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Oikeusministeriö antaa seuraavat määräykset ulosotossa vastaanotettujen
rahavarojen maksuliikkeestä ja kirjanpidosta sekä tilityksestä. Valtion
talousarvion varojen maksuliikkeestä on säädetty erikseen.

1. ULOSOTON MAKSULIIKKEEN YLEISET PUITTEET

Ulosottomiehelle suoritettujen varojen maksuliikettä varten ulosottopii-
rillä on yksi virkavarain siirtotili. Tälle tilille ohjataan kaikki ulosottotoi-
min perityt rahavarat. Mikäli näitä rahavaroja joudutaan tallettamaan
erikseen korkoa kasvamaan ulosottopiirillä voi olla erikseen talletettujen
virkavarojen siirtotili siten kuin oikeusministeriön määräyksessä
21.11.1996 (n:o 3902/36/96 OM) on määrätty.

Valtion maksuliike tulee hoitaa Leonia pankin siirtotilin välityksellä (A
valtion talousarviosta 11.12.1992/1243  27 § ja 33 §).

Käteisenä vastaanotetut ulosottovarat on talletettava päivittäin ulosot-
topiirin virkavarain siirtotilille.

Ulosottopiiriin tulevan rahan osalta ulosottoviraston tai ulosotto-osaston
päällikön tulee määrätä ulosottopiirin toimistohenkilöstöstä, 1) kuka tai
ketkä virkamiehet pitävät ulosoton kirjanpitoa ulosottopiirissä sekä 2)
kuka tai ketkä syöttävät ulosottopiiriin tulevan rahan maksut ulosoton
tietojärjestelmään.

Ulosottopiiristä ulos lähtevät raha maksetaan hakijoille, palautuksen
saajille ja valtiolle pääsääntöisesti Leonia pankin asiakaspäätejärjestel-
män välityksellä. Ulosottopiirin toimistosta on määrättävä 3) henkilöt,
joilla on oikeus syöttää maksuja asiakaspäätejärjestelmään ja 4) henkilöt,
jotka antavat maksuluvan näille maksuille. Maksun syöttäjän ja maksulu-
van antajan on oltava eri henkilö.  Asiakaspäätejärjestelmään maksuluvan
antavalla virkamiehellä on oltava tilinkäyttövaltuudet. Maksun syöttäjällä
on  muun tilinkäyttäjän eli maksun varmentajan valtuudet.

Asiakaspäätejärjestelmän kautta suoritettavia maksuja varten ulosotto-
piirin päällikön on toimitettava Leonia pankkiin niiden henkilöiden
nimet, jotka syöttävät maksuja asiakaspäätejärjestelmään ja niiden
henkilöiden nimet, jotka antavat näille maksuille maksuluvan, jotta
Leonia pankki antaisi asiakaspäätejärjestelmään henkilöille asianmu-



kaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Lisäksi ulosottopiirin päällikön on
toimitettava maksuja syöttävien (varmentaja) ja maksuluvan antavien
henkilöiden nimet ja käsialanäytteet oikeusministeriön yleisen osaston
taloushallintoyksikköön tilinkäyttövaltuuksien saamista varten (Oikeus-
ministeriön ja oikeuslaitoksen taloussääntö 13 §). Ulosottopiirin
päällikön on huolehdittava siitä, että sekä Leonia pankissa että oikeusmi-
nisteriössä olevat asiakaspäätejärjestelmän käyttäjätiedot pysyvät ajan
tasalla. Jos henkilövaihdoksia tapahtuu, tiedot on peruutettava ja
mahdolliset uudet nimet ilmoitettava välittömästi sekä Leonia pankkiin
että oikeusministeriöön.

