
13. Ulosottovirasto 

Henkilökunta. Viraston henkilökunnan kokoonpanossa tapahtuivat v. 1962 mm. 
seuraavat muutokset: uuteen vakinaisen avustavan kaupunginvoudin virkaan sitä 
haettavaksi julistamatta nimitettiin 1.12. samoja tehtäviä tilapäisessä virkasuh-
teessa hoitanut varat. Juhani Tuominen 1.1.1963 alkaen; esikaupunki- ja palkanulos-
mittausosastoon tp. ulosottoapulaisiksi nimitettiin Holger Kvarnberg sekä Vilho 
Pajunen molemmat 1.11. lukien. 

Kamr. Ulla Kontula erosi virastaan 31.8. Hänen tilalleen nimitettiin 1.9. lukien 
ekon. Aune Björn. Keskusosaston toim.apul. Pirkko Salmi erosi virastaan 1.4. Hänen 
tilalleen 10. palkkaluokkaan kuuluvaan virkaan nimitettiin toim.apul. Elvira Nord-
berg ja 8. palkkaluokan toimistoapulaisen virkaan Eeva-Liisa Ikonen 1.6. alkaen 
sekä Ikosen tp. virkaan toim.apul. Hilma Paasonen 16.6. alkaen. 

Viraston tp. vahtimest. Aki Hopea erosi virastaan 30.9. ja hänen tilalleen valittiin 
Bengt Hammström. 

Keskusosaston toim.apul. Anna Holmström siirtyi eläkkeelle 12.9. Hänen tilal-
leen nimitettiin toim.apul. Valma Harju. 

Viraston henkilökunnan lukumäärä, palvelussuhde ja jakautuminen eri osastoille 
ilmenee seuraavasta yhdistelmästä: 
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Viraston talous. Kertomusvuoden talousarviossa oli ulosottoviraston käyttöön 
myönnetty yhteensä 179 383 250 mk. Vuoden varrella myönnettiin palkankorotuk-
sia ym. menoja varten 10 719 189 mk, joten käytettävissä oli kaikkiaan 190 102 439 
mk. Tästä määrästä käytettiin 186 865 101 mk joten säästöä jäi 3 237 338 mk. 

Menot jakautuivat seuraavasti: Vakinaiset viranhaltijat 112 796 801 mk, Tilapäi-
set viranhaltijat 20 465 434 mk, Viranhaltijain muut palkkamenot 10 039 408 mk, 
Työsopimussuhteessa olevan henkilökunnan palkkamenot 10 640 689 mk, Sosiaali-
turvamaksut 7 763 821 mk, Huoneistomenot 13 902 708 mk, Kaluston kunnossapito 
441 499 mk, Painatus ja sidonta 3 654 054 mk, Tarverahat 2 091 384 mk, Erinäiset 
korvaukset viranhaltijoille 1 593 900 mk sekä Matka- ja kuljetuskustannukset 
3 475 403 mk. 

Viraston toiminta. K e s k u s o s a s t o o n saapui postitse tai jätettiin toimistoon 
yhteensä 12 401 (10 865) asiaa (v:n 1961 luvut sulkeissa), joissa pyydettiin velkatuo-
mion, päätöksen, maksamismääräyksen sekä aviopuolisolle tai lapselle suoritettavaa 
elatusapua koskevan sopimuksen täytäntöönpanoa taikka vähittäismaksukaupasta 
annetun tai muun lain nojalla yksityisoikeudellisessa asiassa virka-apua. Nämä täy-
täntöönpano- ja virka-apuasiat jaettiin yksityisoikeudellisten saata vain osastolle 
sekä esikaupunki- ja palkanulosmittausosastolle siten, että em. osaston osalle tuli 
8 528 (7 616) asiaa eli 68.8 (70. l) % koko määrästä ja jälkimmäisen osalle 3 872 (3 249 
eli 31.2 (29.9) %. Nämä osastot tilittivät keskusosastolle 30 567 (31 204) erässä yh-
teensä 478 269 973 (418 494 024) mk. Tilittävä kaupunginvouti tilitti kertomusvuon-
na yksityisoikeudellisissa asioissa hakijoille yhteensä 414 380 584 (433 105 556) mk. 

