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EDUNVALVONTAA  
JUHLAVUODEN  
MERKEISSÄ 

Yhdistyksemme 80. toimintavuosi on 
käynnistynyt. Juhlavuodesta huolimatta 
edunvalvontaan liittyviä asioita riittää ja 
varsinaisten juhlallisuuksien aika onkin 
vasta syksyllä vuosikokouksen yhteydes-
sä.
 Viime vuonna otettiin käyttöön uusi palkkausjärjestelmä. Kokemukset saadun 
palautteen perusteella ovat pääosin myönteistä, vaikka palkkausjärjestelmän 
käyttöönoton myötä on ilmennyt monia tulkintakysymyksiä, joita on käyty 
läpi työnantajan ja liiton edustajien kanssa. Yhdistys kerää myös parhaillaan 
tilastotietoa ansiotason kehityksestä ja palaamme siihen myöhemmin.
 Kihlakunnanulosottomiesten kehityskeskustelut on tämän vuoden 
osalta käyty helmikuun aikana ja suoritusarvioinnit vahvistettu. Uusien 
arviointien mukaiset palkat on tarkoitus maksaa maaliskuussa. Nykyiset 
virkaehtosopimukset ovat voimassa vuoden 2010 tammikuun loppuun ja 
seuraava yleiskorotus (2,2 %)  tulee maksuun tämän vuoden lokakuussa. 
Neuvottelut uuden sopimuksen osalta käynnistynevät loppu vuodesta.
 Valtion pääsopimukseen liittyen on neuvoteltu uusi vuosilomasopimus, 
joka tulee voimaan 1.4.2009. Uudistus yksinkertaistaa ja selkeytti 
huomattavasti valtion vuosilomamääräyksiä. Lauantaipäivien laskemisesta ja 
irtopäiväsäännöstä luovutaan. Talviloman pidennyspäivät on siirretään tavallisiksi 
lomapäiviksi, joten enää lomaa ei tarvitse jättää lomakauden ulkopuolelle 
saadakseen pidennyksen. Pääsääntöisesti muutokset koskevat ensi kerran 
vuoden 2010 kesällä annettavia lomia. 
 Oikeusministeriö on saanut virkatyönä valmiiksi ehdotuksen laiksi 
Valtakunnanvoudinviras-tosta ja tarvittavista muutoksista ulosottokaareen. 
Uusi ulosoton keskusvirasto tulee sijoittumaan viiden vuoden siirtymäajalla 
Turkuun. Ehdotuksen mukaan henkilöstön määrä tulee olemaan 22 koostuen 
henkilöstöstä, joka työskentelee nykyisin  lääninhallitusten ja oikeusministeriön 
ulosottoyksiköissä. Yhdistys on antanut lausunnon lakiehdotuksesta.
 Kuluneen vuoden aikana oikeusministeriön pääsopijajärjestöjen edustajat 
ovat tiivistäneet yhteistyötä ja pitäneet yhteyttä säännöllisesti. JHL:n, JUKO:n 
ja Pardian edustajat tapaavat  kuukausittain ja käsittelevät oikeusministeriön 
hallinnonalan edunvalvonta-asioita. Yhdistyk-sestämme on mukana ollut 
puheenjohtaja ja pääluottamusmies.
 Yhdistyksen kevätkokous järjestetään tänä vuonna Helsingissä. 
Kokouksen jälkeen on mahdollisuus tutustua pääkaupungin kulttuuritarjontaan 
Kansallisteatterin esityksen myötä. Lisätietoa on tässä lehdessä kokouskutsun 
yhteydessä. Tervetuloa joukolla mukaan.

