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ULOSOTTOLAITOKSELLE ON LUOTAVA OMA STRATEGIA 

 

Ulosottolaitos on saavuttanut jälleen ennätystuloksen. Miljardi meni rikki viime vuonna 
ulosottomaksujen kanssa.  Huikea historiallinen tulos ja hyvä osoitus, mihin 
ammattitaitoinen ja osaava henkilöstö pystyy venymään. 
 
Viime aikoina olemme saaneet huolestuneena seurata kehitystä, kuinka muualla 
valtionhallinnossa toimipaikkoja on päätetty lakkauttaa ja väkeä vähentää. Poliisi, 
puolustusvoimat, vankeinhoito ja museoala ovat viimeksi olleet julkisuudessa 
saneeraustoimien kohteena.  Tätä taustaa vasten ei yllättänyt, kun 
valtakunnanvoudinvirasto ilmoitti vuoden vaihteessa aloittavansa selvitystyön, kuinka 
ulosotto voidaan jatkossa hoitaa taloudellisemmin ja tuottavammin. Huipputuloksilla ei 
näyttäisi loppujen lopuksi olevan suurtakaan merkitystä, vaan ratkaisevaa on se minkä 
verran ulosottolaitoksesta aiheutuu kustannuksia. Ensi vaikutelma VVV:n tiedotteesta oli kuin olisi vastaanottanut 
ilmoituksen YT-neuvottelujen käynnistymisestä. 
 
Valtakunnanvoudinvirastolle kuuluu lain mukaan ulosoton strateginen ohjaus. Toistaiseksi mitään strategiaa ei ole 
saatu aikaiseksi, vaan on luovittu vuodesta toiseen ilman kunnon toimintalinjaa ja päämäärää. Luodaksemme 
paremmin uskoa ja luottamusta tulevaisuuteen tulemme esittämään valtakunnanvoudinvirastolle ulosottolaitoksen 
strategiatyön käynnistämistä. Tavoitteemme on pohtia yhdessä, mitä me ulosottolaitoksena haluamme olla vuonna 
2020? 
 
Tämän vuoden osalta kihlakunnanulosottomiesten palkankorotukset on neuvoteltu siten, että maaliskuun alusta tuli 
kaikille yleiskorotus 1,9 % ja virastoerä 0,5 % . Maaliskuun palkanmaksun yhteydessä maksetaan myös 150 euron 
kertaerä. Tämän jälkeen seuraavat palkankorotukset ovat odotettavissa 1.4.2013. 
 
Ulosottolaitoksen sisäisessä työnjaossa painopistettä on siirretty edelleen erikoisperinnän suuntaan. Taustalla ovat 
valtioneuvoston päätökset panostaa harmaantalouden ja talousrikollisuuden torjuntaan. Tämän lisäksi muita 
tehostamisen kohteita tulevat olemaan vaativa perintä ja yritysperintä. Ulosoton käytäntöjä ja työmenetelmiä 
pyritään yhdenmukaistamaan perustamalla asiantuntijatyöryhmiä. Uljas-tietojärjestelmää kehitetään 
verotietokyselyjen sisällön ja työpinojen käytettävyyden osalta. Pankkitilin ulosmittauksen osalta tutkitaan 
mahdollisuus ulosmittaamiseen suoraan Uljaksessa. 
 
Yhdistyksessä tulemme vuoden aikana selvittämään,  mikä tulee ammattikunnan näkökulmasta olemaan ulosotossa 
tulevaisuuden kehityskulku ja miten olemme mukana, kun täytäntöönpanoa uudelleen organisoidaan. Tavoitteena 
on miettiä eri vaihtoehtoja ja kartoittaa omat menestystekijämme. 
 
Liiton edustajistovaalit ovat parhaillaan käynnissä. Maan suurimman ammattiliiton edustajistoon valitaan 120 
edustajaa päättämään jäsenistön kannalta tärkeimmistä asioista. Kihlakunnanulosottomiehet ovat perinteisesti 
olleet aktiivisesti mukana päättämässä asioista ja toivon, että tälläkin kerralla kaikki käyttäisivät äänioikeuttaan, mikä 
mahdollistaisi vaikuttamisen myös tulevaisuudessa. 
 
