
12. Ulosottovirasto 

Henkilökunta. Virastossa oli v. 1960 14 ulosottomiehen virkaa, joista yksi tila-
päinen. Keskusosaston päällikkönä ja tilittävänä kaupunginvoutina toiminut lainop. 
kand. Oiva Vanonen kuoli 14.1. Kolmas kaupunginvouti Kurt Lindqvist hoiti oman 
virkansa ohella em. virkaa 30.6. saakka ja varat. Per-Erik Gustafs 1.7. lukien kerto-
musvuoden loppuun saakka viransijaisena. 

Verosaatavain osastolla siirtyi ulosottoapul. Arvo Hellström eläkkeelle 1.3. ja 
näin vapautuneeseen virkaan nimitettiin 1.4. lukien ulosottoapul. Lars Falenius 
sekä vm. vapautuneeseen virkaan samasta ajankohdasta lukien tp. ulosottoapul. 
Nils Katajainen. Ulosottoapul. Frans Sandberg siirtyi eläkkeelle 1.5., vapautuneeseen 
virkaan nimitettiin ulosottoapul. Yrjö Gröndahl 1.9. lukien sekä vm. vapautunee-
seen virkaan 1.10. lukien tp. ulosottoapul. Leo Turunen. 

Esikaupunki- ja palkanulosmittausosastolla ulosottoapul. Leo Koskinen siirtyi 
eläkkeelle 1.5. Täten vapautuneeseen virkaan nimitettiin Harry Äberg samasta ajan-
kohdasta lukien. Avoinna olleeseen ulosottoapulaisen virkaan nimitettiin Yrjö 
Ropponen 1.11. lukien. 

Viraston henkilökunnan lukumäärä, palvelussuhde ja jakautuminen eri osas-
toille ilmenee seuraavasta yhdistelmästä: 

1.1.1960 
Vakinaisia Tilapäisiä 

Työsopimus-
suhteessa 

viranhaltijoita viranhaltijoita olevia Yhteensä 

— 2 — — 2 
I osasto 10 1 — 11 

II »> 40 8 1 49 
III » 15 3 — 18 
IV » 29 8 2 39 
V » 44 9 9 62 

Yhteensä 140 29 12 181 

Henkilökunnan lukumäärä pysyi muuttumattomana muuten paitsi että kaksi 
tilapäistä ulosottoapulaisen virkasuhdetta siirrettiin II osastolta IV osastolle. 

Viraston lähteneet postilähetykset jakaantuivat vuoden aikana eri osastojen kesken 
seuraavasti: yksityisoikeudellisten saatavain osasto 339 (405), verosaatavain osasto 
962 (763), rikostuomioiden täytäntöönpano-osasto 2 617 (2 875), esikaupunki- ja 
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palkanulosmittausosasto 3 060 (2 571), keskusosasto 78 790 (93 588), ulosottoapu-
laiset (maksukehotuksia) 143 191 (186 104), yhteensä 228 959 (286 306). 

Viraston toiminta. K e s k u s o s a s t o . Keskusosastoon saatiin kertomusvuoden 
aikana kolmas kirjanpitoautomaatti, joten myös pääkirjanpito voitiin suorittaa 
koneellisesti. 

Virastoon jätettiin tai saapui postitse yhteensä 10 132 (ed. v. 9 895) asiaa, joissa 
pyydettiin velkatuomion, päätöksen, maksamismääräyksen sekä aviopuolisolle tai 
lapselle suoritettavaa elatusapua koskevan sopimuksen täytäntöönpanoa taikka 
vähittäismaksukaupasta annetun tai muun lain nojalla virka-apua. Nämä täytän-
töönpano- tai virka-apuasiat jaettiin yksityisoikeudellisten saatavain osaston sekä 
esikaupunki- ja palkanulosmittausosaston kesken siten, että edellinen sai 7 115 
(7 085) asiaa eli 70.2(71.6) % koko määrästä ja jälkimmäinen 3 012 (2 810) eli 
29.8 (28.4) % . 