 Oikein Hyvää Kevättä kaikille

 Harri Lepolahti
 puheenjohtaja
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SUOMEN KIHLAKUNNANULOSOTTOMIESTEN YHDISTYS RY 
 
  KOKOUSKUTSU 
 
 
 
YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS 2009 
 
 
Aika 21.3.2009 lauantai kello 15:00 
 
Paikka Sokos Hotelli Vaakuna, Vaakuna Kabinetti  
 Asema-aukio 2, 10.krs, 00100 Helsinki 
 
Asiat Sääntömääräiset ja muut esille tulevat asiat 
  
 
Teatteri Kokoukseen osallistujille  
 
 KULKURIN LAULUT - TAUNO PALO 100 VUOTTA 
  
  Kansallisteatteri klo 19.00 
 
 
ILMOITTAUTUMINEN ( sitova ) 04.03.2009 MENNESSÄ 
 
 Pekka Ruusula, sähköpostilla pekka.ruusula@oikeus.fi 
  
MAJOITUSVARAUKSET HOTELLISTA  p. 020 1234 600 (myyntipalvelu) 
 2 hh 94/vrk ja 1 hh 84/vrk SUY ry 
 
 
HALLITUKSEN KOKOUS 
 
  
 Aika  21.03.2009 klo 12.00 
 
 Paikka   Ravintola Vltava, kabinetti 
  Elielinaukio 2, 00100 Helsinki     
 
 Läsnä Hallitus ja luottamusmiehet 
   
 
 
  
  TERVETULOA  !!! 
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TOIMINTASUUNNITELMA 2009   
 
 
YHDISTYKSEN TOIMINNAN TARKOISTUS JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ 
 
Yhdistyksen toiminnan tarkoitus on koota kihlakunnanulosottomiehen virassa toimivat henkilöt yhdis- 
tyksen jäseniksi ja hoitaa jäsenistönsä edunvalvontaa kaikilla oikeusministeriön hallinnonalan organi-
saatiotasoilla. Yhdistys toimii jäsentensä palvelussuhteen ehtojen ja työolosuhteiden parantamiseksi. 
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 edunval-
vonnan asiantuntijana yhdistys toimii määrätietoisesti demokraattisesti asetettujen sopimustavoitteiden 
saavuttamiseksi. Sekä jäsenistön että neuvottelukumppanien luottamus on tärkeä, yhdistyksen perusar-
voiksi on nimetty 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 yhdistystoiminta 4. Jäsenpalvelut 
 
1. SOPIMUSTOIMINTA 
 
Virkaehtosopimukset 
Syksyllä 2007 sovittu valtion virkaehtosopimus on voimassa 1.10.2007 - 31.01.2010. Virkaehtosopimuk-
sen kokonaiskustannusvaikutus on 11,7 %. Vuosia jatkuneen neuvottelun tuloksena syntynyt ulosoton 
uusi palkkausjärjestelmä otettiin käyttöön vuoden 2008 alusta.  Vuoden 2009 aikana yhdistyksen tehtä-
vänä on valvoa sopimuksen oikeaa soveltamista ja palkkausjärjestelmän oikeudenmukaista toteuttamista. 
 
Työyhteisössä vaikuttaminen 
Yhdistyksellä on koulutettu ja asiantunteva luottamusmiesorganisaatio. Valtakunnantason toimintaa hoi-
tavan pääluottamusmiehen lisäksi yhdistyksellä on kahdeksan alueellista luottamusmiestä, jotka huolehti-
vat jäsenten edunvalvonnasta työyhteisöissä paikallistasolla. Luottamusmiesten toimikausi on kaksivuoti-
nen (2008 - 2009).  
 
Yhdistyksen tehtävänä on valvoa, että vuoden 2008 alusta toteutuneen organisaatiomuutoksen johdosta 
nykyisissä ulosottopiireissä yhteistoiminta- ja työsuojelutehtävät ovat asianmukaisesti järjestetty. Näiden 
edustajien kautta yhdistyksen jäsenillä on mahdollisuus vaikuttaa omaan työssä jaksamiseensa ja työ-
hyvinvointiin. Liitto järjestää luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille ja yt-komitean jäsenille työn-
antajan tukemaa koulutusta, joka valmentaa näissä tehtävissä toimimiseen. Yhdistys tukee jäsenten kou-
luttautumista. 
 
