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A L K ULA U S E 

Helsingin kauptmgin ktmnallinen asetuskokoelma julkaistaan vuo

sittain kahdella kielellä kauptmglnvaltuuston joulukuun 30 päivänä 1907 

ja kesäkutm 14 päivänä 1922 tekemien päätösten mukaisesti. Kokoelma 

sisältää tärkeimmät vuoden aikana annetut lait, asetukset sekä valtion 

ja Helsingin kauptmgin elinten pysyväispäätökset, joilla katsotaan ole

van merkitystä Helslngin kauptmgln kunnallishalllnnolle. Ktm kokoel

mC\an sisältyvä päätös muuttuu, otetaan kokoelmaan vain muutettu osa 

päätöks estä. 

Kokoelma sisältää lisäksi luettelon vuoden aikana tapahtuneista 

kaupungin asemakaavan ja tonttijaon muutoksista sekä vakinaisten vir

kojen luokitteluun tehdyistä muutoksista. 

Toimitustyötä on johtanut vt. aktuaari Leena Ovaska. 

HelsIngin kauptmgln tilastotoimistossa kesäkuun 7 

päivänä 1973. 

Karl-Erik Forsberg. 



AJANLUVUNMUKAINEN HAKEMISTO HELSIN<:;IN KAUPUNGIN" 
,KUNNALLISEEN ASETUSKOKOELMAAN VUODELTA HI72. 

Vuosi ja Asetuk 

kuukausi 
Päivä sen 

numero 

1971 
Lokakuu 27 Helsingin kaupungin palojärjestyksen 

21 §:n muutos; kaupunginvaltuuston 
hyväksymä •••••••••••••••••••••• 21 

Marraskuu 10 Helsingin kaup1.mgin taide- ja kirjal-
lisuusapurahojen jakoa koskevien 
sääntöjen muutos; kaupunginyaltuus-
ton päätös ...................... 1 

Joulukuu 8 Hels ing in ka upungin kiinteistöla uta-
k1.mnan johtosäännön muuttaminen; 
kaupunginvaltuuston päätös •••••••• 2 

1972 
Tammikuu 12 Talonmiesten työaikajärjestelyt Hel-

singin kaupungissa; kaupunginval-
tuuston vahvistamat •••••••••••••• 3 .. 12 Helsingiri kaupungin palojärjestyksen 
21 §:n muutos; Uudenmaan läänin-
hallituksen vahvistama •••••••••••• 21 .. 14 Laki koulujärje,stelmän perusteista 
annetun lain' muuttamisesta •••••••• 4 .. 14 Laki peruskoul1.m viranhaltijain palk-
kauksesta, eläkkeestä ja perhe-
eläkkeestä .........••.••••.••.•• 5 .. 14 Laki kansakoululain 66 §:n muuttami-
sesta .........................•. 6 .. 14 Laki kansakoululaitoksen viranhalti-
jain Palkkauksesta ja eläkkeistä 

I annetun lain muuttamisesta •••••••• 7 .. 14 Opintotukllaki 8 . ................... .. 17 Lllkennemerkeistä annetun päätöksen 
muuttaminen; liikenneministeriön 
päätös .••••••••••••••••••••••••• 9 .. 20 Kunnan osuude'n enir'nmäismäärän vah-
vistaminen kansaneläkelain mukais-
ten tukiosien kustannuksista vuodel-
ta 1972; valtioneuvoston päätös •••• 10 .. 21 Asetus peruskouluasetuksen muutta-
misesta ......•..........•....... 11 



VI 

Vuosi ja Päivä Asetuk 
kuukausi sen 

numero 

1972 
Tammikuu 21 Asetus kansakouluasetuksen 179 §:n 

muuttamlsesta •••••••••••••••••••• 12 
II 21 Laki kunn1lle asuntoalueiden hankki-

miseksi myönnettävästä korkotuesta 13 
II 21 Laki kuntien nuorisolautakunnista ja 

kuntien nuorisotyöhön annettavasta 
valtionavusta .................... 14 

II 27 Invallldihuoltolain 6 §:ssä tarkoitettu-
jen apuneuvojen, apuvällneiden ja 
laitteiden antaminen sekä asunnon 
muutostöiden kustantaminen; valtio-
neuvoston päätös ...••.•..•.•.•.... 15 

II 28 Asetus inval1idihuoltoasetuksen muut-
tamisesta ........•.•. ~ ..•..•..... 16 

II 28 Kansanterveyslaki ••.....•..••....•. 17 
II 28 Laki kansanterveyslain voimaan panosta 18 
II 28 Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta 19 
II 28 As etus eräistä sairaanhoitolaltosten 

maksuista, korvauksista ja palkkiois-
ta annetun asetuksen muuttamisesta. 20 

Helmikuu 4 Asetus lapsiperheiden asumistuesta an-
netun asetuksen muuttamisesta •••••• 22 

II 9 Luottamusmieh1lle suorltettavan pälvä-
rahan ja matkakustannusten korvauk-
sen sekä ulkomaanmatkoilla eräissä 
tapauksissa suoritettavan hotellikor-
°va uksen perusteet .•••••••••••••••• 23 

II 9 Helsingin kaupungin kirjasto-ohjesään-
nön muutos; kaupunginvaltuuston hy-
väksymä ..•.••.•••••••••.••.••.•. 44 

II 14 Helsingin kaupungin työturvalllsuus-
toiminnan toiminta ohjeet; kaupungin-
hallituksen hyväksymät •••••••••••• 24 

II 18 Asetus peruskoulun viranhaltijain 
palkkauksesta, eläkkeestä ja perhe-
eläkkeestä ..•..••..•.•••••...•.•. 25 

II 18 Peruskoulun johtajan palkkiO ja opetus-
velvollisuuden vähennys; opetusmi-
nisteriön päätös ..•...•.•...••..••. 26 

II 18 Peruskoulun eräiden opettajien opetus-
velvollisuus sekä erityistehtävien 
korva us perusteet; opetusministeriön 
päätös .......................... 27 



VII 

Vuosi ja Asetuk 
kuukausi Päivä sen 

numero 

1972 
Helmikuu 23 Nikkilän sairaalan perhehoitopotilaista 

maksettavien korvaustEn vahvistami-
nen; kaupunginvaltuuston päätös •••• 28 

Maaliskuu 2 Työturvallisuuslain soveltaminen 
pulttipistooleihin ja nllden tarkas-
tukseen; valtioneuvoston päätös ••••• 29 

" 8 Helsingin kaupungin rakennusvlraston 
johtosääntö; ka upunginvaltuuston 
vahvIstama ••..•••.••••••...••••.. 30 

" 8 Helsingin kaupungin yleisten töiden 
lautakunnan johtosääntö; kaupungin-
valtuuston vahvistama ••••••••••••• 31 

" 8 Lasten- ja nuorisohuoltolaitosten hoi-
tomaksut; kaupunginvaltuuston hy-
väksymät •••••••••••••••••••••••.• 74 

" 10 Asetus sairausvakuutusasetuksen muut-
tamisesta .•••......•...•.•...•...• 32 

" 10 Kansanterveysasetus .••••••••••••••• 33 
" 10 Asetus terveyskeskuksissa perittävistä 

maksuista ja korvauksista •••••••••• 34 
" 10 Asetus nuorten työntekijäin käyttämi-

sestä vaarallisiin töihin •••••••••••• 35 
" 16 Muutos kuorma- ja pakettiautojen lii-

kennetaksaan Helsingin kaupungissa; 
maistraatin päätös .•••••.•••••.•..• 36 

" 17 Asetus kansakouluasetuksen muuttami-
sesta .......•..•...•..••........• 37 

" 20 Kunta suunnittel urekisterin käyttökor-
va us perusteet; ka upunginhallltuks en 
va hvlstamat .••••••.••.••••.•••.•• 38 

" 22 Helsingin kaupungin sähkölaitoksen 
sähkönmyyntltarlfflen ja -hintojen 
korotus; ka upunginvaltuuston päätös. 39 

" 23 Koulujärjestelmän perusteista annetun 
lain 15 §:ssä tarkoitetut alueelllset 
toimeenpanosuunnitelmat; valtioneu- I 

voston päätös .................... 188 
" 24 Asetus sairausvakuutusasetuksen 

muuttamls esta .••••.•.••.•.•..•••• 40 
" 24 Asetus kunnille asuntoalueiden hank-

kimiseksi myönnettävästä korkotuesta 41 
" 24 Laki kansanterveyslain voimaan panosta 

annetun lain muuttamisesta ••••••••• 42 



VIII 

Vuosi ja 
Asetuk-

kuukausi 
Päivä sen 

numero 

1972 
Maaliskuu 24 Asetus terveydenhoitoasetuksen muut-

tamIsesta .....•..•.••...•.•.•...• 43 
" 27 HelSingin kaupungin sähkölaitoksen 

sähkönmyyntitariffien ja -hintojen 
korotus; kaupunginhallituksen päätös 39 

" 29 HelSingin kaupungin kirjasto-ohJe-
säännön muutos; kouluhallituksen 
va hvlstama •.••••...••••..•.•.•••• 44 

" 29 Asetus terveyskeskusten lääkärien ja 
hammaslääkärien palkkaukseen an-
nettavan valtionavun perusteista •••• 45 

" 29 Asetus terveyskeskuksen terveyden-
hoitajan palkkakustannuksUn annetta-
van valtionavun perusteista ••••••••• 46 

Huhtikuu 5 Huolto- ja jakeluasematonttien luovu-
tusmääräykset; kaupunginvaltuuston 
Jiiätös ...•....•....•..••.....•... 47 

" 14 Helsingin kaupungin tuntipaikkaisia 
työntekijöitä koskeva työehtosopimus; 
kunnallisen sopimusvaltuuskunnan ja 
Suomen kunnallisten työntekijäin ja 
viranhaltijain liitto r. y:n (KTV) alle-
kirj olttama ..••••.••••..•.•.•. ~ ••• 48 

" 14 Tunti- ja urakka paikkaisten työnteki-
jäin loma palkkaa koskeva sopimus; 
kunnallisen sopimusvaltuuskunnan ja 
Suomen kunnallisten työntekijäin ja 
viranhaltijain liittor • y:n (KTV) alle-
kIrjoittama .•.•..•••.•••••••.••••.•• 48 

" 14 HelSingin kaupungin tuntipaikkaisia 
työntekijöitä koskeva palkRahinnoit-
telu; kunnallisen sopimusvaltuuskun-
nan ja Suomen kunnallisten työnteki-
jäin ja viranhaltijain liitto r. y:n 
(KTV) allekirjoittama.· •••••••••••••• 49 

" 14 Laki ty.öntekijäin. eläkelain muuttami-
sesta ............................ 50 

" 14 Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa ole-
.vien työntekijäin eläkelain muuttami,.. 
sesta •••••••••••••••• ~ ' ••• ~ ••••••• 51 

." 14 Opintotukiasetus •••••••••.•••••••••• 52 
" 14 Asetus opintotuen hallinnosta •••••••• 53 
" 19 Kadun ja viemärin keskimääräisten rCi-

kentamiskustannusten vahvistaminen; 
kau un invaltuuston p g "ätös. ; ...•... pa 54 



IX 

Asetu!t' 
Vuosi ja Päivä sen 
Ikuuk~usi numero, 

1972 
Huhtikuu 19 Sairausvakuutuslain 11 a §:n 1 mom~-

tissa tarkoitettujen taksojen perus-
teet; sosiaa11- ja terveysministeriön 
päätös ••••••••••••••••••••••••••• 55 

" 19 Helsingin kauplD'lgin l11ttyminen pää-
kauplD'lkiseudun ruotsinkielisen am-
mattikoullD'l klD'ltainlllttoon; kaupun-
ginvaltuuston päätös ••••••••• , , • , , • 115 

" 21 Asetus ennakkoperintäasetuksen muut-
tamisesta .•.•.••.•.•••••••••••.•• 191 

" 27 Eräiden opintotukllaissa tarkoitettujen 
määrien vahvistaminen; valtioneuvos-
ton päätös ....................... 56 

" 27 Perusteet, joiden mukaan klD'lnan on 
suoritettava korvausta toiselle kun-
nalle tämän klD'lnan koulua käyvästä 
oppilaasta; opetusministeriön päätös, 190 

" 28 Kunnallinen yleinen virkaehtosopimus; 
klD'lnallisen sop1musvaltuuskunnan 
sekä Akava ry:n, TVK:n Virkamiesjär-
jestöt TVK-V ry:n ja Suomen kunnal-
listen työntekijäin ja viranhaltijain 
liitto ry:n (KTV) allekirjoittama '. , , , , • 57 

" 28 KauplD'lkien ja kauppalain kuukausipalk-
kaisla päätoimisia työntekijöitä (toi-
mihenkilöitä) koskeva työehtosopimus; 
klD'lnallisen sopimusvaltuuskunnan 
sekä Akava ry:n, TVK:n Virkamiesjär-
jestöt TVK-V ry:n ja Suomen kunnallls-
ten työntekijäin ja viranhaltijain lllt-
to ry:n (KTV) allekirjoittama,., , , , , , , 58 

~oukokuu 5 Asetus ammattioppilaitok~ista annetun 
asetuksen 2 §:n muuttamisesta. ,', •• ', 59 

" 5 Laki työntekijäin vuosilemasta anne-
tlD'l lain, muuttamisesta, ., , , ., , • , •• , 60 

" 5 Asetus kansanterveysasetuksen muutta'-
mls esta .•• "',' ..•.••••.••.••.••••• 61 

" 8 Oman auton käytöstä virka-ajoissa 
maksettavat korvaukset; kaupungin-, 
hallltuksen päätös ................. 189 

" 12 Laki kansanedustaja'in vaaleista 'anne-
tun lain muuttamisesta (lyhennysote)~ 62 

" 12 Laki 'kunnallislain muuttamisesta ..... 63 



x. 

