
16 · Ulosottovirasto 

Henkilökunta. Avoinna oleviin virkoihin valittiin kertomusvuoden aikana seuraa-
vat henkilöt: verosaatavain osastoon 9. pl:n tp. ulosottoapulaisen virkaan Arvo 
Suvesalmi 1.11. lukien toistaiseksi; esikaupunki- ja palkanulosmittausosastoon 16. 
pl:n tp. ulosottoapulaisen virkaan Olli Nappari 1.1.1965 lukien; keskusosastoon 
11. pl:n ulosottoapulaisen virkaan Gunvor Thors 1.4. lukien, kahteen 10. pl:n 
toimistoapulaisen virkaan Terttu Anttila 1.5. ja Laina Salmela 1.12. lukien, 8. pl:n 
toimistoapulaisen virkaan Sirpa Mellin 1.6. lukien, kahteen 7 pl:n tp. toimisto-
apulaisen virkaan Eine Tikka 1.11. ja Anja Säde 1.1.1965 lukien ja 9. pl:n vahti-
mestarin virkaan Bengt Hammarström 1.2. alkaen. 

Vuoden aikana siirtyi eläkkeelle avustava kaup.vouti Gunnar Hertz 31.12. vero-
saatavain osastosta sekä erosivat esikaupunki- ja palkanulosmittausosastosta ulos-
ottoapul. Matti Kekki 20.8. ja keskusosastosta toim.apul. Kirsti Paasonen 30.9. 

Henkilökunnan lukumäärä, palvelussuhde ja jakautuminen eri osastoihin kerto-
musvuoden päättyessä ilmenee seuraavasta yhdistelmästä: 

Vakinaisia Tilapäisiä 
viranhaltijoita viranhaltijoita Toimihenkilöitä Yhteensä 

— 2 — — 2 
I osasto 10 1 1 12 
II » 41 (3 virkaa 5 2 48 

avoinna) 
III » 15 2 1 18 
IV » 32 14 3 49 
Keskusosasto 41 10 (2 virkaa) 12 63 

avoinna) 
Kaikkiaan 141 32 19 192 (5 virkaa 

avoinna) 

Viraston toiminta. K e s k u s o s a s t o . Yhteistyössä muiden osastojen kanssa 
saatiin suoritetuksi loppuun yli 4 v kestänyt viraston lomakekannan uusimis- ja 
yhdenmukaistamistyö. Kertomusvuonna saatiin myös valmiiksi varojen perinnässä 
käytettävä maksukehotus-ja siihen yhdistetty tilillepanokortti, jota voitiin käyttää 
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ilman kirjekuorta. Postisiirtoteitse tapahtuvien suoritusten lukumäärä lisääntyikin 
n. 50 % edelliseen vuoteen verrattuna. 

Keskusosastoon saapui vuoden aikana yht. 15 420 (ed. v. 13 922) asiaa, joissa 
pyydettiin velkatuomion, päätöksen, maksamismääräyksen ja aviopuolisolle tai 
lapselle suoritettavaa elatusapua koskevan sopimuksen täytäntöönpanoa sekä vä-
hittäismaksukaupasta annetun tai muun lain nojalla virka-apua yksityisoikeudelli-
sessa asiassa. Nämä täytäntöönpano- ja virka-apu asiat jaettiin yksityisoikeudellis-
ten saatavain osastolle sekä esikaupunki- ja palkanulosmittausosastolle siten, että 
em. osaston osalle tuli 10 569 (9 669) asiaa eli 68.5 (69.5) % ja vm. osaston osalle 
4 850 (4 253) asiaa eli 31.5 (30.5) % koko määrästä. Nämä osastot tilittivät keskus-
osastolle 35 310 (32 863) erässä yht. 6 276 881 (4 898 597) mk. Keskusosasto tilitti 
yksityisoikeudellisissa asioissa hakijoille yht. 5 247 128 (4 517 815) mk. 

Veroja, maksuja ja muita julkisoikeudellisia saamisia, joiden ulosmittaus sai ta-
pahtua ilman tuomiota tai päätöstä, saapui keskusosastolle seuraavasti: 

Helsingin verovirastolta: kpl 
Verotuslain mukaisia veroja ja niiden ennakkoja 28 033 

Eri toimeksiantajilta: 
Helsingissä maksuunpantuja erilaisia muita veroja ja maksuja 41 242 

Muilta paikkakunnilta: 
Julkisoikeudellisia saamisia, sakkoja ja korvauksia lukuun ottamatta ... 31 821 

Yhteensä 101 096 

Viraston perittäväksi jätettiin siis yht. 101 096 (102 583) julkisoikeudellista saa-
mista, sakkoja ja valtiolle tuomittuja korvauksia lukuun ottamatta, yhteiseltä 
määrältään 38 164 433 (39 639 982) mk. 