Keskusosasto vastaanotti tilityksinä em. osastoilta 28 820 (28 498) erässä yhteen-
sä 355 277 886 (387 957 352) mk. Tilittävä kaupunginvouti tilitti kertomusvuonna 
yksityisoikeudellisissa asioissa hakijoille yhteensä 358 122 626 (370 115 913) mk. 

Veroja, maksuja ja muita julkisoikeudellisessa järjestyksessä maksettaviksi 
pantuja tai sellaisiin verrattavia suorituksia, joiden ulosmittaus tapahtui ilman tuo-
miota tai päätöstä, saapui kertomusvuonna keskusosastolle seuraavasti: 

kpl 
Helsingin kaupungin rahatoimistolta: 
Kunnallisvero- ja -ennakkojäämiä 48 330 (66 241) 

Uudenmaan lääninkonttorilta: 
Tulo- ja omaisuusvero jäämiä 23 971 (30 680) 
Tulo- ja omaisuusveron ennakkojäämiä 6 903 (14 715) 

Helsingin verovirastolta: 
Verotuslain mukaisten veroennakkojen jäämiä 13 896 ( — ) 

Eri toimeksiantajilta: 
Sekalaisia veroja ja maksuja 23 872 (19 243) 

Muilta paikkakunnilta: 
Edellä mainitun laatuisia tehtäviä virka-avunpyynnöin 44 872 (35 419) 

Viraston perittäviksi jätettiin siis kertomusvuonna yhteensä 161 844 (244 719) 
veroa ja maksua, yhteismäärältään 3 879 384 587 (4 188 833 273) mk. Huomattava 
väheneminen johtuu siitä, että kertomusvuonna ei peritty erikseen kirkollisveroja, 
joita edellisenä vuonna saapui virastoon 78 421. 

Verosaatavain osaston eskä esikaupunki- ja palkanulosmittausosaston toimesta 
perittiin ja tilitettiin keskusosastolle, jonka lisäksi velalliset maksoivat viraston 
kassaan taikka lähettivät postin välityksellä varoja seuraavasti: 
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Maksueriä mk 
Helsingin kaupungille... 44 020 ( 40 172) vastaten 560 981 474 ( 660 917 894) 
Valtiolle 48 449 ( 50 534) » 1 132 183 441 (1 212 680 876) 
Seurakunnille 48 278 ( 71 284) » 163 260 512 ( 251 919 210) 
Sekalaisia veroja ja 

maksuja 9 883 ( 11 669) » 66 162 378 ( 70 818 832) 
Muiden paikkakuntien 

toimeksiantajille 17 924 ( 24 099) » 124 172 866 ( 132 671 160) 
Yhteensä 168 554 (197 758) vastaten 2 046 760 671 (2 329 007 972) 

Näistä 168 554 erästä ulosottoapulaiset perivät suoraan jäämävelallisilta 58 994 
(65 061) erää, sekä ulosmittasivat palkasta tai eläkkeestä 32 504 (27 766) erää, Hel-
singin kaupungin rahatoimiston suorittamista kunnallisverojen palautuksista 29 921 
(34 779) erää ja Uudenmaan lääninkonttorin suorittamista valtion verojen palau-
tuksista 19 741 (24439) erää. Viraston kassaan maksettiin 21 530 (30027) erää ja 
postin välityksellä saapui 5 864 (15 686) erää. Kaikista maksuista oli kokonaissuori-
tuksia 123 820 (147 317) ja osasuorituksia 44 820 (50 441). 

Helsingin kaupungin kunnallisverojen perintä osoittaa, että kertomusvuoden 
tulos edelliseen vuoteen verrattuna lukumääräisesti nousi 3 848 kpl eli 9.6 %, mutta 
rahamäärä laski 99 936 420 mk eli 15 %. 

Valtion verojen pakkoperintä kertomusvuonna osoitti laskua perittyjen vero-
erien osalta 2 085 kpl eli 4. l % ja rahassa 80 497 435 mk eli 6.6 %. 