Harri Lepolahti 
puheenjohtaja 
 
 
 
 



 
 
 
TOIMINTASUUNNITELMA 2012    83. TOIMINTAVUOSI 
 
 
 YHDISTYKSEN TOIMINNAN TARKOITUS JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ 
 
 Yhdistyksen toiminnan tarkoitus on koota kihlakunnanulosottomiehen virassa 
 toimivat henkilöt yhdistyksen jäseniksi ja harjoittaa jäsenistönsä edunvalvontaa 
 kaikilla oikeusministeriön hallinnonalan organisaatiotasoilla. Yhdistys toimii jä-
 sentensä palvelussuhteen ehtojen ja työolosuhteiden parantamiseksi. Myös 
 jäsenistön ammatillisia, oikeudellisia ja yhteiskunnallisia etuja ja oikeuksia pyri-
 tään edistämään. Yhdistys on valtakunnallinen ja Julkisten ja hyvinvointialojen 
 liitto JHL ry:n jäsen. 
 
 YHDISTYKSEN ARVOT 
 
 Yhdistys on ammattikuntaa yhdistävä valtakunnallinen edunvalvoja. Arvostettuna 
 ja osaavana edunvalvojana yhdistys toimii määrätietoisesti yhdessä asetettujen 
 tavoitteiden saavuttamiseksi. Sekä jäsenistön että neuvottelukumppanien luot-
 tamus on tärkeä, yhdistyksen perusarvoja ovat luotettavuus,  oikeudenmukai-
 suus ja avoimuus. Yhdistys harjoittaa aktiivista ja avointa yhteistyötä myös mui-
 den 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.  Syksyllä 2011 työmarkkinakeskusjärjestöt saavuttivat 
 neuvottelutuloksen ns. "raamisopimuksesta", minkä pohjalta on käyty alakoh-
 taisia neuvotteluja. Valtion virkaehdoista saavutettiin neuvottelutulos 22.11.2011. 
 Mikäli raamisopimus" toteutuu, uusi valtion virkaehtosopimus on voimassa  
 1.3.2012-31.03.2014 ja on kustannusvaikutukseltaan 4,46 % 
 
 Kihlakunnanulosottomiesten palkkausjärjestelmää on uudistettu erikoisperinnän 
 osalta. Vuoden 2012 aikana yhdistyksen tehtävänä on seurata palkkausjärjestel-
 män toimivuutta ja tarpeellisin osin pyrkiä kehittämään palkkausjärjestelmän 
 kannustavuutta. Lisäksi yhdistys valvoo sopimusten oikeaa soveltamista ja palk-
 kausjärjestelmän oikeudenmukaista toteuttamista. 
 
 Työyhteisössä vaikuttaminen 
 Yhdistyksellä on koulutettu ja asiantunteva luottamusmiesorganisaatio. Valtakun-
 nantason toimintaa hoitavan pääluottamusmiehen lisäksi yhdistyksellä on kah-
 deksan alueellista luottamusmiestä, jotka huolehtivat jäsenten edunvalvonnasta 
 paikallistasolla. Luottamusmiesten toimikausi on kaksivuotinen (2012 - 2013). 
 
  



 
 
 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 2010 alusta aloitti uutena ulosoton  hallintovirastona  valtakunnanvou-
 dinvirasto.  Yhdistys on edustettuna hallintoviraston yhteyteen perustetussa 
 Yhteistyötoimikunnassa ja pyrkii vaikuttamaan siihen, että kihlakunnan-
 ulosottomiehet pääsevät vaikuttamaan koko ulosottolaitosta koskevien asioiden 
 valmisteluun ja päätöksentekoon.  
 
 Valtakunnanvoudinvirastossa on parhaillaan vireillä jäsenistön kannalta mer-
 kittävä hanke, ulosoton toimipaikkaverkoston tarkasteluhanke. Toimipaikka-
 verkoston osalta on odotettavissa päätöksiä vuoden 2012 aikana. Yhdistys tulee 
 aktiivisesti seuraamaan hankkeen etenemistä ja pyrkii vaikuttamaan loppu-
 tulokseen siten, että se olisi jäsenten edun mukainen. Yhdistys seuraa aktiivi-
 sesti myös muiden uusien hankkeiden etenemistä ja osallistuu kehittämistyöhön. 
 
