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1. Nykytila
Ulosottovirastojen toimipaikoista säädetään 1.2.2016 voimaan tulleella oikeusministeriön asetuksella
14.12.2012/821. Ulosottovirastoilla ja maakunnanvoudinvirastolla on yhteensä 64 toimipaikkaa,
jotka jakautuvat 22 päätoimipaikkaan ja 42 sivutoimipaikkaan. Osa toimipaikoista on avoinna rajoitetusti ja toimii ns. päivystystoimipaikkana, jossa ei ole vakituisesti henkilöstöä, ja jossa on mahdollisuus vastaanottaa asiakkaita tarvittaessa.
Ulosoton organisaatiota on uudistettu vuoden 1996 paikallishallintouudistuksesta lähtien vähentämällä ulosottopiirien määrää 231:stä nykyiseen 22:een. Toimipaikkaverkostoa ei muutettu ulosottopiirien yhdistymisten yhteydessä ja toteutettujen organisaatiouudistusten edellytyksenä on ollut toimipaikkojen säilyttäminen ennallaan.
Ulosoton toimipaikkaverkostoa uudistettiin 1.1.2013 voimaan tulleella asetuksella. Ulosottovirastoilla ja maakunnanvoudinvirastolla on ollut ennen vuonna 2013 toteutettua toimipaikkaverkostouudistusta yhteensä 178 toimipaikkaa, jotka vähenivät uudistuksen jälkeen 66:een.
Ulosottovirastojen toimipaikkaverkosto ei enää nykyisellään vastaa ulosoton toiminnallisia tarpeita
tai kansalaisten asiointitarvetta, kun huomioon otetaan ulosoton sähköisen asioinnin kehittäminen,
ulosoton henkilöstöresurssit ja Valtakunnanvoudinvirastolle asetettu huolehtimisvelvoite palveluiden
alueellisesta saatavuudesta. Toimipaikkaverkostosuunnittelussa on tärkeää myös huomioida vireillä
olevan ulosoton rakenneuudistushankkeen mahdolliset vaikutukset ulosoton toimintaan.

2. Esityksen tavoitteet
Ulosottokaaren 1 luvun 12 § 1 momentin mukaan Valtakunnanvoudinviraston tulee erityisesti huolehtia ulosottolaitoksen palvelujen alueellisesta saatavuudesta. Lain esitöiden mukaan viraston tulee
huolehtia siitä, että oikeusministeriön asetuksessa määrätyissä toimipaikoissa on saatavilla riittävästi
ulosoton palveluja.
Valtakunnanvoudinvirasto voi huolehtia ulosottolaitoksen palveluiden alueellisesta saatavuudesta,
kun palveluvoimavaroja kohdennetaan sinne, missä on enemmän kysyntää ulosoton palveluista.
Tämä edellyttää sellaisten ulosoton toimipaikkojen lakkauttamista, jossa palveluiden kysyntä on hyvin alhainen ja resurssien suuntaamista sinne, missä palveluiden tarve on suurempi.

