
16. Ulosottovirasto 

Henkilökunta. Viraston henkilökunnan ko-
koonpanossa tapahtuivat v. 1965 mm. seu-
raavat muutokset: 

Verosaatavain osaston avustavalle kau-
punginvoudille, varat. Gunnar Hertzille 
myönnettiin ero 31.12.1964 lukien, mutta 
hän hoiti virkaa edelleen seuraavan helmi-
kuun loppuun, jolloin virkaan valittiin yksi-
tyisoikeudellisten saatavain osaston avustava 
kaupunginvouti, lainop.kand. Erkki Virka-
mäki 1.3. lukien. Tämän vapautunutta vir-
kaa määrättiin hoitamaan oikeustiet.kand. 
Erkki Reimavuo, mihin hänet valittiin vaki-
naiseksi 1.6. lukien, 16. pl:n ulosottoapulaisen 
virkaa hoiti Risto Sipilä 1.3. lukien, kunnes 
hänet 25.11. valittiin vakinaiseksi seuraavan 
vuoden alusta lähtien. 

Toinen kaupunginvouti Äke Pricklen siir-
tyi eläkkeelle 1.1.1966 lukien j a tähän virkaan 
valittiin 21.12. saman osaston avustava kau-
punginvouti, varat. Olavi Heikintalo seuraa-
van vuoden alusta. 

Verosaatavain osaston 10. pl:n ulosotto-
apulaisen virkoihin valittiin Arvo Suvesalmi 
16.3. lukien, 18.4. kuolleen Vilho Laamasen 
tilalle Karl Siren 1.7. lukien sekä ikänsä pe-
rusteella 20.4. eronneen Erik Pihlströmin 
tilalle Joel Lahti 1.5. lukien. Saman osaston 
tp. ulosottoapulaisen virkaan valittiin Olli 
Nappari 1.6. lukien. 

Verosaatavain osaston 14. pl:n ulosotto-
apulainen Ville Pusa jäi eläkkeelle 31.8. lu-
kien ja avoimeen virkaan valittiin 11. pl:n 
ulosottoapulainen Nestor Björklund 1.9. lu-
kien. Tämän virkaan valittiin 10. pl:n ulos-

ottoapulainen Hugo Lindfors 1.11. lukien ye 
näin avoimeksi tulleeseen virkaan 21.12. 
10. pl:n tp. ulosottoapulainen Olli Nappari 
seuraavan vuoden alusta. 

Rikostuomioiden täytäntöönpano-osaston 
16. pl:n ulosottoapulainen Hjalmar Andberg; 
siirtyi eläkkeelle 31.12. ja hänen tilalleen 
21.12. valittiin Kaarlo Lanki seuraavan vuo-
den alusta lukien. Täten avoimeksi tullutta 
16. pl:n ulosottoapulaisen virkaa hoitamaan 
määrättiin 30.12. pol.konst. Martti Kettunen. 

Kun esikaupunki- ja palkanulosmittaus-
osastoon oli 10.2. päätet ty perustaa yksi uusi 
18. pl:n avustavan kaupunginvoudin virka 
määrättiin virkaa hoitamaan 1.4. lukien oi-
keustiet, kand. Heikki Merenheimo, joka va-
littiin vakinaiseksi 1.6. lukien. 

Saman osaston 14. pl:n tp. ulosottoapulai-
nen Holger Kvarnberg erosi 1.10. lukien. Vir-
kaa määrättiin hoitamaan Pentti Pajunen 
1.10. lukien ja hänet nimitettiin 21.12. vaki-
naiseksi seuraavan vuoden alusta lähtien. 

16. pl:n tp. ulosottoapulaisen virkaan Olli 
Näppärin tilalle määrättiin oikeustiet.yliopp. 
Matti Kekki 2.6. lukien kauintaan vuoden 
loppuun. 

Esikaupunki- ja palkanulosmittausosaston 
8. pl:n toimistoapulainen Kerstin Packalen 
siirtyi eläkkeelle 21.5. ja virkaan valittiin 7. 
pl:n tp. toimistoapulainen Vieno Bergholm 
1.6. lukien. Tämän tilalle valittiin Anja Kivi-
lehto 1.6. lukien. 

