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Johdanto

Tasavallan presidentti vahvisti hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi ulosottokaaren muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 19.6.2019 (778/2019). Laki tulee voimaan 1.12.2020. Lainmuutos mahdollistaa ulosottotoimen rakenneuudistuksen toteuttamisen.
Nykyisin ulosottoimen hallinnosta on säädettävä valtioneuvoston asetuksella ulosottoimen hallinnosta (1321/2007). Ulosoton organisaation ja toimintojen uudelleen järjestäminen edellyttää uutta
valtioneuvoston asetusta ulosottotoimen hallinnosta.
Lainmuutoksen (778/2019) mukaan uuden Ulosottolaitoksen keskushallinnosta säädetään ulosottokaaressa. Keskushallinnon johtavien hallintovoutien ja hallintovoutien kelpoisuusvaatimuksista säädetään valtioneuvoston asetuksella. Uusista laajan täytäntöönpanon alueista, ulosottoylitarkastajan
ja ulosottotarkastajan kelpoisuusvaatimuksista sekä kihlakunnanvoudin ja muiden virkamiesten kielitaidosta on niin ikään säädettävä valtioneuvoston asetuksella.
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Uudistus

2.1 Tausta
Ulosoton uudistuksen taustalla on vuosille 2013—2025 laadittu oikeudenhoidon uudistamisohjelma
(oikeusministeriö, mietintöjä ja lausuntoja 16/2013). Sen mukaan ulosottolaitos on organisoitava
asianmukaisen oikeudenhoidon, täytäntöönpanon tehokkuuden, taloudellisuuden ja tuottavuuden
sekä hyvän palvelukyvyn vaatimusten mukaisesti. Tavoite on ulosottolaitoksen taloudellisuuden ja
tuottavuuden lisääminen asianosaisten oikeusturvaa vaarantamatta.
Uudistuksella muutetaan ulosottolaitoksen organisaatiota ja toimintaa siten, että se mahdollistaa sopeutumisen myös tulevaisuuden mahdollisiin määrärahaleikkauksiin, menettelyn tehokkuus ja oikeudenhoidon laatu säilyttäen. Uudistuksella mahdollistetaan rakenteet, jotka vastaavat taloudellisiin ja toiminnallisiin haasteisiin myös pitemmällä aikavälillä.
Ulosotto organisoidaan yksiportaiseksi. Keskushallintoviranomaisena toimivasta Valtakunnanvoudinvirastosta ja 22 ulosottovirastosta muodostetaan yksi valtakunnallinen virasto, Ulosottolaitos.
Täytäntöönpano jaetaan alueellisesti organisoituun laajaan täytäntöönpanoon sekä valtakunnallisesti
organisoituihin erityistäytäntöönpanoon ja perustäytäntöönpanoon. Laajan täytäntöönpanon, erityistäytäntöönpanon ja perustäytäntöönpanon toimipaikoista säädetään oikeusministeriön asetuksella.
Laaja täytäntöönpano on alueellinen toiminto. Se toimisi kaikissa Ulosottolaitoksen toimipaikoissa
ja sen toiminta olisi jaettu viidelle alueelle. Aluejaon tarkoituksena on palvella nimenomaan toiminnon johtamista ja tulosohjausjärjestelmää.
Nykyisessä hallitusohjelmassa olevan kirjauksen mukaan valtion työtehtäviä organisoidaan monipaikkaisesti ja älyteknologian mahdollistamaa paikkariippumattomuutta hyödyntäen.
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Valmistelussa olevan Ulosottolaitoksen organisaatio- ja rakennemuutos, yhdessä tietojärjestelmien
uudistamisen myötä, mahdollistaa entistä paremmin ulosottolaitoksen työtehtävien hoitamisen paikkariippumattomasti. Ulosottolaitoksen onkin uutta toimintatapaa ja organisaatiota toteutettaessa
otettava huomioon myös muut valtion strategiset alueellistamisen tavoitteet ja toimintaperiaatteet.
Ulosottolaitoksen on maksimoitava etätyön edistämistä koskevat ratkaisut valtion henkilöstöpoliittisten linjausten puitteissa sekä edistettävä monipaikkaisen työn tekemisen mahdollisuuksia ulosottolaitoksen eri toimipisteissä.