 3. LIITTO-/JÄRJESTÖTOIMINTA 
 
 Yhdistys on jäsenenä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:ssä.  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 järjestö-
 toimintaa 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 2012 aikana yhdistys tulee 
 lisäämään tiedottamista alueellisista palveluista ja edistämään palvelujen 
 saatavuutta. 
 
 Kevään 2012 aikana järjestetään JHL:n edustajistovaalit. Yhdistys osallistuu 
 ehdokasasetteluun ja pyrkii vaikuttamaan omien ehdokkaiden läpimenoon. 
  
 Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys ry ja Kihlakunnanulosottomiehet ry ovat 
 neuvotelleet yhdistymisestä ja molemmissa yhdistyksissä hanke on saanut kan-
 natusta. Valmistelua jatketaan vuoden 2012 aikana. 
 
 Kokoustoiminta 
 Yhdistyksen sääntömääräisiä jäsenkokouksia on kaksi; syyskokous ja 
 kevätkokous. Syyskokouksen yhteydessä järjestetään oikeusministeriön ja 
 yhdistyksen toimesta kihlakunnanulosottomiesten opintopäivä. Opintopäivä on 



 
  
 
 suunnattu koko ammattikunnalle. Kevätkokous järjestetään 14.04.2012 
 Helsingissä ja siinä yhteydessä risteily Tallinnaan, syyskokous 18.11.2012 
 Oulussa. 
 
 Aluekokouksia tullaan järjestämään syksyllä luottamusmiesalueittain eri paikka-
 kunnilla. Kokouksissa tiedotetaan ja keskustellaan edunvalvonnan ajankohtai-
 sista asioista ja tehdään esityksiä vuosikokoukselle. 
 
 Tiedotus ja viestintä 
 Yhdistys käyttää viestintään sähköpostia, omia kotisivuja ja Karhuset -lehteä. 
 Jäsentiedotteita lähetetään  jäsenille sähköpostitse. Yhdistyksen kotisivuilla tie-
 dotetaan yhdistyksen toiminnasta ja kerrotaan ajankohtaisista asioista. Karhuset- 
 lehti ilmestyy vähintään kaksi kertaa vuodessa ja postitetaan jäsenille kotiosoit-
 teeseen. Yhdistys on uusinut kotisivunsa ja niiden kehittämistä jatketaan vuoden 
 2012 aikana. 
 
 4. JÄSENPALVELUT 
 
 Yhdistyksen jäsenhankinnassa keskitytään uusiin ja järjestäytymättömiin  työn-
 tekijöihin. Myös täytäntöönpanotehtävissä työskentelevät ylitarkastajat kuuluvat 
 ammattikunnan tarkentavan virkaehtosopimuksen piiriin ja heidät voidaan ottaa 
 yhdistyksen jäseniksi. Yhdistys järjestää jäsenhankintatilaisuuden ulosottokurs-
 sin yhteydessä. Yhdistys palkitsee jäsenhankinnassa onnistuneita. 
 
 Liitto ja yhdistys tarjoavat jäsenille monipuolisia jäsenpalveluja. Hyvää jäsen-
 huoltoa on erityisesti luottamusmiehen tiedottamistoiminta, neuvonta, työpaikka-
 käynnit, paikallinen edunvalvonta sekä jäsenistön huomioiminen. Vahva luotta-
 musmiesten osaaminen on koko jäsenistön käytössä. 
  
 Liitolla on laaja valikoima ammattiyhdistystiedon kursseja sekä virkistys- ja har-
 rastuskursseja. Yhdistys tukee taloudellisesti jäsenten osallistumista ay-koulu-
 tukseen. SAL-lomat, kuntoremontit ja liiton lomakohteet ovat jäsenistön käytet-
 tävissä. Lomakohteista saa tietoa yhdistyksen ja liiton verkkosivuilta. 
 
 TOIMINNAN TOTEUTTAMINEN 
 
 Toimintavastuu edunvalvonnan ja järjestötoiminnan osalta on kaudelle 2012 - 
 2013 valitulla hallituksella 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 valmistelua 
 varten. Luottamusmiesten vastuulla on paikallistason edunvalvonnan lisäksi 
 jäsenhankinta ja jäsenhuolto. 
 