Jos virkavarain tililtä joudutaan suorittamaan maksuja manuaalisella
maksuosoituksella, sen allekirjoittavat ne, jotka ulosottopiirin päällikkö
on määrännyt virkavaraintilin manuaalisten maksuosoitusten maksumää-
räyksen antajaksi ja maksumääräyksen varmentajaksi

Kirjanpitoa ja maksuliikettä hoitaville virkamiehille on määrättävä sijai-
suudet samoin kuin avustaville ulosottomiehille, jotta kirjanpito ja
varojen selvittäminen voi tapahtua pääsääntöisesti päivittäin sekä varojen
tilitys viikoittain.

2. KIRJANPIDON YLEISET PUITTEET

Ulosottovarojen kirjanpitoa pidetään tietojärjestelmän avulla Prosit-
järjestelmällä. Prosit-järjestelmän menetelmäkuvaus annetaan erikseen.
Kirjanpitoa on pidettävä kahdenkertaisen kirjanpidon periaatteita nou-
dattaen. Kirjanpitotapahtumat on kirjattava aikajärjestyksessä (päivä-
kirja) sekä asiajärjestyksessä (pääkirja).  Kirjanpidossa on oltava alla
luetellut tilit. Kirjausten on perustuttava päivättyyn ja numeroituun
tositteeseen, joka todentaa kirjauksen. Kirjaukset on tehtävä selvästi ja
pysyvästi. Kirjanpitomerkintää ei saa poistaa eikä tehdä epäselväksi.
Kirjanpito on pidettävä mahdollisuuksien mukaan päivän tasalla.

3. KIRJANPITO JA MAKSUJEN SELVITYS

Ulosottopiireissä tulostetaan päivittäin ulosoton tietojärjestelmästä
virkavarain tilin Leonia pankin tiliote, josta ilmenee edellisenä päivänä
ulosottomiehen virkavarain tilille suoritetut maksut. Kirjanpidossa
näiden maksujen yhteissumma kirjataan virkavarain tilille ja selvitet-
tävien maksujen tilille ellei jokin maksu ole aivan selvä, jolloin se
voidaan kirjata suoraan asian (esim. ulosottomaksu) tilille.

Tiliotteen maksut syötetään ulosoton tietojärjestelmään. Seuraavana
päivänä näistä ulosottomiehelle suoritetuista maksuista kullekin avusta-
valle ulosottomiehelle tulostuu selvitettävät maksut luettelo. Avustavan
ulosottomiehen tulee pääsääntöisesti päivittäin selvittää, mille asioille ko.
maksut kohdennetaan ja merkitä asian numero selvitettävien maksujen
listalle. Kun avustava ulosottomies on selvittänyt, mille asioille maksut
kuuluvat toimiston asianomaiseen tehtävään määrätty virkamies syöttää
ulosoton tietojärjestelmän päiväkirjaan asioille kohdennetut maksut.
Ulosoton tietojärjestelmästä tulostuvat velallisille kohdennusten mukaiset
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perimiskuitit. Lisäksi kirjanpitoa varten tulostuu selvitetyt maksut
luettelo, josta ilmenevät kuittien numerot ja niistä aiheutuvat kirjanpidon
kirjaukset.  Jos maksu kuuluu asialle, jolle on tehty automaattinen
kohdistusjärjestys tai jos maksu on viitemaksu, maksu voi tulostua
suoraan selvitetyt maksut luetteloon ilman selvitettävät maksut luettelon
perusteella tapahtuvaa selvitystä.  Jos asia on poikkeuksellinen eikä sitä
ole voitu viedä ulosoton tietojärjestelmään, maksuista kirjoitetaan
manuaalikuitti ja maksut merkitään manuaaliasioiden päiväkirjakorttiin.
Tällöin myös tilitys on manuaalinen.

Kun maksut on selvitetty, ulosoton rahaliikenteen kirjanpidossa
selvitetyt maksut luettelon ja mahdollisten manuaalitositteiden perus-
teella selvitettyjen maksujen yhteissumma kirjataan poistuvana selvitettä-
vien maksujen tililtä ja tähän yhteissummaan sisältyvät erilaisten
asioiden maksut kirjataan tulona niiden asioiden tilille, johon maksut
kuuluvat. Esim. veroasioiden yhteissumma verojen tilille, yksityisoikeu-
dellisten asioiden yhteissumma UP-asioiden tilille. Näillä asiaryhmien
tileillä varat pidetään kirjanpidossa asianomaisen tilin tulokirjauksena
seuraavaan menotilitykseen saakka. Asiaryhmien tilillä olevat varat ovat
valmiina tilitettäväksi hakijoille tai valtiolle tai palautettavaksi
maksajalle virhemaksutapauksissa.

