
17. Ulosottovirasto 

Henkilökunta. V. 1970 oli virastossa edel-
leen 14 vakinaista ulosottomiehen virkaa. 
Johtavana kaupunginvoutina oli varat. Juho 
Ståhlberg eläkkeelle siirtymiseensä eli 31.12. 
saakka. 

Avoinna olleisiin virkoihin valittiin kerto-
musvuonna eri osastoihin seuraavat henkilöt: 

Yksityisoikeudellisten saatavain osastoon: 
ensimmäisen kaupunginvoudin virkaan varat. 
Aarne Kesänen 1.7. lukien, 16. pl:n ulosotto-
apulaisen tp. virkaan Antti Tuominen 1.3. 
lukien ja 8. pl:n toimistoapulaisen virkaan 
Karin Kaltio 1.8. lukien; 

Verosaatavain osastoon: toisen kaupungin-
voudin virkaan varat. Unto Eronen 1.12. 
lukien, 10. pl:n ulosottoapulaisen virkoihin 
Kaj Axelsson 1.3. lukien ja Kari Björklund 
1.1.1971 lukien, 10. pl:n toimistoapulaisen 
virkaan Thea Oinonen 1.8. lukien ja 8. pl:n 
toimistoapulaisen virkaan Ingeborg Asp 1.8. 
lukien; 

Rikostuomioiden täytäntöönpano-osas-
toon: 16. pl:n ulosottoapulaisen virkaan 
Hans Hämäläinen 1.6. lukien, 16. pl:n ulos-
ottoapulaisen tp. virkaan Kaj Rosenqvist 
1.8. lukien, 10. pl:n toimistoapulaisen virkaan 
Tuula Eteläaho 3.1. lukien ja 7. pl:n toimisto-
apulaisen virkaan Ritva Rinne 4.2. lukien; 

Esikaupunki- ja palkanulosmittausosas-
toon: neljännen kaupunginvoudin virkaan 
varat. Erkki Heikintalo 1.8. lukien, avusta-
van kaupunginvoudin virkaa hoitamaan 
hovioik. ausk. Erkki Hollo 10.2. lukien, 
16. pl:n ulosottoapulaisen virkaa hoitamaan 

autonkulj. Ralf Granlund 1.12. lukien, 15. 
pl:n ulosottoapulaisen virkaa hoitamaan 
vanh. konst. Pauli Toivonen 1.12. lukien tois-
taiseksi, 14. pl:n ulosottoapulaisen virkaan 
ylioppilas Paavo Hämäläinen 1.10. lukien, 
12. pl:n ulosottoapulaisen virkaan Vilho Kes-
tilä 1.6. lukien ja 12. pl:n ulosottoapulaisen 
tp. virkaa hoitamaan oik.yo. Mauno Laani-
nen 1.6. lukien toistaiseksi; 

Keskusosastoon: 12. pl:n apulaiskirjan-
pitäjän virkaan Kaija Pitkänen 1.6. lukien, 
10. pl:n toimistoapulaisen virkaan Gurli 
Öblom 1.7. lukien, 8. pl:n toimistoapulaisen 
virkaan Pirkko Räpätti 1.10. lukien, toi-
mistoapulaisen virkaan Pirkko Purje 1.1.1971 
lukien ja 7. pl:n toimistoapulaisen virkaa 
hoitamaan Maija Korhonen 1.3. lukien. 