Verosaatavain osaston sekä esikaupunki- ja palkanulosmittausosaston toimesta 
perittiin ja tilitettiin keskusosastolle, minkä lisäksi maksuvelvolliset maksoivat 
viraston kassaan tai lähettivät postisiirron välityksellä julkisoikeudellisten saamis-
ten suorituksia seuraavasti: 

Maksueriä mk 
Helsingin kaupungille 8 940 vastaten 1 334 434 
Valtiolle 38 894 » 18 142 699 
Helsingin seurakunnille 1 458 » 71 972 
Helsingissä maksuunpantuja erilaisia muita julkis-

oikeudellisia saamisia 19 181 » 1 585 730 
Muiden paikkakuntien toimeksiantajille 21 913 » 1 904 875 

Yhteensä 90 386 vastaten 23 039 710 

Näistä 90 386 erästä perivät ulosottoapulaiset suoraan maksuvelvollisilta 30 644 
erää sekä ulosmittasivat palkasta tai eläkkeestä 14 640 erää ja Uudenmaan läänin-
konttorin suorittamista valtionverojen palautuksista 21 113 erää. Viraston toimis-

125 



16. Ulosottovirasto 

toon maksettiin 6 183 erää ja postin välityksellä saapui 17 806 erää. Kaikista mak-
suista oli kokonaissuorituksia 62 817 ja osasuorituksia 27 569. 

Helsingin kaupungin kunnallisverojen perintä osoittaa, että kertomusvuoden 
tulos edelliseen vuoteen verrattuna laski lukumääräisesti 6 053 kpl ja rahassa 
581 709 mk. 

Valtion kantamien Helsingissä maksuunpantujen verojen pakkoperintä ulosotto-
viraston toimesta osoitti nousua veroerien osalta 841 kpl ja rahassa 2 832 991 mk. 

Helsingissä maksuunpantuja kirkollisveroja perittiin 4 744 erää vähemmän vas-
taten rahassa 184 930 mk vähemmän kuin edellisenä vuonna. 

Helsingin kaupungissa maksuunpantuja veroja perittiin kertomusvuonna yht. 
49 292 (59 248) erässä veronlisäyksineen 20 649 109 (17 482 752) mk eli 9 956 (17 991) 
erää vähemmän, mikä vastasi 16.8 %:a pienempää, mutta rahassa 3 166 357 mk 
eli 18 %:a suurempaa määrää kuin edellisenä vuonna. 

Ulosottovirastoon saapuneita muita julkisoikeudellisia saamisia kuin sakkoja ja 
valtiolle tuomittuja korvauksia käsittävien toimeksiantojen lukumäärä laski kerto-
musvuonna 12 327 kpl eli 12 %, mutta markkamäärä nousi 2 826 377 mk. 

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

Perimiskortteja 
kpl mk 

Valtionverojen jäämäluettelonotteita 17 331 vastaten 12 143 275 
Helsingin kaupungin perimiskortteja 7 414 » 1 900 466 
Seurakuntien perimiskortteja 911 » 39 885 
Sekalaisia veroja ja maksuja 14 346 » 6 075 954 
Maaseudulta saapuneita toimeksiantoja 13 861 » 3 182 686 
Toisille paikkakunnille lähetettiin perittäviksi 8 896 » 3 116 166 

Yhteensä 62 759 vastaten 26 458 432 

Keskusosastossa vastaanotettiin siis kertomusvuonna verojen ja maksujen tili-
tyksiä 90 386 erässä 23 039 710 mk sekä palautettiin tai siirrettiin muualle perittä-
väksi 62 756 erässä 26 458 432 mk eli käsiteltiin yhteensä 153 142 (162 356) erässä 
49 498 142 (39 058 484) mk. 

Estetodistuksin palautetut perimiskortit jakautuivat lukumääräisesti eri estelajien 
mukaan seuraavasti: varattomuus 37.7 %, tuntematon osoite27. l %, sekalaiset muut 
esteet 5.1 %, siirretty muualle perittäviksi 14. l % ja peruutettu 16 %. 