4. TILITYS HAKIJOILLE

Ulosoton tietojärjestelmästä tulostuu tilityksen valmisteluluettelo
(nykyisin maanantaina, koska tilityspäivä on PP-asioissa ja sakoissa
tiistai ja muissa asioissa keskiviikko). Tilitystä varten tulostuu 1.
tilityserittelyt  (lähetetään hakijoille) 2. tilitysluettelo (kirjanpito) 3. haki-
joille tilitettävät varat (kirjanpito) 4. asiakaspäätejärjestelmään siirretyt
maksut 5. asiakaspäätejärjestelmään siirtämättä jätetyt maksut.
Tilityksestä tulostuu lisäksi 6. ulosottomaksuluettelo (velallisen maksa-
mat ulosottomaksut kertymistä, jotka tilitetään hakijoille/kirjanpito) 7.
estemaksuluettelo (nettotilityksenä perityt maksut) 8. laskutettavat
estemaksut (laskulla tai postiennakkona perittävät estemaksut) 9. tilitys-
kieltoiset asiat ja tilityksessä ohitetut kuitit listat (asiat ja varat, jotka ovat
jääneet pois tilityksestä).

Kirjanpidon on täsmättävä tilityksessä ulos lähtevän rahan kanssa.
Ennen tilitystä (maksuluvan antamista) tarkastetaan tilitettävien asioiden
rahakertymät. Hakijoille tilitettävät varat luettelon on täsmättävä
ulosoton tietojärjestelmän asiakaspäätejärjestelmään suoraan siirtämiin
maksuihin ja niihin maksuihin, jotka syötetään erikseen asiakaspääte-
järjestelmään. Tilityksessä täsmätään varojen ulosmittaukset, nettotili-
tykset ja palkkasaatavien ennakonpidätykset. Tilityksessä ohitetut kuitit
luettelosta tarkastetaan ja selvitetään maksut, jotka eivät ole tilittyneet.

Samanaikaisesti edellä mainitun ulosottomiehen rahatilityksen kanssa
ulosottomiehen on lähetettävä hakijalle varoja koskeva kuittitilitys (tili-
tyserittely hakijoille).  Asian päättyessä asialle kertyneistä suorituksista
merkitään todistus hakijalle palautettavaan täytäntöönpanokirjaan.



Hakijan manuaalikuittikappaleet voidaan lähettää täytäntöönpanokirjan
mukana.

Niiltä hakijoilta, joiden kanssa siitä on erikseen sovittu, voidaan hakijan
maksettavaksi tulevat ulosottomaksut periä siten, että niiden määrä
vähennetään hakijalle lähetettävän rahatilityksen määrästä (nettotilitys).
Peritty määrä ja siitä tehtävä vähennys merkitään ulosottomiehen raha- ja
kuittitilitykseen. Tositteeksi hakijalle lähetettävistä varoista ulosotto-
miehen kuittitilitykseen liitetään este- ja peruutuspalautusten täytäntöön-
panokirjat ellei hakijan kanssa ole täytäntöönpanokirjojen palautuksesta
muuta sovittu. Tilitykseen merkitään edellä mainittujen täytäntöön-
panokirjojen lukumäärä.

Kun tilitettävät rahat maksetaan ulos, kirjanpidossa varat kirjataan
menokirjauksena sekä virkavarain tililtä että asianomaiselta asian tililtä.
Ulosottopiirin tietojärjestelmästä tulostuvasta Leonia pankin tiliotteesta
ja sen maksuluettelosta ilmenevät tilityksessä ulosoton virkavarain
tililtä maksetut suoritukset (menot).

