
17· Ulosottovirasto 

Henkilökunta. Viraston henkilökunnassa 
tapahtuivat v. 1968 mm. seuraavat muu-
tokset: 

Yksityisoikeudellisten saatavain osaston 
16. pl:n ulosottoapul. Pertti Saarelaisen tul-
tua valituksi verosaatavain osaston 10. pl:n 
tp. virkaan 1.1.1969 lukien virkaan nimitet-
tiin yliopp. Risto Hämäläinen 1.1.1969 lukien. 

Verosaatavain osaston 10. pl:n ulosotto-
apul. Samuli Kekille myönnettiin ero 31.5. 
lukien. Virkaan nimitettiin esikaupunki- ja 
palkanulosmittausosaston 16. pl:n ulosottp-
apul. Bengt Wiksten 1.7. lukien. Osaston 
14. pl:n ulosottoapul. Aarne Erolahti siirtyi 
eläkkeelle 1.8. Täten avoimeksi tulleeseen 
virkaan nimitettiin saman osaston 10. pl:n 
ulosottoapul. Äke Nyström 1.1.1969 lukien. 
Osaston 10. pl:n tp. ulosottoapulaisen virkaan 
nimitettiin yksityisoikeudellisten saatavain 
osaston 16. pl:n ulosottoapul. Pertti Saarelai-
nen 1.1.1969 lukien. 

Rikostuomioiden täytäntöönpano-osaston 
16. pl:n ulosottoapul. Eino Tarvonen siirtyi 
eläkkeelle 31.5. Virkaan nimitettiin saman 
osaston 16. pl:n tp. ulosottoapul. Yrjö Harvio 
1.6. lukien. Harvion virkaan nimitettiin 
Harry Andberg 1.9. lukien. Osaston 16. pl:n 
ulosottoapul. Otto Saarenpää siirtyi eläkkeel-
le 22.9. Avoimeksi tulleeseen virkaan nimi-
tettiin saman osaston 16. pl:n tp. ulosotto-
apul. Oiva Lipponen 1.12. lukien. 

Esikaupunki- ja palkanulosmittausosaston 
12. pl:n ulosottoapul. Pekka Dickman siir-
tyi eläkkeelle 31.1. Virkaan nimitettiin saman 

osaston 12. pl:n tp. ulosottoapul. Pekka Sata-
ma 1.4. lukien ja tämän virkaan 15. pl:n tp. 
ulosottoapul. Pentti Pajunen 1.10. lukien. 
Pajusen virkaan nimitettiin yliopp. Roy 
Rantanen 1.1.1969 lukien. Samalla osastolla 
avoinna olleeseen ulosottoapulaisen 15. pl:n 
tp. virkaan nimitettiin Vilho Aalto 1.3. lu-
kien. Kaupunginhallitus päätti 27.1. oikeut-
taa ulosottoviraston palkkaamaan osastolle 
ajaksi 1.2.—31.12. yhden uuden tp. ulosotto-
apulaisen 12. pl:n mukaisin palkkaeduin ja 
tämän lisäksi ajaksi 1.7.—31.12. haastemie-
henä toimivan tilapäisen ulosottoapulaisen 
15. pl:n mukaisin palkkaeduin. Edelliseen 
virkaan nimitettiin saman osaston 16. pl:n 
ulosottoapul. Pertti Ranta 1.4. lukien. Ran-
nan virkaan nimitettiin merkon. Jorma Hei-
nonen 1.8. lukien. Jälkimmäiseen 15. pl:n tp. 
ulosottoapulaisen (haastemiehen) virkaan ni-
mitettiin Hans-Gunnar Winberg 1.8. lukien. 
Ulosottoapul. Bengt Wikstenin tultua vali-
tuksi toiseen virkaan nimitettiin avoimeksi 
tulleeseen 16. pl:n ulosottoapulaisen virkaan 
merkon. Thor-Eric Lindholm 1.8. lukien. 
Helsingin raastuvanoikeuden tuomittua 25.4. 
12. pl:n ulosottoapul. Viljo Seleksen rikoslain 
40 luvun 7 §:n 2 momentin nojalla virkamie-
henä tehdystä kavaltamisesta pantavaksi 
viralta täten avoimeksi tulleeseen virkaan 
nimitettiin saman osaston 12. pl:n tp. ulos-
ottoapul. Vilho Pajunen 1.10. alkaen. Ulos-
ottoapul. Martti Hirviniemi siirtyi eläkkeelle 
31.8. Avoimeksi tulleeseen 12. pl:n ulosotto-
apulaisen virkaan nimitettiin saman osaston 
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12. pl:n tp. ulosottoapul. Veikko Viitanen 
1.9. lukien. Viitasen virkaan nimitettiin sa-
man osaston 15. pl:n tp. ulosottoapul. Vilho 
Kestilä seuraavan vuoden alusta lukien. 
Ulosottoapul. Frans Järf siirtyi eläkkeelle 
31.8. Täten avoimeksi tulleeseen 15. pl:n 
ulosottoapulaisen virkaan nimitettiin Paul 
Östlund 1.9. lukien. Ulosottoapul. Nestor 
Björklund siirtyi eläkkeelle 31.12. Avoi-
meksi tulleeseen 14. pl:n ulosottoapulaisen 
virkaan nimitettiin ulosottoapul. Jarl Saa-
renvirta 1.1.1969 lukien. 