Asetuk-
Vuosi ja Päivä sen 
kuukausi numero 

1972 
Toukokuu 12 Kunnallisvaal1laki ••••.•••••••••••••• 64 

" 12 Laki kunnallisen jaottuksen muuttami-
sesta annetun lain muuttamisesta •••• 65 

" 12 Laki kansakoululain muuttamisesta •••• 66 
" 12 Asetus kansakouluasetuksen muuttami-

sesta •••••••••••••••••••••••••••• 67 
" 12 Asetus peruskouluasetuksen muuttami-

s esta ... ' . .......................... 68 
" 12 Asetus terveyskeskuksessa perlttävistä 

maksuista ja korvauksista annetun 
asetuksen muuttamisesta ••••••••••• 69 

" 12 ,Asetus terveyskeskuksen lääkärin ja 
hammaslääkärin kunnalta tai kuntain-
llltolta saamien toimenpldepalkkioi": 
den huomioonottamisesta eläkkeen 
perusteena olevana palkkana •••••••• 70 

" 17 Helsingin ka upunginarkiston johto-
säÖIltö ••••••••••••••••••••••••••• 71 

" 19 Nuorisola utakunta -asetus •••••••••••• 72 
" 25 Helsingin sataman koneellisten tava-

ransllrtolaitteiden käyttötaksa; 
satamalautakunnan vahvistama •••••• 73 

" 25 Lasten- ja nuorisohuoltolaltosten hoi':' 
tomaksut; sosiaallhallltuksen vahvis-
tamat ..••.•.•••••• '! •••••••••••••• 74 

" 31 Laki koulujärjestelmän perusteista an-
netun lain 12 §:n muuttamisesta ••••• 75 

" 31 AJokorttiasetus .•..•.•...•• '.' .•••••• 76 
" 31 Laki tiel1ikennelain 10 §:n muuttami-

sesta •••••••••. ' •••••••••••••••••• 77 
Kesäkuu 2 Kunnalllsen eläkelaitokseneläkesään-

nön muuttaminen; kunnallisen eläke-
laitoksen valtuuskunnan päätös ..... 78 

" 8 Laki päihdyttävien aineiden väärin-
käyttäjien huollosta annetun lain 
m uuttamls esta ........ ' ••••••••••••• 79 

" 14 Helsingin kaupungin virkaholhoustoi-
men johtosääntö; kaupunginvaltuuston 
va hvlstama •••.•••••••••...••••••• 80 

" 15 Ajokorttiasetuksen soveltaminen; lii-
kenneministeriön päätös •••••••••••• 81 

" 15 Perhel1sälain täytäntöön panosta anne-
t\.D'l· valtioneuvoston päätöksen muut-
taminen; valtioneuvoston päätös ••••• 82 



Vuosi ja 
kuukausi 

1972 
Kesäkuu 

II 

Heinäkuu 

!Elokuu 

Päivä 

16 
16 

20 

21 

22 

26 

28 

30 

30 

11 

11 
11 

20 

24 

24 
28 
28 

2 

3 

XI 

Asetus ajokorttiasetuksen muuttamisesta 
Asetus peruskouluasetuksen muuttami-

AsetUK
sen 
numero 

83 

sesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 
Lalturihuollon taksa; satamalautakun-

nan vahvistama •...•..•......•.•..• 85 
Helsingin kaupungin kiinteistöviraston 

maatalousosaston alaisten työntekijäin 
työehtosopimus; kunnallisen sopimus
valtuuskunnan ja Suomen kunnallisten 
työntekijäin ja viranhaltijain liitto 
ry:n ()<TV) allekirjoittama •••••••••••• 

Laki kunnallisista kuulovammaisten 
86 

kouI ulsta .••.•.•••••••••.••••••••• 87 
Kansakoulujen ja ammattikoulujen vah

timestarien, sllvoojien ja talonmies
lämmittäjien ylimääräiset palkkiot 
sekä eräiden ruoanjakajien jakelu
palkkiot; kaupunginhall1tuksen päätös 

Rakennustyössä noudatettavat järjestys
ohjeet sisältävän valtioneuvoston 
päätöksen muuttaminen; valtioneuvos-

88 

tOll päätös •••••••••••••••••••••••• 89 
Asetus moottoriajoneuvoasetuksen muut-

tamIsesta ..•....•••••••..•.•••..• 90 
Asetus kansakouluasetuksen muuttami-

sesta . . . . .. . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 91 
Laki kunnallisista yleissairaaloista an

netun lain muuttamisesta •••••••••••• 
Laki invallidirahalain muuttamisesta ••• 
Laki elatusavun ennakosta annetun lain 

24 §:n muuttamisesta ••••••••••••••• 
As un toa 1 ue hankinnan korkotukll uoton 

korko; sisäasiainministeriön päätös •• 
Laki kuntien yhdistymiskorvauksista ja 

-avustuksista ....•••.•..•.•...••.. 
Laki työsuojeluhalllnnosta •••••••••••• 
Asetus rakennusasetuksen muuttamisesta 
Asetus kirjastoasetuksen muuttamisesta 
Rakennus pllrustukset; sisäasiainminis-

92 
93 

94 

95 

96 
97 
98 
99 

terlön päätös •••••••••••••••••••••• 100 
Rakennusten palonkestävyydestä anne

tun sisäasiainministeriön päätöksen 
muuttaminen; sisäasiainministeriön 
päätös .....•......•...•..•......• 101 



XII 

Asetuk-
Vuosi ja Päivä sen 
kuukausi numero 

1972 
Elokuu 11 Asetus tuberkuloosiasetuksen muutta-

misesta ....•.•..••••........•.•.• 102 
" 25 Asema-, rakennus-, yleis- ja seutu-

kaavoissa käytettävistä merkinnöistä 
annetun sisäasiainministeriön päätök-
sen muuttaminen; sisäasiainministe-
riön .Päätös ...•••................. 103 

" 25 Asetus työsuojeluhallinnosta ••••••••• 104 
" 30 Kunnallisen kodinhoitoavun korvaus-

perusteet; soslaall- ja terveysminis-
teriön pää:tös ••••••••••••••.•••••• 105 

Syyskuu 18 Ammattioppilaitosten ammattlkurssien 
opettajien tuntlpalkkiot; kaupungin-
hallituksen päätös ••••••••••••••••• 106 

" 20 Helsingin kaupungin väestönsuojelu-
keskuksen johtosääntö; kaupungin-
valtuuston vahvistama •••••••••••••. 107 

" 20 Vakuutusrahaston perustaminen; kau-
pungin valtuuston päätös •••••••••••• 114 

" 20 Helsingin kaupungin väestönSUOjelu-
lautakunnan ohjesääntö; kaupungin-
valtuuston hyväksymä ............. 116 

" 20 Helsingin kaupungin llikennemaksutak-
sao ka upunginvaltuuston hyväksymä •• 119 

" 20 HelSingin kaupungin väestönsuojelu-
järjestys; ka upunginvaltuuston hy-
väksymä ••••••••••••••.•••••••••• 132 

" 29 Asetus työsuojeluneuvottelukunnasta 
ja työsuojelulautakunnista •••••••••• 108 

" 29 Asetus terveyskeskuksessa perittävis-
tä maksuista ja korvauksista annetun 
asetuksen muuttamisesta .......... 109 

Lokakuu 4 Helsingin kaupungin satamamaks utak-
san täydentäminen; kaupunginvaltuus-
ton päätös ....................... 110 

" 4 Helsingin kaupungin raittiuslautakun-
nan toimiston johtosäännön muutos; 
kaupunginvaltuuston vahvistama ••••• 111 

" 4 Helsingin kaupungin raittiuslautakun-
nan johtosääntö; kaupunginvaltuuston 
va hvistama ••••••••.•••••••••.•••• 112 

" 4 Helsingin kaupungin kirjasto-ohje-
säännön muutos; kaupunginvaltuuston 
hyväksymä •••••••••••••••.••••••• 137 



XIII 

Vuosi ja Asetuk 
kuukausi Päivä sen 

numero 

1972 
Lokakuu 10 Sopimus Helsingin kaupungin henkilö-

kunnan työturvallisuuslain 44 §:ssä . 
tarkoitettujen määräaikaistarka stus-
ten suorittamisesta Työterveyslai-
toksella; allekirjoitettu Helsingin 
kaupungin ja Työterveyssäätiön 
kes keJ1 ..•..••••••..•••••••••••••• 113 

II 12 Vakuutusrahaston perustaminen; Uuden-
maan lääninhallituksen vahvistus ••• 114 

II 13 Helsingin kaupungin lllttyminen pää-
kaupunkiseudun ruotsinkielisen 
ammattikoulun kuntainlllttoon; Uuden-
maan lääninhallituksen vahvistus ••• 115 

II 13 Helsingin kaupungin väestönsuojelu-
lautakunnan ohjesääntö; Uudenmaan 
lääninhallituksen vahvistama ••••••• 116 

II 18 Kaupungin jakaminen äänestysaluei-
siin; kaupunginvaltuuston päätös •••• 117 

II 19 Muutos kuorma- ja pakettiautojen lii-
kennetaksaan Helsingin kaupungissa; 
maistraatin päätös .....•..••••••• 0 • 118 

II 20 Helsingin kaupungin liikennemaksu-
taksa; sisäasiainministeriön vahvis-
tama ...•.•.•••••••••.••••.•..•••• 119 

II 26 Laki tappiontasauksesta tuloverotuk-
sessa annetun lain muuttamisesta ••• 120 

II 26 Laki ennakkoperintälain muuttamisesta 121 
II 26 Laki kuntien kantokykyluokituksesta 

annetun lain muuttamisesta •••••••••. 122 
II 26 Asetus peruskouluasetuksen 106 §:n 

muuttamisesta ••..•.•....•••.•...• ·123 
II 26 Perhelisälain täytäntöönpanosta anne-

tun valtioneuvoston päätöksen muut-
taminen; valtioneuvoston päätös ••••• 124 

II 26 Veroäyrin enimmäismääristä erityis-
lapsllisää myönnettäessä annetun 
valtioneuvoston päätöksen muuttami-: 
nen; valtioneuvoston päätös ••••••••• 125 

II 26 Invaliidihuoltolain täytäntöönpanosta 
annetun valtioneuvoston päätöksen 
m·uuttaminen; valtioneuvoston päätös;, 126 

Marraskuu 1 Helsingin kaupungin maksu- ja taksa-
polltllkan yteistavolte; kaupungin-
valtuuston päätös .•••••••••••••••• 127 



XIV 

Vuosi ja Asetuk 
kuukausi Päivä sen 

numero 

1972 
Marraskuu 1 Arkistoasiakirjojen säUyttämlsen vä-

himmälsajat; kaupunginvaltuuston 
päätös ..........•..............• 128 

II 1 UrheUu- ja ulkoUurahaston perustami-
nen; kaupunginvaltuuston hyväksymä 140 

II 8 TyöntekIjäIn eläkeasetuksessa ja ly-
hytaikaisIssa työsuhteissa olevien 
työntekijäin eläkeasetuksessa tar-
koItetun palkkaindeksUuvun vahvis-
tamInen; sosIaall- ja terveysminis-
terIön päätös •••••••••••••••••••• 129 