5. ULOSOTTOVIRASTON JA ULOSOTTO-OSASTON TILIKARTTA

Ulosottopiirin kirjanpidon tilikartan tilejä kutsutaan pääkirjan tileiksi.
Ulosottovarojen kirjanpidossa virkavarain postisiirtotilin ja erikseen
talletettujen varojen tilin (ja mahdollisen kassatilin) tulojen ja menojen
erotuksen (taseen) on vastattava ulosottopiirin tilikartan asiaryhmien
tilien tulojen ja menojen erotusta (tasetta).

Ulosottomiehen pitämä päiväkirja (UlosottoA 1 ja 2 § 854/1996, Ve-
roulosottoA 20 ja 21 § 163/1985, SakkoTpA 45 ja 46§ 611/1999) toimii
maksuliikkeen asiakohtaisena reskontrana. Siihen on merkittävä asialle
kertyneet ja hakijalle tilitetyt rahamäärät sekä päivä, jona lopputilitys on
tehty.

Alla olevassa tilikartassa VASTAAVAA puolen tilien saldojen on vas-
tattava VASTATTAVAA puolen tilien saldoja.

Kirjanpidon tilien numerot Prosit-järjestelmässä ovat nelinumeroiset.
Tilin tarkempia kirjauskohteita voidaan sekä ulosottopiirin oman tarpeen
että tilastoinnin tarpeen mukaisesti seurata kohdekirjauksella. Kohdekir-
jaukset ulosottopiirit voivat päättää itse. Kuitenkin 10-vuotta talletettuja
varoja on seurattava kohdekirjauksella, jollei ao. muistiotositteista pidetä
manuaalista arkistointia. Kohdekirjaukset on selostettu tarkemmin Prosit-
kirjanpitojärjestelmän teknisissä ohjeissa.  Sen sijaan kaikilla ulosottopii-
reillä on seuraavanlainen tilikartta:

VASTAAVAA
VIRKAVARAIN TILIT

10 Rahatilit
1001 Siirtotili, virkavarat
1002 Siirtotili, 3320 Helsinki
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1005 Korolliset siirtotilit, talletetut virkavarat
1011 Kassatili (Pakollinen, jos käteissuoritusten vastaanottaminen tapahtuu kanslian
kautta tai jos piirissä on vaihtokassa ts. virkavaroja pidetään käteisenä korkeintaan 2
000 mk ja suurissa ulosottopiireissä, Helsinki, Tampere, Turku, Espoo, Vantaa,
korkeintaan 6 000 mk. Ulosottopiirin päällikkö määrää vaihtokassan.)

VASTATTAVAA    
ASIARYHMIEN TILIT

20 Selvitettävien varojen tili
2001 Selvitettävät varat

21 Verojen tilit
2101 Verojen tili, atk
2102 Verojen tili, manuaali

22 PP-asiat
2201 PP-asioiden tili, atk
2202 Vakuutusten tili, atk
2203 PP-asioiden tili, manuaali

23 UP-asioiden tilit
2301 UP-asiat, atk
2302 UP-asiat, manuaali
2303 Elatusavut, manuaali
2304 Velkajärjestelyasiat
2305 Valvonta-asiat
2306 Turvaamistoimet

24 Sakot ja saamiset
2401 Sakot ja saamiset, atk
2402 Sakot ja saamiset, manuaali

25 Virka-avut
2501 Virka-avut, atk
2502 Virka-avut, manuaali

26 Palaututukset
2601 Palautukset ja siirrot
2602 Vähäiset palautettavat varat
2610 10 vuotta säilytettävät varat

27 Ulosottomaksujen tili
2701 Ulosottomaksut, atk
2702 Ulosottomaksut, manuaali
2703 Tiedoksiantomaksut
2704 Kaupanvahvistusmaksut

30 - 60 Muut tilit
3001 Pakkohuutokauppa- ja muut ennakot
3002 Pakkohuutokauppa- ja muut kulut



