
17. Ulosottovirasto 

10. pl:n ulosotto-
. hoiti opisk. Kari Björklund 

Häärättiin hoitamaan vir-
1.1.-31.12.1970. Osaston 

Hugo Lindfors siirtyi 
1.9. 

10. pl:n 
Björklund 1.9. lukien ja 
virkaan saman osaston 10. pkn tp. ulosotto-
apul. Pertti Saarelainen 
14. pl:n ulosottoapul. Åke Nyström 
6.11. 10. pl:n ulosottoapul. Erkki Pääkkö 

1.7. Täten 

kaan valittiin ts. toimistoapul. Aila 
nen 1.1.1970 lukien ja 

Martti Mutanen 1.3. 

31.121969 
Yh-

— ........ 2 — — 2 
I osasto 10 1 2 13 
II > ...... 35 4 4 43 
III » 15 2 1 18 
IV » ...... 38 16 6 60 

asto.. i)41 5 21 67 

Yht. 141 28 34 203 

käyttöön : 
745 mk." 

ym. johtu-
59 703 mk, joten käytet-

3 759 448 mk. Tästä 
3 718 059 mk ja käyttä-
41 389 mk. 

Lytössä ol-
pinta-ala oli 2 675.78 



17. Ulosottovirasto 

(ed. v. 2 692.7 8) m2. Huoneistosta Kontulassa 
Kontulankuja 1-3, 54 m2, jouduttiin luopu-
maan ja lisäyksenä huonetiloihin tuli Kontu-
lassa Sakara, 237 m2. 

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 21 178 (ed. v. 20 517) asiaa, 
jossa pyydettiin velkatuomion, päätöksen, 
maksamismääräyksen, aviopuolisolle tai lap-
selle suoritettavaa elatusapua koskevan sopi-
muksen täytäntöönpanoa taikka osamaksu-
kaupasta annetun tai muun lain nojalla yksi-
tyisoikeudellisessa asiassa virka-apua. Nämä 
täytäntöönpano- ja virka-apuasiat jaettiin 
yksityisoikeudellisten saatavaan osastolle sekä 
esikaupunki- ja palkanulosmittausosastolle 
siten, että ensiksi mainitun osalle tuli 13 138 
eli 62.0 % koko määrästä ja viimeksimaini-
tun osaston osalle 8 040 eli 38.0 %. Edellä 
mainituissa asioissa tilittivät sanotut osastot 
keskusosastolle 42 820 (51 257) erässä yh-
teensä 8 066 787 (8 089 520) mk. Keskus-
osasto tilitti kertomusvuonna yksityisoikeu-
dellisissa asioissa hakijoille yhteensä 
8 267 021 (7 850 475) mk. 

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

Helsingin verovirastolta: kP1 

Veroja ja niiden ennakkoja 36 735 
Eri toimeksiantajilta: 

Helsingissä maksuunpantuj a eri-
laisia muita veroja ja maksuja 65 827 

Muilta paikkakunnilta: 
Julkisoikeudellisia saamisia, sak-

koja ja muita korvauksia lu-
kuun ottamatta 31 419 

Yhteensä 133 981 

Viraston perittäväksi jätettyjen julkis-
oikeudellisten saamisten yhteismäärä, sak-
koja ja valtiolle tuomittuja korvauksia lu-
kuun ottamatta, oh kertomusvuonna 
77 957 234 (74 263 574) mk. 

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

Kaupungille kunnallis-
veroja 

Valtiolle varsinaisia ve-
roja 

Helsingissä maksuun-
pantuja erilaisia mui-
ta julkisoikeudellisia 
saamisia 

Muiden paikkakuntien 
toimeksiantajille .... 

Maksueriä mk 

3 438 263 845 

44 426 22 598 152 

25 447 3 620 042 

16 389 2 740 589 

Yhteensä 89 700 29 222 628 

Näistä 89 700 erästä ulosottoapulaiset pe-
rivät suoraan maksuvelvollisilta 28 015 erää 
sekä ulosmittasivat palkasta tai eläkkeestä 
18 776 erää ja Uudenmaan lääninkonttorin 
suorittamista valtionverojen palautuksista 
6 232 erää. Viraston toimistoon maksettiin 
5 712 erää ja postin välityksellä saapui 30 965 
erää. Kaikista maksuista oli kokonaissuori-
tuksia 61 534 ja osasuorituksia 28 166. 

Helsingin kaupungissa maksuunpantuja 
veroja ja maksuja perittiin kertomusvuonna 
yhteensä 73 311 (69 946) erässä veronlisäyk-
sineen 26 486 040 (25 602 492) mk eli 3 365 
(8 871) erää ja rahassa 879 548 (3 446 916) mk 
enemmän kuin edellisenä vuonna. 

Ulosottovirastoon saapuneiden, muita jul-
kisoikeudellisia saamisia kuin sakkoja ja val-
tiolle tuomittuja korvauksia käsittävien toi-
meksiantojen lukumäärä laski kertomusvuon-
na 1 065 kpl:lla ja markkamäärä nousi 
3 693 661 mk:lla. 