Keskusosastolla edellisen vuoden lopulla 
avoimeksi tulleeseen toimistoapulaisen 7. 
pl:n tp. virkaan nimitettiin ts. toim.apul. 
Raija Wecksten 1.1.1969 lukien. Osaston 
7. pl:n puhelunvälittäjä Lisi Arjos siirtyi 
eläkkeelle 31.7. Avoimeksi tulleeseen vir-
kaan nimitettiin 7. pl:n tp. toim.apul. Raija 
Wecksten 1.9. lukien. Toim.apul. Valma 
Harju kuoli 17.8. Täten avoimeksi tulleeseen 
10. pl:n toimistoapulaisen virkaan nimitet-
tiin 8. pl:n toim.apul. Birgit Sjöman 1.10. 
lukien ja Sjömanin virkaan ts. toim.apul. 
Pirkko Kylämies 1.12. lukien. Toim.apul. 
Jenny Kallio siirtyi eläkkeelle 7.9. Avoimeksi 
tulleeseen 8. pl:n toimistoapulaisen virkaan 
nimitettiin 8. pl:n toim.apul. Raija Ruoho-
mäki 1.10. lukien. Toim.apul. Eva Tukkinen 
siirtyi eläkkeelle 1.7. 

Viraston henkilökunnan lukumäärä, pal-
velussuhde ja jakautuminen eri osastoille 
ilmenevät seuraavasta yhdistelmästä: 

31.12. 1968 Vaki" Ti-
naisia päisiä Toimi- ^ 
viran- viran- henki- g 
halti- halti- löitä ^ 
joita joita 

- — 2 — — 2 
I osasto 10 1 2 13 
II » 35 4 4 43 
III » 15 2 1 18 
IV » 38 16 6 60 
Keskusosasto 41 i)10 19 70 

Yhteensä 141 33 32 206 

*) Joista 5 virkaa avoinna. 
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Henkilökunnan lukumäärä lisääntyi kerto" 
musvuoden aikana viidellä. 

Viraston talous. Kertomusvuoden talous-
arviossa oli ulosottoviraston käyttöön myön-
netty yhteensä 2 978 632 mk. Vuoden var-
rella myönnettiin palkankorotuksista ym. 
johtuneita menoja varten 247 543 mk, joten 
käytettävissä oh kaikkiaan 3 226 175 mk. 
Tästä määrästä käytettiin 3 205 389 mk ja 
käyttämättä jäi 20 786 mk. 

Huonetilat. Ulosottoviraston käytössä ol-
leiden huonetilojen pinta-ala oh 2 692.78 
(ed.v. 2 590.78) m2. Lisäyksenä edellisen 
vuoden tiloihin tulivat 48 m2 Jakomäessä 
Kankaretie 7a ja 54 m2 Kontulassa Kontulan-
kuja 1—3. 

Viraston toiminta. K e s k u s o s a s t o l l e 
saapui postitse tai jätettiin viraston toimis-
toon yhteensä 20 517 (ed.v. 19 638) asiaa, 
jossa pyydettiin velkatuomion, päätöksen, 
maksamismääräyksen, aviopuolisolle tai lap-
selle suoritettavaa elatusapua koskevan sopi-
muksen täytäntöönpanoa taikka osamaksu-
kaupasta annetun tai muun lain nojalla 
yksityisoikeudellisessa asiassa virka-apua. 
Nämä täytäntöönpano- ja virka-apuasiat 
jaettiin yksityisoikeudellisten saatavain osas-
tolle sekä esikaupunki- ja palkanulosmittaus-
osastolle siten, että ensiksi mainitun osalle 
tuli 13 054 asiaa eh 63.6 % koko määrästä 
ja viimeksi mainitun osaston osalle 7 462 
eh 36.4 %. Em. asioissa tihttivät sanotut 
osastot keskusosastolle 51 275 (36 713) erässä 
yhteensä 8 089 520 (8 020 511) mk. Keskus-
osasto tilitti kertomusvuonna yksityisoikeu-
dellisissa asioissa hakijoille yhteensä 7 850 475 
(7 526 829) mk. 