II 8 KukkIen, kukkamullan ja kukkalan-
noitteiden myyminen ellntarvike-
myymälöissä; terveyslautakunnan 
pysyväismääräys ••••••••••••••••• 130 

II 9 HenkUövuokra-autotaksan muutos; 
maIstraatin va hvIstama •••••••••••• 131 

II 9 HelSingin kaupungin väestönSUOjelu-
järjestys; sisäasia inmInisteriön 
vahvistama ....•...•............. 132 

II 10 Asetus verotusasetuksen muuttamIses-
ta •••••••••••••••••••••••••••••• 133 

II 10 Asetus kunnallIsista kuulovammaisten 
kouluista •••••••••••••••••••••••• 134 

II 10 Asetus kansaneläkeasetuksen 9 §:n 
muuttamisesta ••••••••••••••••••• 135 

II 15 HelSingin kaupungin kouluhammashoi-
tolaitoksen johtosäännön muutos; 
kaupunginvaltuuston päätös •••••••• 136 

II 16 Helsingin kaupungin kirjasto-ohje-
säännön muutos; kouluhallituksen 
vahvistama •••••••••••••••••••••• 137 

II 20 Laiturihuollon taksan täydentämInen; 
satama lautakunnan päätös ••••••••• 138 

" 24 lakI huoltoa'PulaIn muuttamisesta •••• 139 
" 28 UrheUu- ja ui koll ura ha ston perusta-

minen; Uudenmaan lääninhallItuksen 
vahvistama ....•.•..•....•..•.... 140 

" 29 HelsIngIn kaupungin palveluksessa 
työs uhteessa olevIen vuos Uoma-
säännön muutos; kaupunginvaltuus-
ton päätös ••••••••••••••••••••••• 141 

Joulukuu 1 Asetus eräistä sairaanhoitolaitosten 
maksuIsta, korvauksista ja palk-
kIoista annetun asetuksen muuttami-
sesta ........................... 142 



Asetuk-
Vuosi ja 
kuukausi PÖlvä sen 

numero 
1972 

Joulukuu 1 Asetus mielisairasasetuksen muuttami-
sesta .......................•.... 143 

II 7 Kuntien ryhmitys kansaneläkelain mu-
kaisen tukiosan maksamista varten; 
valtioneuvoston päätös ••••••••••••• 144 

II 8 Asetus ennakkoperintäasetuksen muut-
tamisesta ...............•..•....• 145 

II 8 J Laki vajaamielislain muuttamisesta ••• 146 
II 13 Helsingin kaupungin luottamusmiesten 

palkkiosääntö; ka upunginvaltuuston 
va hvlstama ..•••••...•..•••••••••• 147 

II 13 Helsingin kaupungin viranhaltijain 
kokouspalkkiosäännön muuttaminen; 
kaupunginvaltuuston pifätös ••••••••• 148 

II 13 Helsingin kaupungin vesilaitoksen joh-
tosäännön muuttaminen; kaupungin-
valtuuston päätös .••.••....•....•. 149 

II 13 Helsingin kaupungin kaasulaitoksen 
johtosäännön muuttaminen; kaupun-
ginvaltuuston päätös ••••••••••••••• 150 

II 13 Helsingin kaupungin sähkölaitoksen 
johtosäännön muuttaminen; kaupun-
ginvaltuuston päätös .............. 151 

II 15 Laki työnantajan työttömyysvakuutus-
maksun suuruudesta vuonna 1973 •••• 152 

II 15 Laki verotuslain muuttamisesta ••••••• 153 
II 15 Laki leimaverolain muuttamisesta ••••• 154 
II 15 Asetus ajokorttiasetuksen muuttamises-

ta ••••••••••••••••••••••••••••••• 155 
II 15 Asetus yleisiin kasvatuslaitoksiin ja 

valtion ylläpitämiin turvakoteihin 
hakemuksen perusteella otetulsta 
opplla ista suoritettavista hoitoma k-
sulsta annetun asetuksen muuttami-
sesta ............................ 192 

II 20 Helsingin kaupungin tielautakunnan 
johtosääntö; ka upunginvaltuuston 
hyväksymä •••••••.•••••••••••••••• 156 

II 21 Laki kuntien kantokykyluokituksesta 
annetun lain muuttamisesta ••••••••• 157 

II 21 Laki kansakoululaitoksen viranhalti-
jain palkkauksesta ja eläkkeistä an-
netun lain muuttamisesta ••••••••••• 158 



XVI 

Asetuk-
Vuosi ja Päivä sen 
kuukausi numero 

1972 
~oulukuu 21 Asetus kansakoululaitoksen viranhalti-

jain palkkauksesta ja eläkkeistä an-
netun asetuksen muuttamisesta •••••• 159 

" 21 Asetus sähkölaitoksista 11 päivänä 
toukokuuta 1928 annetun lain sovelta-
misesta annetun asetuksen muuttami-
sesta ............................ 160 

" 21 Asetus lapsiperheiden asumistuesta 
annetun asetuksen muuttamisesta •••• 161 

" 21 Asetus lapsiperheiden asumistuesta 
annetun asetuksen muuttamisesta •••• 162 

" 21 Asetus kansaneläkeasetuksen muutta-
misesta ......................... 163 

" 28 Virka - ja itsehallintoalueiden kielelli-
nen jaatus (lyhennysote); valtioneu-
voston päätös ••••••••••••••••••••• 164 

'" 29 Laki eräistä väliaikaisista pOikkeus-
säännöksistä 'verolakeihin •••••••••• 165 

" 29 Laki kunnallisen jaoituksen muuttami-
sesta annetun lain muuttamisesta •••• 166 

" 29 Laki tuulaakimaksun perusteesta vuo-
sina 1973-1974 •••••••••••••••••• ; 167 

" 29 Asetus tuulaakimaksun laskemisen 
perusteesta vuosina 1973-1974 •••••• 168 

" 29 Laki rajoitetusti verovelvollisen val-
tion- ja kunnallisverosta .••.••••••• 169 

" 29 Laki työnantajan sosiaaliturvamaksus-
ta annetun lain muuttamisesta ••••••• 170 

" 29 Asetus rajoitetusti verovelvollisen 'val-
tion- ja kunnallisverosta ••••••••••• 171 

" 29 Asetus peruskouluasetuksen muuttami-
sesta .............•.............. 172 

" 29 Asetus kansakoululaitoksen viranhalti-
jain palkkauksesta ja eläkkeistä an-
netun asetuksen muuttamisesta •••••• 173 

" 29 Asetus kansakouluasetuksen muutta-
misesta .....................••.•. 174 

" 29 Laki kansaneläkelain 30 §:n väliaikai-
sesta muuttamisesta ••••••••••••••• 175 

" 29 Laki eläkeoikeuden valintaa koskevan 
ilmoituksen tekemisestä eräissä ta-
Ila ukslssa .•.•..........••........ 176 

" 29 Laki.työntekijäin eläkelain muuttami-
sesta ............................ 177 



XVII 

Vuosi ja 
ASetUK-

kuukausi 
Päivä sen 

numero 

1972 
oulukuu 29 Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa ole-

vien työntekijäin eläkelain muutta-
misesta .....•................•••. 178 

" 29 Laki invallldirahalain 3 ja 4 §:n muut-
tamisesta ................•...•••. 179 

" 29 Asetus työntekijäin eläkeasetuksen 
muuttamisesta ...........•....•... 180 

" 29 Laki kuntien yleisestä kalleusluokituk-
sesta annetun lain muuttamisesta •••• 181 

" 29 Laki kansaneläkelain 3 ja 5 §:n muut-
tamIsesta .......••.•....•..•..•.. 182 

" 29 Laki työnantajan sosiaaUturvamaksusta 
annetun lain 16 ja 20 §:n muuttami-
s esta ..•.................•••••.•. 183 

" 29 Laki vuodelta 1973 suoritettavan vakuu-
tetun sairausvakuutusmaksun ja työn-
antajan sairausvakuutusmaksun mää-
rästä .......................••... 184 

" 29 Asetus työnantajan sosiaaUturvamaksus-
ta annetun asetuksen 1 §:n muuttami-
sesta ............................ 185 

" 29 Asetus lyhytaikaisissa työsuhteissa 
olevien työnt ekijäin eläkeasetuksen 
muuttamis esta •••••••••••••••••••• 186 

" 30 Kuntien kantokykyluokituksen vahvis-
taminen vuodeksi 1973; sisäasiain-
ministeriön päätös ••••••••••••••••. 187 

Asemakaavan muutokset vuonna 1972 •• 193 
Tonttljaon muutokset vuonna 1972 ••••• 194 
Muutokset vakinaisten virkojen luokit-

teluun vuonna 1972 •••••••••••••••• 195 



XVIII 

AAKKOSELLINEN HAKEMISTO 
HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISEEN ASETUSKOKOELMAAN 

VUODELTA 1972 

Asetuksen 

Ajokorttiasetus ..•.....•.•.•......•.•..••.•..• 
muutoksia .........••••..•...••.....•••••.. 
soveltaminen ............•....•............• 

Ammattlkoulut, ruoanjakajien jakelupalkkiot •••••• 
va htlmestarien, sl1voojien ja talonmies-lämmit

täjien ylimääräiset palkkiot ••.•••••••••••• 
Ammattioppllaitokset, ammattlkurssien opettajien 

. tuntipalkklot ........................... . 
asetuksen muutos .•.•••••••••.•••••.•••••.•. 

Arkistoasiaklrjat, sällyttämis en vählmmäisajat •••• 
Asemakaavat, käytettävät merkinnät; sisäasiain

ministeriön päätöksen muuttaminen .•.•••.•• 
muutoksia .•....•....•••.•.•.•••..•••...... 

Asetus, ajokorttlasetus ••.•.•••••••.•••.••.•.•• 
ajokorttiasetuksen muuttamisesta ••.••••••..•. 
ammattloppllaitoksista annetun asetuksen 2 §:n 

muuttamisesta ..................•.......• 

numero 

76 
83,155 

81 
88 

88 

106 
59 

128 

103 
193 

76 
83,155 

59 

sivu 

242 
275,451 

267 
286 

286 

335 
187 
408 

322 
517 
242 

275,451 

187 
ennakkoperintäasetuksen muuttamisesta •.•.••• 145,191 438,515 
eräistä sairaanhoitolaitosten maks uista, kor-

vauksista ja palkkioista annetun asetuksen 
muuttamisesta. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 20,142 62,436 

invaliidihuoltoasetuksen muuttamisesta........ 16 41 
kansakouluasetuksen muuttamisesta ........... 12,37.67, 33,142, 

91,174 221,290, 

kansakoululaitoksen viranhaltljain palkkauksesta 
ja eläkkeistä annetun asetuksen muuttami-
sesta .................................. 159,173 

kansaneläkeasetuksen muuttamisesta •.•••••••• 135,163 
kansanterveysasetus • • • • • • • • • • • • • . • • . • • • • • • • 33 
kansanterveysasetuksen muuttamisesta. • • . . • • • 61 
kirjastoasetuksen muuttamisesta. • • • • . • • • • • • • • 99 
kunnallisista kuulovammaisten koululsta. • • • • • • 134 
kunnille asuntoalueiden hankkimiseksi myön-

nettävästä korkotuesta ..••..•........•.... 
lapsiperheiden asumistuesta annetun asetuksen 

41 

muuttamisesta ............••.•..•...••.•. 22,161, 
162 

lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työnteki-
jäin eläkeasetuksen muuttamisesta. •• •••• •• lj36 

488 

458,487 
425,462 

112 
189 
306 
423 

148 

64,460, 
461 

510 



XIX 

Asetus, 
miel1sa1rasasetuksen muuttamisesta ••.•••.•• 
moottoriajoneuvoasetuksen muuttamisesta •••• 
nuorisolautakunta-asetus •••••••••••••••••• 
nuorten työntekijäin käyttämisestä vaaralli-

slin töihin .....•...........•..•.....•. 
opintotuen hallinnosta •••••••.•••.•••••.••• 
opintotuk!asetus •••••••.••.•••••••••••••• 
peruskouluasetuksen muuttamisesta ••••••••• 

peruskoulun viranhaltijain palkkauksesta, 
eläkkeestä ja perhe-eläkkeestä •••••••••• 

rajoitetusti verovelvollisen valtion- ja kun-
nalllsverosta ..............•.........•. 

