
39. Ulosottovirasto 

Henkilökunta 

Ulosottoviraston päällikkönä toimi v. 1973 
johtava kaupunginvouti Erkki Hara ja viras-
tossa oli edelleen 14 vakinaista ulosottomie-
hen virkaa. Henkilökunnan kokonaismäärä 
oli vuoden päättyessä 216 (ed.v. 211). Vaki-
naisia virkoja oli 141 (140), tilapäisiä virkoja 
29 (28) ts. toimia 46 (43). Viraston eri osas-
toilta erosi yhteensä kuusi henkilöä, sairas-
eläkkeelle siirtyi kolme ja eläkkeelle seitse-
män henkilöä, yksi henkilö kuoli ja yksi tuo-
mittiin viralta pantavaksi. Virkojen ja toi-
mien täyttämisen jälkeen viraston henkilö-
kunta kasvoi viidellä edellisen vuoden lop-
puun verrattuna. 

Huonetilat 

Viraston käytössä oli kertomusvuonna 
huonetiloja yht. n. 2 481 m2. Eri puolilla 
kaupunkia oli toimipisteitä seuraavasti: Vi-
ronkatu 2, Karhutie 15 (Herttoniemi), Kors-
holmantie 9 (Puotila), Malmin raitti 30 
(Malmi), Pakilantie 10 (Maunula), Pastori 
Jussilaisen tie 8 (Pohjois-Haaga) ja Vihdintie 
19 (Etelä-Haaga). Viraston esitys kaupungin-
hallitukselle talon Vironkatu 2 luovuttami-

sesta kokonaan ulosottoviraston käyttöön ei 
tässä vaiheessa johtanut toimenpiteisiin. 

Toiminta 

Keskusosasto 

Keskusosastolle saapui postitse tai jätet-
tiin viraston toimistoon yht. 18 708 (ed.v. 
19 868) asiaa, joissa pyydettiin velkatuomion, 
päätöksen, maksamismääräyksen, aviopuoli-
solle tai lapselle suoritettavaa elatusapua kos-
kevan sopimuksen täytäntöönpanoa taikka 
osamaksusopimuskaupasta annetun tai muun 
lain nojalla yksityisoikeudellisessa asiassa vir-
ka-apua. Näistä asioista tuli yksityisoikeu-
dellisten saatavain osaston hoidettavaksi 62.2 
(61.4) % sekä loput esikaupunki-ja paikan-
ulosmittausosaston hoidettavaksi. Osastoi ti-
littivät keskusosastolle 39 358 (40 872) erässä 
yht. 11 017 844 (11 277 859) mk. Keskus-
osasto tilitti kertomusvuonna yksityisoikeu-
dellisissa asioissa hakijoille yht. 11 861 602 
(11 200 550) mk. 

Veroja, maksuja ja muita julk iso ikeudell is ia 
saamisia, joiden ulosmittaus saa tapahtua 
ilman tuomiota tai päätöstä, saapui kerto-
musvuonna keskusosastolle seuraavasti (ed. 
v.): 
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39. Ulosottovirasto 

Helsingin verovirastolta: Kertomusvuonna viraston perittäväksi jä-
veroja ja niiden ennak- k p l tetyt julkisoikeudelliset saamiset (sakkoja ja 
koja 40 214 (41 579) valtiolle tuomittuja korvauksia lukuun otta-

Eri toimeksiantajilta: matta) olivat yhteismäärältään 126 702 874 
Helsingissä maksuun- (118 801 649) mk. 
pantuja erilaisia muita Verosaatavain osaston sekä esikaupunki-
veroja ja maksuja . . 88 451 (73 431) ja palkanulosmittausosaston toimesta perit-

Muilta paikkakunnilta: tiin ja tilitettiin keskusosastolle, minkä li-
julkisoikeudellisia saa- säksi maksuvelvolliset maksoivat viraston 
misia, sakkoja ja kor- kassaan tai lähettivät postisiirron välityk-
vauksia lukuunotta- sellä julkisoikeudellisten saamisten suorituk-
matta 31 638 (32 072) sia seuraavasti (ed.v.): 

Yhteensä 160 303 (147 082) 

Maksu-
eriä 

Helsingin kaupungille 8 008 ( 4 105) 401 021 ( 323 560) 
valtiolle 52 439 ( 52 294) 30 547 673 (33 787 100) 
Helsingissä maksuunpantuja erilaisia 
muita julkisoikeudellisia saamisia . . . . 27 613 ( 28 704) 6 887 083 ( 5 939 439) 
muiden paikkakuntien toimeksianta-
jille 20 431 ( 19 232) 4 192 871 ( 3 727 557) 