Veroja, maksuja ja muita julkisoikeudelli-
sia saamisia, joiden ulosmittaus tapahtui 
ilman tuomiota tai päätöstä, saapui kerto-
musvuonna keskusosastolle seuraavasti: 



Helsingin verovirastolta: 
Veroj a j a niiden ennakkoja 

Eri toimeksiantajilta: 
Helsingissä maksuunpantuja eri-

laisia muita veroja ja maksuja 
Muilta paikkakunnilta: 

Julkisoikeudellisia saamisia, sak-
koja ja korvauksia lukuun 
ottamatta 

Viraston perittäväksi jätettyjen julkis-
oikeudellisten saamisten yhteismäärä, sak-
koja ja valtiolle tuomittuja korvauksia lu-
kuun ottamatta, oli kertomusvuonna 
74 263 574 (71 671 802) mk. 

Verosaatavain osaston sekä esikaupunki-
ja palkanulosmittausosaston toimesta perit-
tiin ja tilitettiin keskusosastolle, minkä li-
säksi maksuvelvolliset maksoivat viraston 
kassaan tai lähettivät postisiirron välityk-
sellä julkisoikeudellisten saamisten suori-
tuksia seuraavasti: 
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erää ja postin välityksellä saapui 31 723 
erää. Kaikista maksuista oli kokonaissuori-
tuksia 61 468 ja osasuorituksia 25 932. 

Helsingin kaupungissa maksuunpantuj a 
veroja perittiin kertomusvuonna yhteensä 
69 946 (61 075) erässä veronlisäyksineen 
25 602 492 (22 155 576) mk eli 8 871 (8 094) 
erää enemmän ja rahassa 3 446 916 
(1 245 725) mk enemmän kuin edellisenä 
vuonna. 

Ulosottovirastoon saapuneiden, muita jul-
kisoikeudellisia saamisia kuin sakkoja ja 
valtiolle tuomittuja korvauksia käsittävien 
toimeksiantojen lukumäärä nousi kertomus-
vuonna 10 640 kphlla' ja markkamäärä 
3 475 265 mk:lla. 

Varattomuuden, tuntemattoman osoitteen 
tai m u i d e n syiden vuoksi palautettiin kes-
kusosastolle perimiskortteja seuraavasti: 

Perimis-
kortteja mk 

kpl 

Kaupungille kunnallis-
veroja 

Valtiolle varsinaisia ve-
roja 

Helsingin seurakunnille 
Helsingissä maksuun-

pantuja erilaisia mui-
ta julkisoikeudellisia 
saamisia 

Muiden paikkakuntien 
toimeksiantajille ... 

Yhteensä 

kpl 

35 313 

65 629 

34 104 

Yhteensä 135 046 

Maksueriä mk 

3 342 187 178 

42 871 22 424 141 

23 733 2 991 173 

17 454 2 560 131 

87 400 28162 623 

Valtion verojen jäämä-
luetteloita 

Helsingin kaupungin 
kunnallisveron peri-
miskortteja 

Helsingissä maksuun-
pantuja muita veroja 
ja maksuja 

Maaseudulta saapuneita 
toimeksiantoja 

Toisille paikkakunnille 
siirrettiin perittäviksi 

24 616 31 447 559 

538 22 338 

20 211 7 265 094 

11 572 4 464 202 

8 813 7 004 929 

Yhteensä 65 750 50 204 122 

Keskusosastossa vastaanotettiin siis ker-
tomusvuonna verojen ja maksujen tilityk-
siä 87 400 erässä 28 168 623 mk sekä palau-
tettiin tai siirrettiin muualle perittäviksi 
65 750 erässä 50 204 122 mk eli käsiteltiin 
yhteensä 153 150 erässä 78 372 745 mk. 

Estetodistuksin palautetut j äämäluettelon-
otteet jakautuivat lukumääräisesti eri este-
lajien mukaan prosentuaalisesti seuraavasti: 

Näistä 87 400 erästä ulosottoapulaiset pe-
rivät suoraan maksuvelvollisilta 26 342 erää 
sekä ulosmittasivat palkasta tai eläkkeestä 
18 132 erää ja Uudenmaan lääninkonttorin 
suorittamista valtion vero j en palautuksista 
5 488. Viraston toimistoon maksettiin 5 715 
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varattomuus 28.4 %, tuntematon osoite 
24.9 %, sekalaiset esteet 11.8 %, peruutettu 
21.5 % ja siirretty muualle perittäviksi 
13.4 % . 