 
  
  



 
 
 
 
KOKOUSKUTSU KEVÄTKOKOUKSEEN 
 
Aika 14.4.2012 lauantai klo 9.00 
 
Paikka Scandic Grand Marina, Commodore- kabinetti 
 Katajanokanlaituri 7, 00160 Helsinki 
 Puh. 09 16 661 / fax 09 166 6857, s-posti grandmarina@scandichotels.com 
 
Asiat  Sääntömääräiset ja muut esille tulevat asiat 
 
Majoitus Scandic Grand Marina varaustunnus SUO130412_006  30.3.2012 mennessä 
  
 pe 13.4. - la 14.4.2012 hintaan:   90,00 euroa 1-hengen huone 
    100,00 euroa 2-hengen huone 
  
 Huoneita EI VOI varata internetin kautta 
 
                    --------------------------------- 
 
 
 
YHDISTYKSEN KOKOUSMATKA TALLINNAAN 
 
Aika 14.4.2012 - 15.4.2012 
 
Lähtö Helsinki-Katajanokka m/s Viking XPRS la 14.4.2012 klo 11.30 (laivaan viimeistään 
 klo 11.00) tulo Tallinnaan A-terminaali klo 14.00  
 
Paluu Tallinna A-terminaali m/s Viking XPRS sunnuntai 15.4.2012 klo 16.30  
 tulo Helsinkiin klo 19.00 
 
                                    
Majoitus Radisson BLU Hotel, Ravala pst 3., 10143 Tallinn p. +372 6823000 
 
 
Hinta   85,00 euroa 2-hengen huoneessa 
 126,00 euroa 1-hengen huoneessa 
 
 Hintaan sisältyy:  -laivamatka Helsinki - Tallinna meno - paluu 
   -hotelliyöpyminen ja -aamiainen 
  
 Paluumatkalla on mahdollisuus ruokailla Viking Bistro Buffetissa. 
 Jos osallistut ruokailuun ilmoitathan etukäteen Pekalle. 
 
 
 
Ohjelma lauantaina 14.4.2012 klo 16.00 vierailu Tallinnan oikeustalolle sekä  
 illallinen. 
 



 
 
 
Ilmoittautuminen 
  
 22.3.2012 mennessä pekka.ruusula@oikeus.fi 
 Ilmoita syntymäaikasi ja mahdollinen majoituskaverisi 
 
 Maksu viimeistään 30.3.2012 SUY ry:n tilille FI24 1015 3000 2032 03  
  
  
 
 
 
  ---------------------------------- 
  TERVETULOA  MUKAAN!!! 
  ---------------------------------- 
 
 
 
 
HALLITUKSEN KOKOUS 
 
Aika 13.4.2012 perjantai kello 18.00 
 
Paikka Hotelli Scandic Grand Marina, Baltic kabinetti  
 
Läsnä Hallitus ja luottamusmiehet 
 
 
 

 
 



 
 
Puheenjohtaja Harri Lepolahti  

Helsinki 
029 562 2845 050 366 7904 

 
 
HALLITUS 

   

Vara- 
puheenjohtaja 

Tarja Laaksonen 
Turku 

029 562 6404 050 517 5704 

Sihteeri Seija Mustajärvi 
Kokkola/Kaustinen 

029 562 6382  040 511 7259 

Taloudenhoitaja Jaana Isosaari 
Jyväskylä 

029 562 6774 050 300 3929 

Tiedotus- ja 
opintosihteeri 

Pekka Ruusula 
Helsinki 

029 562 2820 050 559 9420 

JÄSENET Juha Aarnio 
Helsinki 

029 562 2836 050 559 9436 
 

 Mika Helldan  
Nokia 

029 562 3848 050 345 2232 

 Sirpa Myllyoja 
Oulu 

029 562 9114 040 501 8156 

 Harri Finnilä 
Jalasjärvi 

029 562 5971 050 309 6744 

 Kirsi-Marja Sjögren 
Pori 

029 562 6653 
 

050 511 2863 

 Timo Heinonen 
Riihimäki 

029 562 3382 050 559 3900 

 
VARAJÄSENET 
 

  
 