Yhteensä 108 591 (104 335) 42 028 647 (43 777 657) 

Maksuerien periminen tapahtui seuraa-
vasti (ed.v.): 

— ulosottoapulaiset maksueriä 

— perivät suoraan maksu-
velvolliselta 26 064 (28 462) 

— ulosmittasivat palkasta 
tai eläkkeestä 24 058 (22 071) 

— ulosmittasivat Uud. 
lääninkonttorin suorit-
tamista ennakkopalau-
tuksista 7 291 ( 5 903) 

— viraston toimistoon 
maksettiin 4 612 ( 4 770) 

— postin välityksellä mak-
settiin 46 566 (43 129) 

Kaikista maksuista oli kokonaissuorituk-
sia 72 931 (69 527) ja osasuorituksia 35 660 
(34 808). 

Helsingissä maksuunpantuja veroja ja 
maksuja perittiin kertomusvuonna yht. 
88 160 (85 103) erässä veronlisäyksineen 
37 835 777 (40 050 100) mk.· 

Ulosottovirastoon saapuneiden julkis-
oikeudellisten toimeksiantojen (lukuun otta-
matta sakkoja ja valtiolle tuomittuja kor-
vauksia) lukumäärä lisääntyi kertomusvuon-
na 13 221 :llä (10 290) ja yhteissumma 
7 901 225 (10 818 026) mk :11a. 

Varattomuuden, puuttuvien osoitteiden tai 
muiden perimisesteiden vuoksi tai peruutet-
tuina palautettiin keskusosastolle perimis-
asiakirjoja seuraavat määrät (ed.v.): 
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— valtion verojen jäämäluettelojen otteita . . 
— Helsingin kaupungin perimisasiakirjoja. . 
— Helsingissä maksuunpantuja muita ve-

roja ja maksuja 23 354 
— maaseudulta saapuneita toimeksiantoja . . 11 180 

kpl 

24 213 (25 386) 
2 861 ( 2 696) 

(24 410) 
(12 527) 

mk 

43 335 050 (49 580 575) 
211 199 ( 136 225) 

6 490 475 ( 7 017 013) 
6 851 475 ( 7 591 721) 

yhteensä 61 608 (65 019) 56 888 199 (64 325 533) 

Toisille paikkakunnille siirrettiin perittäviksi 10 239 ( 9 914) 9 366 439 ( 8 194 714) 
kaikkiaan 71 847 (74 933) 66 254 638 (72 520 247) 

Estetodistuksin palautetut jäämäluettelon-
otteet jakautuivat perimisesteen mukaan seu-
raavasti: varattomuus 31.9 (31.0) %, osoite 
tuntematon 23.7 (23.5) %, sekalaiset esteet 
11.7 (12.7) %, peruutettu 18.4 (19.6) %, sekä 
siirretty muualle perittäväksi 14.3 (13.2) %. 

Sakko- ja valtion korvausasioita saapui kes-
kusosastolle 25 858 (28 233), joista 16 032 
(18 417) toimitettiin edelleen rikostuomioi-
den täytäntöönpano-osastolle sekä 9 826 
(9 816) esikaupunki- ja palkanulosmittaus-
osastolle. Em. osasto tilitti keskusosastolle 
sakkoja ja korvauksia yht. 7 370 (7 776) 
erässä 608 840 (558 874) mk ja vm. osasto 
6 885 (6 595) erässä 541 629 (462 874) mk. 

Vapausrangaistuksen täytäntöönpanoasioita 
saapui keskusosastolle yht. 2 382 (2 201), 
joista 1 449 (1 357) toimitettiin edelleen rikos-
tuomioiden täytäntöönpano-osastolle sekä 
933 (844) esikaupunki- ja palkanulosmit-
tausosastolle. 