Veroja, maksuja ja muita julkisoikeudellisia saamisia, joiden ulosmittaus tapah-
tui ilman tuomiota tai päätöstä, saapui kertomusvuonna keskusosastolle seuraavasti: 

Helsingin verovirastolta: 
Verotuslain mukaisia veroja ja niiden ennakkoja 40 920 (31 021) 

Uudenmaan lääninkonttorilta: 
Tulo- ja omaisuus vero jäämiä — ( 1 358) 

Eri toimeksiantajilta: 
Helsingissä maksuunpantuja erilaisia muita veroja ja maksuja 32 053 (24 404) 

Muilta paikkakunnilta: 
Julkisoikeudellisia saamisia 37 898 (35 013) 

Helsingin kaupungin rahatoimistolta: 
Kunnallisveroja 9 ( 3 297) 

Yhteensä 110 880 (95 093) 

Viraston perittäväksi jätettyjen julkisoikeudellisten saamisten yhteismäärä ker-
tomusvuonna oli 4 411 035 445 (2 735 575 666) mk. 
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Verosaatavain osaston sekä esikaupunki- ja palkanulosmittausosaston toimesta 
perittiin ja tilitettiin keskusosastolle, minkä lisäksi maksuvelvolliset maksoivat vi-
raston kassaan tai lähettivät postin välityksellä varoja seuraavasti: 

Maksueriä mk 

Helsingin kaupungille.. 22 478 ( 36 547) vastaten 234 150 797 ( 366 125 096) 
Valtiolle 41 821 ( 46 737) » 1 405 561 454 (1 278 781 244) 
Helsingin seurakunnille 12 940 ( 23 727) » 49 785 954 ( 84 278 787) 
Helsingissä maksuun-

pantuja erilaisia mui-
ta julkisoikeudellisia 
saamisia 14 665 ( 13 594) » 54 374 068 ( 62 587 103) 

Muiden paikkakuntien 
toimeksiantajille 30 766 ( 37 374) » 166 220 216 ( 175 366 704) 

Yhteensä 122 670 (157 979) vastaten 1 910 092 489 (1 967 138 934) 

Näistä 122 670 erästä ulosottoapulaiset perivät suoraan maksuvelvollisilta 
39 632 erää sekä ulosmittasivat palkasta tai eläkkeestä 19 434 erää ja Uudenmaan 
lääninkonttorin suorittamista valtionverojen palautuksista 40 339 erää. Viraston 
toimistoon maksettiin 12 137 erää ja postin välityksellä saapui 11 128 erää.Kaikista 
maksuista oli kokonaissuorituksia 89 261 ja osasuorituksia 33 409. 

Helsingin kaupungin kunnallisverojen perintä osoittaa, että kertomusvuoden 
tulos edelliseen vuoteen verrattuna lukumääräisesti laski 14 069 (7 473) kpl eli 
38.5 (17) % ja rahassa 131 974 299 (194 856 378) mk eli 36 (34.7) %. 

Valtion verojen osalta pakkoperintä kertomusvuonna osoitti laskua perittyjen 
veroerien osalta 4 916 (1 712) kpl eli 9.7 (3.5) %, mutta rahassa nousua 126 780 150 
(146 597 803) mk eli 9.9 (12.9) %. 

Kirkollisveroja perittiin 10 787 (24 551) erää vähemmän vastaten 45.5 (50.9) % 
ja rahassa 34 492 833 (78 981 725) mk vähemmän vastaten 40.9 (48.4) %:n laskua 
edelliseen vuoteen verrattuna. 

Helsingin kaupungissa maksuunpantuja veroja perittiin kertomusvuonna yh-
teensä 77 239 (107 011) erässä veronlisäyksineen 1 689 498 205 (1 729 185 127) mk 
eli 29 772 (33 736) erää vastaten 27.8 (24. o) % vähemmän ja rahassa 39 686 922 
(127 240 300) mk eli 2.3 (6.9) % vähemmän kuin edellisenä vuonna. 

Ulosottovirastoon saapuneiden julkisoikeudellisia saamisia käsittävien toimeksi-
antojen lukumäärässä kaksi vuotta jatkunut laskusuunta kääntyi kertomusvuonna 
pieneksi nousuksi, sillä toimeksiantojen lukumäärä nousi 15 787 kpl eli 16.6% 
(lasku 66 751 kpl eli 41.2 %) ja markkamäärä nousi 1 675 459 779 mk eli 61.2 % 
(lasku 1 143 808 921 eli 29.5 %). Verrattaessa perintätuloksen laskua uusien toimek-
siantojen nousuun on otettava huomioon, että uudet toimeksiannot saapuivat ensim-
mäkseen vuoden loppupuolella, joten niitä ei saatu loppuun perityiksi kertomus-
vuonna, mistä johtuen ne eivät näy tilastossa. 

