
39. Ulosottovirasto 

Henkilökunta. Virastossa oli v. 1972 edel-
leen 14 vakinaista ulosottomiehen virkaa. 
Johtavan kaupunginvoudin virkaan nimitet-
tiin varat. Erkki Hara 1.2. lukien. 

Eri osastojen henkilökunnassa tapahtui 
kertomusvuonna seuraavia muutoksia: 

— yksityisoikeudellisten saatavain osas-
tolla täytettiin yksi tp. ulosottoapulaisen vir-
ka ja virastaan erosi yksi vakinainen ja yksi tp. 
ulosottoapulainen, 

— verosaatavain osastolla täytettiin yksi 
tp. ulosottoapulaisen virka, 

— rikostuomioiden täytäntöönpano-osas-
tolle valittiin kuusi viranhaltijaa eli kaksi va-
kinaista ja neljä tp. ulosottoapulaista sekä 
virastaan erosi kaksi ulosottoapulaista, joista 
toinen siirtyi eläkkeelle, 

— esikaupunki-ja palkanulosmittausosas-
tolle valittiin viisi viranhaltijaa eli yksi vaki-
nainen ja kolme tp. ulosottoapulaista ja yksi 
toimistoapulainen sekä palveluksesta erosi 
neljä henkilöä, joista eläkkeelle siirtyi ulos-
ottoapulainen, työkyvyttömyyseläkkeelle 
ulosottoapulainen ja toimistoapulainen sekä 
muuhun toimeen yksi ulosottoapulainen, 

— keskusosastolle valittiin yhdeksän hen-
kilöä: kirjaaja, keskuskortistonhoitaja, kans-
listi, viisi toimistoapulaista ja puhelunvälit-
täjä sekä osastolta erosi yhteensä yhdeksän 
henkilöä eli kassanhoitaja, kaksi toimisto-
apulaista ja puhelunvälittäjä, eläkkeelle siir-
tyi kirjaaja ja kolme toimistoapulaista sekä 
työkyvyttömyyseläkkeelle yksi toimistoapu-
lainen. 

Talous. Kertomusvuoden talousarviossa 
oli ulosottoviraston käyttöön myönnetty yh-
teensä 4 664 493 (ed.v. 4 129 155) mk. Vuo-
den varrella myönnettiin palkankorotuksista 
ym. aiheutuneita menoja varten 212 782 
(195 060) mk, joten käytettävissä oli kaik-
kiaan 4 877 275 (4 324 215) mk, josta jäi 
käyttämättä 51 773 (66 073) mk. 

Huonetilat. Ulosottoviraston käytössä ker-
tomusvuonna olleiden huonetilojen pinta-ala 
oli kuten edellisenäkin vuonna, 2 482 m2. 

Viraston toiminta. K e s k u s o s a s t o 1-
I e saapui v. 1972 postitse tai viraston toimis-
toon jätettiin yht. 19 868 (ed.v. 21 861) asiaa, 
joissa 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. Näistä 
täytäntöönpano- ja virka-apuasioista tuli 
yksityisoikeudellisten saatavain osastolle 
(12 204 (13 915) asiaa eli 61.4 (63.7) % sekä 
esikaupunki- ja palkanulosmittausosastolle 
vm. 7 664 (7 945) asiaa eli 38.6 (36.3) % koko-
naismäärästä. Nämä osastot tilittivät kes-
kusosastolle 40 872 (41 379) erässä yhteensä 
II 277 859 (10 397 469) mk. Keskusosasto 
tilitti kertomusvuonna yksityisoikeudellisissa 
asioissa hakijoille yhteensä 11 200 550 
(10 310 022) mk. 

Veroja, maksuja ja muita julkisoikeudelli-
sia saamisia, joiden ulosmittaus saa tapahtua 
ilman tuomiota tai päätöstä, saapui v. 1972 
keskusosastolle seuraavasti: 
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kpl 

Helsingin verovirastolta: 
veroja ja niiden ennakkoja 41 579 

Eri toimeksiantajilta: 
— Helsingissä maksuunpantuja 

erilaisia muita veroja ja mak-
suja 73 431 

Muilta paikkakunnilta: 
— julkisoikeudellisia saamisia, 

sakkoja ja korvauksia lukuun 
ottamatta 32 072 

Yhteensä 147 082 

Viraston perittäväksi jätettiin yhteensä 
147 082 (136 792) julkisoikeudellista saamista 
(sakkoja ja valtiolle tuomittuja korvauksia 
lukuun ottamatta) yhteismäärältään 
118 801 649(107 983 623) mk. 