Ulosottoviraston eri osastoista erosivat 
tai siirtyivät eläkkeelle seuraavat viranhal-
tijat: 

Yksityisoikeudellisten saatavain osasto: 
päällikkönä toiminut ensimmäinen kaupun-
ginvouti, varat. Tauno Rautio siirtyi eläk-
keelle 1.1. ja 8. pl:n toimistoapulainen Sirpa 
Melin erosi 20.7.; 

Verosaatavain osasto: 10. pl:n toimisto-
apulainen Annie Haukioja siirtyi eläkkeelle 
8.7.; 

Rikostuomioiden täytäntöönpano-osasto: 
eläkkeelle siirtyivät 16. pl:n ulosottoapulai-
nen Yrjö Reponen 1.5. ja 10. pl:n toimisto-
apulainen Svea Johansson 4.2.; 

Esikaupunki- ja palkanulosmittausosasto: 
eläkkeelle siirtyivät päällikkönä toiminut 

88 



17. Ulosottovirasto 

neljäs kaupunginvouti Sten Sundström 10.2., 
15. pl:n ulosottoapulainen Antti Nieminen 
1.12., 14. pl:n ulosottoapulainen Viljo Björk-
lund 19.7. ja 12. pl:n ulosottoapulainen Nils 
Lindqvist 1.6. 16. pl:n ulosottoapulainen 
Thor-Eric Lindholm erosi 1.12.; 

Keskusosasto: eläkkeelle siirtyivät toi-
mistoesimies Helmi Ojanne 31.12. ja toimisto-
apulainen Maria Nordberg 7.12. 7. pl:n tp. 
toimistoapulainen Eine Väistö kuoli 22.2. 

Talous. Kertomusvuoden talousarviossa 
oli ulosottoviraston käyttöön myönnetty yh-
teensä 3 874 154 (3 699 745) mk. Vuoden var-
rella myönnettiin palkankorotuksista ym. 
johtuneita menoja varten 101 782 (59 703) 
mk, joten käytettävissä oli kaikkiaan 
3 975 936 (3 759 448) mk. Tästä määrästä 
käytettiin 3 903 569 (3 718 058) mk ja käyt-
tämättä jäi näin ollen 72 366 (41 389) mk. 

Huonetilat. Ulosottoviraston käytössä ker-
tomusvuonna olleiden huonetilojen pinta-ala 
oli edelleen 2 676 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 20 720 (21 178) asiaa (vuoden 
1969 luvut sulkeissa), jossa pyydetään velka-
tuomion, päätöksen, maksamismääräyksen, 
aviopuolisolle tai lapselle suoritettavaa ela-
tusapua koskevan sopimuksen täytäntöön-
panoa taikka osamaksukaupasta annetun tai 
muun lain nojalla yksityisoikeudellisessa 
asiassa virka-apua. Nämä täytäntöönpano- ja 
virka-apuasiat jaettiin yksityisoikeudellisten 
saatavain osastolle sekä esikaupunki- ja pal-
kanulosmittausosastolle siten, että ensiksi 
mainitun osalle tuli 12 814 (13 138) asiaa eli 
61.8 (62.o) % koko määrästä ja viimeksi mai-
nitun osaston osalle 7 906 (8 040) eli 38.2 
(38. o) %. Edellä mainituissa asioissa tilittivät 
sanotut osastot keskusosastolle 42 098 
(42 820) erässä yhteensä 9 625 917 (8 066 787) 
mk. Keskusosasto on kertomusvuonna tilittä-
nyt yksityisoikeudellisissa asioissa hakijoille 
yhteensä 9 311 247 (8 267 021) mk. 

Veroja, maksuja ja muita julkisoikeudelli-
sia saamisia, joiden ulosmittaus saa tapahtua 

ilman tuomiota tai päätöstä, saapui kerto-
musvuonna keskusosastolle seuraavasti: 

kpl 
Helsingin verovirastolta: 

Veroja ja niiden ennakkoja 41 849 
Eri toimeksiantajilta: 

Helsingissä maksuunpantuja eri-
laisia muita veroja ja maksuja 65 354 

Muilta paikkakunnilta: 
Julkisoikeudellisia saamisia, sak-

koja ja korvauksia lukuun 
ottamatta 31443 

Yhteensä 138 646 

Viraston perittäväksi jätettiin yhteensä 
138 646 (133 981) julkisoikeudellista saamis-
ta, sakkoja ja valtiolle tuomittuja korvauk-
sia lukuun ottamatta, yhteismäärältään 
97 657 166 (77 957 234) mk. 