Kaupungin myöntämiä kehotuspalkkioita maksettiin vuoden aikana ulosotto-
viraston ulosottoapulaisine kaikkiaan 34 593 (12 197) mk sekä muiden paikkakuntien 
ulosottoviranomaisille 2 633 (963) mk. 

Kertomusvuoden alussa jaettiin uudelleen perittäviksi kaikki ne v:n 1958 peri-
miskortit, joita koskevien maksuvelvollisten osoitteet olivat tiedossa. Tätä varten 
kortit oli toimitettu poliisilaitoksen osoitetoimistoon osoitteiden tarkistamista var-
ten. Tuntemattoman osoitteen takia palautetut perimiskortit toimitettiin Suomen 
Henkikir j oittaj ayhdistyksen ylläpitämälle Osoitepalvelu-nimiselle toiminimelle 
osoitteiden selvittämistä varten. Osoitteet saatiin selvitetyksi 1 462 (2 441) tapauk-
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sessa. Myös muita kunnallisverojen perinnän tehostamiskeinoja jatkettiin edelleen. 
Kaupunginhallituksen asiamiestoimistolle toimitettiin 548 (710) maksuvelvollista 
koskevat konkurssiesitykset edelleen hoidettaviksi. Toimenpiteet näiden toimeksi-
antojen perusteella tuottivat vuoden aikana yht. 182 305 (165 618) mk, mihin sisäl-
tyivät myös ne tapaukset, joissa asiamiestoimisto yhtyi valtiovarainministeriön 
perimistoimiston vireille panemiin konkursseihin. 

Kertomusvuoden loppuun mennessä oli uudelleenperinnän kautta kertynyt kun-
nallisveroja seuraavasti: 

Vuosi mk Vuosi mk 

Perintätulos kertomusvuoden päättyessä markkamääräisesti oli 74.8 (69.8) % 
koko ulosottoon jätetystä määrästä, mikä oli pidettävä hyvin tyydyttävänä. 

Sakko- ja valtion korvausasioita saapui keskusosastolle 37 710, joista 29 002 toi-
mitettiin edelleen rikostuomioiden täytäntöönpano-osastolle sekä 8 708 esikaupunki-
ja palkanulosmittausosastolle. Edellinen tilitti keskusosastolle sakkoja ja korvauk-
sia yht. 14 348 erässä 835 585 mk ja jälkimmäinen 5 389 erässä 342 229 mk, joten 
sakkoja ja korvauksia kertyi vuoden aikana yht. 19 737 erässä 1 177 814 mk. 

Vapausrangaistuksen täytäntöönpanoasioita saapui keskusosastolle 1 411, joista 
1 019 toimitettiin edelleen rikostuomioiden täytäntöönpano-osastolle sekä 392 esi-
kaupunki- ja palkanulosmittausosastolle. 

Tiedoksiannettavia haasteita saapui keskusosastolle 8 486 ja tiedoksiannettavia 
asiakirjoja 3 685, jotka kaikki toimitettiin edelleen esikaupunki- ja palkanulosmit-
tausosastolle. 

Viraston kirjaamon kautta lähteneet postilähetykset jakaantuivat eri osastojen 
kesken seuraavasti: yksityisoikeudellisten saatavain osasto 773, verosaatavain osasto 
990, rikostuomioiden täytäntöönpano-osasto 3 780, esikaupunki- ja palkanulosmit-
tausosasto 3 671, keskusosasto 59 231 sekä ulosottoapulaisten lähetykset 141 206, 
yht. 209 651. 

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 täytäntöön pantavaksi kaikkiaan 10 569 asiaa eli 68. 5 % virastoon saa-
puneista yksityisoikeudellisten asiain määrästä. Lähes 2/3 kaikista tilityksistä koski 
ulosottoasioita, joiden täytäntöönpano edellyttää jatkuvia ja toistuvia perimistoi-
menpiteitä. Osaston toimesta suoritettiin vuoden aikana 498 häätöä ja toimitettiin 
182 pakkohuutokauppaa. 

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

1954 
1955 
1956 

152 064 1957 
290 901 1958 
359 591 1959 

421 604 
459 738 
67 866 

Yhteensä 1 751 764 
(1 284 918) 
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Maksueriä mk 
Helsingin kaupungin antamia tehtäviä 6 035 1 000 825 
Valtion antamia tehtäviä 28 153 14 993 986 
Helsingissä toimivien seurakuntien antamia tehtäviä 1 089 54 767 
Helsingissä maksuunpantuja sekalaisia veroja ja maksuja.. . 12 546 1 176 890 
Muilta paikkakunnilta tulleita tehtäviä 17 158 1 461 317 

Yhteensä 64 981 18 687 785 

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 kerto-
musvuonna uusia sakkoja ja valtion korvausasioita seuraavasti: Uudenmaan läänin-
hallitukselta 24 324 ja muilta lääninhallituksilta 4 678 eli yht. 29 002. 