2.2 Työtehtävät uudistuvat

Nykyjärjestelmässä täytäntöönpanoa hoitavat kihlakunnanvoutien alaisuudessa kihlakunnanulosottomiehet. Uudistuksen yhteydessä kihlakunnanulosottomiehen tehtävänkuva poistuu. Täytäntöönpano jakautuu kolmeen osaan. Laajan täytäntöönpanon asioiden käsittelyyn tulee uusi virkanimike,
ulosottoylitarkastaja. Nykyiset vakinaisessa virassa olevat kihlakunnanulosottomiehet siirtyvät hoitamaan tätä tehtävää. Osa ulosottoylitarkastajista sijoittuu erityistäytäntöönpanon tehtäviin, kuten
nykyisin osa kihlakunnanulosottomiehistä on työskennellyt erikoisperinnässä. Ulosottoylitarkastajan toimivalta on sama kuin nykyisillä kihlakunnanulosottomiehillä. Nykyiseen kihlakunnanulosottomiehen toimenkuvaan verrattuna tehtävistä poistuu yksinkertaisempia ja massaluonteisempia tehtäviä. Tehtävät tulevat olemaan vaativia ja laajaa harkintavaltaa sisältäviä.
Perustäytäntöönpanossa ulosottoasioita hoitaa uusi virkamiesryhmä, ulosottotarkastajat. Heidän tehtävänsä ovat massaluonteisia ja vaativuustasoltaan matalampia kuin laajassa täytäntöönpanossa.
Tällä hetkellä kihlakunnanulosottomiesten ja maakunnanulosottomiesten kelpoisuusvaatimuksista
säädetään ulosottotoimen hallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:ssä. Uusien virkanimikkeiden, tehtäväkuvien ja vaativuustasojen myötä tulee voutien alaisuudessa toimivien ulosottomiesten kelpoisuusvaatimukset määritellä uudelleen.
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Asetuksenantovaltuus

Ulosottokaaren 1 luvun 11 §:n 2 momentissa, 14 §:n 5 ja 6 momenteissa ja 12 luvun 1 §:ssä sekä
julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain 6 §:n 3 ja 4 momentissa on
säännöksiä asetuksenantovaltuudesta.
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Yksityiskohtaiset perustelut