Verosaatavain osaston sekä esikaupunki-
ja palkanulosmittausosaston toimesta perit-
tiin ja tilitettiin keskusosastolle ja maksuvel-
volliset maksoivat viraston kassaan tai lähet-
tivät postisiirron välityksin julkisoikeudellis-
ten saamisten suorituksia seuraavasti: 

Helsingin kaupungille.. 
Valtiolle 
Helsingissä maksuun-

pantuja erilaisia mui-
ta julkisoikeudellisia 
saamisia 

Muiden paikkakuntien 
toimeksiantajille . . . . 

Yhteensä 104 335 43 777 657 

Edellä mainitusta 104 335 erästä ulosotto-
apulaiset perivät suoraan maksuvelvollisilta 
28 462 erää sekä ulosmittasivat palkasta tai 
eläkkeestä 22 071 erää ja Uudenmaan läänin-
konttorin suorittamista ennakonpalautuksis-
ta 5 903 erää. Viraston toimistoon maksettiin 
4 770ja postin välityksellä saapui 43 129 erää. 
Kaikista maksuista oli kokonaissuorituksia 
69 527 ja osasuorituksia 34 808. 

Helsingin kaupungissa maksuunpantuja 
veroja ja maksuja perittiin kertomusvuonna 
yhteensä 85 103 (77 679) erässä veronlisäyksi-
neen 40 050 100 (34 059 257) mk. 

Ulosottovirastoon saapuneiden, muita jul-
kisoikeudellisia saamisia kuin sakkoja ja val-
tiolle tuomittuja korvauksia käsittävien toi-
meksiantojen lukumäärä nousi kertomus-
vuonna 10 290: llä j a markkamäärä 10 818 026 
mk :11a. 

Varattomuuden, osoitteen tuntematto-
muuden ym. perimisesteiden vuoksi tai pe-
ruutettuina palautettiin keskusosastolle peri-
misasiakirjoja seuraavasti: 

Perimis- , 
kortteja m K 

Valtion verojen jäämä-
luettelonotteita 25 386 49 580 575 

Helsingin kaupungin pe-
rimisasiakirjoja 2 696 136 224 

Helsingissä maksuunpan-
tuja muita veroja ja 
maksuja 24 410 7 017 013 

Maaseudulta saapuneita 
toimeksiantoja 12 527 7 591 721 

Yhteensä 65 019 64 325 533 

toisille paikkakunnille 
siirrettiin perittäviksi 9 914 8 194 714 

kaikkiaan 74 933 72 520 247 

Estetodistuksin palautetut jäämäluettelon-
otteet jakautuivat lukumääräisesti eri peri-
misesteiden mukaan prosentuaalisesti seuraa-
vasti: varattomuus 31.0%, osoitteen tunte-
mattomuus 23.5%, sekalaiset esteet 12.7%, 
peruutettu 19.6% ja siirretty muualla perittä-
väksi 13.2%. 

Sakko- ja valtion korvausasioita saapui 
keskusosastolle 28 233, joista 18 417 toimi-
tettiin edelleen rikostuomioiden täytäntöön-
pano-osastolle sekä 9 816 esikaupunki- ja 
palkanulosmittausosastolle. Ensiksi mainittu 
osasto tilitti keskusosastolle sakkoja ja kor-
vauksia yhteensä 7 776 erässä 558 874 mk ja 

4 105 323 561 
52 294 33 787 100 

28 704 5 939 439 

19 232 3 727 557 
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viimeksi mainittu osasto 6 595 erässä 462 874 
mk, joten sakkoja ja korvauksia kertyi toi-
mintavuoden aikana yhteensä 14 371 erässä 
1 021 748 mk. 