Kirkollisveroja perittiin 23 006 erää eli 32.3 % vähemmän ja rahassa 88 658 698 
mk eli 35.2 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. 

Helsingin kaupungissa maksuunpantuja em. veroja perittiin kertomusvuonna 
yhteensä 140 747 (161 990) erässä, vastaten veronlisäyksineen 1 856 425 427 
(2 125 517 980) mk eli 21 243 erää (13. l %) vähemmän ja rahassa 69 092 553 mk 
(12.6 %) vähemmän kuin edellisenä vuonna. 

Arvosteltaessa em. lukuja on kiinnitettävä huomiota siihen, että perintätuloksen 
laskuun ovat vaikuttaneet monetkin syyt. Ensinnäkin virastoon saapuneiden, julkis-
oikeudellisten saatavien lukumäärä väheni v:een 1959 verrattuna yhteensä 82 638 
kpl eli n. 32.5 % ja rahassa 309 448 686 mk eli 7.4 %. Toisena asiaan vaikuttavana 
syynä oli tarkempi menettely veronennakkoja määrättäessä, mistä johtuen perittä-
vien erien markkamäärä oli alhaisempi. Kirkollisverojen jääminen kokonaan pois on 
jo aikaisemmin mainittu. Toimeksiantojen lukumäärän väheneminen teki toiselta 
puolen mahdolliseksi perinnän tehostamisen. 

Varattomuuden, tuntemattoman osoitteen tai muiden syiden vuoksi palautet-
tiin keskusosastolle perimiskorttej a seuraavasti: 

Perimiskortte j a 
kpl mk 

Helsingin kaupungin ... 24 967 ( 19 633) vastaten 566 369 794 ( 469 214 969) 
Valtion 14 363 ( 14 994) » 712 460 154 ( 728 570 246) 
Seurakuntien 17 461 ( 18 623) » 59 128 982 ( 59 674 426) 
Toisille paikkakunnille 

lähetettiin perittäviksi 10 762 ( 11 582) » 143 750 793 ( 130 572 675) 
Yhteensä 65 744 ( 60 442) vastaten 1 615 009 475 (1 456 992 119) 
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Keskusosasto vastaanotti siis kertomusvuonna verojen ja maksujen tilityksiä 
168 554 (197 758) erässä 2 046 760 671 (2 329 007 972) mk, palautti tai siirsi muualla 
perittäviksi 65 744 (60 442) erässä 1 615 009 475 (1 456 992 119) mk eli käsitteli 
yhteensä 234 298 (258 200) erässä 3 661 770 146 (3 786 000 091) mk. 

Edellä olevasta ilmenee, että toimeksiantajille palautettiin kertomusvuonna 
todettujen perimisesteiden vuoksi yhteensä 56 791 (53 250) Helsingin kaupungissa 
maksuunpannun veron perimiskorttia vastaten rahassa 1 337 958 930 (1 257 459 641) 
mk. Perimiskortteja oli 3 541 eli 6.7 % enemmän ja rahamäärä 80 499 289 mk eli 
6.4 % suurempi kuin v. 1959. Perimiskortit jakautuivat eri estelajien mukaan seu-
raavasti: varattomuus 39.2 (34.7) %, tuntematon osoite 26.2 (22.8) %, sekalaiset 
esteet 18.3 (23.6) % ja virka-avunpyynnöin edelleen toimitetut 16.3 (18.9) %. 

Lisäksi on huomattava, että kertomusvuonna jaettiin ensimmäistä kertaa uudel-
leen perittäviksi ne v:n 1954 kunnallisverojen perimiskortit, jotka edellisen neljän 
vuoden kuluessa oli palautettu varattomuuden perusteella keskusosastolle. Näistä 
uudelleen ulosottoapulaisine jaetuista korteista palautettiin vielä suurin osa, koska 
vero vanheni kertomusvuoden päättyessä. Tämän vuoksi varattomuuden johdosta 
palautettujen perimiskorttien lukumäärä juuri kunnallisveron osalta oli poikkeuk-
sellisen suuri. 