Virastosta kertomusvuoden aikana lähete-
tyt postilähetykset jakautuivat eri osastojen 
osalle seuraavasti (ed.v.): 

— yksityisoikeudellisten kpl 
säätäväin osasto . . . . 574 ( 642) 

— verosaatavain osasto 555 ( 548) 

— rikostuomioiden täy- kpl 
täntöönpano-osasto 3 341 ( 3 171) 

— esikaupunki- ja pal-
kanulosmittausosasto 5 355 ( 5 730) 

— keskusosasto 86 680 ( 89 096) 
— ulosottoapulaisten lä-

hetyksiä 209 942 (149 878) 
yhteensä 306 447 (249 065) 

Yksityisoikeudellisten 
s a a t a v a i n osasto 

Osasto sai kertomusvuoden aikana täy-
täntöönpantavaksi kaikkiaan 11 628 (12 204) 
asiaa, mikä on 62.2 (61.4) % virastoon saapu-
neiden yksityisoikeudellisten asiain määrärs-
tä. Osaston toimesta suoritettiin 304 (405) 
häätöä ja pakkohuutokauppoja toimitettiin 
33 (67). 

Verosaatavain osasto 

Osaston toimesta perittiin kertomusvuon-
na julkisoikeudellisia saamisia seuraavasti 
(ed.v.): 

maksueriä 

valtion kantamia varsinaisia veroja . . . . 27 975 (29 634) 
kaupungin saamisia 4 593 ( 2 018) 
Helsingissä maksuunpantuja sekalaisia 
veroja ja maksuja 14 976 (16 211) 
muilta paikkakunnilta 13 666 (12 816) 

mk 

19 085 575 (22 994 360) 
194 115 ( 155 258) 

4 617 439 ( 4 187 077) 
3 056 758 ( 2 700 604) 
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Rikostuomioiden täytäntöön- ninhallitukselta 12 370 (ed.v. 14 848) ja muil-
pano-osasto ta lääninhallituksilta 3 662 (3 569) asiaa eli 

yht. 16 032(18 417) asiaa. 
Uusia sakkoja ja valtion korvausasioita saa- Sakkoja ja korvauksia perittin seuraavasti 

pui osastolle seuraavasti: Uudenmaan lää- (ed.v.): 

maksueriä mk 

— Uudenmaan lääninhallitukselta saapuneita 5 964 (6 434) 489 840 (466 620) 
— muilta lääninhallituksilta saapuneita . 1 406 (1 342) 119 000 ( 92 254) 

yhteensä 7 370 (7 776) 608 840 (558 874) 

Edellä esitettyihin lukuihin sisältyy myös 
osamaksuja sekä etukäteen suoritettuja ja 
Poliisisanomien perusteella perittyjä sakkoja 
ja korvauksia. 

Sakkoluettelonotteita 
— lähetettiin vankiloihin täytäntöön panta-
vaksi 2 542 (3 371) 
— palautettiin varattomuuden, osoitteen 
tuntemattomuuden tai muiden syiden perus-
teella Uudenmaan lääninhallitukselle 5 222 
(4 918) ja muille lääninhallituksille 1 706 
(1 484). 

Rangaistus luet te lonot teitä saapui osastolle 
kertomusvuonna 1 449 (1 357), jotka aiheut-
tivat toimenpiteitä seuraavasti: 

— tuomittuja saatettiin vapaus-
rangaistustaan kärsimään . . . . 451 (499) 

— palautettiin lääninhallituksille 
osoitteen tuntemattomuuden 
tai muiden syiden takia 913 (824) 

— vuoden päättyessä täytäntöön 
panematta 85 ( 34) 

Esikaupunki- ja p a Ikanulos-
mittausosasto 

Kertomusvuonna saapui osastolle kaik-
kiaan 7 075 (ed.v. 7 664) toimeksiantoa, mikä 
on 37.8 (38.6) % virastoon saapuneista yk-
sityisoikeudellisista asioista. Huutokauppoja 
pidettiin osaston toimesta 26 (38) ja häätöjä 
toimitettiin 334 (249). 

Veroja ja muita julkisoikeudellisia saamisia. 
Osastolla hoidettiin verojen ja maksujen 

ulosmittausta palkasta ja eläkkeestä myös 
verosaatavain osaston osalta, milloin täyttä 
suoritusta ei saatu yhdestä palkka- tai eläke-
erästä. Palkanulosmittausryhmä peri veroja 
ja maksuja kaikkiaan 24 058 (22 071) erässä. 