Ulosotossa on käynnissä rakenneuudistushanke. Tavoitteena on, että uudistuksen mahdollistava hallituksen esitys menisi eduskuntaan syysistuntokaudella 2017–2018. Uusi organisaatiorakenne tulisi
voimaan 1.1.2019. Esitettävä toimipaikkaverkosto tulisi vastaamaan myös tulevan ulosotto-organisaation tarpeita.
Asiointipalveluiden kehittäminen ja sen vaikutus käyntiasiakaspalveluun on huomioitu esityksessä.
Ulosoton tietojärjestelmiä ja sähköistä asiointia on kehitetty voimakkaasti vuoden 2013 voimaan tulleen toimipaikkaverkostouudistuksen jälkeen. Ennen uudistusta ulosotossa on ollut mahdollista tehdä
sähköisesti suoraan ulosottokelpoisten saatavien sekä tuomiorekisterissä olevien saatavien ulosottohakemus. Sen jälkeen ulosotossa on tullut mahdolliseksi saada sähköisesti todistus ulosottorekisteristä, tuloste velallisen ulosottoasioista sekä tehdä sähköinen vapaakuukausihakemus. Sähköistä asiointia kehitetään edelleen merkittävästi osana rakenneuudistushanketta ja sähköisillä palveluilla tulee
olemaan vaikutusta asiointitarpeeseen ulosoton toimipaikoissa, kun kansalaisen mahdollisuus ja samalla halukkuus sähköiseen asiointiin on lisääntynyt. Uusilla palveluilla mahdollistetaan sekä hakijoiden, velallisten että muiden ulosoton asiakkaiden mahdollisuuksia hoitaa asiansa internetissä nykyistä paremmin. Käynnissä oleva sähköisen asioinnin kehittäminen on vain osittain sidoksissa rakenneuudistushankkeeseen sisältyvän lainsäädäntöhankkeen etenemiseen.
Tiedonhankintaa tehdään täytäntöönpanotehtävissä enenevissä määrin sähköisin menetelmin ja tarve
velallisen tapaamiseen perustuvan ulosottoselvityksen tekemiselle vähenee. Toimipaikkaverkoston
on mahdollistettava satunnainen asiointi ulosottoviranomaisen luona ulosoton toimipaikassa. Tarvittaessa asiointi voidaan hoitaa siten, että kihlakunnanulosottomies matkustaa tapaamaan velallista ennalta sovittuun paikkaan.
Toimipaikkaverkon on tuettava ulosoton toiminnallisuutta. Toimipaikoissa on voitava tarjota ulosoton asiakaspalvelua sen tarkoituksenmukaisessa suunnitellussa laajuudessa ja toimipaikkojen henkilöstöresurssien on mahdollistettava tehokas ulosoton tehtävien hoito.

3. Esityksen vaikutukset
Toimipaikkojen määrä laskisi esityksen mukaan nykyisestä 64 toimipaikasta 46 toimipaikkaan. Toimipaikat jakautuisivat 22 päätoimipaikkaan ja 24 sivutoimipaikkaan. Sivutoimipaikoista 13 toimisi
palveluntarpeen perusteella rajoitetun palvelun periaattein tai päivystysluonteisesti. Lakkautettavaksi
esitetään 19 ulosoton toimipaikkaa. Lisäksi esitetään perustettavaksi yksi sivutoimipaikka. Virastojen
päätoimipaikkoihin ei esitetä muutoksia.
Ulosoton henkilöstö sijoittuisi päätoimipaikkoihin ja 11 sivutoimipaikkaan. Valmistelussa tullaan selvittämään, miten paljon ulosoton henkilöstö voisi työskennellä niissä 13 sivutoimipaikassa, jotka olisivat avoinna rajoitetuin aukioloajoin. Lakkautettavaksi esitetyissä toimipaikoissa työskentelee tällä
hetkellä 128 ulosoton virkamiestä. Lakkautettavaksi esitettyjen toimipaikkojen henkilömäärän arvioidaan olevan vuoden 2018 lopussa yhteensä 106, kun huomioon otetaan mahdollisessa asetuksen