 

 Juha Savolainen 
Lohja 

029 562 3086 050 336 5642 

 Jyrki Kotanen 
Jämsä 

029 562 5685 040 5691419 

 Raimo Tikkanen 
Kuopio 

029 562 7926 050 350 9937 

 
 

Taina Hiljanen 
Huittinen 

029 562 5562 050 547 5023 

TOIMINNAN- 
TARKASTAJAT 

Satu Heikkilä, Jyväskylä 
Hannu Virkkala, Kalajoki 

029 562 6744 
029 562 8151 

050 364 8117 
040 543 7504 

 
 

 



 

Pääluottamus- 
mies / OM 
                     
                   

Jukka Oksanen 
haastemies / Helsingin ko 

029 564 4873 
fax 029 564 405 

050 594 1365 

 
Helsingin 
ulosottovirasto 

Juha Aarnio 
 

029 562 2836 050 559 9436 

                    vara Ilkka Hiittensuo 029 562 2839 
 

050 559 9439 

Uusimaa, 
Päijät-Häme 

Juha Savolainen 
Lohja 

029 562 3086 050 336 5642 

                     vara Jarmo Savela 
Lohja 

029 562 3061 040 776 0097 

Ahvenanmaa, 
Varsinais-Suomi, 
Satakunta 

Tarja Laaksonen  
Turku 

029 562 6404 050 517 5704 

                     vara  Taina Hiljanen 
Huittinen 

029 562 5562 050 547 5023 

Pirkanmaa, 
Kanta-Häme 

Mika Helldan  
Nokia 

029 562 3848 050 345 2232 

                      vara Jaana Isosaari 
Jyväskylä 

029 562 6774 050 300 3929 

Keski-Suomi, 
Pohjanmaa 

Jyrki Kotanen 
Jämsä 

029 562 5685 040 569 1419 

                      vara  Harri Finnilä 
Seinäjoki 

029 562 5971 050 309 6744 

Kymi, 
Etelä-Karjala 

Timo Heinonen 
Riihimäki 

029 562 3382 050 559 3900 

                      vara  Seija Mustajärvi 
Kaustinen 

029 562 6382 040 511 7259 

Savo 
Pohjois-Karjala 

Raimo Tikkanen 
Kuopio 

029 562 7926 050 350 9937 

                      vara Irma Paasi 
Varkaus 

029 562 7353 044 542 4852 

Oulu, Raahe, 
Kainuu, Lappi, 
Länsi-Pohja  

Sirpa Myllyoja  
Oulu 

029 562 9114 040 501 8156 

                      vara Eeva Jokikokko  
Oulu 

029 562 9131 040 501 8157 

 
 
 
 
 SUY - EDUNVALVONTAA VUODESTA 1929 



 
 
 
 
    VANHAT KARHUT RY 2012 
    www.ulosotto.fi 
 
 
 
Yhdistys perustettu   vuonna 2006, rekisterinumero 194.717, kotipaikka Tampere 
 
 
Toiminta   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. 
    Yhdistys järjestää jäsenilleen vuosittain toimintasuunnitelman  
    mukaisen matkan.  Tänä vuonna keväällä toteutetaan matka  
    Tallinnaan yhdessä SUY:n kanssa. 
 
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 2011 jäsenmaksun maksaneita oli 62 
     
 
 
Vuosikokous 26.11.2011 Helsingissä valittu hallitus: 
    puheenjohtaja Risto Hakala puh. 040 5629750 
    matkavastaava  Erkki Mäkilä, puh. 040 5005473 
    jäsen- ja talousasiat Liisa Lehtola, puh. 050 5013939 
    sihteeri, varapj. Terttu Sandelin puh. 044 5113937 
 
Jäsenmaksu   Vanhat Karhut ry 15,00  euroa vuonna 2012, tili 168230-10014 
     
    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 
 
     



 