Veroja ja muita julkisoikeudellisia saamisia 
perittiin osaston toimesta seuraavasti: 

maksueriä mk 

valtion kantamia varsinaisia veroja . . . . 24 564 (22 660) 11 462 098 (10 792 741) 
kaupungin saamisia 3 415 ( 2 087) 206 906 ( 168 302) 
Helsingissä maksuunpantuja erilaisia 
veroja ja maksuja 12 637 (12 493) 2 269 644 ( 1 752 362) 
muilta paikkakunnilta tulleista tehtä-
vistä 6 765 ( 6 416) 1 136 113 ( 1 026 954) 

yhteensä 47 381 (43 656) 15 074 760 (13 740 358) 
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Sakkoja ja korvauksia perittiin kertomus-
vuonna seuraavasti: 

maksueriä mk 

— Uudenmaan lääninhallitukselta saapuneita 5 837 (5 589) 438 913 (383 841) 
— muilta lääninhallituksilta saapuneita . 1 048 (1 006) 102 716 ( 79 034) 

yhteensä 6 885 (6 595) 541 629 (462 874) 

Uusia sakko- ja korvausasioita tuli osas-
tolle kertomusvuonna Utidenmaan läänin-
hallitukselta 8 309 (8 499) ja muilta läänin-
hallituksilta 1517 (1317) eli yht. 9 826 
(9 816). 

Lukuihin sisältyy myös osamaksuja sekä 
etukäteen suoritettuja ja Poliisisanomien no-
jalla perittyjä sakkoja ja korvauksia. 

Sakkoluettelonotteita 
— lähetettiin vankiloihin täytäntöön panta-
vaksi 149(148) 
— palautettiin varattomuuden, osoitteen 
puuttumisen tms. perusteella Uudenmaan 
lääninhallitukselle 3 251 (3 598) ja muille 
lääninhallituksille 554 (607) eli yht. 3 805 
(4 205). 

Rangaistusluettelolta saapui osastolle 933 
(844), joista aiheutui toimenpiteitä seuraa-
vasti : 
— pantiin täytäntöön 411 (383) 
— palautettiin osoitteen tuntemattomuuden 

tai muiden syiden perusteella 502 (375) 
— täytäntöön panematta vuoden päättyessä 

20 (86) 
mk 

— yksityisoikeudellisten saatavien osasto 7712 490 
— verosaatavien osasto 26 953 887 
— rikostuomioiden täytäntöönpano-osasto 615 646 
— esikaupunki-ja palkanulosmittausosasto 18 922 685 

Toimitettavia haasteita saapui osastolle 
11 237 (11 965) sekä tiedoksiannettavia asia-
kirjoja 4 651 (4 249). 

Kokonaisperintä ja toimeksiantojen 
kuittaaminen 

Viraston kertomusvuonna suorittaman pe-
rinnän kokonaistulos oli 54 204 709 
(56 093 544) mk eli siis n. 3.4% vähemmän 
kuin v. 1972, jolloin taas oli todettavissa 
15.1 %:n lisäys edelliseen vuoteen verrattuna. 

Perinnän kokonaistulos jakautui eri osasto-
jen osalle seuraavasti: 

mk 

( 7 894 501) 
(30 037 299) 
( 574 932) 
(17 586 812) 

Veronkuittauslain ja -asetuksen mukaisesti 
kuitattiin kertomusvuonna toimeksiantoja 
seuraavasti: 
— verosaatavain osastolla kuitattiin Hel-
singin veroviraston 4 168 (3 796) toimeksi-
antoa yht. 1 104 165 (861 624) mk:n arvosta 
sekä muilta paikkakunnilta tulleita toimeksi-
antoja 662 (686) yhteisarvoltaan 120 349 
(96 538) mk 

— esikaupunki- ja palkanulosmittausosas-
tolla kuitattiin Helsingin veroviraston toi-
meksiantoja 2 967 (2 262) yhteismäärältään 
618 572 (432 861) mk ja muilta paikkakun-
nilta tulleita 409 yhteisarvoltaan 78 203 
(37 140) mk. 

Kuittausmenetelmän kokonaistulos oli siis 
kertomusvuonna 8 206 (7 084) toimeksiantoa 
määrältään 1 921 289 (1 428 163) mk. 
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Talous 

Kertomusvuoden talousarviossa oli ulos-
ottoviraston käyttöön myönnetty yht. 
5 320 123 (ed.v. 4 664 493) mk. Vuoden ai-

kana myönnettiin palkankorotusten ym. ai-
heuttamia menoja varten 377 454 (212 782) 
mk, joten käytettävissä oli kaikkiaan 
5 697 577 (4 877 275) mk, josta jäi käyttä-
mättä 154 013 (51 773) mk. 
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