toimeenpanovaiheessa päättyvät määräaikaisuudet ja virkamiesten eläköityminen. Heistä 47 virkamiehellä lähin toimipaikka sijaitsisi alle 50 kilometrin päässä.
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Suurin henkilöstövaikutus toimipaikkaesityksellä olisi Pirkanmaan-, Itä- ja Keski-Uudenmaan sekä
Kanta-Hämeen ulosottovirastoihin. Näissä virastoissa toimipaikkaverkosto on nykyisellään kohtuullisen tiheä. Näiden virastojen henkilökunnasta muutos vaikuttaisi arviolta 52 virkamieheen, joista
43:lla lähin toimipaikka sijaitsisi alle 50 kilometrin etäisyydellä nykyisestä toimipaikasta.
Esityksellä saavutettavat välittömät taloudelliset vaikutukset eivät tulisi olemaan merkittäviä.
4. Muut vireillä olevat kehittämishankkeet
Käynnissä olevan rakenneuudistushankkeen tavoitteena on kehittää organisaatiota, lainsäädäntöä, tietotekniikkaa, ulosottomenettelyä ja tarvittavaa henkilöstörakennetta tuottavuuden ja taloudellisuuden
parantamiseksi oikeusturvaa vaarantamatta. Rakenneuudistuksen vaatimat säännösehdotukset on tarkoitus saada eduskuntaan syysistuntokaudella 2017–2018. Ehdotetut lait tulisivat voimaan 1.1.2019.
Säännösehdotuksessa ulosotto-organisaatiota ehdotetaan muutettavaksi niin, että nykyiset 22 ulosottovirastoa ja Valtakunnanvoudinvirasto yhdistyisivät yhdeksi valtakunnalliseksi virastoksi. Täytäntöönpanomenettely jaettaisiin laajaan täytäntöönpanoon, erityistäytäntöönpanoon ja perustäytäntöönpanoon. Perinnän jakaminen asettaa ulosoton toimipaikkaverkostolle uusia vaatimuksia, koska toimipaikkakohtainen toimitusmiesten lukumäärä tulisi laskemaan nykyisestä.
Perustäytäntöönpano on tietojärjestelmien välityksellä tapahtuvaa menettelyä, jossa ulosottomiehen
sijainnilla ei ole täytäntöönpanotehtävien kannalta merkitystä. Laajassa täytäntöönpanossa hoidetaan
sellaisia täytäntöönpanotehtäviä, jotka edellyttävät velallisen tapaamista ja esimerkiksi toimitusmatkojen tekemistä, ns. kenttätehtäviä. Täytäntöönpanomenettelyn jakamisella on alentavaa vaikutusta
toimitusmatkoja tekevien virkamiesten lukumäärään, koska osa nykyisistä tehtävistä tehdään jatkossa
perustäytäntöönpanossa. Jatkossa karkeasti noin 20 % ulosottovelallisista tulee hoidettavaksi laajassa
täytäntöönpanossa.
Uudistushankkeen säännösehdotuksena esitetään myös muutosta ulosoton sähköiseen hakemiseen.
Jatkossa ammattimaista perintätoimintaa harjoittavan henkilön ja julkisyhteisön on toimitettava hakemus sähköisenä ulosottoon. Uudistuksella pyritään edistämään sähköistä asiointia.
Vuoden 2018 alussa sekä velallisen että hakijan sähköiset palvelut laajenevat, kun ulosottoasioiden
sähköinen katselu tulee mahdolliseksi. Tietopalvelu laajenee myös viranomaiskäyttöön. Velallinen
voi myös jatkossa maksaa ulosotossa olevia velkoja palvelun kautta, ottaa suojatusti yhteyttä ulosottomieheen sekä ilmoittaa muutoksia omiin tietoihin. Hakija voi puolestaan tehdä palvelun kautta saldomuutoksia ulosotossa oleviin velkoihin, saldoilmoituksia passiiviperinnässä oleviin asioihin sekä
uudistaa asioita. Myös ulosoton myynteihin liittyvien asiakirjojen ja ilmoitusten välittäminen palvelun kautta ulosottoon voi tulla mahdolliseksi.

