
työskentelin oikeusministeriössä 3 vuotta suunnittelijana, hallitussihteerinä ja ulosoton yli- 
tarkastajana. Ministeriöstä siirryin takaisin kentälle Helsingin ulosottoviraston kihlakunnan- 
voudiksi, missä vierähti 16 vuotta. Vantaan johtavana kihlakunnanvoutina olin kaksi vuotta, 
ennen kuin tulin valituksi ulosottojohtajaksi.

3. Mitä ulosottojohtajan tehtäviin kuuluu ?

Lyhyesti sanottuna ulosottojohtaja huolehtii ulosottolaitoksen hallinnosta ja kehittämisestä. 
Tällä hetkellä työllistää eniten ulosoton organisaatiouudistus.

4. Mitkä ovat ulosottolaitoksen suurimmat haasteet tällä hetkellä ?

Suurimpia haasteita ovat kaikkien isojen uudistusten läpivieminen. Tällaisia ovat lainsää- 
däntöuudistus, organisaatiouudistus, tietojärjestelmän kehittäminen ja valtion palkkausuu- 
distus. Luonnollisesti myös henkilöstön jaksaminen kaiken muutoksen keskellä on tärkeä 
asia.

5. Mitä mieltä olet ulosottolain kokonaisuudistuksesta ?

Se on ollut kokonaisuutena hyvä. Nyt meillä on moderni laki, missä on otettu kohtuullisen 
hyvin huomioon käytännön tarpeet. Säännöksissä on jätetty pelivaraa harkintaa varten, kun 
siihen on tarvetta. Ulosotto on oikeudellistunut ja ehkä hieman jäykistynyt kaikenlaisten uu- 
sien päätöksentekovaatimusten myötä, mikä on tietysti jonkinlainen oikeusturvan hinta.

6. Mitä mieltä olet ulosoton organisaatiouudistuksesta

Minusta se on hyvä asia. Saamme kompaktin hyvän organisaation, joka koostuu 22 piiristä 
ja hallintovirastosta. Se on helppo hallintomalli. Samalla päästään eroon kahden ministeriön 
ohjausmallista.                                               

7. Mitkä ovat mielestäsi hyvän ulosottomiehen tärkeimmät ominaisuudet

Tärkeitä ominaisuuksia ovat oikeudenmukaisuus, jämäkkyys ja kyky tarttua vaikeisiinkin 
asioihin. Kun ulosottomiehet ovat rahan kanssa tekemisissä niin huolellisuus ja tarkkuus 
ovat erityisen tärkeitä ominaisuuksia. Ulosottomiehiltä ei vaadita erityisominaisuuksia, joten 
sanoisin, että ulosottomiehenä pärjää luonteeltaan tavallinen rauhallinen ihminen, joka tulee 
asiakkaiden kanssa toimeen.

8. Mitä ulosottojohtaja tekee vapaa-ajalla ?

Minulla on ollut pienestä pitäen lintuharrastus, joka on sopivasti täyttänyt vapaa-ajan. Toi- 
nen harrastus on vanhan kesämökin loputon korjausrakentaminen.
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  VANHAT KARHUT RY

KOKOUSKUTSU SUY:N ELÄKELÄISILLE

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KOKOUS 2007  
 

Aika      Lauantai 17.11.2007 kello 15.00-                                                            

Paikka     Hotelli Rantasipi, Laajavuori, Jyväskylä 

Asiat      Sääntömääräiset asiat 

Kokoustarjoilua !

___________________________________________

Muuta ohjelmaa osana SUY:n opintopäivän ohjelmaa 
 

HUOM !   14.00 - 15.00    huumorikirjailija Vesa Karvinen 
 

   16.00 - 20.00       hotellin asiakassauna ja uima-allas 

   16.30 - 18.00       ohjattuja tanssiaskeleita / tanssikerho Break 

   20.30 -                 pikkujouluillallinen (SUY tarjoaa) 
 

Majoitus   88 eur 2 h/huone/vrk ja 79 eur l h/huone/vrk

Varaukset 17.10.2007 mennessä, puh. 014 - 628211 

TERVETULOA !
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KANSAINVÄLINEN EDUNVALVONTA

PSI - JULKISEN ALAN MAAILMANJÄRJESTÖ

Julkisalan kansainvälinen liitto Public Services International kokoontui syyskuun lopussa Wienissä. 
PSI edustaa maailmanlaajuisesti yli 20 miljoonaa julkisen alan työntekijää 150 maasta.