3003 Häätöennakot
3004 Häätökulut
3005 Varainsiirtoverot
4001 Palkkasaatavat
4002 Ennakonpidätykset
5001 Talletuskorot
6001 Pyöristykset
6002 Korjaukset

6. KIRJAUSKAUDET

Ulosottovarojen kirjanpidon tilikausi on kalenterikuukausi. Pääkirjan tilit
päätetään kuukausittain laskemalla jokaisen tilin debet-sarakkeen viennit
erikseen ja kredit sarakkeen viennit erikseen yhteen. Tilin tase on debet-
ja kredit-sarakkeiden erotus. Kalenterikuukauden avaava tase on sama
kuin, mitä edellisen kuukauden päättävä tase on.

Ulosottovarojen tilikauden vaihteen tilienpäätös- ja tilinaloituskirjaukset
tehdään Prosit-järjestelmässä automaattisesti erikseen ilmoitettuna
päivänä. Raportti kauden vaihteen ajosta tulostetaan ulosottopiirissä ja se
arkistoidaan kauden tositteiden yhteyteen.

7. KIRJANPIDON TOSITTEET

Ulosoton maksuliikkeen kirjanpidon viennin on perustuttava päivättyyn
ja numeroituun tositteeseen. Tositteet numeroidaan juoksevasti. Juok-
sevan tositenumeron antaa Prosit-järjestelmä. Numero merkitään selvästi
tositteeseen ja sen liitteisiin. Tositteeseen merkitään myös selvästi tosit-
teen perusteella tehtyjen tiliöintien (debet ja kredit kirjausten) tilien
numerot elleivät tiliöinnit ole jo valmiina kuten ulosoton atk-tulosteissa
on. Tiliöintimerkintä tehdään leimaan, tositteeseen niitattavaan erilliseen
lomakkeeseen tai tositteessa valmiina olevaan erilliseen tiliöintipaikkaan.
Se, joka tekee tiliöinnin ja kirjanpidon tositteen perusteella, hyväksyy
tositteen. Tositteet ja tositteiden liitteet säilytetään numerojärjestyksessä
arkistosäännön mukaisesti. Arkistointi voidaan tehdä numerojärjestykses-
sä erikseen tositteiden ja niiden liitteiden osalta. Tositteita ovat:

Sisään tulevan rahan tosite (panot):

Tiliote /tiliotteen erittely
Joka päivä tulostetaan ulosoton tietojärjestelmästä ulosottomiehen
virkavarain tilin Leonia pankin tiliote. Tiliotteen mukaan ulosottomie-
helle suoritetut maksut (panot) syötetään ulosoton tietojärjestelmään.
Ulosoton tietojärjestelmään syötetyistä maksuista tulostuu tiliotteen
erittely. Tiliotteen ja tiliotteen erittelyn maksujen on täsmättävä toisiinsa.
Tiliotteeseen ja tiliotteen erittelyyn on täsmättävä myös viitesiirrot ja
viitesiirtona maksetut estemaksut.

Jos ulosottopiirissä on kassa ja kassaan maksetut maksut syötetään
ulosoton tietojärjestelmään kassaotteen perusteella, kassaote täsmätään ja
liitetään tiliotteeseen. Kassaote tehdään avustavan ulosottomiehen
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kirjoittamien maksajankuittien ja niitä vastaavan rahan perusteella. Jos
maksajan kuitit eivät ole kassaotteen liitteenä, ne liitetään selvitettävät
maksut listaan.

Pääkirjan tositteena on joko tiliote tai tiliotteen erittely. Jos pääkirjan
tosite on tiliote, tiliotteen erittely on tositteen liite ja päin vastoin. Muut
tositteet ovat pääkirjan tositteiden liitteitä.

