
V. Ulosottolaitos. 
Helsingin kaupungin ulosottolaitoksen tarkasta jan vuosikertomus toi-

mintavuodelta 1931 oli seuraava: 

Jo vuonna 1929 alkanut taloudellinen pulakausi painoi edelleen kerto-
musvuonnakin leimansa yhä lamaannuttavammin Helsingin kaupungin ulos-
ottolaitoksen muodostaviin ensimmäisen kaupunginvoudin, toisen kaupungin-
voudin ja avustavan rikostuomiöiden toimeenpanijan konttorien toimintaan, 
suuresti vaikeuttaen ainakin toisen kaupunginvoudinkonttorin suoritettavana 
olevaa perintätyötä. Viimeksimainittu konttori säästyi kuluneena vuonna 
sisäisiltä häiriöiltä, mut ta huonon ajan negatiivinen vaikutus verovelvollisten 
maksukykyyn on selvästi havaittavissa alempanaolevista, perit tyjen ja este-
todistuksilla tai virka-apupyynnöillä palautet tujen verolippujen luku- ja 
arvomääriä valaisevista taulukoista. Saavutetun työtuloksen huonommuu-
teen lienee tosin tuntuvassa määrässä myötävaikut tanut myöskin vuoden 
alusta toimeenpantu työtapamuutos. Aikaisemmin oli Helsingin veroliput 
jäämäluetteloineen annettu toisen kaupunginvoudin konttorin käsiteltäviksi 
n. s. maantieteellisessä järjestyksessä, ryhmitet tyinä kaupunginosan, kadun, 
talon, asunnon ja verolipunnumeron mukaan ja konttorin ulosottoapulaiset 
toimivat kukin enimmäkseen heille osoitetussa piirissä, maantieteellisesti 
rajoitetulla alueella, kun taas rahatoimiston ja kirkkokonttorin lähet tämät 
veroliput kertomusvuoden alusta saapuivat aakkos- ja numerojärjestyksessä. 
Täten joutui kukin ulosottoapulainen, saadessaan aakkosellisesti jär jestetyn 
verolipputukkunsa, toimimaan koko kaupunkia käsittävällä alueella. Tämän 
uudistuksen epäedullista vaikutusta itse perintätulokseen voitanee kuitenkin 
pitää ohimenevänä, sillä jonkin vuoden kuluttua, rahastajien opittua aakkos-
järjestelmän avulla tuntemaan ja seuraamaan asiakkaitaan, ei tä tä hetkellistä 
taantumusta enää tule tuntumaan, vaan tulee perintätyö vähitellen suju-
maan entistä helpommin ja joutuisammin. 

Suureksi osaksi lamakaudesta johtuen oli verojen pakkoperinnässä yhä 
suuremmassa määrässä turvaudut tava verovelvollisten palkkojen ulosmit-
taukseen. Kehittääkseen ja tehostaakseen tä tä menetelmää, joka osoittautui 
mukavaksi ja varsin tuottoisaksi, perusti toinen kaupunginvouti huhtikuun 
1 p:nä 1931 konttoriinsa erikoisen palkanulosmittausosaston, johon siirrettiin 
kuusi ulosottoapulaista ja pari kanslistia. Tämän osaston toiminta, joka osoit-
tautui tuntuvast i helpottavan suurempien työnantajien verojen pakko perin-
nässä suoritettavaa avustamista, näyt tää täy t tävän siihen kohdistetut toi-
veet ja kasvavan yhä merkityksellisemmäksi. 

Alempana annetaan tietoja toisen kaupunginvoudin konttoriin perimistä 
varten jätetyistä verolipuista, sekä tämän perimisen tuloksista vuonna 1931: 
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Lukumäärä 
tammikuun 

1 p:nä. 

Kunnallisvero ... 56,844 
Valtion tulo- ja 

omaisuusvero ... 8,026 
Kirkollisvero 30,302 

Yhteensä 95,172 143,707 238,879 56,793 94,903 87,183 23.8 

N ä m ä vero l iput va s t a s iva t seuraav ia veromäär iä : 

Edelliseltä vuo-
delta jäljellä ole-
via 

Vuonna 1931 pe-
rittäviksi saa-
tuja verolippuja 

Yhteensä 86,980,724 30,797,141 «9,559,062 127,336,927 

Näistä" 
Perittiin 18,255,666 14,364,846 3,473,033 36,093,545 
Palautettiin 32,098,267 8,794,047 3,425,069 44,317,383 
Jäi jäljelle vuo-

teen 1932 36,626,791 7,638,248 2,660,960 46,925,999 

P e r i t t y j e n ve ro l ippu jen j a k a u t u m i n e n verola je ih in ja vero tusvuos i in k ä y 
selville s eu raavas t a yhd i s t e lmäs tä : 

Verolippujen Peritty vero- Peritty lisä-
lukumäärä. määrä, Smk. vero, Smk. 