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

Helsingin kaupungille .. 
Valtiolle 
Helsingissä maksuun-

pantuja erilaisia mui-
ta julkisoikeudellisia 
saamisia 

Muiden paikkakuntien 
toimeksiantajille 

Yhteensä 93 055 30 622 565 

Edellä mainitusta 93 055 erästä ulosotto-
apulaiset perivät suoraan maksuvelvollisilta 
28 235 erää sekä ulosmittasivat palkasta tai 
eläkkeestä 19 354 erää ja Uudenmaan läänin-
konttorin suorittamista ennakkojen palau-
tuksista 5 969 erää. Viraston toimistoon mak-

mk Maksu-
eriä 

3 567 257 474 
46 640 23 295 639 

25 900 3 815 056 

16 948 3 254 396 
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settiin 5 539 erää ja postin välityksellä saapui 
33 958 erää. Kaikista maksuista oli kokonais-
suorituksia 62 250 ja osasuorituksia 30 805. 

Helsingin kaupungissa maksuunpantuja 
veroja ja maksuja perittiin kertomusvuonna 
yhteensä 76 107 (73 311) erässä veronlisäyk-
sineen 27 368 169 (26 482 039) mk. 

Ulosottovirastoon saapuneiden, muita jul-
kisoikeudellisia saamisia kuin sakkoja ja val-
tiolle tuomittuja korvauksia käsittävien toi-
meksiantojen lukumäärä nousi kertomus-
vuonna 4 665:11a ja markkamäärä 19 699 931 
mk:lla. 

Varattomuuden, osoitteen tuntemattomuu-
den tai muiden perimisesteiden vuoksi taikka 
peruutettuina palautettiin keskusosastolle 
seuraava määrä perimisasiakirjoja vastaten 
oheisena mainittuja markkamääriä: 

Perimis-
kortteja mk 

Valtion verojen jäämä-
luettelonotteita 27 399 36 914 076 

Helsingin kaupungin 
perimisasiakirjoja... 1 962 127 237 

Helsingissä maksuun-
pantuja muita veroja 
ja maksuja 22 735 5 555 846 

Maaseudulta saapuneita 
toimeksiantoja 11 170 7 216 855 

Yhteensä 63 266 49 814 014 

Toisille paikkakunnille 
siirrettiin perittäviksi 8 612 6 387 422 

Kaikkiaan 71 878 56 201 436 

Keskusosasto vastaanotti siis kertomus-
vuonna verojen ja maksujen tilityksiä 93 055 
erässä 30 622 565 mk sekä palautti tai siirsi 
muualle perittäviksi 71878 erässä 56 201436 
mk eli käsitteli yhteensä 164 933 erässä 
86 824 001 mk. 

Estetodistuksin palautetut jäämäluettelon-
otteet jakautuivat lukumääräisesti eri peri-
misesteiden mukaan prosentuaalisesti seu-
raavasti: varattomuus 29.9 %, osoitteen tun-
temattomuus 25.0 %, sekalaiset esteet 14.6 %, 
peruutettu 18.4 % ja siirretty muualla perit-
täväksi 12.1 %. 

Sakko- ja valtion korvausasioita saapui 
keskusosastolle 30 313, joista 20 309 toimitet-
tiin edelleen rikostuomioiden täytäntöön-
pano-osastolle sekä 10 004 esikaupunki- ja 
palkanulosmittausosastolle. Ensiksi mainittu 
osasto on tilittänyt keskusosastolle sakkoja 
ja korvauksia yhteensä 8 306 erässä 532 909 
mk ja viimeksi mainittu osasto 6 089 erässä 
391 927 mk, joten sakkoja ja korvauksia on 
kertynyt toimintavuoden aikana yhteensä 
14 395 erässä 924 837 mk. 