Tämän yhteydessä mainittakoon, että sen jälkeen kun kunnallisverojen kanto 
ulosottovirastossa kertomusvuoden syyskuussa uskottiin tilittävälle kaupungin-
voudille, ryhdyttiin erinäisiin perinnän tehostamistoimenpiteisiin. Niinpä kaupun-
ginvaltuusto päätti mm., että kaupungin ulosottoapulaisine ja muiden paikkakun-
tien ulosottoviranomaisille saatiin kaupungin varoista aikana 20.10.1960—31.12. 
1961 suorittaa henkilökohtaisena palkkiona perityistä v:n 1954 ja 1955 tulojen perus-
teella maksuunpantujen kaupungin omien kunnallisverojen jäämäeristä ja veron-
lisäyksistä kolme sadalta. Kaupunginhallitus oikeutettiin päättämään saman suu-
ruisen palkkion maksamisesta myös v. 1962—1965 samoin perustein, mikäli järjes-
telmä osoittautuisi tarkoitustaan vastaavaksi. Järjestelyistä saatiin myönteisiä 
kokemuksia, joten ilmeisesti menettelyä tullaan jatkamaan. 

Kertomusvuoden syksyllä otettiin kaikki verovuoden päättyessä vanhentuvat 
v:n 1954 perimiskortit uudelleen käsiteltäviksi. Kaikki varattomuus- ja osoitteen 
tuntemattomuustodistuksella varustetut perimiskortit lähetettiin uudelleen osoite-
toimistoon osoitteiden tarkistamista varten. Tuloksena oli, että tuntemattoman 
osoitteen tähden palautetuista perimiskorteista n. 25 %:lle löytyi uusi osoite. Nämä 
samoin kuin kaikki ne perimiskortit, jotka oli palautettu varattomuuden perusteella 
ja joiden osoitteet oli tarkastettu eli n. 9 000 korttia, toimitettiin uudelleen perittä-
viksi. Ajan niukkuuden vuoksi ei kertomusvuonna ehditty enää saavuttaa mainitta-
vampaa tulosta, mutta todettakoon kuitenkin, että vuoden loppuun mennessä oli 
uudelleenperinnästä ehtinyt kertyä 4 285 000 mk. Perimiskorttien uudelleen käsit-
telyn yhteydessä kuolleiksi todettujen jäämävelallisten perimiskortit toimitettiin 
kaikki verovirastoon kuolinpesien varallisuustilan selvittämiseksi. Milloin pesässä 
havaittiin olevan varoja, perimiskortit toimitettiin uudelleen perittäviksi. Jos oikeu-
denomistajat kieltäytyivät maksamasta veroja, pyydettiin kaupunginhallituksen 
asiamiestoimistolta apua maksuvelvollisuuden toteamiseksi oikeudenkäyntitietä. 
Myös tehostettiin kunnallisverojäämien perintää konkurssimenettelyä soveltaen ja 
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ulosottoviraston toimesta toimitettiin asiamiestoimistolle yhteensä 450 jäämävelal-
lista koskevat konkurssipyynnöt. 

Suomen Henkikirjoittajayhdistyksen kanssa sovittiin siitä, että yhdistys yrit-
täisi kokeilumielessä selvittää 500 tuntematonta osoitetta v:lta 1954, josta maksuun-
pannut verot vanhentuivat kertomusvuoden päättyessä. Vaikkakin tämä yritys 
saatiin käyntiin vasta kertomusvuoden syyskuussa, ehdittiin löytää osoitteet yli 
40 %:lle Henkikirjoittajayhdistykselle toimitetuista perimiskorteista. Koska nämä 
osoitteet yleensä olivat maaseudulla, perimistulosten tilittäminen eräissä tapauk-
sissa siirtyi v:een 1961. 