2. TYÖNANTAJA-ASIAT 
 
Vuoden 2008 alusta ulosottokaaren astuessa voimaan toteutui myös ulosoton organisaatiomuutos. 
Virastojen lukumäärä supistui 22 ulosottopiiriin. Ulosottotoimen valtakunnalliset hankkeet, hallinto-
viraston perustaminen ja erikoisperintäorganisaation laajentaminen ovat edenneet ja ratkaisuja on odo-
tettavissa vuoden 2009 aikana. Yhdistys seuraa aktiivisesti valtakunnallisten hankkeiden etenemistä ja on 
mukana kehittämistyössä. 
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3. LIITTO-/JÄRJESTÖTOIMINTA 
 
Yhdistys on jäsenenä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:ssä. Valtion hallinnonalojen edunval-
vonta toteutetaan liitossa omana toimintanaan. Yhdistyksen puheenjohtaja on liittohallituksen jäsen ja hä-
nen tehtävänään on vaikuttaa liitossa jäsenistön parhaaksi. Yhdistys tekee liitolle edunvalvontaa ja järjes-
tötoimintaa koskevia aloitteita ja esityksiä.  
 
JHL:n toiminta on järjestetty alueellisesti; liitolla on 15 aluetoimistoa ympäri maata. Yhdistyksen jäsenet 
voivat käyttää toimistojen palveluita hyväkseen ja osallistua niiden järjestämiin tapahtumiin. Vuoden 
2009 aikana yhdistys tulee lisäämään tiedottamista paikallistoimistojen palveluista ja edistämään palve-
lujen saatavuutta. 
 
Kokoustoiminta 
Yhdistyksen sääntömääräisiä jäsenkokouksia on kaksi; syyskokous ja kevätkokous. Syyskokouksen yh-
teydessä järjestetään oikeusministeriön ja yhdistyksen toimesta kihlakunnanulosottomiehille opinto-päivä. 
Opintopäivä on suunattu koko ammattikunnalle.  
 
Vuosi 2009 on yhdistyksen juhlavuosi. Yhdistys täyttää 80 vuotta ja syksyn juhlakokous järjestetään pe-
rinteen mukaisesti marraskuussa Tampereella. Kevätkokous pidetään  maaliskuussa Helsingissä. 
 
Paikalliskokouksia tullaan järjestämään syksyllä luottamusmiesalueittain eri paikkakunnilla. Kokouksissa 
tiedotetaan ja keskustellaan edunvalvonnan ajankohtaisista asioista ja tehdään esityksiä vuosikokoukselle. 
 
Tiedotus ja viestintä 
Viestintään yhdistys käyttää sähköpostia, omia kotisivuja ja Karhuset -lehteä. Jäsentiedote lähetetään 
kuukausittain jäsenille sähköpostitse. Yhdistyksen kotisivuilla tiedotetaan yhdistyksen toiminnasta ja ker-
rotaan ajankohtaisia uutisia. Karhuset-lehti ilmestyy vähintään kaksi kertaa vuodessa ja postitetaan jäse-
nille kotiosoitteeseen. Vuoden 2009 aikana yhdistyksen tarkoituksena on kehittää kotisivuja. 
 
4. JÄSENPALVELUT 

 
Yhdistyksen jäsenhankinnassa keskitytään uusiin ja järjestäytymättömiin työntekijöihin. Myös täytän-
töönpanotehtävissä työskentelevät ylitarkastajat kuuluvat ammattikunnan tarkentavan virkaehtosopi-
muksen piiriin ja heidät voidaan ottaa yhdistyksen jäseniksi. 
 
Liitto ja yhdistys tarjoavat jäsenille monipuolisia jäsenpalveluja. Hyvää jäsenhuoltoa on erityisesti luot-
tamusmiehen tiedottamistoiminta, neuvonta, työpaikkakäynnit, paikallinen edunvalvonta sekä jäsenistön 
huomioiminen. Vahva luottamusmiesosaaminen on koko jäsenistön käytössä.  
  