5. Arviointiperusteet
Toimipaikkojen säilyttämisen tai niistä luopumisen perusteita on arvioitu tässä esityksessä seuraavin
arviointiperustein:
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– Palveluntarve ja ulosoton tavoitettavuus
– Sivutoimipaikkojen palveluiden laajuus mitoitetaan palveluntarpeen mukaan
– Kohtuullinen asiointietäisyys
– Toiminnallisuuden tukeminen ja henkilökunnan työturvallisuus

5.1 Palveluntarve ja ulosoton tavoitettavuus
Palveluntarpeen arvioinnissa on huomioitu sähköisten asiointipalveluiden kehittäminen ja sen vähentävä vaikutus ulosoton käyntiasiakaspalvelun tarpeeseen. Ulosottoasioista hoidetaan pääsääntöisesti
postitse, puhelimitse ja muita sähköisiä apuvälineitä käyttäen. Vain osa ulosottovelallisista pyydetään
käymään viranomaisen aloitteesta ulosoton toimipaikassa, koska viranomaisen tiedonsaanti perustuu
pääosin sähköisiin tiedonsaantikanaviin, esimerkiksi sähköisiin rekistereihin, eikä velallisen henkilökohtaiseen tapaamiseen. Henkilökohtaisen asioimistarpeen toimipaikoissa voidaan todeta olevan suhteellisen vähäistä.
Palveluntarvetta on myös arvioitu kuntien asukasmäärien ja asiakaskäyntiseurannan perusteella.
Touko-kesäkuussa 2016 tehdyn asiakaskäyntitutkimuksen mukaan ulosoton toimipaikoissa käy keskimäärin viisi asiakasta päivässä. Asiakäyntejä seurattiin kolmen viikon ajanjaksolla. Asiakaskäynnit
keskittyvät selkeästi väestömäärältään suurien kuntien toimipaikkoihin. Turun, Helsingin, Lahden ja
Oulun toimipaikkojen kävijämäärät muodostavat yli 16 % kaikista toimipaikkakäynneistä. Osassa
toimipaikoista ei ole ollut asiakaskäyntitutkimuksen aikana lainkaan asiakaskäyntejä ja useissa toimipaikoissa käynnit olivat hyvin vähäisiä.
Ruotsinkielisten palveluiden saatavuus on varmistettu toimialueilla, joissa on kaksikielisiä tai ruotsinkielisiä kuntia. Säilytettävien toimipaikkojen edellytyksiin tarjota ruotsinkielistä palvelua kiinnitetään huomiota.
5.2 Sivutoimipaikkojen palveluiden laajuus mitoitetaan palveluntarpeen mukaan
Sivutoimipaikkojen palveluiden laajuus voi vaihdella toimipaikkakohtaisesti palveluntarpeen mukaan. Esityksessä on 14 toimipaikkaa, jotka toimisivat palveluntarpeen perusteella rajoitetun palvelun
periaattein tai päivystysluonteisesti. Näissä toimipaikoissa ei olisi kokoaikaisesti ulosoton henkilökuntaa. Nykyisellään 22:lla ulosoton toimipaikoista on rajoitetut aukioloajat tai ne palvelevat erillisellä ajanvarauksella.
Toimipaikkojen aukioloajat ja palveluiden laajuus voivat olla keskenään erilaiset. Osaa toimipaikoista voi olla perusteltua pitää avoinna yhtenä tai useana päivänä viikossa virastojen aukioloajan.
Osa toimipaikoista voi puolestaan toimia ajanvarausperiaatteella.
Esitys perustuu kuntien erilaiseen palveluntarpeeseen ja väestömäärään, jotka eroavat huomattavasti
toisistaan. Lisäksi toimipaikan aukioloaikaan voi vaikuttaa sen sijoittuminen esimerkiksi toisen viranomaisen tilojen yhteyteen. Muut viranomaiset voivat jossain tapauksissa tuoda työturvallisuusnäkökohtiin perustuvaa synenergia hyötyä. Toimipaikan henkilömäärän vähimmäismitoitus nousee
suhteellisen korkeaksi, jotta toimipaikkaa voidaan toiminnallisesti pitää avoinna.
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Ulosoton niukkenevat henkilöstöresurssit edellyttävät käytössä olevien henkilöstöresurssien suuntaamisen kriittistä tarkastelua. Ulosoton henkilöresurssien ollessa niukat, on resursseja pyrittävä suuntaamaan tarpeiden mukaan.
5.3 Kohtuullinen asiointietäisyys
Kohtuullisena asioimisetäisyytenä on pidetty noin sadan kilometrin asioimismatkaa. Harvaan asutuilla alueilla sadan kilometrin etäisyys toimipaikkojen välillä ylittyy nykyisellään Itä-Suomessa ja
Pohjois-Suomessa. Asioimismatkan kohtuullisuutta arvioitaessa painoarvoa on annettu sille, että asiointi ulosoton toimipaikassa on yleensä kertaluonteista. Esimerkiksi työvoimaviranomaisen edellyttämä päivittäinen työssäkäyntialue on kokopäivätyössä kolme tuntia ja osa-aikatyössä kaksi tuntia
työmatkoihin käytettävä aika.