rakennusasetuksen muuttamisesta •••••• ; •••• 
saira usvakuutusasetuksen muuttamisesta •••• 
sähkölaitoksista annetun lain soveltamisesta 

annetun asetuksen muuttamisesta •••••••• 
terveydenhoitoa s etuksen m uuttamis esta •••••. 
terveyskeskuksen lääkärin ja hammaslääkärin 

kunnalta tai kuntainllltolta saamien toimen
pidepalkkioiden huomioonottamisesta eläk
keen perusteena olevana palkkana ••••.•• 

terveyskeskuksen terveydenhoitajan palkka
kustann uks lln annettavan valtionavun pe-
rustelsta .....................•....•.. 

terveyskeskuksessa perittävistä maksuista ja 
korva uksista ••••••••••..•••.••••.•••• 

terveyskeskuksessa perittävistä maksuista ja 
korva uksista annetun asetuksen muuttami-
sesta .............................. . 

terveyskeskusten lääkärien ja hammaslääkä
rien palkka ukseen annettavan valtionavun 
perusteista •••••..•••.•••••.•••..••.. 

tuberkuloosiasetuksen muuttamisesta ••••••• 
tuulaaldmaksun laskemisen perusteesta vuo-

sina 1973-1974 •••••••••••••••••. ; ••• 
työntekijäin eläkeasetuksen muuttamisesta •• 
työsuojeluhallinnosta ••••••••.•••••••••. ; 
työsuojeluneuvottelukunnasta ja työsuojelu-

1a utakW1nista •••••••..••••••• ~ .••••••• 
työnantajan sosiaal1turvamaksusta annetun 

asetuksen 1 §:n muuttamisesta •••••••••• 
verotusasetuksen muuttamisesta ••••. ; .••••• 
yleisiin kasvatuslaitoksiin ja valtion yllä

pitämiin turvakoteih1n suoritettavista hoi
tomaksuista annetun asetuksen muuttami-
sesta ................•..•........... 

numero sivu 

143 436 
90 289 
72 234 

35 120 
53 174 
52 168 

11,68,84, 32,223, 
123,172 276,402, 

485 

25 80 

171 480 
98 305 

32,40 111,146 

160 459 
43 151 

70 227 

46 157 

34,109 117,342 

69 226 

45 153 
102 320 

168 471 
180 503 
104 327 

108 340 

185 509 
133 422 

192 516 



xx 

Asumistuk!, lapsiperheiden asumistuesta annetun 
asetuksen muutoksia •••.•••••••.••••••• 

Asuntoaluehankinta, korkotukiluoton korko ••••• 
Elatusapu, elatusavun ennakosta annetun lain 

muutos •••••••••••••••••••••••••••••.• 
Eläke, laki eläke oikeuden valintaa koskevan il

moituksen tekemisestä eräissä tapa uksissa 
Eläkeasetus , lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien 

työntek!jäin eläkeasetuksen muutos •••••• 
työntek!jäin eläkeasetuksen muutos ••••••••• 
työntek!jäin eläkeasetuksessa ja lyhytaikai

sissa työsuhteissa olevien työntek!jäin 
eläkeasetuksessa tarkoitettm palkkaindek-
siluvtm vahvistaminen •••••••••••••••••• 

Eläkelaitos , ktmnalUsen eläkelaitoksen eläke-
sään.nön muutos ......•...•.••.•.•...•.. 

Eläkelaki , lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien 
työntek!jäin eläkelain muutoksia ••••••••• 

työntek!jäin eläkelain muutoksia •••••••••••• 
Eläkeoikeus , lak! eläkeoikeuden valintaa koske

van ilmoituksen tekemisestä eräissä tapa-
ukslssa .....................•....•••.. 

Eläkesääntö, ktmnall1sen eläkelaitoksen eläke-
säännön muutos ...•••..•.......•..•..•. 

Ennakkoperintäasetus , muutoksia •••••••••••••• 
Ennakkoperintälaki, muutos ••••••••••••••••••• 
ErityislapsiUsä, veroäyrien enimmäismäärät sitä 

myönnettäessä ......•......•..•....... 
Henkilövuokra -a utotaksa, muutos •••••.••••••• 
Hoitomaksut, lasten- ja nuorisohuoltolaitosten •• 
Huoltoapulakl, muutos .••...•..••......•.•••• 
Huolto- ja jakeluasematonttien luovutusmääräyk-

set .•..••........•.................•. 
InvalHdihuoltoasetus, muutos •••••••••••••••• 
InvalHdihuoltolaki, 6 §:ssä tarkoitettujen apu

neuvojen, apuvälineiden ja laitteiden an
taminen sekä asunnon muutostöiden kus-
tanta m.1rl en . . . . • . . • . • . . . • . . • • • . . . . . . . • . 

täytäntöönpanosta annetun päätöksen muutos. 
InvaIHdirahalak!, muutoksia .••••••••••••••••• · 
Ja oltus, kunnallinen; lain muutoksia ••••••••••• 
Johtosääntö, kaasulaitoksen; muutos •••••••••• 

ka upWlglnarklston ••••.•...•••.•.•••.••..• 
k!inteistöla uta kunnan; muutos •••••••••••••• 
kouluhammashoitolaitoksen; muutos ••••••••• 
raittiuslautakunnan ••••••••••••••••••••••• 
raittiuslautakunnan toimiston; muutos ••••••• 

numero 

22,161, 
162 

95 

94 

176 

186 
180 

129 

78 

51,178 
50,177 

176 

78 
145,191 

121 

125 
131 

74 
139 

47 
16 

15 
126 

93,179 
65,166 

150 
71 

2 
136 
112 
111 

sivu 

64,460, 
461 
296 

296 

491 

510 
503 

415 

261 

166,499 
165,492 

491 

261 
438,515 

400 

404 
417 
240 
429 

158 
41 

39 
405 

295,502 
218,467 

446 
230 

2 
425 
344 
343 



Johtosääntö, 
rakennusvirastcm 

XXI 

........................ 
sähkölaitoksen; muutos • ~ •••••••••••••••• 
tlelautakWlnan ••.•.•........•• ~ ••.....•.. 
vesilaitoksen; muutos ••.•••••••.••••••.•• 
virka holhoustoimen ....................... . 
väestönsuojelukeskuksen •••••••.••••••••• 
yleisten töiden la uta kunnan ••••••••••••••• 

Järjestysohjeet, rakennustyössä noudatettavat; 
valtioneuvoston päätöksen muutos ••••••• 

Kaasulaitos , johtosäännön muutos •••••••••.•. 
Kalleusl uokitus, kuntien yleinen; lain muutos •• 
Kansakouluasetus , muutoksia •••••••••••••••• 

Kansakoululaitos , viranhaltijain palkkauksesta 
ja eläkkeistä annetun asetuksen muutoksia 

viranhaltijain palkkauksesta ja eläkkeistä 
annetun lain muutoksia .....•.....•.••. 

Kansakoululaki , muutoksia •.••••••••••.•.••• 
Kansakoulut, ruoanjakajien j,akelupalkkiot ••••• 
Kansanedustajat, vaaleista annetun lain muutos 

(lyhennys ote) •••••••••••••••••••••••• 
Kansaneläkeasetus , muutoksia ••••••••••.•••• 
Kansaneläkelaki, muutoksia ••••••••••••••••• 

kunnan osuuden enimmäismäärän vahvista
minen kansaneläkelain mukaisten tukiosi
en kustannuksista vuodelta 1972 •••••••• 

Kansanterveysasetus ••••.•.••••••••••••••••• 
muutos ••••••••••.•.•••••••••••••••••••• 

Kansanterveyslaki •••••••••••••••••••••••••• 
lain voimaanpanosta annettu laki •••.•••••• 
lain voimaanpanosta annetun lain muutos ••• 

Kantokykyluokitus, kuntien; lain muutoksia •••• 
kuntien kantokykyluokituksen vahvistaminen 

vuodeksi 1973 •••.••••••••••••••••••••. 
Kasvatuslaitokset, yleiset; hoitomaksuista an

netlUl asetuksen muutos •••••••••••••••• 
Katu, keskimääräisten rakentamiskustannusten 

vahvistaminen .............••.....•... 
Ka upunginarkisto, johtosääntö •••.••.•••••••• 
Kielellinen jaotus, virka- ja itsehallintoaluei-

den (lyhennys ote) •••••••.••••••••••••• 
Kiinteistölautakunta, johtosäännön muutos ••.•• 
Kirjall1suusapurahojen jakoa koskevien sääntö-

jen muutos ••••••••••••••••••••••••••• 

numero 

30 
151 
156 
149 
80 

107 
31 

89 
150 
181 

12,37,67, 
91,174 

159,173 

7,158 
6,66 

88 

62 
135,163 
175,182 

10 
33 
61 
17 
18 
42 

122,157 

187 

192 

54 
71 

164 
2 

1 

sivu 

97 
447 
455 
446 
266 
337 
106 

288 
446 
505 

33,142, 
221,290, 

488 

458,487 

22,457 
21,219 

286 

190 
425,462 
490,506 

31 
112 
189 

43 
56 

150 
402,457 

511 

516 

179 
230 

463 
2 

1 



XXII 
numero sivu 

Kirjastot, asetus; muutos ••••••••.••.•.•••.•• 99 306 
ohjesääntö, muutoksIa .......•...•••...•. 44,137 152,426 

Kodinhoitoapu, kunnallinen; korvausperusteet •• 105 334 
Kokouspalkkiosääntö , ka upungin viranhaltijain; 

muutos •••••••••••••••••••••••••••••• 148 445 
Koneelliset tavaransl1rtolaitteet, Helsingin sa-

taman; käyttötaksa •••••••••••••••••••• 73 236 
Korkotuki, asetus kunnille asuntoalueiden hank-

kimiseksi myönnettävästä korkotuesta ••• 41 148 
laki kunnille asuntoalueiden hankkimiseksi 

myönnettävästä korkotuesta •••••••••••• 13 34 
Kouluhammashoitolaitos, johtosäännön muutos • 136 425 
Koul ujärjestelmän perusteet, lain muutoksia ••• 4,75 7,241 

lain 15 §:ssä tarkoitetut alueelliset toi-
meenpanosuunnitelmat ••••••••••••••••• 188 512 

Kukkhm, kukkam ullan ja kukkalannoitteiden 
myyminen ellntarvikemyymälöissä ••••••• 130 416 

Kunnallinen jaoitus, muuttaminen; lain muutok-
sia .................................. 65,166 218,467 

Kunnallinen yleinen virkaehtosopimus ••••••••• 57 185 
Kunnallislaki, muutos •••••••••••••.••••••••• 63 193 
Kunnallisvaalilaki •••••••••••••••.•••••••.•• 64 194 
Kunnallisvero,. asetus rajoitetusti verovelvolli-

sen valtion- ja kunnallisverosta •••••••• 171 480 
laki rajoitetusti verovelvollisen valtion- ja 

kunnallisverosta •••••••••••••••••••••• 169 472 
Kunnat, kantokykyluokituksen vahvistaminen 

vuodeksi 1973 •••••••••••••••••••••••• 187 511 
kantokykyluokituksesta annetun lain muutos. 122,157 402,457 
kunnan osuuden enimmäismäärän vahvistami-

nen kansaneläkelain mukaisten tukiosien 
kustannuksista vuodelta 1972 .......... 10 31 

kunnille asuntoalueiden hankkimiseksi myön-
nettävästä korkotuesta annettu asetus ••• 41 148 

kunnille asuntoalueiden hankkimiseksi myön-
nettävästä korkotuesta annettu laki •••••• 13 34 

kuntien ryhmitys kansaneläkelain mukaisen 
tukiosan maksamista varten •••••••••••• 144 437 

kuntien yleinen kalleusluokitus; lain muutos. 181 505 
laki ktultien yhdistymiskorvauksista ja -avus-

tuksista •••.•.•..............•....•.. 96 297 
perusteet, joIden mukaan kunnan on suoritet-

tava korvausta toiselle kunnalle tämän 
kunnan koulua käyvästä oppilaasta •••••• 190 514 

Kuntasutulnittelurekisteri, käyttökorva usperus-
teet .....••...•..•.....••..••....•.•• 38 143 



XXIII 

Kuorma-autot, lllkennetaksan muutos •••••••••• 
KuulovammaIsten koulut, kunnalllset,: asetus ••• 

laki •.••...••..•........•..•...•.......•• 
Ilaiturlhuolto, taksa ..••.•••..••.•••.••.••..•. 