Keskusosaston 7. pl:n tp. toimistoapulai-
nen Rakel Toivanen erosi virastaan 31.12. 
eläkeiän saavutettuaan. 
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Viraston henkilökunnan lukumäärä, palve-
lussuhde ja jakautuminen eri osastoille ilme-
nee seuraavasta yhdistelmästä: 

31. 12. 1965. 
Vakinaisia Tilapäisiä 

viran- viran- Toimi-
haltijoita haltijoita henkilöitä Yhteensä 

— 2 — — 2 
I osasto 10 1 1 12 
I I » 39 x) 5 2 46 
I I I » 15 2 1 18 
IV » 33 14 4 51 
Keskus-
osasto ... 41 10 12 63 

140 32 20 !) 192 

Viraston talous. Kertomusvuoden talous-
arviossa oli ulosottoviraston käyttöön myön-
net ty yhteensä 2 615 802 mk. Vuoden varrella 
myönnettiin palkankorotuksista johtuneita 
menoja varten 71 569 mk, joten käytettävissä 
oli kaikkiaan 2 687 371 mk. Tästä määrästä 
käytettiin 2 457 198 mk ja käyt tämät tä jäi 
näin ollen 230 173 mk. 

Viraston toiminta. K e s k u s o s a s t o o n 
saapui postitse tai jätettiin toimistoon yh-
teensä 15 205 (15 420) asiaa (v:n 1964 luvut 
sulkeissa), joissa pyydettiin velkatuomion, 
päätöksen, maksamismääräyksen, aviopuoli-
solle tai lapselle suoritettavaa elatusapua 
koskevan sopimuksen täytäntöönpanoa taik-
ka vähittäismaksukaupasta annetun lain no-
jalla yksityisoikeudellisessa asiassa virka-
apua. Nämä täytäntöönpano- ja virka-apu-
asiat jaettiin yksityisoikeudellisten saatavain 
osastolle sekä esikaupunki- ja palkanulosmit-
tausosastolle siten, et tä ensiksi mainitun osal-
le tuli 10 115 asiaa eli 66.5 % koko määrästä 
ja viimeksi mainitun osalle 5 086 eli 33.5 % . 
Nämä osastot tilittivät keskusosastolle 34 883 
(35 310) erässä yhteensä 6 349 945 (6 276 881) 
mk. Keskusosasto tilitti kertomusvuonna yk-
sityisoikeudellisissa asioissa hakijoille yh-
teensä 5 317 704 (5 247 128) mk. 

Näistä 2 virkaa avoinna. 

Veroja, maksuja ja muita julkisoikeudelli-
sia saamisia, joiden ulosmittaus tapahtu i il-
man tuomiota tai päätöstä, saapui kertomus-
vuonna keskusosastolle seuraavasti: 

Helsingin verovirastolta: kp\ 

Verotuslain mukaisia veroja ja 
niiden ennakkoja 37 669 

Eri toimeksiantaji l ta: 
Helsingissä maksuunpantu ja eri-

laisia mui ta veroja ja maksu ja 45 171 
Muilta paikkakunnil ta: 

Julkisoikeudellisia saamisia, sak-
koja ja korvauksia lukuun otta-
ma t t a 29 073 

Yhteensä 111913 

Viraston perit täväksi j ä te t ty jen julkisoi-
keudellisten saamisten yhteismäärä, sakkoja 
ja valtiolle tuomi t tu ja korvauksia lukuun 
ot tamat ta , oli kertomusvuonna 52 015 398 
(38 164 433) mk. 

Verosaatavain osaston sekä esikaupunki- ja 
palkanulosmittausosaston toimesta perittiin 
ja tilitettiin keskusosastolle, minkä lisäksi 
maksuvelvolliset maksoivat viraston kassaan 
tai lähett ivät postisiirron välityksellä julkis-
oikeudellisten saamisten suorituksia seuraa-
vasti: 

Maksueriä mk 
Helsingin kau-

pungille 3 445 vastaten 566 661 
Valtiolle 40 007 » 17 008 891 
Helsingin seura-

kunnille 27 » 13 046 
Helsingissä mak-

suunpantuj a 
erilaisia mui ta 
julkisoikeudel-
lisiasaamisia 20 597 » 1 959 214 

Muiden paikka-
kuntien toi-
meksiantajille 17 940 » 2 038 607 

Yhteensä 82 016 vastaten 21 586 419 
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Näistä 82 016 erästä ulosottoapulaiset pe-
rivät suoraan maksuvelvollisilta 26 207 erää 
sekä ulosmittasivat palkasta tai eläkkeestä 
13 217 erää ja Uudenmaan lääninkonttorin 
suorittamista valtionverojen palautuksista 
15 668 erää. Viraston toimistoon maksettiin 
5 452 erää ja postin välityksellä saapui 
21 473 erää. Kaikista maksuista oli kokonais-
suorituksia 57 295 ja osasuorituksia 24 722. 