5.4 Toiminnallisuuden tukeminen ja henkilökunnan työturvallisuus
Toimipaikkaverkoston on tuettava tuloksellista työntekoa. Ulosoton toimipaikkaverkosto on kohtuullisen tiheä verrattuna muiden viranomaisten toimipaikkaverkostoihin. Ulosottomiehen työhön kuuluu muun muassa häädön toimittamista, omaisuuden etsimistä ja ulosmitatun omaisuuden myyntitehtäviä. Ulosotolla on näin olleen toiminnallinen tarve olla sijoittuneena kohtuulliselle etäisyydelle
ulosoton asiakkaista ja ulosottotoimien kohteena olevasta omaisuudesta virkatehtävien hoitamista
varten. Edellä mainittujen täytäntöönpanotehtävien suorittaminen edellyttää usein yksityiskoteihin
menemistä ja virkatehtävien suorittaminen huolellista työturvallisuusnäkökohtien huomioon ottamista. Työturvallisuusnäkökohdat edellyttävät, ettei kyseisiä virkatoimituksia tehdä yksin.
Ulosottomiehellä on oltava mahdollisuus ottaa virkatehtäviin mukaan toinen ulosottomies myös toimitustodistajan roolissa. Toimitustodistaja on paikalla havainnoimassa toimituksen kulkua.
Toiminnallisuuden turvaaminen edellyttää käytännössä sitä, että toimipaikkojen on täytettävä myös
ulosottomiesten vähimmäismäärävaatimukset ja virkatoimitusmatkojen pituuksia on perusteltua kasvattaa toimipaikkaverkoston harventuessa. Näin ollen toimipaikassa olisi oltava vähintään neljä virkatoimituksia tekevää ulosottomiestä, jotta henkilöstön työturvallisuusnäkökohdat ja mahdollisuus
toimitustodistajaan voidaan huomioida myös loma-aikoina ja poissaolotilanteissa.
Toimipaikkaverkostouudistuksen tavoitteena on, että ulosottomiesten esimiehenä toimiva kihlakunnanvouti olisi samassa toimipaikassa kuin hänen alaisenaan toimivat kihlakunnanulosottomiehet.
Myös toimistohenkilöstön keskittämisellä arvioidaan saatavan jossain määrin parannusta tehtävien
tarkoituksenmukaiseen jakamiseen ja työnjohtamiseen. Esimiehen sijoittuminen samaan toimipaikkaan hänen alaisenaan toimivan henkilöstön kanssa koetaan usein hyväksi järjestelyksi ja henkilöstöpalautteiden mukaan myös lisää työtyytyväisyyttä sekä parantaa tiedonkulkua.

6. Esitys ulosoton toimipaikoista
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Ahvenanmaan maakunnanvoudinvirasto
Ahvenanmaan maakunnanvoudinviraston toimipaikka on Maarianhaminassa. Ahvenanmaan maakunnanvoudinviraston toimipaikasta säädetään ulosottokaaressa. Toimipaikkaan ei esitetä muutosta.
Päätoimipaikka: Maarianhamina
Sivutoimipaikat: Lakkautettavat toimipaikat: -

Etelä-Karjalan ulosottovirasto
Etelä-Karjalan ulosottoviraston toimipaikka on Lappeenrannassa. Toimipaikkaan ei esitetä muutosta.
Päätoimipaikka: Lappeenranta
Sivutoimipaikat:
Lakkautettavat toimipaikat: -

Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto
Etelä-Pohjanmaan ulosottovirastolla on toimipaikat Seinäjoella ja Kauhajoella. Etelä-Pohjanmaan
ulosottoviraston alueella ulosotto ehdotetaan keskitettäväksi Seinäjoelle ja Kauhajoen toimipaikka
lakkautettavaksi.
Päätoimipaikka: Seinäjoki
Sivutoimipaikat: Lakkautettavat toimipaikat: Kauhajoki

Etelä-Savon ulosottovirasto
Etelä-Savon ulosottovirastolla on toimipaikat Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Toimipaikkoihin ei esitetä muutosta.
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Päätoimipaikka: Mikkeli
Sivutoimipaikat: Savonlinna ja Pieksämäki
Lakkautettavat toimipaikat: -

Helsingin ulosottovirasto
Helsingin ulosottoviraston toimipaikka on Helsingissä. Toimipaikkaan ei esitetä muutosta.
Päätoimipaikka: Helsinki
Sivutoimipaikat: Lakkautettavat toimipaikat: -

Itä- ja Keski-Uudenmaan ulosottovirasto
Itä- ja Keski-Uudenmaan ulosottovirastolla on toimipaikat Vantaalla, Hyvinkäällä, Järvenpäässä ja
Porvoossa. Toimipaikat esitetään säilytettäväksi Vantaalla, Hyvinkäällä ja Porvoossa. Järvenpään toimipaikka esitetään lakkautettavaksi.
Päätoimipaikka: Vantaa
Sivutoimipaikat: Hyvinkää ja Porvoo
Lakkautettavat toimipaikat: Järvenpää