Vapausrangaistuksen täytäntöönpanoasioi-
ta saapui keskusosastolle yhteensä 1 863 
(1 621), joista 1 158 (954) toimitettiin edel-
leen rikostuomioiden täytäntöönpano-osas-
tolle sekä 705 (667) esikaupunki- ja palkan-
ulosmittausosastolle. 

Tiedoksiannettavia haasteita saapui kes-
kusosastolle kertomusvuoden aikana 11 215 
ja tiedoksiannettavia asiakirjoja 3 142, jotka 
kaikki on toimitettu edelleen esikaupunki- ja 
palkanulosmittausosastolle. 

Virastosta lähteneet postilähetykset ja-
kaantuivat eri osastojen osalle seuraavasti: 

kpl 

Keskusosasto 60 576 
Yksityisoikeudellisten saatavain 

osasto 778 
Verosaatavain osasto 614 
Rikostuomioiden täytäntöönpano-

osasto 3 246 
Esikaupunki- ja palkanulosmittaus-

osasto 5 497 
Ulosottoapulaisten lähetyksiä 135 017 

Yhteensä 205 728 

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 . Kertomusvuonnaosas-
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to sai täytäntöön pantavaksi kaikkiaan 
12 814 asiaa, mikä on 61.8 % virastoon saa-
puneiden yksityisoikeudellisten asiain mää-
rästä. Osaston toimesta suoritettiin 455 hää-
töä ja pakkohuutokauppoja toimitettiin 75. 

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: 

Maksu- . mk ena 

Valtion kantamia varsi-
naisia veroja 28 344 15 921 568 

Kaupungin saamisia ... 1 755 121 245 
Helsingissä maksuun-

pantuja sekalaisia ve-
roja ja maksuja 14 868 2 853 475 

Muilta paikkakunnilta 
saapuneita 11 320 2 570 850 

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 

Uudenmaan lääninhallitukselta 16 076 
Muilta lääninhallituksilta 4 233 

Yhteensä 20 309 

Sakkoja ja korvauksia perittiin: 

Maksu-
eriä mk 

Uudenmaan lääninhallituk-
selta saapuneita 6 839 449 841 

Muilta lääninhallituksilta 
saapuneita 1 467 83 068 

Yhteensä 8 306 532 909 

Näihin lukuihin sisältyy myös osamaksuja 
sekä etukäteen suoritettuja ja Poliisisano-
mien perusteella perittyjä sakkoja ja kor-
vauksia. 

Sakkoluettelonotteita lähetettiin vankiloi-
hin täytäntöön pantaviksi 1 810. 

Varattomuuden, osoitteen tuntemattomuu-
den tai muiden syiden perusteella palautet-

tiin kertomusvuonna sakkoluettelonotteita 

Uudenmaan lääninhallitukselle 6 909 
Muille lääninhallituksille 1427 

Yhteensä 8 336 

Rangaistusluettelonotteita saapui 
osastolle 1 158 

Tuomittuja saatettiin vapausrangais-
tustaan kärsimään 520 

Palautettiin lääninhallituksille osoit-
teen tuntemattomuuden tai muiden 
syiden perusteella 599 

Täytäntöön panematta oli vuoden 
päättyessä 39 

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 7 906 
mikä on 38.2 % virastoon saapuneista yksi-
tyisoikeudellisista asioista. Huutokauppoja 
pidettiin kertomusvuonna osaston toimesta 
49 ja häätöjä toimitettiin 312. 