Varattomuuden, tuntemattoman osoitteen 
tai muiden syiden vuoksi palautettiin keskus-
osastolle perimiskortteja seuraavasti: 
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25 990 23 859 225 

1 557 113 733 

20 274 4 701 315 

10 412 4 563 791 

8 230 4 883 775 

66 463 38 122 019 

ja 
89 700 erässä 29 222 628 mk « 
tai siirrettiin muualla perittäviksi 66 463 
erässä 38 122 019 mk eli 
156 163 erässä 67 344 647 

26.9 o/o, 
17.3% ja siirretty 
12.4%. 

Sakko- ja 

keskusosastolle 28 281, joista 18 510 toimitet-

. 9 771 esikaupunki- ja pal-
sakkoja ja kor-

610 198 mk 
ja viimeksi mainittu osasto 6660 erässä 
434 714 mk, joten sakkoja ja korvauksia ker-

^ 1 044 912 mk. 

ta 954 toimitettiin edelle« 
täytäntöönpano-osastolle 
punki-ja; 

1 621, jois-
rikostuomioiden 

667 esikau-

Y k s i t y i s o i k e u d e l l i s t e n 
t a v a i n o s a s t o , 
to sai täytäntöön pantavaksi 
13 138 asiaa, mikä oli 62 % 

s a a-
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17. Ulosottovirasto 

Kaupungin kunnallis-
veroja 

Valtion varsinaisia ve-
roja 

Helsingissä maksuun-
pantuja sekalaisia ve-
roja ja maksuja 

Muilta paikkakunnilta 
tulleita tehtäviä 

Yhteensä 54 991 20 545 856 

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 
14 490 ja muilta lääninhallituksilta 4 020, yh-
teensä 18 510. 

Sakkoja ja korvauksia perittiin: 

Eriä mk 

Uudenmaan lääninhalli-
tukselta saapuneita ... 8 237 509 313 

Muilta lääninhallituksilta 
saapuneita 1 925 100 885 

Yhteensä 10162 610198 

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

Vankiloihin täytäntöön pantaviksi lähe-
tettiin 2 085 sakkoluettelonotetta. 19 tuo-
mittua passitettiin vankilaan sakkojaan so-
vittamaan. 

Varattomuuden, tuntemattoman osoitteen 
tai muiden syiden perusteella palautettiin 
kertomusvuonna sakkoluettelonotteita Uu-
denmaan lääninhallitukselle 7 163 ja muille 
lääninhallituksille 1 359, yhteensä 8 522. 

Rangaistusluettelonotteita saapui osastolle 
954 ja tuomittuja saatettiin vapausrangais-
tustaan kärsimään 484. Lääninhallituksille 
palautettiin tuntemattoman osoitteen tai 

muiden syiden perusteella 461 asiaa ja täy-
täntöön panematta jäi vuoden päättyessä 
133 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 8 040, 
mikä oh 38 % virastoon saapuneista ko. toi-
meksiannoista. Huutokauppoja pidettiin ker-
tomusvuonna osaston toimesta 44 ja häätöjä 
toimitettiin 324. 

Veroja ja muita julkisoikeudellisia saamisia 
perittiin seuraavasti: 

Kaupungin kunnallisve-
roja 

Valtion kantamia varsi-
naisia veroja 

Helsingin kaupungissa 
maksuunpantuj a eri-
laisia veroja ja mak-
suja 

Muilta paikkakunnilta 
tulleista tehtävistä ... 

Yhteensä 34 709 8 676 772 

Lisäksi osastossa hoidettiin verojen ja mak-
sujen ulosmittausta palkasta ja eläkkeestä 
myös verosaatavain osaston osalta, milloin 
täyttä suoritusta ei saatu yhdestä palkka- tai 
eläke-erästä. Palkanulosmittausryhmä peri 
veroja ja maksuja kaikkiaan 18 776 erässä. 

Osasto sai uusia sakko- ja korvausasioita 
Uudenmaan lääninhallitukselta 8 569 ja 
muilta lääninhallituksilta 1 202, yhteensä 
9 771. 

Sakkoja ja korvauksia perittiin: Uuden-
maan lääninhallitukselta saapuneita 5 680 
erässä 378 606 mk ja muilta lääninhallituk-
silta 980 erässä 56 109 mk, yhteensä 6 660 
erässä 434 715 mk. 

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

Maksu- . ... mk eriä 

1 700 133 259 

27 516 15 757 325 

14 619 2 567 309 

11 156 2 087 963 

Maksu- , ... mk eria 

1 738 130 586 

16 910 6 840 826 

10 828 1 052 734 

5 233 652 626 
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, täytäntöön 461, palautet-
. tai muiden syi-

199 ja täytäntöön 
7. Toimitettavia 

9 733 ja 
3 224. 

5 646 751 (5 662 664) 
osasto 20 545 856 

(21 327 649) mk, rikostuomioiden täytän-
610'875 (1 022 931) mk sekä 

745 345 

to ja kuitattiin 948 kpl, 
309 838 mk, eli yhteensä 5 687 kpl, 
tään 1 055 183 mk. 

ja 
luvut: 

ro viraston toimeksiantoj a kuitattiin 2 376 
kpl, yhteismäärältään 364 694 mk ja 
paikkakunnilta tulleita 450 kpl, 
rältään 43 436 mk eli yhteensä 2 826 kpl, 
määrältään 408 130 mk. 

kokonaistulos oli siis 
8 513 toimeksiantoa, mää-

rältään 1 463 312 mk. Näitä lukuja ei ole 
otettu huomioon edellä olevissa tilastotie-
doissa, koska varat eivät 
kirjanpidon : 
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