Kunnallisvero vuodelta: 
1926 ja aikaisemmin 
1927 
1928 
1929 
1930 

54 
249 

1,866 
16,476 

172 

74,166: 90 
245,888: 55 

2,293,433: 90 
13,578,796: 10 

385,945: 10 

36,061: — 
74,282: 85 

474,375: 80 
1,077,028:45 

15,688: — 
Yhteensä 18,817 16,578,230: 55 1.677,436: 10 

Taltion tulo- ja omaisuus-
vero vuodelta: 

1926 ja aikaisemmin 
1927 
1928 
1929 
1930 

25 
118 

1,965 
10,747 

2 

13,919: 95 
391,081: 15 

2,639,617: 55 
9,979,003: 11 

181,566: 10 

4,413: — 
65,011: 95 

382,415: 10 
706,001: 30 

1,817: — 
Yhteensä 12,857 13,205,187: 86 1,159,658: 35 

Kirkollisvero vuodelta: 
1926 ja aikaisemmin 
1927 
1928 
1929 

74 
394 

7,903 
16,748 

15,552: 80 
58,145: 15 

886,861: 65 
2,512,473: 70 

— 

Yhteensä 25,119 3,473,033: 30 — 

Kaiken kaikkiaan 56,793 33,256,451: 71 2,837,094: 45 

S i i t ä : 

Vuoden 
aikana 

tulleita. 
Yh-

teensä. 
Pe-

rittiin. Palau-
tettiin. 

Jäi 
jäljelle 

vuo-
teen 
1932. 

39,834 96,678 18,817 37,491 40,370 

35,711 
68,162 

43,737 
98,464 

12,857 
25,119 

18,175 
39,237 

12,705 
34,108 

Peritty-
jä o/0:na 

koko 
luku-
mää-
rästä. 
19.5 

29.4 
25.5 

Valtion tulo- , ™ , 
Kunnallisvero, i a omaisuusvero Kirkollisvero, Yhteensä, 

Smk. S m k ' Smk. Smk. 

52,970,444 8,217,367 2,969,582 64,157,393 

34,010,280 22,579,774 6,589,480 63,179,534 
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Verolippujen Peritty vero- Peritty lisä-
lukumäärä. määrä, Smk. vero, Smk. 

Siitä vuodelta: 
1926 ja aikaisemmin 153 103,639:65 40,474: — 
1927 761 695,114:85 139,294:80 
1928 11,734 5,819,913: 10 856,790: 90 
1929 : 43,971 26,070,272:91 1,783,029:75 
1930 174 567,511:20 17,505: — 

Vuonna 1930 perittiin 62,204 verolippua; vähennys kertomusvuonna oli 
siis 5,411 eli 8.7 %, joista 12.6 % kohdistui valtion tulo- ja omaisuusveroihin 
ja 14.3 % kirkollisveroihin, jota vastoin per i t ty jen kunnallisten verolippujen 
lukumäärä lisääntyi 3.5%:lla. Verolippujen edustama rahamäärä nousi vuonna 
1931 36,093,546:16 markkaan , oltuaan 41,177,610: 32 markkaa vuonna 1930, 
mikä vastasi 5,084,064: 16 markan eli 12.3 % vähennystä , josta 8.7 % oli kun-
nallisveroja, I8.5 % valtion tulo- ja omaisuusveroja ja 2.7 % kirkollisveroja. 

Toimeksiantajien Helsingissä perit täviksi j ä t tämis tä verolipuista palau-
tet t i in vuoden kuluessa yhteensä 94,903 merkinnällä, e t tä veromääriä ei voitu 
laillisesti periä seuraavista syistä (estelajin mukaan): 

Kunnallisvero vuodelta: 

Verovelvolliset olivat: 
. ... Löytä-

Koyhia. mättömiä. 
Muut 

estelajit. 
Virka-
apuja. Yhteensä. 