Veroja ja muita julkisoikeudellisia saami-
sia perittiin osaston toimesta seuraavasti: 

Maksu-
eriä mk 

Valtion kantamia varsi-
naisia veroja 18 296 7 374 070 

Kaupungin saamisia ... 1 812 136 230 
Helsingin kaupungissa 

maksuunpantuja eri-
laisia veroja ja mak-
suja 11 032 961 581 

Muilta paikkakunnilta 
tulleista tehtävistä 5 628 683 545 

Yhteensä 36 768 9 155 426 

Edellä olevan lisäksi on otettava huomioon, 
että osastolla on hoidettu verojen ja maksujen 
ulosmittausta palkasta ja eläkkeestä myös 
verosaatavain osaston osalta, milloin täyttä 
suoritusta ei ole saatu yhdestä palkka- tai 
eläke-erästä. Palkanulosmittausryhmä on pe-
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rinyt veroja ja maksuja kaikkiaan 19 354 
erässä. 

Osasto sai uusia sakko- ja korvausasioita 
Uudenmaan lääninhallitukselta 8 716 
Muilta lääninhallituksilta 1 288 

Yhteensä 10 004 

Sakkoja ja korvauksia perittiin 

eriä mk 

Uudenmaan lääninhallituk-
selta saapuneita 5 152 330 104 

Muilta lääninhallituksilta 
saapuneita 937 61 823 

Yhteensä 6 089 391 927 

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

Sakkoluettelonotteita lähetettiin vankiloi-
hin täytäntöön pantaviksi 104. 

Varattomuuden, osoitteen tuntematto-
muuden tai muiden syiden perusteella palau-
tettiin kertomusvuonna sakkoluettelonotteita 
Uudenmaan lääninhallitukselle 2 787 
Muille lääninhallituksille 448 

Yhteensä 3 235 

Rangaistusluettelonotteita 
saapui osastolle 705 

Niistä pantiin täytäntöön 413 
Palautettiin osoitteen tuntematto-

muuden tai muiden syiden perus-
teella 330 

Täytäntöön panematta oli vuoden 
päättyessä 83 

Toimitettavia haasteita saapui osas-
tolle 11 215 

ja tiedoksiannettavia asiakirjoja 3 142 

Viraston kertomusvuonna suorittaman 
perinnän kokonaistulos oli 41 177 562 

(38 335 645) mk eli siis 2 841 917 (545 670) mk 
ts. 7.41 (1.44) % suurempi kuin edellisenä 
vuonna. 

Perinnän kokonaistulos jakaantui eri osas-
tojen osalle seuraavasti: 
Yksityisoikeudellis-

ten saatavain m k m k 

osasto 6 738 142 (5 646 751) 
Verosaatavain 

osasto 21 467 138 (20 545 856) 
Rikostuomioiden 

täytäntöönpano-
osasto 536 183 (610 874) 

Esikaupunki- ja 
palkanulosmit-
tausosasto ... 12 436 098 (11 532 162) 

Lopuksi on mainittava, että 1.9.1965 voi-
maan tulleen veronkuittauslain ja siihen liit-
tyvän veronkuittausasetuksen säännöksiä 
sovellettiin ja verosaatavain osaston toimesta 
tehdyt kuittausesitykset johtivat seuraaviin 
tuloksiin: 

Helsingin veroviraston toimeksiantoja kui-
tattiin 4 226 kpl yhteismäärältään 838 954 
mk. Muilta paikkakunnilta tulleita toimeksi-
antoja kuitattiin 906 kpl yhteismäärältään 
114 700 mk eli yhteensä 5 132 kpl, määräl-
tään 953 655 mk. 

Esikaupunki- ja palkanulosmittausosaston 
osalta olivat vastaavat luvut: 

Helsingin veroviraston toimeksiantoja kui-
tattiin 2 283 kpl yhteismäärältään 585 976 
mk ja muilta paikkakunnilta tulleita 442 kpl 
yhteismäärältään 44 032 mk eli yhteensä 
2 725 kpl, määrältään 630 008 mk. 

Kuittausmenetelmän kokonaistulos oli siis 
kertomusvuonna 7 857 toimeksiantoa, mää-
rältään 1 583 663 mk. 

Näitä lukuja ei ole otettu huomioon edellä 
olevissa tilastotiedoissa, koska varat eivät 
ole kulkeneet viraston kirjanpidon kautta. 
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