Varattomuuden, tuntemattoman osoitteen tai muiden syiden vuoksi palautettiin 
keskusosastolle perimiskortteja seuraavasti: 
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Perimiskortteja, kpl mk 

Helsingin kaupungin ... 19 153 ( 12 267) vastaten 447 594 863 ( 369 769 590) 
Valtion verojen jäämä-

hiettelonotteita 16 603 ( 9 333) » 790 163 741 ( 521 120 147) 
Seurakuntien perimis-

kortteja 5 954 ( 6 748) » 18 958 968 ( 22 752 363) 
Sekalaisia veroja ja 

maksuja 11 297 ( 8 227) » 361 258 307 ( 206 396 571) 
Maaseudulta saapunei-

ta toimeksiantoja ... 14 073 ( 14 756) » 250 472 856 ( 220 502 104) 
Toisille paikkakunnille-

lähetettiin perittäviksi 11 994 ( 12 061) » 265 339 400 ( 205 877 251) 
Yhteensä 79 074 ( 63 392) vastaten 2 133 788 135 (1 546 418 026) 

Keskusosastossa vastaanotettiin siis kertomusvuonna verojen ja maksujen tili-
tyksiä 122 670 (157 979) erässä 1 910 092 489 (1 967 138 934) mk sekä palautettiin 
tai siirrettiin muualle perittäviksi 79 074 (63 392) erässä 2 133 788 135 (1 546 418 026) 
mk eli käsiteltiin yhteensä 201 744 (221 371) erässä 4 043 880 624 (3 513 556 960) mk. 

Estetodistuksin palautetut perimiskortit jakautuivat lukumääräisesti eri este-
lajien mukaan seuraavasti: varattomuus 39.2 %, tuntematon osoite 25.9 %, seka-
laiset esteet 15 %, siirretty muualle perittäviksi 15.2 % ja peruutettu 4.7 %. Näiden 
lukujen suhteen on otettava huomioon, että kertomusvuonna jaettiin uudelleen perit-
täviksi ne v:n 1956 kunnallisverojen perimiskortit, jotka kertomusvuotta edeltäneen 
neljän vuoden kuluessa oli palautettu varattomuustodistuksin keskusosastolle. Näis-
tä uudelleen jaetuista korteista palautui vielä samana vuonna suurin osa, koska vero 
vanhentui kertomusvuoden päättyessä. 

Poistettujen verojen lukumäärää on pystytty kahden edellisen vuoden aikana 
vähentämään melko huomattavasti ja perintätulos vuosien 1960—1962 päättyessä 
oli markkamääräisesti n. 69 % koko ulosottoon jätetystä määrästä, jota on pidettävä 
tyydyttävänä. 

Kertomusvuonna jatkettiin niitä perinnän tehostamistoimenpiteitä, joista kah-
den edellisen vuoden toimintakertomuksissa on tehty selkoa. 

Kaupunginvaltuuston päätettyä v. 1960 mm., että kaupungin palveluksessa 
oleville ulosottoapulaisine ja muiden paikkakuntien ulosottoviranomaisille saatiin 
suorittaa henkilökohtaisena palkkiona v:n 1961 loppuun mennessä perityistä, v:n 
1954 ja 1955 tulojen perusteella maksuunpantujen kaupungin omien kunnallisvero-
jen jäämäeristä ja veronlisäyksistä kolme sadalta, sekä myönnettyä kaupunginhalli-
tukselle oikeuden päättää samansuuruisen palkkion maksamisesta myös v. 1962— 
1965, kaupunginhallitus päätti 28.9.1961, että em. henkilöille saadaan maksaa sa-
mansuuruiset palkkiot myös aikana 1.10.1961—31.12.1962 perityistä, v:n 1956 ja sitä 
aikaisempien vuosien ko. jäämäeristä ja veronlisäyksistä. Kertomusvuonna kaupun-
ginhallitus päätti edelleen, että em. henkilöille saadaan maksaa henkilökohtaisia 
palkkioita edellä selostetun mukaisesti myös kaikista aikana 1.11.1962—31.12.1963 
perityistä, erikseen maksuunpantujen kaupungin omien kunnallisverojen jäämäeristä 
ja niiden veronlisäyksistä. Kaupungin myöntämiä kehotuspalkkioita on vuoden 
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aikana maksettu ulosottoviraston ulosottoapulaisine kaikkiaan 3 048 664 mk ja 
muiden paikkakuntien ulosottoviranomaisille 124 275 mk. 