takaan täydentäm!nen ••....•.•...•••..•.•• 
Lakl, elatusavun ennakosta annetun lain 24 §:n 

muuttamisesta ••.•......•......••.••.•• 
eläke oIkeuden valintaa koskevan llmoltuksen 

tekemIsestä erälssä tapauksIssa ••••••••• 
ennakkoperIntälaln muuttamIsesta •••••••••• 
erälstä vällalkalslsta polkkeussäännökslstä 

verala kelh1n ••••.••.••••.•••••.••••••.• 
huoltoapulaIn muuttamIsesta ••••••••••••••• 
InvalHdIrahalaIn muuttamIsesta ••••••••••••• 
kansakoululain muuttamIsesta •••••••••••••• 
kansakoululaitoksen vIranhaltijain palkkauk-

sesta ja eläkkeistä annetun lain muuttaml-
s esta ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

kansanedustajaIn vaaleIsta annetun lain muut
tamls esta (lyhennys ote) ••••••••••••••••• 

kansaneläkelain 3 ja 5 §:n muuttamIsesta •••• 
kansaneläkelain 30 §:n v&llaIkaIsesta muutta-

mlsesta ...............••.......•.•.•.• 
kansanterveyslaIn voImaan panosta •••••••••• 
kansanterveyslaIn voImaan panosta annetun 

lain muuttamisesta .•••......•••........ 
kansanterveyslaki .•••.•..•.•......••.•••• 
koulujärjestelmän perusteIsta annetun lain 

muuttamisesta .......•...•.•..••....••• 
kunnallIsen jaoltuksen muuttamisesta annetun 

lain muuttamisesta ..•.••.•....••.•.•.•. 
kunnallIsIsta kuulovammaIsten kouluista ••••• 
kunnalllslaIn muuttamisesta •••••••••••••••• 
kWlnalllsvaalllakl ..•....•....•.....•.••.. 
kunnllle asuntoalueIden hankklmIseksl myön-

nettävästä korkotuesta .••...•••..••.•••. 
kunnalllslsta yleIs saIraaloIsta annetun lain 

muuttamisesta .•••..•....•....•.•..••.• 
kuntien kantokykyluokltuksesta annetun lain 

lnuuttamlsesta .••••.......•.......•.•.• 
kuntien nuorisolautakunnlsta ja kuntien nuo

rlsotyöhön annettavasta valtionavusta •••• 
kuntlen yhdIstymIskorvaukslsta ja -avustuk-

slsta ............•••...••...•..•.•••.• 
kuntien yleisestä kalleusluokltuksesta anne

tun lain muuttamIsesta •••••••••••••••••• 

numero 

36,118 
134 

87 
85 

138 

94 

176 
121 

165 
139 

93,179 
6,66 

7,158 

62 
182 

175 
18 

42 
17 

4, 75 

65,166 
87 
63 
64 

13 

92 

122,157 

14 

96 

181 

sIvu 

140,364 
423 
284 
277 
428 

296 

491 
400 

464 
429 

295,502 
21,219 

22,457 

190 
506 

490 
56 

150 
43 

7,241 

218,467 
284 
193 
194 

34 

292 

402,457 

37 

297 

505 



XXIV 

Laki, 
leimaverolain muuttamisesta •••••••••••••• 
lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työn

tekijäin eläkelain muuttamisesta •••••••• 
oplntotukllakl .......•....•..••.....••..• 
peruskoulun viranhaltijain palkka uksesta, 

eläkkeestä ja perhe-eläkkeestä ••••••••• 
päihdyttävien aineiden väärin käyttäjien huol

losta annetun lain muuttamisesta .••••••• 
, rajoitetusti verovelvollisen valtion- ja kun-

nalllsverosta ......•...........•..•..• 
sairausvakuutuslain muuttamisesta ••••••••• 
tappiontasa uksesta tuloverotuksessa anne

tun lain muuttamisesta ••••••••••••••.• 
tiel1ikennelain 10 §:n muuttamisesta ••••.•• 
tuulaakimaksun perusteesta vuosina 1973-

1974 .•.••.•..•.•.•••••••..•.•....•.• 
työnantajan sosiaal1turvamaksusta annetun 

lain muuttamisesta •••••••••••••••••••• 
työnantajan työttömyysvakuutusmaksun suu-

ruudesta v. 1973 .......•.......•.••.. 
työntekijäin eläkelain m uuttamis esta ••••••• 
työntekijäin vucellomasta annetun lain muut-

tamisesta •••••••.•••••••••••••••••••• 
työsuojeluhallinnosta •••••••••••••••••••• 
vajaamiel1slain muuttamisesta ••••••...•••• 
verotuslain muuttamisesta •••••••••••••••• 
vuodelta 1973 suoritettavan vakuutetun sai-

rausvakuutusmaksun ja työnantajan saira
usvakuutusmaksun määrästä •••••••••••• 

Lapsiperheet, asumistuesta annetun asetuksen 
muutoksIa ......................•... ' .• 

Lastenhuoltolaitokset, hoitopäivämaksut ••••.• 
Leimaverolaki , muutos •••••••••••••••••••••• 
LiIkennemaksutaksa .•.•.•..........••..••.. 
Liikennemerkit, ministeriön päätöks en muutos •• 
Luottamusmiehet, luottamusmiehille suoritetta-

van päivärahan ja matkakustannusten kor
vauksen sekä ulkomaanmatkoilla eräissä 
tapauksissa suoritettavan hotellikorvauk-
s en peruste et ........ ' .....•. ~ .. '1" ••.• ~ •• 

Luottamusmiesten palkkiosääntö ••••••• : ••• ' •••• 
Maksu- ja taksapol1t1ikka, yleistavoite ••••••• 
Maksut, terveyskeskuksessa perittävät ••••••• 

terveyskes kuks es sa perittävät; muutoksia ••• 

numero 

154 

51,178 
8 

5 

79 

169 
19 

120 
77 

167 

170,183 

152 
50,177 

60 
97 

146 
153 

184 

22,161, 
162 

74 
154 
119 

9 

23 
147 
127 

34 
69,109 

sivu 

450 

,166,499 
24 

10 

265 

472 
61 

399 
260 

471 

478,507 

447 
165,492 

188 
301 
441 
448 

508 

64,460, 
461 
240 
450 
367 

28 

65 
442 
406 
117 

226,342 



xxv 

Mielisairasasetus, muutos •••••••••••••••••.• 
Moottoriajoneuvoasetus , muutos •••••••••••.• '. 
Määräaikaistarka stukset, työterveyslaitoksella • 
Nikkilän sairaala, perhehoitopotilaista makset-

tavien korvausten vahvistaminen ••••••••• 
Nuoret työntekijät, asetus nuorten työntekijäin 

käyttämisestä vaarallisiin töihin ••••••••• 
Nuorisohuoltolaitokset, hoitopäivämaksut •••••• 
Nuorisolautakunnat, kuntien; laki ••••••.•••••• 
Nuorisolautakunta-asetus •••••••••••••••••••• 
Ohjesääntö, kirjasto-ohjesääntö; muutoksia •••. 

väestönsuojel ula utakunnan ••••••••••••••••• 
Oman auton käyttö, virka-ajoissa maksettavat 

korva uks et .•••••••••••••••••••••••••• 
Opintotuki, asetus opintotuen hallinnosta •••••• 
Op1ntotuklasetus •..•••.•..••......••....•••. 
Opintotukilaki •••••••••••••••••.•••••••••••• 

eräiden opintotukilaissa tarkOitettujen mää-
rIen vahvistaminen .••..•....•......•... 

Pakettiautot, liikennetaksan muutos ••••••••••• 
Palkkahinnoittelu ..••...•.••......•...•..•.. 
Palkkaindeksiluku, työntekijäin eläkeasetukses

sa ja lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien 
työntekijäin eläkeasetuksessa tarkoitetun 
palkkaindekslluvlID vahvistaminen •••••••• 

Palkkiosääntö, luottamusmiesten •••••••••••••• 
Palojärjestys, muutos ••••.••••••••••••••••••• 
Palonkestävyys , rakennusten; sisäasiainminis

teriön päätöks en muuttaminen •••••••••••• 
Perhehoitopotilaat, Nikkilän sairaalan; maksetta

vien korva usten va hvistaminen ••••••••••• 
Perhellsälaki, täytäntöön panosta annetlID päätök-

sen muutoksia ••••••••••••••••••••••••• 
Peruskoulu, eräiden opettajien opetusvelvollisuus 

sekä erityistehtävien korvaus perusteet; 
opetusministeriön päätös •••••••••••••••• 

johtajan palkkio ja opetusvelvoll1suuden vä
hennys; opetusministeriön päätös •••••••• 

viranhaltijain palkka uksesta, eläkkeestä ja 
perhe-eläkkeestä annettu asetus ••••••••• 

viranhaltijain palkka uksesta, eläkkeestä ja 
perhe-eläkkeestä annettu laki ••••••••••• 

Peruskouluasetus , muutoksia ••••••••••••••••• 

numero 

143 
90 

113 

28 

35 
74, 
14 
72 

44,137 
116 

189 
53 
52 
8 

56 
36,118 

49 

129 
147 

21 

101 

28 

82,124 

27 

26 

25 

5 
11,68,84, 

123,172 

sivu 

436 
289 
347 

94 

120 
240 

37 
234 

152,426 
359 

513 
174 
168 

24 

182 
140,364 

164 

415 
442 

63 

315 

94 

274,403 

90 

88 

80 

10 
32,223, 
276,402, 

485 



XXVI 

Päihdyttävät aineet, väärinkäyttäjien huollosta 
annet\Dl laIn muutos ••••••..••••.••.••. 

Raittiuslautakunnan toimisto, johtosäännön 
muutos •••••••••••••••••••••••••••••• 

Raittiuslautakunta, johtosääntö •••••••••••••• 
Rakennukset, palonkestävyys; sisäasiainminis

teriön päätöksen muuttaminen ••••.•••••• 
Rakennusasetus , muutos ••••••••••••••••••••• 
Rakennuskaavat, käytettävät merkinnät; sisä

asiainministeriön päätöksen muuttaminen. 
RakennuspHrustukset, ministeriön päätös •••••• 
Rakennustyö, rakennustyössä noudatettavat 

järjestys ohjeet; valtioneuvoston päätök-
sen muutos •••••••••••.••••••••••••••• 

Rakennusvirasto, johtosääntö •••••••••••••••• 
Ruoanjakajat, kansa- ja ammattikoulujen; jake-

lU,Palkklot .•.•....•.•...•.•..••••.•.• 
Ruotsinkielisen ammattikoulun kuntainlHtto, 

pääkaupunkiseudun; kaupungin lHttyminen 
siihen .•............•.•..•••..•..•... 

Sairaanhoitolaitokset, eräistä sairaanhoitolai
tosten maksulsta, korvauksista ja palk
kioista annetun asetuksen muutoksia •••• 

Saira usvakuutusa setus, muutoksia •••••••••••• 
Sairausvakuutuslaki, muutos ••••••••••••••••• 

taksojen perusteet ••.•••••••••••••••••••• 
Sairausvakuutusmaksu, vakuutetun ja työnanta

jan; maksun määrä vuodelta 1973 •••••••• 
Satama, koneellisten tavaransHrtolaitteiden 

käyttötaksa ••••.•••••••••..••.•.••••. 
Satamamaksutaksa , täydentäminen ••••••••••• 
Seutukaavat, käytettävät merkinnät; sisäasiain

ministeriön päätöksen muuttaminen •••••• 
SHvoojat, kansa- ja ammattikoulujen; ylimää-

räiset palkkiot ••••••••••••• " •.••••••••• 
Sosiaaliturvamaksu, työnantajan; asetuksen 

muutos •••••••••••••••••••••••••••••• 
lain muutoksia ......•.......•.•.....••.. 