1927 ja aikaisemmin 
1928 
1929 

821 
5,329 

11,167 

330 
811 

9,528 

44 
157 

4,180 

94 
255 

4,775 

1,289 
6,552 

29,650 
Yhteensä 17,317 10,669 4,381 5,124 37,491 

Valtion tulo- ja omaisuus-
vero vuodelta: 

1927 ja aikaisemmin 
1928 
1929 

322 
3,814 
5,194 

110 
806 

4,648 

23 
76 

312 

31 
303 

2,536 

486 
4,999 

12,690 
Yhteensä 9,330 5,564 411 2,870 18,175 

Kirkollisvero vuodelta: 
1927 ja aikaisemmin 
1928 
1929 

1,562 
8,515 
7,357 

926 
2,572 
9,901 

67 
345 
409 

93 
1,108 
6,382 

2,648 
12,540 
24,049 

Yhteensä 17,434 13,399 821 7,583 39,237 
Kaiken kaikkiaan 44,081 29,632 5,613 15,577 94,903 

Kaikista perittäviksi jä te tyis tä verolipuista palautet t i in 39.7 %, joista 
39.5 % koski kunnallisveroja, 19.2 % valtion tulo- ja omaisuusveroja sekä 
41.3 % kirkollisveroja. 

Edelläolevat luvut an t ava t kuvan perintätyön kielteisestä tuloksesta, 
s. o. verolajin, vuosikerran ja estelajin mukaan ryhmitellyistä verolipuista, 
jotka laillisin estetodistuksin oli pa laute t tu toimeksiantajil le ilman maksua. 
Vuonna 1930 palautet t i in 80,069 sellaista verolippua, osoittaen siis kertomus-
vuonna 14,934 eli 18.5 % :n lisäystä. 

Sitäpaitsi perittiin ulosottolaitoksen toimesta seuraavat sekalaiset verot 
ja maksut : 
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V e r 0- t a i m a k s u 1 a j i. 
Perittyjen 

verolippujen 
Peritty 
määrä. V e r 0- t a i m a k s u 1 a j i. 

lukumäärä. Smk. 
Koiravero 782 156,600: — -

Maksuja Kauppayhdistykselle 614 18,258: 50 
Sairaalamaksuja 23 10,346: — 

Rakennusten tarkastusmaksuja 2 5,602: — 

Tontin katsastus- ja mit tausmaksuja 6 1,231: 80 
Tullimaksuja 1 975: 80 
Tuulaaki- ja liikennemaksuja 293 12,883: 70 
Apteekkimaksuja 1 18,360: — 

Radiomaksuja 1,042 104,200: — 

Veroja saksalaiselle seurakunnalle 1 62: 60 
» ruotsalaiselle Olaus Petrin seurakunnalle . . 50 8,313: 20 
» venäläiselle kreikkalais-oikeauskoiselle seu 

rakunnalle 467 51,951: 70 
» juutalaiselle seurakunnalle 51 48,904: — 

Yhteensä 3,333 437,689: 30 

Erilaatuisten verojen ja maksujen periminen tuott i 98,456: 25 markkaa 
enemmän kuin vuonna 1930, lisäännys oli 29.o %. 

Maaseudun toimeksiantajain laskuun perittiin sitäpaitsi 8,565 verolipun 
määrä, yhteensä 4,245,986: 35 markkaa, vastaten 4,477,049: 51 markkaa 
vuonna 1930, ollen vähennys siis 231,063: 16 markkaa eli 5.2 %. Maaseudulta 
saapui 28,450 verolippua virka-apupyynnöllä ja sinne lähetettiin 8,721 vas-
tauskir jet tä . 

Pakollisesti perittyjen verojäämien kokonaisluku nousi vuonna 1931 
40,777,221: 81 markkaan. Vuonna 1930 oli vastaava määrä 45,993,892: 88 
markkaa, ollen vähennys siis 5,216,671: 07 markkaa eli 11.3 %. 

Ulosottolaitoksen tarkkailuosasto omistautui kuluneenakin vuonna miltei 
kokonaan toisen kaupunginvoudin konttorin toiminnan valvomiseen. Tar-
kastaja seurasi kuitenkin myöskin ensimmäisen kaupunginvoudin ja avusta-
van rikostuomioiden toimeenpanijan konttorin toimintaa, käyden tuontuos-
takin tarkastamassa niiden kassaa ja pankkitalletuksia. Aihetta muistutuk-
siin ei i lmaantunut. 