Tällä asetuksella ehdotetaan kumottavaksi valtioneuvoston asetus ulosottotoimen hallinnosta
(1321/2007). Uudella valtioneuvoston asetuksella ehdotetaan säädettävän seuraavasti.
1 § Ulosottolaitoksen laajan täytäntöönpanon alueet
Ulosottolaitoksen laaja täytäntöönpano toimii kaikissa ulosoton toimipaikoissa. Laaja täytäntöönpano on alueellinen toiminto, jonka alueista säädetään ulosottokaaren 11 §:n 2 momentin mukaan
valtioneuvoston asetuksella. Laajan täytäntöönpanon alueet olisivat:
a) Etelä-Suomen alue, joka käsittää Uudenmaan maakunnan;
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b) Länsi-Suomen alue, joka käsittää Varsinais-Suomen, Ahvenanmaan, Satakunnan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnat;
c) Sisä-Suomen alue, joka käsittää Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen maakunnat;
d) Itä-Suomen alue, joka käsittää Kymenlaakson, Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Pohjois-Savon
ja Pohjois-Karjalan maakunnat;
e) Pohjois-Suomen alue, joka käsittää Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin maakunnat.
Ulosottolaitoksen täytäntöönpanoa ja asiakaspalvelua varten on kaikkiaan 64 toimipaikkaa, joissa
kaikissa on laajan täytäntöönpanon palvelua. Laajan täytäntöönpanon toiminta olisi jaettu alueellisiin toimintayksiköihin, joita olisi viisi. Kullakin alueella olisi laajan täytäntöönpanon toimintayksikkö. Toimintayksikköjen päällikköinä olisivat johtavat kihlakunnanvoudit. Toimintayksikön päällikkö vastaisi yksikkönsä johtamisesta ja tuloksellisuudesta. Tarkemmat määräykset alueellisten toimintayksiköiden tehtävien järjestämisestä annettaisiin Ulosottolaitoksen työjärjestyksessä.
Alueellisten yksiköiden sijoittumisessa olisi huomioitu maantiede ja se, että jokainen yksikkö on
riittävän iso tehokkaaseen ja tarkoituksenmukaiseen toimintaan. Jokaisessa yksikössä on iso keskuskaupunki (Helsinki/Vantaa, Turku, Tampere, Kuopio ja Oulu). Pinta-alaltaan laajimmassa PohjoisSuomen yksikössä on asukkaita noin 660 000 ja kolmessa yksikössä asukasmäärä ylittää miljoonan
rajan. Ulosottomiesten yhteismäärä vaihtelee 51:n (Pohjois-Suomi) ja 129:n (Etelä-Suomi) välillä.
Aluejako palvelee etupäässä laajan täytäntöönpanon johtosuhteita ja tulosohjausta. Toimintayksiköiden lukumäärässä on otettu huomioon se, että johtamisjärjestelmä ja johtajat ovat riittävän lähellä itse toimintaa ja toimijoita mahdollistaen samalla tehokkaan tulosohjausjärjestelmän ja pyrkimyksen yhtenäiseen menettelyyn lainkäyttöorganisaatiossa. Aluejaolla ei sinänsä ole vaikutusta
ulosoton asiakaspalveluun, mikä hoidetaan toimipaikoissa.
2 § Johtavan hallintovoudin ja hallintovoudin kelpoisuusvaatimukset
Johtavan hallintovoudin ja hallintovoudin virkojen kelpoisuusvaatimuksista säädetään nykyisin
laissa Valtakunnanvoudinvirastosta (519/2009), joka kumoutuu ulosottokaaren muutosten
(778/2019) tultua voimaan 1.12.2020 ja Valtakunnanvoudinviraston sulautuessa osaksi yhden viraston mallin mukaista Ulosottolaitosta viraston keskushallinnoksi.
Kumpaankin virkaan kelpoisuusvaatimuksina olisi Suomen kansalaisuus, muu oikeustieteen ylempi
korkeakoulututkinto kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinto sekä hyvä
perehtyneisyys ulosottotoimeen ja hallintotehtäviin. Johtavalla hallintovoudilla on lisäksi oltava
tehtävän hoitamiseen tarvittava johtamistaito.
Kelpoisuusehdot ovat samat kuin nykyisin laissa Valtakunnanvoudinvirastosta. Virkojen tehtävät
pysyvät samana kuin nykyisin, joten kelpoisuusehtoihin ei esitetä muutoksia. Näiden virkojen osalta
on tärkeää, että niihin saadaan hakijoita, joilla on kelpoisuus kihlakunnanvoudin tehtäviin. Näin
mahdollistetaan tehokkaampi Ulosottolaitoksen sisäinen virkakierto sekä kihlakunnanvoutien ja hallintovoutien laajempi pätevöityminen täytäntöönpano- ja hallintotehtäviin.
3 § Ulosottoylitarkastajan kelpoisuusvaatimus