Sähkölaitokset, soveltamisesta annetun ase-
tuksen muutos ............•.......•..• 

Sähkölaitos, johtosäännön muutos •••••••••••• 
Sähkönmyyntitariffit , sähkönmyyntitariffien ja 

-hintojen korotus ••••••••••••••••••••• 
Taide- ja kirjallisuusapurahojen jakoa koskevien 

sääntöjen muutos ••••••••••••••••••••• 

numero 

79 

111 
112 

101 
98 

103 
100 

89 
30 

88 

115 

20,142 
32,40 

19 
55 

184 

73 
110 

103 

88 

185 
170,183 

160 
151 

39 

1 

sivu 

265 

343 
344 

315 
305 

322 
307 

288 
97 

286 

350 

62,436 
111,146 

61 
180 

508 

236 
343 

322 

286 

509 
478,507 

459 
447 

144 

1 



XXVII 

Taksa, Helsingin sataman koneellisten tavaran-
sl1rtolaitteiden käyttötaksa •••••••••••• 

lalturihuollon taksa ••••••.••••••••••••••• 
lalturihuollon taksan täydentäminen ••••.••• 
11ikennemaksutaksa •••••••••••••••••••••• 
satamamaksutaksan täydentäminen •••••••.• 

Talonmiehet , työaikajärjestelyt Helsingin ka u-
pW1gissa •••••••••••••••.••••••••••••• 

y11määräiset palkkiot, kansa- ja ammattikou
lujen talonmies-Iämmittäjien ••••••••••• 

Tappiontasaus , laki tappiontasa uksesta tulo-
verotuksessa; muutos ••••••••••••••••• 

Tavaransl1rtolaitteet, Helsingin sataman; käyt-
tötaksa .•••.••••••••••••••••••••••••• 

Terveydenhoitoasetus , muutos ••.•.•••••••••• 
Terveyskeskukset, asetus terveyskeskuksen 

lääkärin ja hammaslääkärin kunnalta tai 
kuntain11itolta saamien toimenpidepalk
kioiden huomioonottamisesta eläkkeen 
perusteena olevana palkkana ••.•..•.••• 

asetus terveyskeskuksessa perittävistä 
maksuista ja korvauksista •••••••.••.••• 

asetus terveyskeskuksessa perittävistä 
inaksuista ja korvauksista; muutoksia •••• 

Tiela utakunta, johtosääntö ••••••••••••.••••• 
Tie11ikennelaki, muutos .•••••••••••••••••••• 
Toimenpidepalkkiot, huomioonottaminen eläk-

keen perusteena •••••••••••••••••••••• 
Tonttljako, muutoksia ••••••••••••••••••••.• 
Tuberkuloosiasetus , muutos ••••••••••••••••• 
Tuulaakimaksu, asetus tuulaakimaksun laske-

misen perusteesta vuosina 1973-1974 •••• 
laki tuulaakimaksun perusteesta vuosina 

1973-1974 ••••••••••••••••••••••••••• 
Työaikajärjestelyt, talonmiesten: Helsingin 

ka upWlglssa ••••••••••••••••••••••••• 
Työehtosopimus, maataloustyöntekijäin ••••••• 

toimihenkilöiden •...•.......••......•.•.. 
työntekIjäin ...............•.•••.......• 

Työnantaja, sairausvakuutusmaksun määrä vuo-
delta 1973 .••.•..........••••....••.. 

sosiaa11turvamaksusta annetun asetuksen 
muutos •••••••••••••••••••••••••••••• 

sosiaa11turvamaksusta annetun lain muutoksia 
työttömyysvakuutusmaksun suuruus vuonna 

1973 ........•.••....•....••••••..••. 
Työntekijät, eläkeasetuksen muutos •••••••••• 
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XXVIII 

Ty<?ntekijät , 
eläkeasetuksessa ja lyhytaikaisissa työsuh

teissa olevien työntekijäin eläkeasetuk
sesSa tarkoitetun palkkaindekslluvun 
vahvistamlnen .....•.....•...........• 

eläkelain muutoksia •••••••••••••••••••••• 
lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työn

tekijäin eläkeasetuksen muutos ••••••••• 
lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työn

tekijäln eläkelain muutoksia •••••••••••• 
vuosllomasta annetun lain muutos •••••••••• 

Työntekijät, ka upungin; maataloustyöntekijäin 
työehtos opimus ••••••••••••••••••••••• 

palkkahinnoittelu ••••••.•••••••••••.•...• 
työehtosopimus ••••.••••••••••••••.••••• 
vUQsllomasäännön muutos ••••••••••••••••• 

Työsuojeluhallinto, asetus .••••.•••••.•••••• 
lakI ..................•.....•......••.• 

Työsuojelulautakunnat, asetus ••••••••••••••• 
Työsuojeluneuvottelukunta, asetus ••••••••••• 
Työttömyysvakuutusmaksu, työnantajan; suu-

ruus vuonna 1973 •••••••••• " ••••••••••• 
Työturvallisuuslaki, sen soveltaminen pultti-

pistooleih1n ja nllden tarkastukseen ••••• 
Työturvallisuustoiminta , toimintaohjeet ••••••• 
Urhellu- ja ulkollurahasto, perustaminen •••••• 
Vaalit, kansanedustajain vaaleista annetun 

lain muutos (lyhennysote) •••••••••••••• 
Vahtimestarit, kansa- ja ammattikoulujen; yli-

määrälset palkkiot ••.••••••••••••••••• 
Vajaamiellslaki, muutos ••••••••••••••••••••• 
Vakuutusra hasto, perustaminen •••••••.••••••• 
Valtionapu, kuntien nuorlsotyöhön annettava ••• 

terveyskes"kuksen terveydenhoitajan palkka-
kustannuksiln .......•...•...••••.•..• 

terveyskeskusten lääkärien ja hammaslääkä-
rlen palkkaukseen ••••••••••••••••••••• 

Valtionvero, asetus rajoitetusti verovelvollisen 
valtion- ja kunnalllsverosta •••••••••••• 

laki rajOitetusti verovelvollisen valtion- ja 
kW'Ulalllsverosta .......••••.••.•....•• 

Verolait, laki eräistä väliaikaisista poikkeus-
säännöksistä verolakeihin ••••••••••••• 

Verotusasetus , muutos .••••••••••••••••••••• 
Verotuslaki , muutos ••••• ~ ••••••••••••••• " ••• 
Vesllaitos, johtosäännön muutos •••••••••••.• 
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Viemäri, keskimääräisten rakentamiskustannus-
ten vahvIstamlnen ...•.•.•.•••••..•.•. 

Viranhaltijat, kokouspalkkiosäännön muutos ••• 
Virat, vakinaiset; muutoksia nllden luokltteluun 
Virka-ajot, oman auton käytöstä virka-ajoissa 

maksettavat korvaukset ••••••••••••••• 
VIrkaehtosopimus , kunnallinen yleinen •••••••• 
Virka holhoustoimi, johtosääntö ••••••••••••••• 
Virka- ja itsehallintoalueet, kielellinen jaotus 

(lyhennys ote) ••••••••••••••••••••••••• 
Vuosllomasääntö, työsuhteessa olevien vuosi-

loma säännön muutos •.••••••••••••••••• 
Väestöns uoj eI ujärj estys .•••••••••••••••••••• 
Väestönsuojelukeskus , johtosääntö ••••••••••• 
Väestönsuojelula uta kunta , ohjesääntö •••.••••• 
Yleissairaalat , kunnalliset; lain muutos ••••••• 
Yleiskaavat, käytettävät merkinnät; sisäasiain-

ministeriön päätöksen muuttaminen •••••• 
Yleisten töiden la utakunta, johtosääntö ••••••• 
Äänestysalueet, kaupungin jakaminen äänestys-

al ueislln ..•.......•.......••••.•.•... 
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1. HELSINGIN KAUPUNGIN TAIDE- JA KIRJl!.LLISUU$- " 
APURAHOJEN JAKOA KOSKEVIEN SÄÄNTÖJEN MUUTOS. 

Kaupunginvaltuuston päätös marraskuun 10 p:ltä 1971. 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1953:10, 1958:131 ja 1968:93) 

Kaupunginvaltuusto päätti muuttaa 28.1.1953 hyväksymiensä 
Helsingin kauplIDgin vuosittain myöntämien talde- ja klrjallisuusapu
rahojen jakoa koskevien sääntöjen 3 §:n seuraavasti: 

3 §. Apurahoja jaetaan vuosittain siten, että kulloinkin käytettävissä 
oleva määräraha jaetaan tasan seuraavien ryhmien kesken, 

a) kirjallljat, näytelmä-, elokuva-, radio- ja televisiokirjailijat, 
runoilijat, lausujat ja kirjallisuuden kääntäjät, 

b) näyttämö-, elokuva- ja televisiotaitellijat, tanssitaiteilljat. 
ja lavastustaitellijat, 

c) säveltäjät ja esittävät s.äveltaitellljat, 
d) taidemaalarit , kuvanveistäjät, taidegraafikot ja taideteolli

suusalan taiteilijat sekä 
e) valokuvauksen, elokuvan ja television pllriln kuuluvat kamera

taitellljat. 
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2. HELSINGIN KAUPUNGIN KIINTEISTÖLAUTAKUNNAN 
JOHTOSÄÄNNÖN MUUTTAMmEN • 

Kaup\Ulginvaltuuston päätös jouluku\Ul 8 p:itä 1971-
(Vrt. k\Uln. aSe -koko 1954:49) 

Kaup\Ulginvaltuusto päätti muuttaa Helsingin kaup\Ulgln kilnteistö
lautakunnan johtosäännön 2 §:n 7 kohdan näln kuuluvaksi: 

2 §. Lautak\Ulnan tehtävänä on: 

7) myöntää asianomaista lautak\Ultaa kuultuaan lupia tUapäisten 
ilmoitusten ja tiedonantojen kilnnittämiseen kaup\Blgin omaisuuteen, 
ei kuitenkaan liikennelaitoksen sadekatoksiln ja linjakarttatellneislln 
eikä kaup\Blgln liikkuvaan kalustoon, paitsi mikäli se on kilnteistölauta
k\Blnan hallinnassa. 



3. TALON MIESTEN TYÖAIKAJÄRJESTELYT HELSINGIN 
KAUPUNGISSA. 

Kaupunginvaltuuston vahvistamat tammikuun 12 p:nä 1972. 
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Kuntien keskusjärjestöjen sekä Suomen kunnallisten työntekijäin ja 
viranhaltijain lHtto r.y:n talonmiesten työaikalain (284/70) 19 §:n 2 mo
mentin säännösten nojalla mainitun lain säännökslstä poikkeamisesta se
kä muista työaika järjestelyihin liittyvistä kysymyksistä tekemän, maini
tun lain alaisia kunnallisia viranhaltijoita ja työntekijöitä koskevan suo
situssopimuksen perusteella noudatetaan Helsingin kaupungissa seuraa
via määräyksiä: 

1 §. Säännöllinen työaika, 
Säännöllinen työaika on enintään 10 tuntia vuorokaudessa ja keski

määrin 40 tuntia viikossa neljän vllkon jaksona 20 viikon pituisena kevät
ja kesäkautena , mikä alkaa lähinnä 1. 5. sattuvan työviikon alusta lukien, 
sekä keskimäärin 44 tuntia viikossa neljän vllkon jaksono 32 vllkon pitui
sena syys- ja talvikautena samana 52 viikon pituisena ajanjaksona. 

Vllkoittainen säännöllinen työaika voidaan järjestää myös siten, et
tä se on keskimäärin 42 1/2 tuntia viikossa kahdeksan, kahdentoista taik
ka enintään kuudentoista vlikon pituisena tasoittumisajanjaksona. Sään
nöllinen työaika ei saa kuitenkaan yhtenäkään tasoittumisajanjakson vllk
kona ylittää 56 tuntia. 

2 §. Työaikajärjestelmä. 
Talonmiehen työtä varten laaditaan tarvittaessa kutakin alkavaa nel

jän viikon jaksoa varten työaikajärjestelmä, josta selviää säännöllisen 
työajan pituus lepoaikoineen. Neljää viikkoa pitempää jaksoa noudatetta
esso laaditaan, mikäli se katsotaan tarkoituksenmukaiseksi, suunnitelma, 
johon merkitään säännöllisen työajan määrä tasoittumisjakson seuraavien 
4-vlikkolsjaksojen aikana sekä vapaapäivät. 

Pöytäk ir ja m e rk int ä: Kiinteistöjen isännöitsijän 
ja talonmiehen tulee neuvotella työaikajärjestelmän laatimi
sesta, jos toinen osapuoli on sen laatimista esittänyt, sekä 
talonmlesten työoikalain 14 §:n mukaisessa tarkoituksessa 
edistää sen aikaansaamista, milloin se on yhteisesti todettu 
kiinteistön käyttötarkoitukseen tai työn järjestelyyn nähden 
mahdollis eksi. 
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Työaikajärjestelmä annetaan asianomaiselle viranhaltijalle tai työn
tekijälle tiedoksi. Työaikajärjestelmän muutokseen on pyrittävä mahdolli
suuksien mukaan hankkimaan asianomaisen suostumus tai asiasta on il
moitettava sille, jota muutos koskee. 