Vapausrangaistuksen täytäntöönpano-
asioita saapui keskusosastolle yhteensä 2 201 
(2 011), joista 1 357 (1 254) toimitettiin edel-
leen rikostuomioiden täytäntöönpano-osas-
tolle sekä 844 (757) esikaupunki- ja palkan-
uiosmittausosastolle. 

Tiedoksiannettavia haasteita saapui kes-
kusosastolle kertomusvuoden aikana 11 965 
ja tiedoksiannettavia asiakirjoja 4 249, jotka 
kaikki on toimitettu edelleen esikaupunki- ja 
palkanulosmittausosastolle. 

Keskusosastolla toiminut keskuskortisto 
lopetettiin 31.12.1970. Esikaupunki- ja pal-
kanulosmittausosastolle perustettiin vastaa-
vasti 1.1.1971 alkaen palkkakortistoryhmä, 
jonka tehtävänä on pitää kortistoa voimassa 
olevista maksukielloista. Keskusosastolta ja 
yksityisoikeudellisten saatavain osastolta siir-
rettiin kummaltakin yksi työsopimussuhtei-
nen toimi em. osastolle. 

Virastosta lähteneet postilähetykset ja-
kaantuivat eri osastojen kesken seuraavasti: 

kpl 

— keskusosasto 89 096 
— yksityisoikeudellisten saatavain 

osasto 642 
— verosaatavain osasto 548 
— rikostuomioiden täytäntöönpa-

no-osasto 3 171 
— esikaupunki- ja palkanulosmit-

tausosasto 5 730 
— ulosottoapulaisten lähetyksiä . . 149 878 

Yhteensä 249 065 

Yksityisoikeudellisten saa-
tavain osasto. Kertomusvuonna osasto 
sai täytäntöön pantavaksi kaikkiaan 12 204 
asiaa, mikä on 61.4% virastoon saapuneiden 
yksityisoikeudellisten asiain määrästä. Osas-
ton toimesta suoritettiin 405 häätöä ja pakko-
huutokauppoja toimitettiin 67. 

Verosaatavain osaston toimes-
ta perittiin kertomusvuonna julkisoikeudelli-
sia saamisia seuraavasti: 

Maksu-
eriä mk 

Valtion kantamia varsi-
naisia veroja 29 634 22 994 360 

Kaupungin saamisia . . . . 2018 155 259 
Helsingissä maksuunpan-

tuja sekalaisia veroja ja 
maksuja 16 211 4 187 077 

Muilta paikkakunnilta . . 12 816 2 700 604 

Rikostuomioiden täytäntöön-
pano-osastolle saapui kertomusvuon-
na uusia sakkoja ja valtion korvausasioita: 

Uudenmaan lääninhallitukselta . . . . 14 848 
Muilta lääninhallituksilta 3 569 

Yhteensä 18 417 

Sakkoja ja korvauksia perittiin: 

Maksu-
eriä mk 

Uudenmaan lääninhallituk-
selta saapuneita 6 434 466 620 

Muilta lääninhallituksilta 
saapuneita 1 342 92 254 

Yhteensä 7 776 558 874 

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

Sakkoluettelonotteita lähetettiin vankiloi-
hin täytäntöön pantaviksi 3 371. 

Varattomuuden, osoitteen tuntematto-
muuden tai muiden syiden perusteella palau-
tettiin kertomusvuonna sakkoluettelonottei-
ta 

Uudenmaan lääninhallitukselle 4 918 
Muille lääninhallituksille 1 484 

Yhteensä 6 402 
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Rangaistusluettelonotteita saapui 
osastolle 1 357 

Tuomittuja saatettiin vapausrangais-
tustaan kärsimään 499 

Palautettiin lääninhallituksille osoit-
teen tuntemattomuuden tai muiden 
syiden perusteella 824 

Täytäntöön panematta oli vuoden 
päättyessä 34 

Sakkoja ja korvauksia perittiin 

Maksu-
eriä mk 

Uudenmaan lääninhallituk-
selta saapuneita 5 589 383 841 

Muilta lääninhallituksilta 
saapuneita 1 006 79 033 

Yhteensä 6 595 462 874 

Esikaupunki- ja palkanulos-
m i t t a u s o s a s t o l l e saapui yksityisoi-
keudellisia toimeksiantoja kaikkiaan 7 664, 
mikä on 38.6% virastoon saapuneista yksi-
tyisoikeudellisista asioista. Huutokauppoja 
pidettiin kertomusvuonna osaston toimesta 
38 ja häätöjä toimitettiin 249. 