Ulosottoylitarkastajan nimike ja toimenkuva ovat uusia. Ulosottoylitarkastajalta vaadittavan koulutustason tulisi olla korkeampi kuin nykyisin kihlakunnanulosottomieheltä edellytetty koulutustaso,
koska tehtävässä keskitytään vaativampiin tehtäviin. Nykyisin kihlakunnanulosottomiehen koulu-
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tusvaatimuksena on korkeakoulututkinto, virkaan soveltuva ammatillinen tutkinto tai ylioppilastutkinto. Kihlakunnanulosottomiehen nykyiseen toimenkuvaan verrattuna ulosottoylitarkastajan massaluonteiset ja yksinkertaisemmat tehtävät vähenevät suuresti. Tehtävät keskittyvät vaativimpiin
tehtäviin. Koulutuksen perusvaatimukseksi tulisi ylempi tai alempi korkeakoulututkinto, joka vastaa tehtävälle asetettavia vaatimuksia. Tehtävä edellyttäisi myös käytännön kokemusta virkaan kuuluvista tehtävistä tai muissa tehtävissä saavutettua viran menestyksellisen hoitamisen edellyttämää
taitoa.
4 § Ulosottotarkastajan kelpoisuusvaatimukset
Ulosottotarkastajan nimike ja toimenkuva ovat uusia. Ulosottotarkastajalla olisi ulosottoylitarkastajaan verrattuna selvästi rajoitetumpi toimivalta. Hän toimittaisi perustäytäntöönpanoa, jossa hoidetaan sellaisten maksuvelvoitteiden täytäntöönpanoa, jotka voidaan hoitaa nopeasti, velallista tapaamatta ja sähköisin menetelmin. Ulosottotarkastajan kelpoisuusvaatimukset olisivat ulosottoylitarkastajan kelpoisuusvaatimuksia matalammat eli vähintään virkaan soveltuva ammatillinen tutkinto
ja käytännön kokemusta virkaan kuuluvista tehtävistä tai muissa tehtävissä saavutettua viran menestyksellisen hoitamisen edellyttämää taitoa.
5 § Virkaan nimittäminen ja virkamieheksi virkasuhteeseen nimittäminen
Nykyisen asetuksen 3 §:n mukaan ulosottoviraston päällikkö nimittää virkaan ja määräaikaiseen
virkasuhteeseen alaisensa sekä ottaa työsopimussuhteisen henkilöstön. Kihlakunnanvoudit nimittää
Valtakunnanvoudinvirasto. Uudessa yhden viraston mallissa ei ole enää nykyisiä 22 ulosottovirastoa vaan yksi ulosottovirasto ja Valtakunnanvoudinviraston tehtäviä hoitaa uudessa organisaatiossa
ulosoton keskushallinto. Johtavat kihlakunnanvoudit johtavat perustäytäntöönpanon ja erityistäytäntöönpanon valtakunnallisia ja laajan täytäntöönpanon alueellisia toimintayksikköjä. He nimittävät
alaisensa ulosottomiehet lukuun ottamatta kihlakunnanvouteja. Ulosottokaaren 14 §:n
(19.6.2019/778) mukaan valtakunnanvouti nimittää johtavat kihlakunnanvoudit ja kihlakunnanvoudit.
6 § Kihlakunnanvoudin kielitaitoa koskevat erityiset kelpoisuusvaatimukset
Nykyisen asetuksen 4 §:ssä on säädetty, että siitä poiketen, mitä julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentissa säädetään, on Helsingin, Itä- ja
Keski-Uudenmaan, Länsi-Uudenmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan sekä Varsinais-Suomen
ulosottovirastoissa kielitaitoa koskevana kelpoisuusvaatimuksena yhteen kihlakunnanvoudin virkaan ruotsin kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä suomen kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.
Esityksessä laajan täytäntöönpanon alueille tulee vastaavat kielitaitovaatimukset. Lisäksi uuden perustäytäntöönpanon yhden kihlakunnanvoudin virkaan tulee kelpoisuusvaatimukseksi vastaava kielitaitovaatimus.
Maakunnanvoudin kielitaitoa koskevista vaatimuksista säädetään Ahvenanmaan itsehallintolain
(1141/1991) 6 luvussa.
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7 § Ulosottoylitarkastajan ja muun virkamiehen kielitaito
Ulosottoylitarkastajan kelpoisuusvaatimukseksi tulisi ylempi tai alempi korkeakoulututkinto. Näin
ollen julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentissa mainittu kielitaitovaatimus koskee ulosottoylitarkastajia. Nykyisin kihlakunnanulosottomiehillä ei ole ollut vastaavia kielitaitovaatimuksia.
Keskushallintoviranomaisena toimivasta Valtakunnanvoudinvirastosta ja 22 ulosottovirastosta muodostetaan yksi valtakunnallinen virasto, Ulosottolaitos, joka valtakunnallisena toimintona on kaksikielinen. Tällöin ulosottoylitarkastajilta, joiden kelpoisuusvaatimuksena on korkeakoulututkinto,