3 §. Vapaapäiväjärjestelyt 
Talonmiehen työaikaa j'ärjestettäessä noudatetaan keskimäärin vilsi

päiväistä työviikkoa, mikäli tämä on mahdollista, kun otetaan huomioon 
asianomaisen laitoksen tai muun kiinteistön puitteissa suoritettavat toimin
nat ja palvelukset sekä käyttöpäivien asettamat vaatimukset, vuonna 1971 
vähintään 18 (kesä) viikon aikana. 

Viisipäiväistä työviikkoa noudatettaessa viranhaltijalle tai työnteki
jälle annetaan talonmiesten työaikalain mukaisen vHkkolevon lisäksi kes
kimäärin yksi muu vapaapäivä kalenteriviikkoa kohden. Toisen vapaapäi
vän tulee yleensä käsittää kokonainen kalenterivuorokausI. Mikäli toinen 
vapaapäivä ei ole kalenterivuorokausi, sen tulee olla 26 tunnin pituinen 
yhdenjaksoinen vapaa-aika. 

Pöytäkirjamerkintä n:o 1: Talonmiehen suostu
muksella voidaan viikkolepo siirtää ·siten kuin talonmiesten 
työaikalain 9 §:n 2 momentissa säädetään. 

Pöytäkirjamerkintä n:o 2: Sellaislllesivutoimi
sille talonmiehille, joiden keskimääräinen vilkkotyöaika on 
enintään 22 tuntia, annetaan 30 tunnin pituinen yhdenjaksoi
nen viikkolepo joka toinen viikko. 

4 §. Työajan alkaminen ja päättyminen. 
Päätoimisen talonmiehen vuorokautinen säännöllinen työaika määrä

tään yleensä tehtäväksi enintään kahdessa osassa ja mikäli mahdollista 
siten, että työaika alkaa kello 6 ja päättyy viimeistään kello 18. Näistä 
määräyksistä saadaan poiketa mm. 

1) millciin kahden tai useamman talonmiehen työ on järjestetty vuoro
työksi siten, että työvuorot ennakolta määrätyin ajanjaksoin muuttuvat, ja 

2) kiinteillä polttoaineilla lämmitettävissä kiinteistöissä silloin kun 
lämmityksen hoitaminen vaatii useampia työrupeamia. 

Pöytäkirjamerkintä: Päätoimisena pidetään tämän 
ja 5 §:n tarkoittamassa mielessä talonmiestä, jonka säännölli
nen työaika on talonmiesten työaikalain enimmäistyöajan mu
kainen, ellei työnantaja halua talonmiehen työtä päätoimiseksi 
sitä alhaisemman työtuntimäärän nojalla, jolloin asiasta on 
sovittava kirjallls esti. 

5 §. Vuorotyöllsä. 
Edellä 4 §:n 1) kohdassa tarkoitetussa vuorot yössä päätoimiselle 

talonmiehelle maksetaan rahakorvauksena vuorotyölisää jokaiselta ilta
ja yövuorossa tehdyltä työtunnllta. Iltavuorolisän suuruus on 10 % ja yö
vuorolisän suuruus 25 % tuntipalkosta. 
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6§. Valmius palvelu 
Mllloin talonmiesten työaikalain 5 §:n mukaisesti sovitaan siltä 

että talonmies on velvollinen määrättynä aikana olemaan asunnossaan 
(valmius palvelu) ja suorittamaan tänä aikana säännönmukaisesti toistu
vat vähäiset työt, maksetaan talonmiehelle tällaisilta valmiuspalvelun 
tunneilta 35 % tuntlpalkasta taikka annetaan tätä määrää vastaava vapaa
aika säännöllisenä työaikana. 

Jos talonmies on sopimuksen mukaan velvollinen olemaan määrätty
nä aikana työnantaJalle.llmoitetussa muussa paikassa, josta hänet voidaan 
tarvittaessa välittömästi tavoittaa, suorittaen myös edellä tarkoitetut työt, 
niin 1 momentissa tarkoitettu korvaus on 20 %. 

Pöytäkirjamerkintä: Jos talonmiehen työvalmius 
on sovittu tämän pykälän 1 ja 2 momentissa tarkoitettua sidon
naisuutta lievemmäksi, talonmiehelle suoritetaan säännönmu
kaisesti toistuvista vähäisistä töistä 1,50 mk tunnUta tai 
eriks een sovittava kohtuullinen kuukausikorvaus • 

7 §. Yli- ja hätätyön korvaaminen 
Yli- Ja hätätyön teettämisen ja siltä maksettavaan korvaukseen näh

den noudatetaan talonmiesten työaikalain säännöksiä, kuitenkin jäljempänä 
tässä pykälässä mainituin poikkeukSin. 

Milloin talonmiehen vlikkotyöaika on järjestetty edellä 1 §:n 2 mo
mentin mukaisesti, maksetaan yli- ja hätätyötunneilta, jotka nousevat 
enintään 48 tuntiin kahdeksan, 72 tuntiin kahdentoista tai 96.tuntiin kuu
dentoista viikon pituisena ajanjaksona 50 %:110 ja niitä seuraavilta tun
neilta 100 %:110 korotettu palkka. 

Yli- ja hätätyöstä tuleva palkka voidaan työnantajan harkinnan mu
kaan korvata antamalla vastaavasti pidennetty vapaa-aika säännöllisenä 
työaikana. Ylityöstä tuleva korotettu palkka saadaan työnantajan ja työn
tekijän välisellä sopimuksella maksaa myös erillisenä kuukausikorvauk
sena. 

8 §. Sunnuntaltyön korvaaminen 
'Sunnuntaina ja muuna kirkollisena juhlapäivänä tehdystä työstä suo-. 

ritetaan korvaus talonmiesten työaikalain 11 §:n mukaisesti. Vapaa-aika
korvausta käytettäessä on siltä talonmiehen kanssa sovittava. Sunnuntak:" 
työkorvaus suoritetaan myös itsenäisyys- ja vapunpäivänä tehtävlltä työ
tunneilta. 

Pöytäkirjamerkintä: Talonmiehelle, joka työsken
telee pääsiäislauantaina, juhannus- tai jouluaattona, makse
taan näinä päIvinä tehdyiltä työtunneilta erillinen 50 %:n suu
ruinen korvaus, joka lasketaan tuntipalkasta • 

9 §. Tuntipalkka 
Edellä 5-8 §:ssä tarkoitettuja korvauksia laskettaessa saadaan ta

lonmiehen yksinkertainen tuntipalkka täyttä työpäivää (1 §) tekevien ta
lonmiesten osalta jakamalla talonmiehen kuukausipalkka luvulla 184. 
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Muiden ns. päätoimisten talonmiesten osalta yksinkertaisena tuntipalkka
na käytetään sanotussa tarkoituksessa talonmiehen kuukausipalkan suu
ruudesta riippumatta kuutta (6.) markkaa. 

Myös talonmiesten työaika lain 9 §:n,mukaista korvausta määrättäes
sä käytetään tuntipalkkana 1 momentin muka ista palkkaa. 

10 §. Erinäisiä määräyksiä 
Näitä määräyksiä noudatetacin, mikäli edellä ei ole toisin sanottu, 

nUhintalonmiehen työtä s uorittaviin kaupungin viranhaltijoihin ja työn
tekijöihin, jotka talonmiesten työaika lain .1 §:n mukaan kuuluvat lain so
veltamis piirUn. 

Siltä osin kuin tästä päätöksestä ei muuta .johdu, noudatetaan ta
lonmiesten työaikalain säännöksiä. 

Tämä päätös tulee voimaan 1.11.1971. Edellä 6 §:ssä tarkoitettu 
korvaus maksetaan kuitenkin taannehtivasti 1.1.1971 alkaen niissä tapa
uksissa, joissa varallaolosta on sovittu, mutta korvauksen suuruutta ei 
ole määritelty. 

Edellä olevilla määräyksillä ei ole tarkoitus huonontaa niitä lain 
tarkoituksen mukaisia työaikajärjestelyjä, joita jo on mahdollisesti suo
ritettu ennakolta edellä olevien määräysten edellyttämällä tavalla. 



4. IAKI KOULUJÄRJESTELMÄN PERUSTEISTA ANNETUN 
IAIN MUUTTAMISESTA. 

Annettu tammikuun 14 p:nä 1972. 
(Suomen AsK 7/72) 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1968:119) 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan koulujärjestelmän 
perusteista 26 päivänä heinäkuuta 1968 annetun lain (467/68) 24 §:n 
3 ja 4 momentti, 25 §:n 3 ja 4 momentti sekä 26 §:n 1, 2 ja 3 moment
ti näin kuuluviksi: 

24 §. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Rakennuskustannukslln kunnille annettava valtionapu Ja kuoletus
laina on kuntien kantokykyluokltuksen mukaan seuraava: 

valtionapu k uoletus laina 

1 luokassa · .................... 77-93 % 21-5 % 
2 · .................... 69 % 20 % 
3 · .................... 61 % 19 % 
4 · .................... 53 % 18 % 
5 · .................... 45 % 17 % 
6 · .................... 37 % 16 % 
7 · .................... 29 % 15 % 
8 ..................... 21 % 14 % 
9 · .................... 13 % 13 % 

10 · .................... 5 % 12 % 

Valtioneuvosto määrää vuosittain 1 kantokykyluokkaan kuuluvllle 
kunnille myönnettävän valtionavun ja kuoletuslainan perusteet ottaen 
huomioon, että valtion kokonaisraholtus on 98 prosenttia. 

25 §. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mitä 1 momentissa on säädetty, on soveltuvin kohdin voimassa 

myös sellaisen kunnan omistaman yksityisen oppikoulun osalta, joka 
muutetaan kunnan koululaitokseen kuuluvaksi kouluksi. 

Valtiolta saadun lainan maksamiseen myönnetty avustus käytetään 
lainan lyhentämiseen. Muu tässä pykälässä tarkoitettu valtionapu ja kuo
letuslama suoritetaan täysille kymmenille markoille pyörlstettynä valtio-
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neuvoston määrääminä valtion obligaatioina, joiden nimellisarvo on vä
hintään sata markkaa, takaisinmaksuaika enintään kymmenen vuotta ja 
vuotuinen korko kahdeksan ja yksi neljäsosa prosenttia. Valtionapu ja 
kuoletuslaina, jota ei voida suorittaa obligaatioina, maksetaan rahana. 

26 §. Kunta saa vuotuista valtionapua 81-90 prosenttia niistä peruskou
lun todellisista käyttömenoista , jotka johtuvat opettajien ja asuntolan
hoitajien laissa määrätyistä palkoista ja lakka utuspalkoista sekä nllstä 
menevistä työnantajan sosiaaliturvamaksuista ja 84-93 prosenttia perus
koulun niistä todellisista käyttömenoista , jotka johtuvat oppllasasunto
loista sekä oppllaiden majoituksesta ja kyydityksestä, sekä 5-77 prosent
tia 2 momentissa tarkoitetuista peruskoulun muista käyttömenoista siten, 
että valtionapu on kuntien kantokykyluokituksen mukaan seuraava: 

81-90 84-93 5-77 
prosentin prosentin prosentin 
valtionapu valtionapu valtionapu 

1 luokassa 90 % 93 % 77% 
2 89 % 92 % 69 % 
3 88 % 91 % 61 % 
4 87 % 90 % 53 % 
5 86 % 89 % 45 % 
6 85 % 88 % 37 % 
7 84 % 87 % 29 % 
8 83 % 86 % 21 % 
9 82 % 85 % 13 % 

10 81 % 84 % 5% 

Edellä 1 momentissa tarkoitetuiksi valtiona puun oikeuttaviksi perus
koulun muiksi käyttömenoiksi luetaan: 

1) omien peruskoulurakennusten ja peruskoulun käytössä olevien 
valtion rakennusten ne todelllsten kunnossapitokustannusten perusteella 
arvioidut kunnossapitomenot, jotka valtioneuvosto vuosittain vahvlStaa 
erllaisille opetushuoneille ja oppllasasuntoloille sekä hyväksyttävän 
määrälset vuokramaksut huoneistoista, joita asianomaisella luvalla käy
tetään peruskoulun opetushuoneina tai oppilasasuntoloina; ja 

2) muut kuin 1 kohdassa tarkoitetut käyttömenot, joiden oppilasta 
kohden lasket\m määrän valtioneuvosto vuosittain todelllsten keskimää
räisten kustannusten perusteella vahvistaa asutuksen rakenteen puolesta 
erityyppisiä kuntia varten ja joihin ei lueta rakennuspääoman korkoa ja 
kuoletusta, velkojen korkoja ja kuoletuksia, oppilaiden terveydenhoidon, 
hampaanhoidon ja kesäSIirtolain kustannuksia eikä hallinnon kustannuk
sla. 