Noudattaen menetelmää, jonka mukaan määrätyn vuoden päättyessä vanhentu-
vat verot toimitetaan uudelleen perittäviksi sanottuna vuonna, jaettiin kertomus-
vuoden alussa uudelleen perittäviksi kaikki ne v:n 1956 perimiskortit, joiden maksu-
velvollisten osoitteet olivat tiedossa. Kortit toimitettiin poliisilaitoksen osoitetoi-
mistoon osoitteiden tarkistamista varten. Tuntemattoman osoitteen takia palau-
tetut perimiskortit toimitettiin Suomen Henkikirjoittajayhdistyksen Osoitepalvelu 
-nimiselle toiminimelle osoitteiden selvittämistä varten. Kaikkiaan 11 061 tieduste-
lusta saatiin osoitteet selvitetyiksi 3 040 tapauksessa. 

Myös muita perinnän tehostamiskeinoja jatkettiin. Kaupunginhallituksen asia-
miestoimistolle toimitettiin 577 (822) maksuvelvollista koskevaa konkurssipyyntöä 
edelleen hoidettaviksi. Toimenpiteet näiden toimeksiantojen perusteella tuottivat 
kertomusvuonna yhteensä 18 663 916 (25 301 603) mk, johon sisältyvät myös ne 
tapaukset, joissa asiamiestoimisto yhtyi valtiovarainministeriön perimistoimiston 
vireille panemiin konkursseihin. 

Kaupungin kunnallisverojen uudelleen perinnästä oli v:n 1960 loppuun mennessä 
ehtinyt kertyä 4 254 405 mk. V:n 1961 päättyessä tilasto osoitti vastaavasti 
33 080 019 mk. Kertomusvuoden päättyessä oli uudelleenperinnän kautta kertynyt 
näitä kunnallisveroja seuraavasti: 

Vuosi mk Vuosi mk 

Sakko- ja korvausasioita saapui keskusosastolle 53 015, joista 38 129 toimitettiin 
edelleen rikostuomioiden täytäntöönpano-osastolle sekä 14 886 esikaupunki- ja 
palkanulosmittausosastolle. Edellinen tilitti keskusosastolle sakkoja ja korvauksia 
yhteensä 18 596 erässä 120 587 097 mk ja jälkimmäinen 10 029 erässä 57 866 350 mk, 
yhteensä 28 625 erässä 178 453 447 mk. 

Vapausrangaistuksen täytäntöönpanoasioita saapui keskusosastolle yhteensä 
1 317, joista 1 034 toimitettiin edelleen rikostuomioiden täytäntöönpano-osastolle 
sekä 283 esikaupunki- ja palkanulosmittausosastolle. 

Tiedoksi annettavia haasteita saapui keskusosastolle vuoden aikana 7 196 ja 
tiedoksiannettavia asiakirjoja 4 609, jotka kaikki on toimitettu edelleen esikaupunki-
ja palkanulosmittausosastolle. 

Viraston kirjaamon kautta lähteneet postilähetykset jakaantuivat eri osastojen 
kesken seuraavasti: yksityisoikeudellisten saatavain osasto 527, verosaatavain osasto 
995, rikostuomioiden täytäntöönpano-osasto 2 730, esikaupunki- ja palkanulosm.it-
tausosasto 3 289, keskusosasto 84 988 sekä ulosottoapulaisten maksukehotuksia 
153 599, yhteensä 246 128. 

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 8 528 asiaa eli 68.8 % virastoon saapuneista 

1954 
1955 
1956 

15 184 553 1957 
27 721 010 1958 
22 507 426 1959 

6 684 813 
4 885 354 

263 970 

Yhteensä 77 247 126 
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yksityisoikeudellisten asiain määrästä. Lähes puolet kaikista tilityksistä koski ulos-
ottoasioita, joissa täytäntöönpano edellyttää jatkuvia ja toistuvia perimistoimen-
piteitä. Osaston toimesta suoritettiin kertomusvuonna 402 häätöä ja pakkohuuto-
kauppoja pidettiin 152. 

V e r o s a a t a v a i n o s a s t o n toimesta perittiin kertomusvuonna julkis-
oikeudellisia saamisia seuraavasti: 

Maksueriä mk 
Helsingin kaupungin antamista 

tehtävistä 15 389 ( 24 862) 175 613 098 ( 274 593 822) 
Valtion antamista tehtävistä 30 048 ( 33 536) 1 159 146 821 (1 048 526 758) 
Helsingissä toimivien seurakuntien 

antamista tehtävistä 7 572 ( 13 641) 29 288 790 ( 48 193 925) 
Helsingissä maksuunpantuja seka-

laisia veroja ja maksuja 9 133 ( 8 847) 34 420 262 ( 42 447 833) 
Muilta paikkakunnilta tulleita teh-

täviä 24 009 ( 30 378) 128 327 611 ( 140 497 835) 
Yhteensä 86 151 (111 264) 1 526 796 582 (1 554 260 173) 

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 seuraavasti: Uudenmaan lääninhalli-
tukselta 33 624 ja muilta lääninhallituksilta 4 505 yhteensä 38 129. 