vaaditaan virka-alueen väestön enemmistön kielen eli suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa. Jotta Ulosottolaitos voi rekrytoida ulosottoylitarkastajiksi ruotsin kieltä äidinkielenään puhuvia henkilöitä, ilman, että heidän
tarvitsee osoittaa suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa, on asetuksella säädetty
erillinen kielitaitovaatimus kelpoisuusvaatimuksena Ulosottolaitoksen 18 ulosottoylitarkastajan virkaan.
Näille 18 ulosottoylitarkastajalle on säädetty kielitaitoa koskeva kelpoisuusvaatimus ruotsin kielen
erinomaisesta suullisesta ja kirjallisesta taidosta sekä suomen kielen tyydyttävästä suullisesta ja kirjallisesta taidosta. Ulosottoylitarkastajien sijoittumista ei ole vastaavalla tavalla säädetty tiettyihin
toimintayksikköihin, kuin kihlakunnanvoutien osalta on tehty. Tavoitteena on luoda tällä mahdollisuus joustavasti sijoittaa ruotsin kielen taitoisia ulosottoylitarkastajia niihin toimipaikkoihin, joissa
ruotsinkielistä palvelua tarvitaan. Usein nämä toimipaikat sijaitsevat myös alueilla, joilla on hyvä
rekrytointipohja saada erinomaisen ruotsinkielentaidon omaavia hakijoita avoimiksi tuleviin tehtäviin. Erinomaista ruotsin kielen taitoa edellyttävien virkojen määrän suhteellinen osuus ulosottoylitarkastajien määrästä, vastaa valtakunnallisesti ruotsinkielisen väestön suhteellista osuutta (n. 5 %).
Muiden virkamiesten osalta nykyisessä säädöksessä todetaan, että kaksikielisissä ulosottopiireissä
on huolehdittava siitä, että ulosottoviraston muidenkin kuin kihlakunnanvoutien kielitaito vastaa
toimialueella olevia tarpeita. Esityksessä kielitaitovaatimusta on tarkennettu siten, että Ulosottolaitoksen 25 virkaan, joissa ei ole säädettynä kelpoisuusvaatimuksena korkeakoulututkintoa, on kielitaitoa koskevana kelpoisuusvaatimuksena ruotsin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä suomen kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Vähintään hyvää ruotsin kielen taitoa edellyttävien virkojen määrän suhteellinen osuus viraston siitä henkilöstömäärästä, jotka on sijoitettu perustäytäntöönpanoon ja ulosoton tukipalveluihin, kuten kirjaamiseen liittyviin tehtäviin, vastaa valtakunnallisesti ruotsinkielisen väestön suhteellista osuutta (n. 5 %).
Kielitaitoa koskevien kelpoisuusvaatimusten asettaminen luo Ulosottolaitokselle edellytykset toteuttaa ruotsinkielistä palvelua ja turvata kielellisiä oikeuksia. Ulosottolaitoksen tulee määrittää ja
sijoittaa virat huomioiden ruotsinkielisen palvelun tarve. Edelleen palvelujen, palvelukanavien, prosessien ja teknologian kehittyminen aiheuttaa myös muutostarpeita siihen, missä tehtävissä ruotsin
kieltä tarvitaan.
Ulosottolaitoksen virkoihin voidaan säätää kielitaitoa koskevia kelpoisuusvaatimuksia julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 3 ja 4 momenttien valtuutusten nojalla.
Valtakunnallisessa toiminnassa kielellisten oikeuksien turvaamisen edellyttää riittävän vahvaa ruotsinkielistä palveluketjua. Lähtökohtana virkojen lukumäärän määrittelyssä tulee olla se, että virastolla on riittävästi kielitaitoista henkilöstöä, jotta turvataan ruotsinkielisten oikeus palveluihin
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omalla äidinkielellään. Viraston valtakunnallisten toimintatapojen kehittyessä ja asioinnin siirtyessä
uudenlaisiin digitaalisiin palveluihin tarkastellaan sitä, että erityistä kielitaitoa edellyttävien virkojen määrä vastaa ruotsinkielisen asioinnin tarvetta, minkä lisäksi virkojen lukumäärässä voidaan
huomioida Ulosottolaitoksen henkilöstömäärässä tapahtuvat muutokset. Tulevaisuudessa voi olla
esimerkiksi mahdollista, että digitaalisten asiointikanavien kehittyessä saadaan tarkemman tason
tilastotietoa suomen- ja ruotsinkielisestä asioinnista, minkä johdosta pystytään määrittämään ruotsinkielisen osaamisen tarve todelliseen asiakastarpeeseen perustuen.