Viimeiset erikseen maksuunpannut kun-
nallisverot, verovuoden 1959 ennakko, van-
hentui v:n 1965 päättyessä, joten kertomus-
vuonna näitä kertyi vain aikaisemmin suo-
ritettujen ulosmittausten perusteella. 

Sakko- ja valtion korvausasioita saapui 
keskusosastolle 39 594, joista 26 900 toimi-
tettiin edelleen rikostuomioiden täytäntöön-
pano-osastolle sekä 12 694 esikaupunki- ja 
palkanulosmittausosastolle. Ensiksi mainittu 
osasto tilitti keskusosastolle sakkoja ja kor-
vauksia yhteensä 14 767 erässä 1 021 202 mk 
ja viimeksi mainittu osasto 8 686 erässä 
514 554 mk, joten sakkoja ja korvauksia 
kertyi kertomusvuoden aikana yhteensä 
23 453 erässä 1 535 756 mk. 

Vapausrangaistuksen täytäntöönpanoasioi-
ta saapui keskusosastolle yhteensä 1 524, 
joista 922 toimitettiin edelleen rikostuomioi-
den täytäntöönpano-osastolle sekä 602 esi-
kaupunki- ja palkanulosmittausosastolle. 

Tiedoksiannettavia haasteita saapui kes-
kusosastolle kertomusvuoden aikana 9 267 
ja tiedoksiannettavia asiakirjoja 3 021, jotka 
kaikki toimitettiin edelleen esikaupunke-
ja palkanulosmittausosastolle. 

Virastosta lähteneet postilähetykset ja-
kaantuivat eri osastojen kesken seuraavasti: 

kpl 

Yksityisoikeudellisten saatavain 
osasto 755 

Verosaatavain osasto 867 
Rikostuomioiden täytäntöönpano-

osasto 3 814 
Esikaupunki- ja palkanulosmittaus-

osasto 4 906 
Keskusosasto 57 130 
Ulosottoapulaisten lähetyksiä 167 779 

Yhteensä 235 251 
(215 949) 
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Lopuksi mainittakoon, että osasto sai ker-
tomusvuonna käyttöönsä kaksi Siemag Sai-
dovick 9 E -merkkistä täydellistä kirjanpito-
automaattia varustettuna elektronisella, 
automaattisella virheidenestolaitteeHa SKS. 
Näiden koneiden saanti huomattavasti no-
peutti ja teki varmemmaksi yksityisoikeu-
dellisissa asioissa kertyneiden varojen tili-
tyksen, johon lain mukaan on aikaa vain 
kahdeksan päivää. 

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 
13 054 asiaa, mikä oli 63.7 % virastoon saa-
puneista yksityisoikeudellisten asiain mää-
rästä. Osaston toimesta suoritettiin kertomus-
vuonna 433 häätöä ja pakkohuutokauppoj a 
toimitettiin 92. 

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: 

Kaupungin kunnallis-
veroja 

Valtion varsinaisia ve-
roja 

Helsingissä maksuun-
pantuja sekalaisia ve-
roja ja maksuja 

Muilta paikkakunnilta 
tulleita tehtäviä 

Yhteensä 55 730 21 327 649 

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 
20 925 ja muilta lääninhallituksilta 5 975, 
yhteensä 26 900. 

1 691 99 437 

27 957 17 006 665 

14 043 2 204 329 

12 039 2 017 218 



Sakkoja ja korvauksia perittiin: 
Eriä mk 

Uudenmaan lääninhalli-
tukselta saapuneita 12 717 752 911 

Muilta lääninhallituk-
silta saapuneita 2 050 268 290 

Yhteensä 14 767 1 021 201 

Näihin lukuihin sisältyi myös osamaksuja 
sekä etukäteen suoritettuja ja Poliisisano-
mien kuulutusten perusteella perittyjä sak-
koja ja korvauksia. 

Sakkoluettelonotteita lähetettiin vankiloi-
hin täytäntöön pantaviksi 4 093. Tuomittuja 
passitettiin vankilaan sakkojaan sovittamaan 
136. 

Varattomuuden, tuntemattoman osoitteen 
tai muiden syiden perusteella palautettiin 
kertomusvuonna sakkoluettelonotteita Uu-
denmaan lääninhallitukselle 11 067 ja muille 
lääninhallituksille 1 988, yhteensä 13 055. 