Sisällä olevan rahan kirjausten tositteet:

Selvitetyt maksut
Kun avustava ulosottomies on selvittänyt ulosottomiehelle tehdyt
suoritukset ja toimistohenkilökunta kohdentanut suoritukset ulosoton
tietojärjestelmään asioille, tulostuu jokaisesta suorituksesta ulosoton
tietojärjestelmästä velalliselle numeroitu perimiskuitti. Kirjanpidon
tositteeksi tulostuu selvitetyt maksut luettelo, josta ilmenevät peri-
miskuittien numerot sekä ne rahasummat, jotka kirjanpidossa kirjataan
menokirjauksena selvitettävien maksujen tililtä poistuvaksi ja tulokir-
jauksena asianomaisille ansioiden tileille. Kirjausten tekijä hyväksyy
tositteen. Tietojärjestelmään talletettujen asioiden perimiskuitit tallete-
taan järjestelmässä.  Selvitettävät maksut luettelo, johon avustava ulosot-
tomies on tehnyt kohdennusmerkinnät, säilytetään arkistosäännön
mukaisesti.

Korjauskirjauslista
Mikäli muutos- ja peruutusilmoitukset tai avustavan ulosottomiehen
korjausilmoitukset aiheuttavat muutoksia ennen tilitystä selvitetyt maksut
listalta tehtyihin kohdennuksiin, toimiston asianomainen henkilö syöttää
korjaukset ulosoton atk-järjestelmään. Tästä korjauksesta tulostuu
kirjanpidon tositteeksi korjauskirjauslista. Kirjanpitoon tehdään korjaus-
kirjauslistan mukaiset korjaukset ja korjauskirjauslista on näiden
korjausten tosite.

Pennitilityslista
Vähäisistä alle 40 markan maksujäämistä ne, jotka ovat alle 5 markkaa,
ulosoton tietojärjestelmä poistaa automaattisesti (tekee asian  lopullisek-
si) ja tulostaa kirjanpidon tositteeksi pennitilityslistan, joka on tositteena
rahan selvitettävien varojen tililtä poistamiseen ja rahan valtiolle tilitystä
varten (vähäiset palautettavat varat tilille siirtämistä varten). Kirjausten
tekijä hyväksyy tositteen.

Muistiotosite
Muistiotosite kirjoitetaan itse poikkeuksellisten kirjausvientien tositteeksi
esim. virhekirjausten oikaisussa. Asian ratkaisijan on hyväksyttävä muis-
tiotosite. Jos muistiotosite on sisäisen rahan kirjaustosite, myös
kirjauksen ja tiliöinnin tekijä hyväksyy tositteen. Jos muistiotosite on
maksutosite myös maksuluvan antaja ja varmentaja hyväksyy tositteen.

Takaisinmaksuilmoitus  (liikamaksukuitti)
Mikäli ulosottomiehelle maksettuja varoja on palautettava, avustava
ulosottomies täyttää takaisinmaksuilmoituksen. Takaisinmaksuilmoitus



on kirjanpidon tosite. Avustava ulosottomies allekirjoittaa takaisin-
maksuilmoituksen ja kirjausten ja tiliöinnin tekijä hyväksyy sen.
Ulosmaksu tapahtuu siten kuin asiakaspäätejärjestelmästä ja mak-
suosoituksesta on edellä sanottu. Mikäli takaisinmaksuilmoituksia on
useita samassa tilityksessä, kirjanpidon asiatilien viennit voidaan tehdä
yhteissummana koontitositteella.

Kululaskut
Esim. pakkohuutokauppojen kuluista maksettavat laskut ovat kirjanpidon
tositteita. Kululasku on tarkastettava asiallisesti ja kirjausten tekijä
hyväksyy sen tositteeksi. Ulos maksu tapahtuu siten kuin asiakaspäätejär-
jestelmästä ja maksuosoituksesta on edellä sanottu.

Siirto korolliselle tilille
Leonia pankin tiliote on tosite erikseen talletetuista varoista. Leonia
pankin tiliote tulee jälkikäteen, joten varojen siirto tehdään muulla
tositteella (maksuilmoitus, muistiotosite). Tähän tositteeseen liitetään
Leonia pankin myöhemmin toimittama tiliote.