Liitolla on laaja valikoima ammattiyhdistystiedon kursseja sekä virkistys- ja harrastuskursseja. Yhdistys 
tukee taloudellisesti jäsenten osallistumista ay-koulutukseen. Yhdistys vuokraa Mäntyharjulta mökin, jota 
vuokrataan edelleen jäsenille. SAL-lomat, kuntoremontit ja liiton mökit ovat myös jäsenistön käytettä-
vissä. Lomakohteista saa tietoa yhdistyksen ja liiton verkkosivuilta. 
 
TOIMINNAN TOTEUTTAMINEN 
 
Toimintavastuu edunvalvonnan ja järjestötoiminnan osalta on kaudelle 2008 - 2009 valitulla hallituksella 
ja yhdistyksen puheenjohtajalla. Hallituksen sisäisen työnjaon mukaan tiedottamisvastuu on puheenjoh-
tajalla 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 -huolto. 



6 7

 
 

SUOMEN KIHLAKUNNANULOSOTTOMIESTEN YHDISTYS RY 
HÄRADS UTMÄTNINGSMÄN RF 

 
 

Pääluottamus- 
mies / OM 
                     
                   

Jarmo Savela 
Lohja 

010 362 3061 
fax 010 36 23069 

040-766 00 97 

 
Helsingin 
ulosottovirasto 

Juha Aarnio 
 

010 362 2836 050-5599436 

                    vara Ilkka Hiittensuo 010 362 2600 
 

050-5599439 

Uusimaa 
ent.läänin alue 

Kaisa Metsäportti 
Orimattila 

010 362 4053 050-321 7236 

                     vara Ismo Rämänen 
Lohja 

010 362 3053 050-3365646 

Turun ja Porin 
alue 

Tarja Laaksonen  
Turku 

010 362 6404 050-5175704 

                     vara  Pekka Lehtinen 
Pori 

010 362 6614 040-5204517 

Häme-
Pirkanmaa 

Mika Helldan  
Nokia 

010 362 3848 0500-777132 

                      vara Timo Heinonen  
Riihimäki 

010 362 3370 050-5442 812 

Vaasa ja Keski-
Suomi 

Heikki Järvinen  
Seinäjoki 

010 362 5915 050-3096738 

                      vara  Jyrki Kotanen 
Jämsä 

010 362 5685  040-5691419 

Kymi Mikko Rilasti  
Kotka 

010 362 4346 050-3632792 

                      vara  Risto Söderholm 
Kotka 

010 362 4349 050-3632796 

Itä-Suomen lääni 
 

Kari Nissinen  
Iisalmi 

010 362 7416 050-5916386 

                      vara Raimo Tikkanen  
Kuopio 

010 362 7926 050 3509937 

Oulun ja Lapin 
lääni 

Sirpa Myllyoja  
Oulu 

010 362 9114  040-5018156 

                      vara Eeva Jokikokko  
Oulu 

010362 9131 040-5018157 

 
 
 
 
 SUY - EDUNVALVONTAA VUODESTA 1929 

 
SUOMEN KIHLAKUNNANULOSOTTOMIESTEN YHDISTYS RY 

FINLANDS HÄRADSUTMÄTNINGSMÄN RF 
 

Puheenjohtaja Harri Lepolahti  
Helsinki 

010 362  2674 050-3667 904 
 

 
HALLITUS 

   