Rangaistusluettelonotteita saapui osastolle 
922 ja tuomittuja saatettiin vapausrangais-
tustaan kärsimään 519. Lääninhallituksille 
palautettiin tuntemattoman osoitteen tai 
muiden syiden perusteella 405 asiaa ja täy-
täntöön panematta jäi vuoden päättyessä 
104 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 yksityis-
oikeudellisia toimeksiantoja kaikkiaan 7 462, 
mikä oh 36.3 % virastoon saapuneista ko. 
toimeksiannoista. Huutokauppoj a pidettiin 
kertomusvuonna osaston toimesta 42 ja hää-
töjä toimitettiin 245. 

Veroja ja muita julkisoikeudellisia saami-
sia perittiin seuraavasti: 

Kaupungin kunnallisve-
roja 

Valtion kantamia varsi-
naisia veroja 

Helsingin kaupungissa 
maksuunpantuja eri-
laisia veroja ja mak-
suja 9 690 786 844 

Muilta paikkakunnilta 
tulleista tehtävistä 5 415 542 913 

Yhteensä 31 679 6 834 975 

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. Palkanulosmittaus-
ryhmä peri veroja ja maksuja kaikkiaan 
18 132 erässä. 

Osasto sai uusia sakko- ja korvausasioita 
Uudenmaan lääninhallitukselta 11048 ja 
muilta lääninhallituksilta 1 646, yhteensä 
12 694. 

Sakkoja j a korvauksia perittiin Uudenmaan 
lääninhallitukselta saapuneita 7 462 erässä 
450 557 mk ja muilta lääninhallituksilta 
1 224 erässä 63 998 mk, yhteensä 8 686 
erässä 514 555 mk. 

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

Sakkoluettelonotteita lähetettiin vankiloi-
hin täytäntöön pantaviksi 253. Tuomittuja 
passitettiin vankilaan sakkojaan sovitta-
maan 15. 

Varattomuuden, tuntemattoman osoitteen 
tai muiden syiden perusteella palautettiin 
kertomusvuonna sakkoluettelonotteita Uu-
denmaan lääninhallitukselle 5 959 ja muille 
lääninhallituksille 679, yhteensä 6 638. 

Rangaistusluettelonotteita saapui osastolle 
602. Niistä pantiin täytäntöön 418, palautet-
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Maksu- . mk eria 

1 660 87 742 

14 914 5 417 476 
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tiin tuntemattoman osoitteen tai muiden 
syiden perusteella 203 ja täytäntöön pane-
matta jäi vuoden päättyessä 146. Toimitet-
tavia haasteita saapui osastolle 9 267 ja 
tiedoksiannettavia asiakirjoja 2 825. 

Viraston kertomusvuonna suorittaman pe-
rinnän kokonaistulos oh 37 789 975 
(34 036 796) mk, siis 3 753179 (3 163 352) 
mk eli 11.03 (10.2s) % enemmän kuin edel-
lisenä vuonna. 

Perinnän kokonaistulos jakaantui eri osas-
tojen osalle seuraavasti: yksityisoikeudellis-
ten saatavain osasto 5 662 664 (5 614 358) 
mk, verosaatavain osasto 21 327 649 
(18 843 896) mk, rikostuomioiden täytän-
töönpano-osasto 1 022 931 (818 489) mk sekä 
esikaupunki- ja palkanulosmittausosasto 
9 776 731 (8 760 053) mk. 

Kertomusvuonna sovellettiin lisäksi 1.9. 
1965 voimaan tullutta veronkuittauslakia ja 
siihen liittyvää veronkuittausasetusta. Vero-

saatavain osaston toimesta tehdyt kuittaus-
esitykset johtivat seuraaviin tuloksiin: Hel-
singin veroviraston toimeksiantoja kuitat-
tiin 4 340 kpl, yhteismäärältään 700 495 
mk. Muilta paikkakunnilta tulleita toimeksi-
antoja kuitattiin 895 kpl, yhteismäärältään 
108 232 mk eli yhteensä 5 235 kpl, määräl-
tään 808 727 mk. 

Esikaupunki- ja palkanulosmittausosaston 
osalta olivat vastaavat luvut: Helsingin vero-
viraston toimeksiantoja kuitattiin 1 916 kpl, 
yhteismäärältään 239 783 mk ja muilta 
paikkakunnilta tulleita 424 kpl, yhteismää-
rältään 43124 mk eli yhteensä 2 340 kpl, 
määrältään 282 907 mk. 

Kuittausmenetelmän kokonaistulos oli siis 
kertomusvuonna 7 575 toimeksiantoa mää-
rältään 1 091 634 mk. Näitä lukuja ei ole 
otettu huomioon edellä olevissa tilastotie-
doissa, koska varat eivät kulkeneet viraston 
kirjanpidon kautta. 
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