Veroja ja muita julkisoikeudellisia saamisia 
perittiin osaston toimesta seuraavasti: 

Maksu-
eriä mk 

Valtion kantamia varsi-
naisia veroja 22 660 10 792 741 

Kaupungin saamisia 2 087 168 302 
Helsingin kaupungissa 

maksuunpantuja eri-
laisia veroja ja mak-
suja 12 493 1 752 362 

Muilta paikkakunnilta 
tulleista tehtävistä 6 416 1 026 953 

Yhteensä 43 656 13 740 358 

Osastolla on hoidettu lisäksi verojen ja 
maksujen ulosmittausta palkasta ja eläkkees-
tä myös verosaatavain osaston osalta, mil-
loin täyttä suoritusta ei ole saatu yhdestä 
palkka- tai eläke-erästä. Palkanulosmittaus-
ryhmä on perinyt veroja ja maksuja kaikkiaan 
22 071 erässä. 

Osasto sai uusia sakko- ja korvausasioita 

Näihin lukuihin sisältyy myös osamaksuja 
sekä etukäteen suoritettuja ja Poliisisanomien 
nojalla perittyjä sakkoja ja korvauksia. 

Sakkoluettelonotteita lähetettiin vankiloi-
hin täytäntöön pantaviksi 148. 

Varattomuuden, osoitteen tuntematto-
muuden tai muiden syiden perusteella palau-
tettiin kertomusvuonna sakkoluettelonotteita 

Uudenmaan lääninhallitukselle 3 598 
Muille lääninhallituksille 607 

Yhteensä 4 205 

Rangaistusluettelonotteita 
saapui osastolle 844 

Niistä pantiin täytäntöön 383 
Palautettiin osoitteen tuntematto-

muuden tai muiden syiden perus-
teella 375 

Täytäntöön panematta oli vuoden 
päättyessä 86 

Toimitettavia haasteita saapui osas-
tolle 11965 

ja tiedoksiannettavia asiakirjoja . . . . 4 249 

Viraston kertomusvuonna suorittaman pe-
rinnän kokonaistulos oli 56 093 544 mk eli 
7 373 827 mk, ts. 15.14% suurempi kuin edel-
lisenä vuonna. 

Uudenmaan lääninhallitukselta 8 499 
Muilta lääninhallituksilta 1317 

Yhteensä 9 816 
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Perinnän kokonaistulos jakaantui eri osas-
tojen osalle seuraavasti: 

mk mk 

Yksityisoikeudellis-
ten saata vain 
osasto 7 894 501 (7 278 228) 

Verosaatavain 
osasto 30 037 299 (25 865 277) 

Rikostuomioiden 
täytäntöönpano-
osasto 574 932 (553 698) 

Esikaupunki-ja pal-
kanulosmittaus-
osasto 17 586 812 (15 022 514) 

Lopuksi on mainittava, että veronkuittaus-
lain ja siihen liittyvän veronkuittausasetuk-
sen säännöksiä sovellettiin ja verosaatavain 
osaston toimesta tehdyt kuittausesitykset 
johtivat seuraaviin tuloksiin: 

Helsingin veroviraston toimeksiantoja kui-
tattiin 3 796 kpl yhteismäärältään 861 624 
mk. Muilta paikkakunnilta tulleita toimeksi-
antoja kuitattiin 686 kpl määrältään 96 538 
mk eli yhteensä 4 482 kpl yhteismäärältään 
958 162 mk. 

Esikaupunki- ja palkanulosmittausosaston 
osalta olivat vastaavat luvut: 

Helsingin veroviraston toimeksiantoja kui-
tattiin 2 262 kpl yhteismäärältään 432 861 mk 
ja muilta paikkakunnilta tulleita 340 kpl 
määrältään 37 140 mk eli yhteensä 2 602 kpl 
yhteismäärältään 470 001 mk. 

Kuittausmenetelmän kokonaistulos oli siis 
kertomusvuonna 7 084 toimeksiantoa mää-
rältään 1 428 163 mk. 

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