Ulos menevän rahan tositteet (otot):

Hakijoille tilitetyt varat luettelo ja tilitysluettelo
Kun varat tilitetään hakijoille, ulosoton tietojärjestelmästä tulostuu
ulosoton tietojärjestelmään viedyistä asioista hakijoille tilitetyt varat
tuloste, josta ilmenevät hakijoiden tilitysnumerot ja tilitettävien varojen
edellyttämät kirjausviennit. Hakijoille tilitettävät varat luettelon liitteeksi
tulostuu estemaksuluettelo ja ulosottomaksuluettelo tilitykseen liittyvistä
hakijoilta perittävistä estemaksuista ja velalliselta perityistä ulosottomak-
suista Lisäksi ulosoton tietojärjestelmästä tulostuu tilitysluettelo, josta
ilmenevät tilitykset eriteltyinä.

Tiliote ja maksuluettelo
Kun Leonia pankki on saanut maksuluvan ja virkavaraintilin maksut on
suoritettu, ulosoton järjestelmästä tulostuu Leonia pankin tiliote ja
maksuluettelo.  Maksuluettelosta ilmenevät tilitiedot, maksun saaja,
tilitysnumero sekä maksettu summa. Tiliotteen ja maksuluettelon on
täsmättävä  hakijoille tilitettyjen varojen luettelon ja tilitysluettelon
kanssa.

Pääkirjan tositteena ulos menevästä rahasta on joko Leonia pankin
tiliote tai hakijoille tilitetyt maksut tuloste. Jos pääkirjan tositteena on
tiliote tositteen liitteenä ovat maksuluettelo, tilitysluettelo ja hakijoille
tilitetyt varat luettelo. Jos pääkirjan tositteena on hakijoille tilitetyt varat
luettelo, tositteen liitteenä ovat tilitysluettelo sekä tiliote ja
maksuluettelo.

Manuaaliset tositteet
Niissä asioissa, joita ei ole voitu viedä ulosoton tietojärjestelmään (ma-
nuaali-asia) kullekin asialle kohdennetusta maksusta kirjoitetaan manuaa-
lisesti perimiskuitti.  Käteissuoritusten maksajankuitin ulosottomiehen
kappale liitetään perimiskuittiin. Manuaalikuitit liitetään manuaalitili-
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tyksessä koontiluetteloon (ulosottolomake nro 42). Koontiluettelo on
tosite ja sille merkitään tositenumero ja tiliöinti. Manuaalitositteet
täsmätään tiliotteeseen.

8. KIRJANPIDON VALVONTA   

Kihlakunnanvoudin tulee valvoa, että ulosottovarojen selvitys, kirjanpito
ja tilitykset hoidetaan viivyttelemättä. Kaikki virkavarain siirtotillille
maksetut rahat on tilitettävä ulos eli tilitettävä hakijalle tai valtiolle tai
palautettava liika- tai virhesuorituksena.

Välitase Kirjanpidon Prosit-järjestelmästä voidaan tulostaa välitase, josta ilmenee,
paljonko ulosottopiirissä on (esim. tilityksen jälkeen torstaina) virkava-
rain tilillä varoja ja millä asioiden tilillä varat ovat kirjattuna. (Liite:
Esimerkki välitaseesta) Asioiden tilillä saisi olla vain kuluvan kalenteri-
viikon aikana kertyneitä uusia rahoja, jotka seuraavassa tilityksessä
tilittyvät ulos, ellei erityistä syytä ole esim. lainvoimaa vailla olevien
asioiden rahat UP-tilillä.