Ulosottolaitoksen toiminnan kannalta voidaan arvioida, että valtakunnallisessa virastossa pätevän,
kielitaitoisen henkilöstön palkkaaminen on helpompaa, kun virat ovat valtakunnallisen viraston yhteisiä, eikä niiden sijoittaminen ole sidottu ulosottovirastojen toimialueisiin. Valtakunnallisessa
Ulosottolaitoksessa on mahdollista arvioida toiminnan kokonaisuuden ja kielellisten oikeuksien toteuttamisen kannalta tuloksellisimmin sitä, missä tehtävissä kielivirkamiehiä tarvitaan, miten virat
tulisi sijoittaa ja miten kokonaisuus tulisi organisoida. Viraston on esimerkiksi mahdollista perustaa
keskitetty ruotsinkielinen toiminto, jonne ohjataan valtakunnallisen työjonon kautta ruotsinkielisiä
asioita, mikäli tämän katsotaan asiakastarpeen ja viraston toiminnan organisoitumisen kannalta tarkoituksenmukaiseksi. Jatkossa valtakunnallisen toimivallan omaava virasto voi huolehtia kielellisten oikeuksien toteuttamisesta sijoittamalla erityisiä kielellisiä kelpoisuusvaatimuksia sisältävät virat tarkoituksenmukaisille paikkakunnille viraston toiminnan kannalta ja tehdä joustavampia järjestelyjä kielellisen palvelun takaamiseksi varmistaen siten, että palvelua on saatavilla oikealla kielellä
ja asiallisen palvelutarpeen edellyttämällä tavalla siellä, missä sille on tarvetta.
Ulosottolaitoksen valtakunnallinen toimivalta yhdistyneenä nykyisenä säilyvään toimipaikkaverkostoon mahdollistaa sen, että uudessa virastossa henkilöstö voi erikoistua eri tehtäväalueille nykyistä
paremmin. Toisaalta tehtäviä voidaan koota esimerkiksi eri toimipaikkoihin ja viraston muihin työskentelypisteisiin tai ohjata niitä joustavasti käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi sinne, missä on käytettävissä tehtävään sopivan henkilöstön osaamista. Tämä on usein mahdollista riippumatta siitä, missä
asiakas on fyysisesti laittanut asiansa vireille. Toisaalta henkilövoimavaroja voidaan myös ohjata
niihin tehtäviin ja niille alueille, joissa siihen on tarvetta.
8 § Virkamerkki
Nykyisten säädösten mukaan Ulosottomiehelle annetaan Valtakunnanvoudinviraston vahvistama
virkamerkki. Virkamerkki on pidettävä virantoimituksessa mukana ja vaadittaessa esitettävä. Nykyisen asetuksen mukaan Valtakunnanvoudinvirasto vahvistaa virkamerkin. Valtakunnanvoudinvirasto lakkaa samalla kun sitä koskeva laki kumoutuu. Pykälän sisältö pysyisi saman sisältöisenä
kuin nykyisin. Virkamerkin vahvistaisi Ulosottolaitos.
9 § Voimaantulo ja siirtymäsäännökset
Asetus esitetään tulevaksi voimaan 1.12.2020 alkaen. Samalla kumotaan valtioneuvoston asetus
ulosottotoimen hallinnosta (1321/2007). Asetuksen voimaan tullessa vakinaisessa kihlakunnanulosottomiehen virassa oleva virkamies voitaisiin siirtää ulosottoylitarkastajan virkaan, vaikka hän ei
täyttäisi asetuksessa ulosottoylitarkastajalle säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia. Samoin määräaikaiset virkamiehet siirtyisivät määräaikaisina virkamiehinä, jos määräaikaisen virkasuhteen kesto ulottuu lain voimaantulon jälkeiseen aikaan.
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5

Vaikutukset

Asetuksen vaikutukset on arvioitu hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ulosottokaaren muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 71/2018) valmistelun yhteydessä. Asetuksella ei ole
suoria valtiontaloudellisia vaikutuksia. Laajan täytäntöönpanon alueiden järjestämisellä esitetyllä
tavalla osana ulosottotoimen rakenneuudistusta pyritään lisäämään ulosoton taloudellisuutta ja tuottavuutta.

6

Valmistelu

Esitys perustuu hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ulosottokaaren muuttamisesta ja eräiksi
siihen liittyviksi laeiksi (HE 71/2018) ja siitä saatuun lausuntopalautteeseen sekä oikeusministeriössä virkamiestyönä tehtyyn valmisteluun.
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Voimaantulo

Asetus esitetään tulevaksi voimaan 1.12.2020 alkaen. Samalla kumotaan valtioneuvoston asetus
ulosottotoimen hallinnosta (1321/2007).