Sakkoja ja korvauksia perittiin: Uudenmaan lääninhallitukselta saapuneita 12 338 
erää, yht. 725 576 mk ja muilta lääninhallituksilta saapuneita 2 010 erää, yht. 
110 009 mk eli kaikkiaan 14 348 erää ja 835 585 mk. Näihin lukuihin sisältyi myös 
osamaksuja sekä etukäteen suoritettuja ja poliisisanomien kuulutusten perusteella 
perittyjä sakkoja ja korvauksia. 

Sakkoluettelonotteita lähetettiin vankiloihin pantaviksi täytäntöön 3 011 ja 176 
tuomittua passitettiin vankilaan sakkojaan sovittamaan. 

Varattomuuden, tuntemattoman osoitteen tai muiden syiden perusteella palau-
tettiin kertomusvuonna sakkoluettelonotteita Uudenmaan lääninhallitukselle 12 201 
ja muille lääninhallituksille 2 237 eli yht. 14 438. 

Rangaistusluettelonotteita saapui osastolle 1 019 ja tuomittuja toimitettiin kärsi-
mään vapausrangaistustaan 456. Lääninhallitukselle palautettiin tuntemattoman 
osoitteen tai muiden syiden perusteella 487 asiaa ja vuoden päättyessä oli täytän-
töönpanematta 176 asiaa. 

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 4 850 eli 31.5 % näistä toimeksiannoista. 
Osaston toimesta pidettiin 66 huutokauppaa ja toimitettiin 151 häätöä. 

Veroja ym. perittiin seuraavasti: 

Maksueriä mk 
Helsingin kaupungin antamia tehtäviä 2 905 333 608 
Valtion antamia tehtäviä 10 741 3 148 713 
Seurakuntien antamia tehtäviä 369 17 205 
Helsingin kaupungissa maksuunpantuja erilaisia veroja ja 

maksuja 6 635 408 841 
Muilta paikkakunnilta tulleita tehtäviä 4 755 443 557 

Yhteensä 25 405 4 351 924 

Lisäksi hoidettiin osastossa 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 
14 640 erää. 

Osasto sai uusia sakko- ja korvausasioita: Uudenmaan lääninhallitukselta 7 385 
ja muilta lääninhallituksilta 1 323, yht. 8 708. Sakkoja ja korvauksia perittiin: 
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Uudenmaan lääninhallitukselta saapuneita 4 574 erässä 284 561 mk ja muilta lää-
ninhallituksilta saapuneita 815 erässä 57 668 mk, yht. 5 389 erässä 342 229 mk. 
Näihin lukuihin sisältyi myös osamaksuja sekä etukäteen suoritettuja ja Poliisi-
sanomien kuulutusten nojalla perittyjä sakkoja ja korvauksia. 

Sakkoluettelonotteita lähetettiin vankiloihin pantaviksi täytäntöön 242. Tuo-
mittuja toimitettiin vankilaan sovittamaan sakkojaan 14. 

Varattomuuden, tuntemattoman osoitteen tai muiden syiden perusteella palau-
tettiin Uudenmaan lääninhallitukselle 2 996 asiaa ja muille lääninhallituksille 525 
asiaa eli yht. 3 521 asiaa. 

Rangaistusluettelonotteita saapui osastolle 392 ja niistä pantiin täytäntöön 238. 
Toimitettavia haasteita saapui 8 486 ja tiedoksiannettavia asiakirjoja 3 685. 

Viraston suorittaman perinnän kokonaistulos kertomusvuonna oli 30 503 971 
(26 837 367) mk, joten lisäys edelliseen vuoteen verrattuna oli 3 666 604 mk. Perin-
nän kokonaistulos jakaantui eri osastojen kesken seuraavasti: yksityisoikeudellisten 
saatavain osasto 4 393 397 mk, verosaatavain osasto 18 687 785 mk, rikostuomioiden 
täytäntöönpano-osasto 842 202 mk sekä esikaupunki- ja palkanulosmittausosasto 
6 580 587 mk. 

Menot. Ulosottoviraston menot kaikkiaan kertomusvuonna olivat tilinpäätöksen 
mukaan 2 271 396 mk. 
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