Jotta jossain määrin pystyttäisiin selviytymään työpaikasta toiseen usein muut-
tavan työntekijäaineksen verojen perinnästä, ryhdyttiin yhteistyöhön eräiden suur-
ten tällaista työväkeä käyttävien yritysten kanssa työntekijäin nimiluetteloiden 
saamiseksi. Näiden työpaikkatietojen perusteella on tarkoitus muodostaa ulosotto-
viraston keskuskortistoon liittyvä pysyväinen työpaikkakortisto. 

Sakko- ja korvausasioita saapui keskusosastolle 48 656 (47 316), josita 35 686 
(35 257) toimitettiin edelleen rikostuomioiden täytäntöönpano-osastolle sekä 12 970 
(12 959) esikaupunki- ja palkanulosmittausosastolle. Edellinen tilitti sakkoja ja 
korvauksia yhteensä 100 042 726 (99 432 703) mk ja jälkimmäinen 43 110 969 
(41 370 248) mk, yhteensä 143 153 695 (140 802 951) mk. 

Vapausrangaistuksen täytäntöönpanoasioita saapui keskusosastolle yhteensä 
943 (1 241), joista 775 (1 069) toimitettiin edelleen rikostuomioiden täytäntöönpano-
osastolle sekä 168 (172) esikaupunki- ja palkanulosmittausosastolle. 

Tiedoksi annettavia haasteita saapui keskusosastolle 5 501 (4 663) ja tiedoksi 
annettavia asiakirjoja 3 586 (3 624), jotka kaikki toimitettiin edelleen esikaupunki-
ja palkanulosmittausosastolle. 

Y k s i t y i s o i k e u d e l l i s t e n s a a t a v a i n o s a s t o . Kertomusvuonna 
osasto sai käsiteltäväkseen kaikkiaan 7 115 (7 085) asiaa eli 70.2 (71.6) % virastoon 
saapuneesta asiamäärästä. Lähes puolet kaikista tilityksistä koski ulosottoasioita, 
joiden täytäntöönpano edellyttää jatkuvia ja toistuvia perimistoimenpiteitä. 

Häätöjä suoritettiin kertomusvuonna 594 (510) ja pakkohuutokauppoja pidet-
tiin 93 (49). 

V e r o s a a t a v a i n o s a s t o n toimesta saatiin veroja perityiksi kertomus-
vuonna seuraavasti: 

Maksueriä mk 

Helsingin kaupungin antamista 
tehtävistä 33 019 ( 32 727) 448 785 179 ( 528 734 314) 

Valtion antamista tehtävistä 35 874 ( 38 603) 940 569 040 (1 034 349 354) 
Seurakuntien antamista tehtä-

vistä 34 202 ( 53 060) 118 266 592 ( 178 726 175) 
Sekalaisista veroista ja maksuista 6 893 ( 6 469) 50 709 396 ( 55 413 113) 
Muilta paikkakunnilta tulleista 

tehtävistä 12 284 ( 18 607) 98 426 645 ( 113 055 813) 

Yhteensä 122 272 (149 456) 1 656 756 852 (1 910 278 769) 
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R i k o s t u o m i o i d e n t ä y t ä n t ö ö n p a n o - o s a s t o l l e saapui ker-
tomusvuonna uusia sakko- ja korvausasioita: Uudenmaan lääninhallitukselta 32 234 
(31 859), muilta lääninhallituksilta 3 452 (3 398) eli yhteensä 35 686 (35 257) kpl. 

Sakkoja ja korvauksia perittiin: Uudenmaan lääninhallitukselta saapuneita 
17 216 (19 988) erää, muilta lääninhallituksilta saapuneita 1 147 (1 235) erää, yhteen-
sä 18 363 (21 223) erää, joka vastasi rahassa 100 042 726 (99 432 703) mk. Näihin 
lukuihin sisältyi myös korvauksien osamaksuja, etukäteen suoritettuja ja Poliisi-
sanomien tiedotusten perusteella vastaanotettuja sakko- ja korvaussuorituksia. 