Kainuun ulosottovirasto
Kainuun ulosottovirastolla on toimipaikat Kajaanissa, Suomussalmella ja Kuhmossa. Toimipaikat
esitetään säilytettäväksi. Kuhmon ja Suomussalmen sivutoimipaikat toimisivat palveluntarpeen perusteella rajoitetun palvelun periaattein tai päivystysluonteisesti.
Päätoimipaikka: Kajaani
Sivutoimipaikat: Kuhmo ja Suomussalmi
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Lakkautettavat toimipaikat: -

Kanta-Hämeen ulosottovirasto
Kanta-Hämeen ulosottovirastolla on toimipaikat Hämeenlinnassa, Forssassa ja Riihimäellä. Hämeenlinnan toimipaikka esitetään säilytettäväksi ja Forssan sekä Riihimäen toimipaikat lakkautettaviksi.
Päätoimipaikka: Hämeenlinna
Sivutoimipaikat: Lakkautettavat toimipaikat: Forssa, Riihimäki

Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan ulosottovirasto
Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan ulosottovirastolla on toimipaikat Vaasassa, Pietarsaaressa, Kokkolassa ja Kristiinankaupungissa. Toimipaikat esitetään säilytettäväksi Vaasassa, Kokkolassa ja Kristiinankaupungissa. Kristiinankaupungin sivutoimipaikka toimisi palveluntarpeen perusteella rajoitetun palvelun periaattein tai päivystysluonteisesti. Pietarsaaren toimipaikka esitetään lakkautettavaksi.
Toimipaikat: Vaasa
Sivutoimipaikat: Kokkola, Kristiinankaupunki
Lakkautettavat toimipaikat: Pietarsaari

Keski-Suomen ulosottovirasto
Keski-Suomen ulosottovirastolla on toimipaikat Jyväskylässä, Äänekoskella ja Jämsässä. Toimipaikat esitetään säilytettäväksi Jyväskylässä ja Äänekoskella. Äänekosken sivutoimipaikka toimisi palveluntarpeen perusteella rajoitetun palvelun periaattein tai päivystysluonteisesti. Jämsän toimipaikka
esitetään lakkautettavaksi.
Päätoimipaikka: Jyväskylä
Sivutoimipaikat: Äänekoski
Lakkautettavat toimipaikat: Jämsä
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Kymenlaakson ulosottovirasto
Kymenlaakson ulosottovirastolla on toimipaikat Kouvolassa ja Kotkassa. Toimipaikkoihin ei esitetä
muutosta.
Päätoimipaikka: Kouvola
Sivutoimipaikat: Kotka
Lakkautettavat toimipaikat: -

Lapin ulosottovirasto
Lapin ulosottovirastolla on toimipaikat Rovaniemellä, Kemijärvellä, Sodankylässä, Muoniossa ja
Inarissa. Toimipaikat esitetään säilytettäväksi Rovaniemellä, Kemijärvellä, Sodankylässä ja Inarissa.
Kemijärven ja Sodankylän sivutoimipaikat toimisivat palveluntarpeen perusteella rajoitetun palvelun
periaattein tai päivystysluonteisesti. Muonion toimipaikka esitetään lakkautettavaksi.
Lisäksi esitetään sivutoimipaikan perustamista Kittilään. Kittilän sivutoimipaikka toimisi myös palveluntarpeen perusteella rajoitetun palvelun periaattein tai päivystysluonteisesti.
Päätoimipaikka: Rovaniemi
Sivutoimipaikat: Inari, Sodankylä, Kemijärvi ja Kittilä
Lakkautettavat toimipaikat: Muonio

Länsi-Pohjan ulosottovirasto
Länsi-Pohjan ulosottovirastolla on toimipaikat Kemissä ja Pellossa. Toimipaikkoihin ei esitetä muutosta. Pellon sivutoimipaikka toimisi palveluntarpeen perusteella rajoitetun palvelun periaattein tai
päivystysluonteisesti.
Päätoimipaikka: Kemi
Sivutoimipaikat: Pello
Lakkautettavat toimipaikat: -

9

Länsi-Uudenmaan ulosottovirasto
Länsi-Uudenmaan ulosottovirastolla on toimipaikat Espoossa, Lohjalla ja Raaseporissa. Toimipaikkoihin ei esitetä muutoksia.
Päätoimipaikka: Espoo
Sivutoimipaikat: Lohja ja Raasepori
Lakkautettavat toimipaikat: -