Selvitettävät maksut
Selvitettävät maksut tilillä on aina varoja, koska ulosottopiirin virkava-
rain tilille tulee päivittäin suorituksia. Ulosoton tietojärjestelmä tuottaa
raportin vanhoista selvitettävistä maksuista. Tämän raportin avulla
seurataan, mitä maksuja ulosottopiirissä on selvittämättä. Selvittämättä
voidaan pitää sellaisia maksuja, joita ei voida kohdentaa asioille hyväk-
syttävän syyn takia. Esim. pakkohuutokauppavarat ja  velkajärjestelyn
aloittamispäätöksen jälkeen kertyneet varat ovat sellaisia varoja, joissa
kohdennus yleensä tehdään vasta, kun ulosottoperuste on selvinnyt.
Tällöin ulosoton tietojärjestelmään voidaan tehdä lisätietomerkintä,
jolloin esim. pakkohuutokauppavarat tulostuvat voudin selvitettävien
maksujen listalle tai velkajärjestelyvarat tietyn kansliahenkilökunnan
listalle. Tällöin vanhat selvitettävät maksut raportista ilmenevät ne
maksut, joita avustava ulosottomies ei ole selvittänyt. Tällaisen maksujen
selvittämättä jäämisen syy on selvitettävä viivyttelemättä, koska varat on
pääsääntöisesti selvitettävä päivittäin.

Tilityskielto asiat
Sekä yksityisoikeudellisissa että julkisoikeudellisissa asioissa voi olla
tilityskieltoja, koska asia ei ole saanut lainvoimaa. Ulosoton tietojär-
jestelmästä tulostuvasta tilityskiellossa olevat asiat- raportista on
tarkastettava säännöllisesti, onko asia vielä lainvoimaa vailla.

10 vuotta säilytettävät varat
Yli 10 vuotta säilytettävien varojen raportista on tarkkailtava, onko asia
edelleen epäselvä ja valvottava, että tilitykset valtiolle tehdään 10 vuoden
kuluttua varojen maksusta. Seuranta tapahtuu Prosit-kirjanpito-
järjestelmän kohdekirjausten raporttien avulla.



9. KIRJANPIDON RAPORTIT

Pääkirja (asiajärjestys)
Päiväkirja (peruskirjanpito, aikajärjestys)
Tase /saldoluettelo/ kauden vaihteen ajon raportti

10. SIIRTYMÄKAUSI

Ulosoton Prosit-kirjanpitojärjestelmä otetaan käyttöön maanantaina
20.12.1999. Perjantaina 17.12.1999 ulosottopiirin virkavarain tilille
maksetut tulot, jotka näkyvät ulosottopiirissä tulostettavasta tiliotteesta
maanantaina 20.12.1999 kirjataan Tukiset-kirjanpitojärjestelmään.
Tukiset-kirjanpitojärjestelmän tilit päätetään perjantaille 17.12.1999 ja
avaava tase viedään  Prosit-kirjanpitojärjestelmän asianomaisille tileille
maanantaille 20.12.1999.

 Tukiset järjestelmästä otetaan raportit (pääkirja päiväkirja ja 2 tasetta) ja
ne säilytetään arkistosäännön mukaisesti joulukuun kirjanpidon tosittei-
den yhteydessä. Toinen tase on Tukiset-järjestelmän päättävä tase ja
toinen tase on Prosit-järjestelmän avaava tase (ensimmäinen tosite).
20.12.1999 lukien kirjanpito pidetään Prosit-järjestelmän mukaisesti.
31.12.1999 kauden vaihteen ajo tehdään keskitetysti erikseen ilmoitetta-
vana ajankohtana. Ulosottopiirissä tulostetaan raportit (pääkirja,
päiväkirja ja tase). Raportit arkistoidaan arkistosäännön mukaisesti ja
säilytetään joulukuun kirjanpidon tositteiden yhteydessä. Joulukuun 1999
kirjanpidosta tulee olla sekä Tukiset-kirjanpitojärjestelmän raportit että
Prosit-kirjanpitojärjestelmän raportit.

Oikeusministeri Johannes Koskinen

Vanhempi hallitussihteeri Marja-Liisa Tolvi

LIITE Kaavio ulosoton maksuliikkeestä ja kirjanpidosta
Esimerkki välitaseesta

TIEDOKSI OM sisäinen tarkastus Aira Korva
Oikeushallintopäälliköt ja tarkastajat