Sakkoluettelonotteita lähetettiin vankiloihin täytäntöön pantaviksi 1 311. Tuo-
mittuja passitettiin vankilaan sakkojaan sovittamaan 474. 

Varattomuuden, tuntemattoman osoitteen ja muiden syiden perusteella palau-
tettiin kertomusvuonna Uudenmaan lääninhallitukselle 12 430 (17 739), muille 
lääninhallituksille 1 890 (2 189) eli yhteensä 13 320 (19 928) asiaa. 

Vapausrangaistuksia pantiin täytäntöön 343 (460) kpl, lääninhallituksille palau-
tettiin tuntemattoman osoitteen tai muiden syiden perusteella 399 (542) sekä täy-
täntöön panematta jäi vuoden päättyessä 54 (78) eli yhteensä 742 (1 080) kpl. 

E s i k a u p u n k i - j a p a l k a n u l o s m i t t a u s o s a s t o l l e saapui yksi-
tyisoikeudellisia toimeksiantoja kaikkiaan 3 012 (2 810), mikä oli 29.8 (28.4) % 
virastoon saapuneista yksityisoikeudellisista toimeksiannoista. Huutokauppoja 
pidettiin kertomusvuonna osaston toimesta 80 (45) ja häätöjä toimitettiin 124 (119). 

Veroja saatiin perityiksi seuraavasti: 

Maksueriä mk 
Helsingin kaupungin antamista 

tehtävistä 11 001 (7 445) 112 196 295 (132 183 580) 
Valtion antamista tehtävistä 12 575 (11 931) 191 614 401 (178 331 522) 
Seurakuntien antamista tehtävis-

tä 14 076 (18 224) 44 993 920 (73 193 035) 
Sekalaisista veroista ja maksuista 2 990 (5 200) 15 452 982 (15 405 719) 
Muilta paikkakunnilta tulleista 

tehtävistä 5 640 (5 492) 25 746 221 (19 615 347) 
Yhteensä 49 272 (48 292) 390 003 819 (418 729 203) 

Lisäksi osastolla hoidettiin verojen ja maksujen ulosmittausta palkasta ja eläk-
keestä myös verosaatavain osaston osalta, milloin täyttä suoritusta ei saatu yhdestä 
palkka- tai eläke-erästä. Palkanulosmittausryhmä peri veroja ja maksuja kaikkiaan 
32 504 (27 766) erässä. 

Osasto sai uusia sakko- ja korvausasioita Uudenmaan lääninhallitukselta 12 053 
(11 257) kpl ja muilta lääninhallituksilta 917 (802), yhteensä 12 970 (12 059) kpl. 

Sakkoja ja korvauksia perittiin Uudenmaan lääninhallitukselta saapuneita 
8 831 (7 542) erää ja muilta lääninhallituksilta saapuneita 661 (537) erää, yhteensä 
9 492 (8 079) erää, vastaten rahassa 43 110 969 (41 370 248) mk. 

Näihin lukuihin sisältyi myös korvauksien osamaksuja, etukäteen suoritettuja 
ja Poliisisanomien kuulutusten perusteella vastaanotettuja sakko-ja korvaussuori-
tuksia. 
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Sakkoluettelonotteita lähetettiin vankiloihin täytäntöön pantaviksi 291 (218). 
Tuomittuja passitettiin vankilaan sakkojaan sovittamaan 104 (160). 

Varattomuuden, tuntemattoman osoitteen ja muiden syiden perusteella palau-
tettiin Uudenmaan lääninhallitukselle 2 699 (4 081) ja muille lääninhallituksille 
318 (415) eli yhteensä 3 017 (4 496) asiaa. 

Rangaistusluettelonotteita saapui osastolle 168 (172) ja niistä pantiin täytän-
töön 123 (143). 

Toimitettavia haasteita saapui osastolle 5 501 (4 663) ja tiedoksiannettavia asia-
kirjoja 3 586 (3 624). 
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