Oulun seudun ulosottovirasto
Oulun seudun ulosottovirastolla on toimipaikat Oulussa, Pudasjärvellä ja Kuusamossa. Toimipaikat
esitetään säilytettäväksi Oulussa ja Kuusamossa. Kuusamon sivutoimipaikka toimisi palveluntarpeen
perusteella rajoitetun palvelun periaattein tai päivystysluonteisesti. Pudasjärven toimipaikka esitetään
lakkautettavaksi.
Päätoimipaikka: Oulu
Sivutoimipaikat: Kuusamo
Lakkautettavat toimipaikat: Pudasjärvi

Pirkanmaan ulosottovirasto
Pirkanmaan ulosottovirastolla on toimipaikat Tampereella, Ikaalisissa, Mänttä-Vilppulassa, Nokialla,
Kangasalla ja Valkeakoskella. Toimipaikat esitetään säilytettäviksi Tampereella ja Mänttä-Vilppulassa. Mänttä-Vilppulan sivutoimipaikka toimisi palveluntarpeen perusteella rajoitetun palvelun periaattein tai päivystysluonteisesti. Ikaalisten, Nokian, Kangasalan, ja Valkeakosken toimipaikat esitetään lakkautettavaksi.
Päätoimipaikka: Tampere
Sivutoimipaikat: Mänttä-Vilppula
Lakkautettavat toimipaikat: Ikaalinen, Nokia, Kangasala ja Valkeakoski.
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Pohjois-Karjalan ulosottovirasto
Pohjois-Karjalan ulosottovirastolla on toimipaikat Joensuussa ja Nurmeksessa. Toimipaikkoihin ei
esitetä muutosta. Nurmeksen sivutoimipaikka toimisi palveluntarpeen perusteella rajoitetun palvelun
periaattein tai päivystysluonteisesti.
Päätoimipaikka: Joensuu
Sivutoimipaikat: Nurmes
Lakkautettavat toimipaikat: -

Pohjois-Savon ulosottovirasto
Pohjois-Savon ulosottovirastolla on toimipaikat Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Varkauden
toimipaikka esitetään lakkautettavaksi.
Päätoimipaikka: Kuopio
Sivutoimipaikat: Iisalmi
Lakkautettavat toimipaikat: Varkaus

Päijät-Hämeen ulosottovirasto
Päijät-Hämeen ulosottovirastolla on toimipaikka Lahdessa. Toimipaikkaan ei esitetä muutosta.
Päätoimipaikka: Lahti
Sivutoimipaikat: Lakkautettavat toimipaikat: -

Raahen seudun ulosottovirasto
Raahen seudun ulosottovirastolla on toimipaikat Raahessa, Ylivieskassa ja Haapajärvellä. Toimipaikat esitetään säilytettäviksi Raahessa ja Ylivieskassa. Haapajärven toimipaikka esitetään lakkautettavaksi.
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Päätoimipaikka: Raahe
Sivutoimipaikat: Ylivieska
Lakkautettavat toimipaikat: Haapajärvi

Satakunnan ulosottovirasto
Satakunnan ulosottovirastolla on toimipaikat Porissa, Raumalla, Huittisissa ja Kankaanpäässä. Toimipaikat esitetään säilytettäviksi Porissa ja Raumalla. Rauman sivutoimipaikka toimisi palveluntarpeen perusteella rajoitetun palvelun periaattein tai päivystysluonteisesti. Huittisten ja Kankaanpään
toimipaikat esitetään lakkautettavaksi.
Päätoimipaikka: Pori
Sivutoimipaikat: Rauma
Lakkautettavat toimipaikat: Huittinen, Kankaanpää

Varsinais-Suomen ulosottovirasto
Varsinais-Suomen ulosottovirastolla on toimipaikat Turussa, Uudessakaupungissa, Loimaalla, Paraisilla ja Salossa. Toimipaikat esitetään säilytettäväksi Turussa ja Salossa. Salon sivutoimipaikka toimisi palveluntarpeen perusteella rajoitetun palvelun periaattein tai päivystysluonteisesti. Uudenkaupungin, Loimaan ja Paraisten toimipaikat esitetään lakkautettavaksi.
Päätoimipaikka: Turku
Sivutoimipaikat: Salo
Lakkautettavat toimipaikat: Uusikaupunki, Loimaa ja Parainen
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