Helsingin kaupungin kunnallisverojen pe-
rintä osoittaa, et tä kertomusvuoden tulos 
edelliseen vuoteen verrat tuna veroerien osalta 
lukumääräisesti laski 5 495 kpl ja rahassa 
767 773 mk. 

Valtion verojen osalta pakkoperintä kerto-
musvuonna osoitti nousua perit tyjen vero-
erien osalta 1 113 kpl, mu t t a rahassa laskua 
1 133 808 mk. 

Helsingin kaupungissa maksuunpantuja 
veroja perittiin kertomusvuonna yhteensä 
43 479 (49 292) erässä veronlisäyksineen 
17 588 598 (20 649 109) mk eli 5 813 (9 956) 
erää vähemmän ja rahassa 3 060 511 mk vä-
hemmän (3 166 357 mk enemmän) kuin edel-
lisenä vuonna. 

Ulosottovirastoon saapuneita muita julkis-
oikeudellisia saamisia kuin sakkoja ja val-
tiolle tuomit tuja korvauksia käsittävien toi-
meksiantojen lukumäärä nousi kertomus-
vuonna 10 602 kpl:lla ja markkamäärä 
8 533 261 mk. 

Varattomuuden, tuntemattoman osoitteen 
tai muiden syiden vuoksi palautettiin peri-
miskortteja seuraavasti: 

Perimiskort-
teja, kpl mk 

Valtion verojen 
jäämäluette-
lonotteita 17 118 vastaten 12 763 298 

Helsingin kau-
pungin peri-
miskortteja .. 2 799 

Seurakuntien pe-
rimiskortteja. 104 

Sekalaisia vero j a 
j a maksuj a ... 13 358 

Maaseudulta 
saapuneita 
toimeksianto-
ja 10 249 » 2 938 020 

Toisille paikka-
kunnille lähe-
tettiin perit-
täviksi 6 351 » 1 884 100 

Yhteensä 49 979 vastaten 24 988 366 

Keskusosastossa vastaanotett i in siis ker-
tomusvuonna verojen ja maksujen tilityksiä 
82 016 erässä 21 586 419 mk sekä palautet-
tiin tai siirrettiin muualle perittäviksi 49 979 
erässä 24 988 366 mk eli käsiteltiin yhteensä 
131 995 (153 142) erässä 46 574 785 
(49 498 142) mk. 

Estetodistuksin palautetut perimiskortit 
jakautuivat lukumääräisesti eri estelajien 
mukaan prosentuaalisesti seuraavasti: varat-
tomuus 34.4 % , tun tematon osoite 27.6 % , 
sekalaiset esteet 5.5 % , siirretty muualle pe-
rittäviksi 12.7 % ja peruutet tu 19.8 %. 

Kertomusvuonna jatkett i in edelleen kun-
nallisverojen perinnän tehostamistoimenpi-
teitä. Niinpä suoritettiin ulosottoapulaisine 
edelleen kaupungin v. 1960 tekemän päätök-
sen mukaisesti henkilökohtaisena palkkiona 
kolme sadalta perityistä kaupungin omien 
kunnallisverojen jäämäeristä ja veronlisäyk-
sistä. Kaupungin myöntämillä kehotuspalk-
kioilla oli ollut tarkoi te t tu vaikutus ja niitä 
maksettiin kertomusvuoden aikana ulos-
ottoapulaisine kaikkiaan 11 073 mk sekä mui-
den paikkakuntien ulosottoviranomaisille 
898 mk. 

Yhteistyö Suomen Henkikir joi t tajayhdis-
tyksen ylläpitämän Osoitepalvelu-nimisen 
toiminimen kanssa maksuvelvollisten osoit-
teiden selvittämistä varten ja tkui edelleen 
kertomusvuonna. 

Kaupunginhallituksen asiamiestoimistolle 
toimitettiin 145 (548) kunnallisverojen mak-
suvelvollista koskevaa konkurssiesitystä edel-

» 397 109 

» 8 977 

» 6 996 862 
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leen hoidettaviksi. Toimenpiteet näiden toi-
meksiantojen perusteella tuot t ivat kertomus-
vuonna yhteensä 71 779 (182 305) mk, johon 
sisältyvät myös ne tapaukset , joissa asiamies-
toimisto yhtyi valtiovarainministeriön peri-
mistoimiston vireille panemiin konkursseihin. 

