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ULOSOTON RAKENNEUUDISTUS LINJATTAVA UUDELLEEN

Lainkäyttöä ja oikeusturvaa ei saa heikentää

Ulosottolaitoksen rakenneuudistusta uhkaa epäonnistuminen. Syynä ovat liian suuret 
riskit ja valmisteluun liittyvät puutteet. Henkilöstöä ei ole saatu muutoksen taakse, 
eivätkä asiantuntijatkaan koe tulleensa kuulluksi hankkeen valmistelussa. Huono 
ilmapiiri ja luottamuspula leimaavat rakenneuudistuksen valmistelua ja haittaavat 
ulosottolaitoksen kehittämistyötä sekä tuloksien aikaansaamista.

Ulosottolaitoksen rakenneuudistuksen tavoitteena on taloudellisuuden ja tuottavuuden 
parantaminen. Ulosoton kehittämisestä vastaava valtakunnanvoudinvirasto on 
ottanut uudistamistyön ohjat omiin käsiin tavalla, joka sotii kestävän ja yhteistoimin-
nallisen valmistelun periaatteita vastaan. Hankkeeseen osallistuvat työryhmien 
jäsenet ja henkilöstöedustajat turhautuvat kokiessaan kaiken vaikuttamisen turhaksi. 
Muutokset näyttävät olevan etukäteen päätetty. Osa työryhmien jäsenistä on 
vastalauseena eronnut työryhmistä, eikä pilotteihin tahdo saada henkilöstöä mukaan.

Valmistelua arvosteleville valtakunnanvoudinvirasto vastaa saaneensa toimeksiannon 
oikeusministeriöltä ja vievänsä hanketta sen mukaisesti eteenpäin. Ulosottoa hyvin 
tuntevat tahot ja aikaisemmissa uudistuksissa mukana olleet seuraavat huolestuneina 
kun ”maailman parhaaksi” kehuttua järjestelmää ollaan rapauttamassa. Yleisesti 
vaaditaankin oikeusministeriötä estämään lainkäytön ja oikeusturvan heikentäminen. 

Ulosottouudistus uhkaa käydä kalliiksi veronmaksajille

Ulosottolaitos huolehtii kansalaisten oikeusturvasta ja tilittää vuosittain eri velkojille yli 
miljardi euroa. Suurimpana velkojana valtio saa vuosittain n. 500 miljoonaa euroa. 
Rakenneuudistuksessa esillä olleet muutokset ulosottojärjestelmään tulevat vääjää-
mättä vaikuttamaan myös perimistulokseen.  

Jo nyt arvioidaan, että valtion menetykset lähitulevaisuudessa ovat moninkertaisia 
tavoiteltuihin säästöihin nähden. Ulosottolaitoksen tulostavoiteasiakirjassa seuraavien 
4 vuoden aikana perimistuloksen on arvioitu laskevan nykytasosta 140 miljoonaa 
euroa. Mitään muuta järkevää syytä ei ole näköpiirissä kuin rakenneuudistus ja sen 
vaikutus perintätulosta heikentävästi.

Henkilöstöjärjestöt hyväksyvät säästövelvoitteet, jotka aiheutuvat kehysten alenemi-
sesta ja ovat tarjonneet valtakunnanvoudinvirastolle säästösopimusta tarvittavien 
säästöjen aikaansaamiseksi. Valtakunnanvoudinvirasto on tyrmännyt henkilöstön 
esityksen ja ajaa yksipuolisesti työehtojen heikentämistä perintätuloksen kustannuk-
sella.

Oikeusministeriö vastaa ulosottolaitoksen ohjauksesta ja henkilöstöpolitiikasta. 
Ministeriön on puututtava rakenneuudistuksen valmisteluun ennen kuin on liian 
myöhäistä ja menetykset väistämättömiä. Ministeriön on tiedostettava, millä keinoilla 
säästöjä ollaan hakemassa ja mitä siitä seuraa. Nyt on korkea aika linjata rakenne-
uudistuksen valmistelu oikeille raiteille ja luopua suunnitelmista perinnän 
jakamiseksi.