Vara- 
puheenjohtaja 

Tarja Laaksonen 
Turku 

010 362 6404 050-5175 704 

Sihteeri Seija Mustajärvi 
Kokkola/Kaustinen 

010 362 6382    040-5117259 

Taloudenhoitaja Jaana Isosaari 
Jyväskylä 

010 362  6774 050- 3003929 

Tiedotus- ja 
opintosihteeri 

Pekka Ruusula 
Helsinki 

010 362 2820 050-5599 420 

JÄSENET Juha Aarnio 
Helsinki 

 010 362 2836  050- 5599 436 
 

 Kaisa Metsäportti  
Lahti 

010 362 4053 050- 3217 236 

 Sirpa Myllyoja 
Oulu 

010 362 9114 050- 5018156 

 Mika Helldan 
Nokia 

010 362 3848 0500-777 132 

 Pekka Lehtinen 
Pori 

010 362 6614 
 

040 -5204 517 

 Timo Heinonen 
Riihimäki 

010 362 3370 050-5442 812 

 
VARAJÄSEN 

  
 

 

 Raija Turunen 
Hämeenlinna 

010362 4565 050-5422404 

 Pertti Mustalahti 
Helsinki 

010362 2853 050-5599471 

 Kimmo Koskinen 
 

 050-3667908  

TILIN- 
TARKASTA- 
JAT 

Asko Keränen 
Helsinki 
Hannu Virkkala 
Raahe 

010 362  2600 
 
010362 8150 

050-5599 471 
 
040-5437504 
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 SUY  ry 
  
 
 
KESÄMÖKKITIEDOTE  
 
 
KESÄLOMA LÄHESTYY 
 
Yhdistyksemme vuokraa kesämökin Mäntyharjulta kesäkaudeksi 2009. Mökki vuokrataan 
edelleen yhdistyksemme jäsenille omakustannushintaan. Lähetämme varaus- ym. tiedot lähiaikoina 
luottamusmiestiedotteessa. 
  
 
MISSÄ?  Mäntyharjun kunnassa, Helsingistä n. 200 Mikkeliin päin, Pyhäveden 
  rannalla   (Selänniemi),Mäntyharjun keskustaan on matkaa maitse 6 km 
  ja vesitse 3 km. 
 
MILLAINEN? Huvila on lautarakenteinen ja sijaitsee rauhallisessa ympäristössä omalla  
  niemellä, erillinen rantasauna, kaksi laituria, ulko-wc, sähköt ja vene. 
  Kaivoa ei ole, joten juomaveden joutuu hakemaan muualta. Mäntyharjun 
  keskustassa olevissa kaupoissa on vesipisteet. Päärakennuksen huoneala on 
                                           88 m,käsittäen 1erillisen makuuhuoneen( 2 vuodepaikkaa),makuusopet   8   
                      henkilölle,sekä keittiön ja olo/takkahuoneen,jossa myös makuusijat 4:lle. 
                                           Irtopatterit ja takka, sekä makuutilan kamina toimivat lämmön lähteenä.  
  
 
   
                                               
 
VUOKRA-AIKA JA VARAUKSET 
 
  Yhdistyksen jäsenet voivat varata kesäpaikan viikoksi tai mahdollisesti 
                                            pidemmäksikin aikaa Varauksia voi tehdä ajalle 5.6 - 14.8.2009.Vuokra- 
                                            aika on perjantaista klo 15.00 seuraavaan perjantaihin klo 15.00. Poik- 
                                            keuksen aiheuttaa juhannusta edeltävä viikko- eli viikko 25 ,joka päät- 
                                            tyy torstaina 18.6.2009 klo 15.00, sekä viikko 26 joka alkaa torstaina 
                                            18.6.2009 klo 15.00 (juhannuksen aika sisältyy tähän viikkoon). 
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  A U L A N K O      22. 11. - 23.11. 2008  
 
 
 
 
 

 
 Aulangon perinteikkäässä hotellissa oli mukava kokoontua marraskuussa 
 

 
 Harri Lepolahti ja Petteri Katajisto avasivat ulosottomiesten opintopäivän 
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          Asko Keränen esitelmöi meille   Asianvalvoja Erja Ristola 
                    VIRKE-projektista             verohallinnosta 
 

                  Takausjohtaja Näbil Radi   Kokousväkeä.... 
     Takuu-Säätiöstä 
                 

                  Tiukan keilakisan voittanut joukkue 