 
SOSIAALISTA MEDIAA ULOSOTTOMIEHILLE 
 
Ovi auki maailman valloitukseen 
 
Sosiaalinen media tekee vallankumousta. Yhteisölliset verkostot mullistavat tapamme viestiä ja jakaa 
tietoa nopeammin ja laajemmalle kuin koskaan. Kyse on modernista teknologiasta, joka lyö itseään läpi 
ja puhutaankin uudesta median kultakaudesta. Tämän päivän nuorista, Z-sukupolvesta,  lähes 100 % 
käyttää sosiaalista mediaa ja somettaminen on heille luontevaa kuin hengitys. Vanhemmissa ikäluo-
kissa suhtautuminen on varauksellisempaa ja käyttö vähäisempää, mutta innostus kasvaa sielläkin 
hyvää vauhtia. Kaiken kaikkiaan suomalaisistakin jo lähes 2 miljoonaa on mukana yhteisöllisessä 
mediassa. 
 
Sosiaalisella medialla on monet kasvot. Facebook, Twitter, Youtube, LinkedIn ja MySpace ovat 
yleisimpiä sosiaalisen median palveluja. Facebook on kaikkien tuntema ”naamakirja” . Twitter on 
mikroblogipalvelu.   Youtube on videoiden välityspalvelu. LinkedIn on ammattilaisille tarkoitettu 
verkostoitumispalvelu ja  MySpace on musiikkiin panostava yhteisöpalvelu. Sosiaalisen median 
välityksellä olemme siirtyneet yksisuuntaisen tiedottamisen ja rajoitetun  informaation ajasta kohti 
osallistumisen ja yhdessä tekemisen aikakautta.  
 
Myös ammatilliseen käyttöön 
 
Sosiaalista mediaa käytetään , koska se koetaan kivaksi ja hyödylliseksi. Valtaosa innostuneista 
käyttäjistä jakaa  päivittäin ystävien, sukulaisten ja työkaverien kanssa päivityksiä. Yhteisöllistä mediaa  
voidaan kuitenkin hyödyntää myös ammatillisesti. Facebookin suosio kansalaisten keskuudessa on jo 
niin suurta, että ulosoton asiakkaistakin suuri osa on verkossa esittelemässä itseään.  Profiilit ja 
henkilötiedot ovat kaikkien nähtävänä. Velallisselvitykseen kannattaakin tänä päivänä lisätä asiakkaan 
facebook-profiilin tarkastaminen. 
 
Ulosottomiehet ovat olleet työssään perinteisesti yksin puurtajia. Toimintaympäristön muuttuessa työ 
irtaantuu perinteisistä kaavoista ja kommunikaatiosta tulee työn keskeinen sisältö. Ammattiosaaminen 
kehittyy paremmin monipuolisessa vuorovaikutuksessa ja erinomaisen keinon siihen tarjoaa mm. 
sosiaalinen media. Vuorovaikutus inspiroi ammatilliseen kanssakäymiseen ja kehittymiseen. 
Digitalisaatio on vapauttanut työn ajan ja paikan kahleista, jolloin kommunikoinnin merkitys korostuu. 
Organisaatioissa joudutaan totuttelemaan uusiin välittömämpiin vuorovaikutustaitoihin ja verkostoitu-
miseen. 
 
SUY mukana facebookissa 
 
SUY on lähtenyt testaamaan sosiaalisen median mahdollisuuksia. Kotisivuilta löytyy linkki Facebook-
sivulle. Yhteisösivu facebookissa tarjoaa halukkaille mahdollisuuden seurata alaan liittyviä uutisia ja 
tapahtumia. Sivuilla on myös mahdollisuus kommentoida sekä välittää kuvaa ja tekstiä. Osallistumisen 
edellytyksenä on että käyttäjä on itse rekisteröitynyt Facebookiin.  
 
Rekisteröityminen Facebookiin on yksinkertaista. Tarvitaan vain sähköpostiosoite. Jokainen voi rekis-
teröitymisen yhteydessä itse päättää, mitä hän haluaa itsestään tuoda julki. Periaatteena kuitenkin on, 
että kaikki  esiintyvät omalla identiteetillään. Sosiaaliseen mediaan mukaan lähteminen kannattaa. Se 
antaa paljon ja voit itse päättää, miten sitä hyödynnät. 
 
Rohkeasti mukaan. 
 
www.ulosotto.fi 
www.facebook.com/suy-ry 
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