Kaupungin kunnallisverojen uudelleen pe-
rinnästä oli v:n 1960 loppuun mennessä ehti-
nyt kertyä 4 254 405 mk. V:n 1961 päättyessä 
tilasto osoitti vastaavasti 330 800 mk, v:n 
1962 päättyessä 772 471 mk, v:n 1963 päät-
tyessä 1 284 918 mk sekä v:n 1964 loppuun 
mennessä 1 751 764 mk. Kertomusvuoden 
loppuun mennessä oli uudelleenperinnän 
kaut ta kertynyt näitä kunnallisveroja seu-
raavasti: 

Virastosta lähteneet postilähetykset ja-
kaantuivat eri osastojen kesken seuraavasti: 

Yksityisoikeudellisten saatavain 
osasto 719 

Verosaatavain osasto 759 
Rikostuomioiden täytäntöönpano-

osasto 3 702 
Esikaupunki- ja palkanulosmittaus-

osasto 4 261 
Keskusosasto 52 914 
Ulosottoapulaisten lähetyksiä 123 170 

Yhteensä 185 651 
(209 525) 

Vuosi mk Vuosi mk 

1954 152 064 1957 428 142 
1955 292 745 1958 572 893 
1956 366 537 1959 145 429 

Yhteensä 1 957 760 

Perintätulos kertomusvuoden päättyessä 
oli markkamääräisesti 74.4 % koko ulos-
ottoon jätetystä määrästä. 

Sakko- ja valtion korvausasioita saapui 
keskusosastolle 46 598, joista 35 052 toimitet-
tiin edelleen rikostuomioiden täytäntöön-
pano-osastolle sekä 11 546 esikaupunki- ja 
palkanulosmittausosastolle. Edellinen tilitti 
keskusosastolle sakkoja ja korvauksia yh-
teensä 14 928 erässä 748 913 mk ja jälkimmäi-
nen 5 622 erässä 369 677 mk, yhteensä 20 550 
erässä 1 118 590 mk. 

Vapausrangaistuksen täytäntöönpano-
asioita saapui keskusosastolle yhteensä 1 670, 
joista 1 107 toimitettiin edelleen rikostuo-
mioiden täytäntöönpano-osastolle sekä 563 
esikaupunki- ja palkanulosmittausosastolle. 

Tiedoksiannettavia haasteita saapui kes-
kusosastolle yhteensä 9 099 ja tiedoksiannet-
tavia asiakirjoja 3 929, jotka kaikki toimitet-
tiin edelleen esikaupunki- ja palkanulosmit-
tausosastolle. 

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 osas-
to sai täytäntöön pantavaksi kaikkiaan 
10 115 asiaa eli 66.5 % virastoon saapuneista 
yksityisoikeudellisten asiain määrästä. Osas-
ton toimesta suoritettiin vuoden aikana 438 
häätöä ja pakkohuutokauppoja toimitettiin 
167. 

V e r o s a a t a v a i n o s a s t o n toi-
mesta perittiin kertomusvuonna julkisoikeu-
dellisia saamisia seuraavasti: 

Maksueriä mk 
Helsingin kaupungin anta-

mista tehtävistä 2 339 424 995 
Valtion antamista tehtä-

vistä 28 638 13 768 736 
Helsingissä toimivien seu-

rakuntien antamista 
tehtävis tä 11 11721 

Helsingissä maksuunpan-
t u j a sekalaisia veroja ja 
maksu ja 13 041 1 475 544 

Muilta paikkakunnil ta tul-
leita tehtäviä 13 461 1 625 812 

Yhteensä 57 490 17 306 808 
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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 kertomusvuon-
na uusia sakkoja ja valtion korvausasioita 
seuraavasti: Uudenmaan lääninhallitukselta 
30 505 ja muilta lääninhallituksilta 4 547, 
yhteensä 35 052. 

Sakkoja ja korvauksia perittiin: 

Eriä mk 
Uudenmaan lääninhallituk-

selta saapuneita 12 676 638 354 
Muilta lääninhallituksilta 

saapuneita 2 252 110 559 

Yhteensä 14 928 748 913 

Näihin lukuihin sisältyi myös osamaksuja 
sekä etukäteen suoritettuja ja Poliisisano-
mien kuulutusten perusteella peri t tyjä sakko-
ja ja korvauksia. 