Sakkoja ja korvauksia perittiin: Uudenmaan lääninhallitukselta saapuneita 
16 940 erää, yhteensä 107 608 022 mk ja muilta lääninhallituksilta saapuneita 
1 656 erää, yhteensä 12 979 075 mk eli kaikkiaan 18 596 erää ja 120 587 097 mk. 

Näihin lukuihin sisältyi myös korvauksien osamaksuja, etukäteen suoritettuja ja 
Poliisisanomien tiedotusten perusteella perittyjä sakkoja ja korvauksia. 

Sakkoluettelonotteita lähetettiin vankiloihin täytäntöönpantaviksi 1 225. Tuo-
mittuja passitettiin vankilaan sakko jaan sovittamaan 592. 

Varattomuuden, osoitteen tuntemattomuuden tai muiden syiden perusteella 
palautettiin kertomusvuonna sakkoluettelonotteita Uudenmaan lääninhallitukselle 
13 340 ja muille lääninhallituksille 2 350, yhteensä 15 690. 

Rangaistusluettelonotteita saapui osastolle 1 034 ja tuomittuja saatettiin va-
pausrangaistustaan kärsimään 487. Lääninhallitukselle palautettiin tuntemattoman 
osoitteen tai muiden syiden perusteella 452 asiaa ja täytäntöönpanematta jäi vuoden 
päättyessä 115. 

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 3 872, mikä oli 31.2 % virastoon saapu-
neista ko. toimeksiannoista. Huutokauppoja pidettiin kertomusvuonna osaston toi-
mesta 43 ja häätöjä toimitettiin 112. 
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Veroja perittiin seuraavasti: 
Maksueriä mk 

Helsingin kaupungin antamista 
tehtävistä 7 089 ( 11 685) 58 537 699 ( 91 531 274) 

Valtion antamista tehtävistä 11 773 ( 13 201) 246 414 633 ( 230 254 476) 
Seurakuntien antamista tehtävistä 5 368 ( 10 086) 20 497 164 ( 36 084 862) 
Helsingin kaupungissa maksuun-

pantuja erilaisia veroja ja mak-
suja 5 532 ( 4 747) 19 953 806 ( 20 139 270) 

Muilta paikkakunnilta tulleista 
tehtävistä 6 757 ( 6 996) 37 892 605 ( 34 868 869) 

Yhteensä 36 519 ( 46 715) 383 295 907 ( 412 878 751) 

Lisäksi osastossa 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 
19 434 erää. 

Osasto sai uusia sakko- ja korvausasioita Uudenmaan lääninhallitukselta 13 461 
ja muilta lääninhallituksilta 1 425, yhteensä 14 886 kpl. 

Sakkoja ja korvauksia perittiin Uudenmaan lääninhallitukselta saapuneita 9 253 
erää 51 937 266 mk, muilta lääninhallituksilta saapuneita 776 erää 5 929 084 mk, 
yhteensä 10 029 erää ja 57 866 350 mk. 

Näihin lukuihin sisältyi myös korvauksien osamaksuja sekä etukäteen suoritettu-
ja ja Poliisisanomien kuulutusten perusteella perittyjä sakkoja ja korvauksia. 

Sakkoluettelonotteita lähetettiin vankiloihin täytäntöönpantaviksi 237. Tuo-
mittuja passitettiin vankilaan sakkojaan sovittamaan 87 (55). 

Varattomuuden, tuntemattoman osoitteen tai muiden syiden perusteella palau-
tettiin Uudenmaan lääninhallitukselle 4 404 ja muille lääninhallituksille 476, yhteen-
sä 4 880 asiaa. 

Rangaistusluettelonotteita saapui osastolle 283 ja niistä pantiin täytäntöön 300. 
Toimitettavia haasteita saapui osastolle 7 196 ja tiedoksiannettavia asiakirjoja saa-
pui 6 116. 

Lopuksi mainittakoon, että viraston kertomusvuonna suorittaman perinnän ko-
konaistulos oli 2 566 815 909 (2 539 807 308) mk. 
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