PSI edistää järjestäytymisoikeuksia, ay-oikeuksia ja demokratiaa; puolustaa julkisen sektorin toi- 
mintaa ja olemassaoloa; vaikuttaa maailman kauppa- ja rahapolitiikkaan ja työelämäkysymyksiin. 
Järjestö huolehtii yhteyksistä muun muassa Maailman kauppajärjestö WTO:hon, Maailman pankki 
WB:hcn, OECD:hen ja sen ammattiyhdistyksiä edustavaan TUAC:iin, Työjärjestö ILO:oon jne.

PSI:n kongressin yhteydessä järjestettiin 
julkisen hallinnon työpaja, missä JHL:n 
hallituksen jäsen Harri Lepolahti käytti 
puheenvuoron laadukkaiden julkisten 
palveluiden merkityksestä.

Hän kiinnitti puheessaan huomiota pai- 
neisiin, jotka kohdistuvat julkisiin palve- 
luihin kaikkialla maailmassa.

- Tuottavuusvaatimukset, yksityistäminen 
ja alueellistaminen ovat haasteita, joihin 
ammattiyhdistysliikkeen on pystyttävä 
vastaamaan, Lepolahti sanoi.

Puheessa korostettiin myös työntekijöi- 
den roolia laadukkaiden palveluiden tuot- 
tamisessa ja kehittämisessä.

-Julkisia palveluja tulee kehittää yhteistoiminnassa työntekijöiden kanssa. Työntekijät ovat oman 
alansa parhaita asiantuntijoita ja tämä asiantuntemus on hyödynnettävä kehittämistyössä, hän esitti.

Julkisten palveluiden laatua voidaan parantaa panostamalla työntekijöiden tietotaidon lisäämiseen 
koulutuksen kautta. Samalla julkisen sektorin julkisuuskuva ja maine vastuullisena työnantajaan pa- 
ranee, mikä on tärkeä asia uusia työntekijöitä rekrytoitaessa.
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JÄSENMAKSUT

Vuotta 2007 JHL:n jäsenmaksu on 1,40 prosenttia ja se maksetaan kaikesta ennakonpidätyksenalai- 
sesta ansiotulosta.

Liiton osuus jäsenmaksusta on 1,05 % ja työttömyyskassan osuus 0,35 %. Liiton jäsenmaksusta 20
prosenttia palautetaan yhdistykselle käytettäväksi paikalliseen edunvalvontaan ja toimintaan.  

  
Jäsenmaksun voi vähentää verotuksessa

Palkkatuloa ja siihen rinnastettavaa tuloa vailla olevat jäsenet, suorittavat liiton edustajiston vuosit-
tain vahvistaman minimijäsenmaksun. Jos tulo muodostuu ainoastaan eläketulosta, maksaa jäsen täl-
löin minimijäsenmaksua. Vuonna 2007 minimijäsenmaksu on 5,00 eur/kk eli 15,00 euroa neljännes-
vuosittain.

Minimijäsenmaksua maksaa jäsen, joka on

       l eläkkeellä
       l ulkomaille muuttanut jäsen, joka ei ole työelämässä tai opiskelemassa
       l palkattomalla työlomalla vailla ansiotuloja
       l virkavapaalla vailla ansiotuloja

 
Osa-aikaeläkkeellä oleva maksaa jäsenmaksua vain palkkatulostaan ja siihen  rinnastettavasta 
tulosta; osa-aikaeläkkeistä ei makseta jäsenmaksua.

Muistathan ilmoittaa liittoon työsuhteen päättymisestä esim. Eläkkeelle jäämisen johdosta

11



          

SUY ry on avustavien ulosottomiesten oma
ammattijärjestö.

Yhdistys tarjoaa jäsenilleen seuraavat edut:

    tarkentava virkaehtosopimus
    osaava luottamusmies tukenasi
    jäsenlehti Karhuset
    omat kotisivut www.ulosotto.fi
    jäsenistölle vuokrattu kesäpaikka Mäntyharjulla
    avustavien ulosottomiesten opintopäivä
    säännölliset aluekokoukset
    Nordean tarjouksia

Yhdistyksemme kuuluu Julkisten ja hyvinvointialojen am- 
mattiliittoon. JHL:n kautta jäsenet saavat:

  koulutuspalveluja
   työttömyyskassan palvelut
   jäsenlehden, taskukalenterin ja lehtiedun
   ammatillisen vastuuvakuutuksen, tapaturmavakuutuksen

       ja matkustajavakuutuksen
   alennusta polttoaineesta, pankkipalveluista, matkoista,

       majoituspalveluista ym.
   liiton lomapaikat
   lomatukea ja lomatarjouksia
   ja paljon muuta, mistä lisätietoa osoitteessa

       www.jhl.fi

           JÄSENYYS KANNATTAA AINA
       www.ulosotto.fi

http://www.ulosotto.fi/