Sakkoluettelonotteita lähetettiin vankiloi-
hin täytäntöönpantaviksi 3 290. Tuomit tuja 
passitettiin vankilaan sakko jaan sovittamaan 
83. 

Varattomuuden, tuntemattoman osoitteen 
tai muiden syiden perusteella palautettiin 
kertomusvuonna sakkoluettelonotteita Uu-
denmaan lääninhallitukselle 12 595 ja muille 
lääninhallituksille 2 043, yhteensä 14 638. 

Rangaistusluettelonotteita saapui osastolle 
1 107 ja tuomit tuja saatettiin vapausrangais-
tustaan kärsimään 537. Lääninhallitukselle 
palautettiin tuntemattoman osoitteen tai 
muiden syiden perusteella 447 asiaa ja täy-
täntöönpanematta jäi vuoden päättyessä 299, 
yhteensä 2 390. 

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 yksityis-
oikeudellisia toimeksiantoja kaikkiaan 5 086, 
mikä oli 33.5 % virastoon saapuneista ko. 
toimeksiannoista. Huutokauppoja pidettiin 
kertomusvuonna osaston toimesta 65 ja hää-
tö j ä toimitettiin 169. 

Veroja perittiin seuraavasti: 

Maksueriä mk 
Helsingin kaupungin anta-

mia tehtäviä 1 106 141 665 
Valtion antamia tehtäviä .. 11 369 3 240 155 
Seurakuntien antamia teh-

täviä 16 1 325 
Helsingin kaupungissa 

maksuunpantuja erilai-
sia veroja ja maksuja ... 7 556 483 669 

Muilta paikkakunnilta tul-
leita tehtäviä 4 479 412 795 

Yhteensä 24 526 4 279 609 

Lisäksi osastossa hoidettiin verojen ja 
maksujen ulosmittausta palkasta ja eläkkees-
tä myös verosaatavain osaston osalta, milloin 
täy t tä suoritusta ei saatu yhdestä palkka- tai 
eläke-erästä. Palkanulosmittausryhmä peri 
veroja ja maksuja kaikkiaan 13 217 
erää. 

Osasto sai uusia sakko- ja korvausasioita 
Uudenmaan lääninhallitukselta 10 299 ja 
muilta lääninhallituksilta 1 247, yhteensä 
11 546 erää. 

Sakkoja ja korvauksia perittiin Uuden-
maan lääninhallitukselta saapuneita 4 761 
erässä 323 275 mk ja muilta lääninhallituk-
silta saapuneita 816 erässä 46 402 mk, yh-
teensä 5 622 erässä 369 677 mk. 

Näihin lukuihin sisältyi myös osamaksuja 
sekä etukäteen suoritettuja ja Poliisisano-
mien kuulutusten nojalla peri t tyjä sakkoja ja 
korvauksia. 

Sakkoluettelonotteita lähetettiin vankiloi-
hin täytäntöön pantaviksi 272. Tuomi t tu j a 
passitettiin vankilaan sakkojaan sovit tamaan 
176. 

Varattomuuden, tuntemat toman osoitteen 
tai muiden syiden perusteella palautett i in 
sakkoluettelonotteita Uudenmaan lääninhal-
litukselle 3 088 ja muille lääninhallituksille 
490, yhteensä 3 578 asiaa. 

Rangaistusluettelonotteita saapui osastolle 
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563 ja niistä pantiin täytäntöön 314. Toimi-
tet tavia haastei ta saapui osastolle 9 099 ja 
tiedoksiannettavia asiakirjoja 3 929. 

Lopuksi maini t takoon, e t tä viraston kerto-
musvuonna suor i t taman perinnän kokonais-
tulos oli 29 056 153 (30 503 971) mk eli siis 
1 447 817 mk vähemmän kuin edellisenä 
vuonna. 

Perinnän kokonaistulot jakaantuivat eri 
osastojen osalle seuraavasti: yksityisoikeu-
dellisten saatavain osasto 4 444 962 
(4 393 397) mk, verosaatavain osasto 
17 306 809 (18 687 785) mk, rikostuomioiden 
täytäntöönpano-osasto 749 952 (842 202) mk 
sekä esikaupunki- ja palkanulosmittausosasto 
6 554 430 (6 580 587) mk. 

act 