Kouluhallitus myöntää 1 tai 2 kantokykyluokkaan kuuluvalle kun
nalle lisäavustusta 1 momentissa tarkoitettuihin menoihin, mikäll kunnal
le koulumenoLSta aiheutuva rasitus muuten tulisi kohtuullista raskaam
maksi. Pamavasta syystä lisäavustusta voidaan myöntää myös 3 
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kantokykyluokkaan kuuluvalle kunnalle. Valtioneuvosto vahvistaa vuosit
tain llsäavustuksen myöntämisperusteet. 

Tämä lakl tulee voimaan 1 päivänä maaUskuuta 1972. 
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5. LAKI PERUSKOULUN VIRANHALTIJAIN PALKKAUKSESTA, 
ELÄKKEESTÄ JA PERHE-ELÄKKEESTÄ. 

Annettu tammikuun 14 p:nä 1972. 
(Suomen AsK 9/72) 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

Lain soveltamisala. 

1 §. Peruskoulun viranhaltijalle suoritetaan palkkausta ja eläkettä sekä 
hänen jälkeensä perhe-eläkettä tämän lain mukaan. 

Viranhaltijoita ovat kunnan peruskoulussa vakinaisena palvelevat 
opettajat ja oppllasasuntolan hoitajat. Opettajanviran haltijalla tarkoite
taan tässä laissa peruskoulussa vakinaisena palvelevaa alakansakoulun
opettajaa, luokan opettajaa , erikoistunutta luokanopettajaa , ala-asteen 
käsityönopettajaa , aineen opetta jaa , leh~oria sekä apukoulun, tarkkailu
luokkien ja muiden erityiskoulujen ja -luokkien opettajaa ja erityisopet
tajaa. 

Edellä 2 momentissa tarkoitetussa virassa koeaikaa palvelevalle, 
viran väliaikaiselle hoitajalle ja viransijaiselle sekä tuntiopettajalle ja 
työnohjaajalle suoritetaan tämän lain mukaan palkkausta ja eläkettä sekä 
heidän jälkeensä perhe-eläkettä. 

Varsinainen palkkaus. 

2 §. Viranhaltijah varsinaisena palkkauksena on peruspalkka ikällsineen. 

3 §. Viranhaltijat saavat peruspalkkag valtion peruspalkkaisten viran ja 
toimen haltijain palkkauksesta voimassa olevien palkkausluokkien mukaan 
seuraavasti: alakansakoulunopettaja A 16, luokanopettaja, erikoistunut 
luokanopettaja ja ala-asteen käsityönopettaja A 20, aineenopettaja sekä 
apukoulun, tarkkailuluokkien ja muiden erityiskoulujen ja -luokkien opet
taja ja erityisopettaja A 21, lehtori A 22 ja oppllasasuntolanhoitaja A 16 
palkkausluokan mukaan. Luokanopettaja ja erikoistunut luokanopettaja, 
jotka ovat suorittaneet säädetyt erikoistumisopinnot vähintään kahdessa 
aineessa, saavat palkkauksen A 21 palkkausluokan mukaan. Lehtori, joka 
on suorittanut filosofian kandidaatin, valtiotieteen kandidaatin tai kasva
tustieteen kandidaatin tutkinnon tahi uskonnonopettajana toimiva teologian 
kandidaatin tutkinnon tai liikunnanopettajana toimiva llikuntatieteiden kan
didaatin tutkinnon taikka kotitalousopettajana toimiva maatalous- ja metsä-
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tieteiden kandidaatin tutkinnon, saa palkkauksen ~lkkausluokan 
inukaan. Lehtori, joka on suorittanut muun yliopistollisen loppututkin
non tai kuvaamataidon, käsityön, kotitalouden taikka musl1kin opettajan 
tutkinnon,' saa palkkauksen A 23 palkkausluokan mukaan. 

Opettajanviran haltijarre;-Toka on palvellut yhteensä vähintään vllsi 
vuotta vakinaisena, koeajaksi määrättynä, väliaikaisena tai viransijaise
na sellaisessa peruskoulun tai muussa opettajanvirassa tai -toimessa, 
jossa on oikeus vllden tai kymmenen vuoden pa~eluksen perusteella 
palkkausluokan korotukseen, suoritetaan peruspalkaksi luettavana mää
rävuosikorotuksena palkkaus yhtä palkkausluokkaa korkeampana, kuin 
virassa muuten suoritetaan. 

4 §. Viranhaltija saa ikällsää 3, 6, 9, 12 ja 15 ikälisävuoden kuluttuci 
yhden ikälisän kullakin kerralla. Ikälisä on saman suuruinen kuin valtion 
viran tai toimen haltijan ikälisä vastaavassa palkkausluokassa • 

Ikälisävuosiksi luetaan se aika, minkä viran haiti ja täytettyään kah
deksantoista vuotta on palvellut kunnan koululaitoksen tai kansakoululai
toksen päätoimisessa virassa taikka muutoin ollut päätoimiseksi katsotta
vassa peruskoulun, kansakoululaitoksen tai kunnallisen oppikoulun pal
veluksessa taikka lakkautuspalkalla peruskoulun tai kansakoululaitoksen 
virasta. . 

Asetuksella säädetään, missä määrin viranhaltijalla on oikeus ikä
llsävuoslna lukea hyväkseen se aika, minkä hän on ollut päätoimiseksi 
katsottavassa muussa kunnan palveluksessa tahi kuntien keskusjärjestön 
tai kuntien yhtymän taikka valtion palveluksessa tahi uskonnollisen yh
dyskunnan virassa tai toimessa tahi yksityisessä toimessa taikka sota
tilan aikana lotta- tai sotapalveluksessa. 

Takautuvasti ikälisää ei myönnetä pitemmältä ojalta kuin yhdeltä 
vuodelta sen kalenterikuukauden päättymisestä lukien, jonka aikana ikä
lisän saamiseksi säädetty ilmoitus on jätetty koululautakunnalle. 

5 §. Varsinainen palkkaus maksetaan viranhaltijalle kuukausittain etu
käteen. 

Virkaan nimitetyn viranhaltijan oikeus varsinaiseen palkkaukseen 
alkaa sen kuukauden alusta, jonka kuluessa h~ on,virkaan astunut. , ' 
Virassa oleva viranhaltija saa ikäl1sää sitä kuukautta seuraavan kuukau
den alusta, jonka kuluessa hän on oikeuden sllhen saavuttanut. 

Virkasuhteen lakkaaminen kuukauden aikana ei vaikuta viranhalti
jan eikä hänen oikeudenomistajainsa oikeUteen sen kuukauden palkkaan. 

Erinäiset palkanllsät ja palkkiot. 

6 §'. Viranhaltija saa kall1inpaikanllsää ja syrjäseutul1sää samojen perus
teiden mukaan kuin valtion peruspaikkaisen viran tai toimen haltija. 

Kallllnpaikanllsä ja syrjäseutul1sä maksetaan viranhaltijalle kuu
kausittain etukäteen. 
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7 §. Opettajanviron haltija saa vahvistetlDl opetusvelvollisuutensa li
säksi hoitamistaan y11tunneista ylitlDltipalkkiota sen mukaan kuin sl1tä 
asetuksella tarkemmin säädetään. 

KoullDl johtajan tehtävää hoitava opettajanviran haltija saa johta
janpalkkiota opetusministeriön määräämien perusteiden mukaan. 

Opetusministeriö määrää myös ne perusteet, joiden mukaan opet
tajanviran haltijalle korvataan erikseen määrätyt erityistehtävät. Niin 
ikään opetusministeriö määrää kokellutoiminnasta johtuvien lisätehtävien 
korvaus perusteista. 

Asetuksella säädetään lisäpalkkiosta sellaisen yksiopettajaisen 
koulun opettajanviran haltijalle, jossa koullDl työaika on pitempi kuin 
satayhdeksänkymmentä työpäivää lukuvuodessa •. Samoin asetuksella 
säädetään lisäpalkkiosta toisen kotimaisen tai vieraan kielen tuntiopet
tajan kelpoisuuden omaavalIe tai toisessa kotimaisessa tahi vieraassa 
kielessä, äidinkielessä taikka matematllkassa säädetyt erikoistumis
opinnot suorittaneelle luokanopettajana tai erikoistuneena luokanopetta
jana toimivalle opettajanviran haltijalle, joka antaa mainitun kielen tai 
erikoistumisaineensa opetusta. 

Palkkaus virantoimltuksen keskeytyksen ajalta. 

8 §. Jos viranhaltija on todistetun sairauden vuoksi ollut estynyt vir
kaansa hoitamasta saman kalenteri vuoden aikana yhteensä yli kolme
kymmentä päivää, on hänen peruspalkastaan ja syrjäseutuUsästään tä
män yli meneväitä ajalta pidätettävä kolmannes. Jos sellainen sairaus 
kestää yhtäjaksoisesti enemmän kuin satakahdeksankymmentä päivää, 
on peruspalkasta ja syrjäseutuUsästä ylimeneväitä ajalta pidätettävä 
puolet. 

Jos sairaus on virassa satt\IDeen tapaturman taikka ammattltaudin 
aiheuttama, saa viranhaltija varsinaisen palkkauksensa sekä kalliin
paikan- ja syrjäseutulisänsä sairauden alkamispäivää seuraavan kuu
denkymmenen päivän ajalta vähentämättömänä. Sairauden jatkuessa 
sen yli tehdään peruspalkasta ja syrjäseutulisästä 1 momentissa maini
tut vähennykset. 

Milloin sairaus on aiheut\IDut viranhaltijaa virantoimituksen johdos
ta kohdanneesta väkivallasta tai nllstä erityisistä olosuhteista, joihin 
viranhaltija on virkansa vuoksi sodan aikana joutunut, saa hän varsinai
sen palkkauksensa sekä kalllinpaikan- ja syrjäseutulisänsä vähentämät
tömänä koko sairauden ajalta, kuitenkin enintään kolmeltasadaltakuudel
takymmeneltä päivältä, jollei valtioneuvosto erityistapauksessa harkitse 
kohtuulliseksi määrätä palkkausta suoritettavaksi tätäkin pitemmältä 
ajalta. Sairauden jatkuessa sen yli tehdään peruspalkasta ja syrjäseutu
lisästä 1 momentissa mainitut vähennykset. 

Edellä säädetyt pidätykset tehdään myös sllloin, klDl viranhaltijan 
ei sairauden vuoksi voida sallia hoitaa virkaansa. 

Sen estämättä, mitä edellä on säädetty, viranhaltijalta, jolle sai
rauden vuoksi on myönnetty 22 §:ssä tarkoitettu työkyvyttömyys eläke, 
pidätetään virantoimituksen keskeytyksen ajalta koko hänen palkkauksensa 
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sitä kuukautta seuraavan kuukauden alusta, jonka kuluessa työkyvyttö
myyseläke on myönnetty. 

9 §. Naispuoliselle viranhaltijalle'myönnetään hakemuksesta raskauden 
ja synnytyksen vuoksi virkavapaus 'täysln palkka eduin ajaksi, johon si
sältyy seitsemänkymmentäkaksi arkipäivää ja joka alkaa kahdentenakym
menentenäneljäntenä arki päivänä ennen laskettua synnytysaikaa. Jos 
synnytys ta pahtuu aikaisemmin kuin kahdentenakymmenentenäneljäntenä 
arkipälvänä ennen laskettua synnytysaikaa, alkaa virkavapaus synnytys
päivää seuraavasta päivästä lukien. 

10 §. Viranhaltlja, jolle on myönnetty paIkallista vlrkavapautta sairauden 
taikka raskauden ja synnytyksen vuoksi, on velvollinen noudattamaan 
nlltä määräyksiä ja ohjeita, joita annet;aan salrausvakuutuslaln (364/63) 
28 §:n mukaan työnantajalle suoritettavan päivä- ja äitlysrahan hakemi
sesta. 

Jos viranhaltlja laiminlyö 1 momentlssa tarkoitettujen määräysten 
ja ohjeiden noudattamisen, voidaan hänelle virkavapausajalta suoritettu 
palkkaus päivä- ja äitiysrahaa vastaavalta osalta periä takaisin myöhem
män palkanmaks un yhteydessä. 

11 §. Viranhaltljalta, joka on estynyt hoitamasta vlrkaansa kansanedusta
jan tai sellaisen julkisen tehtävän vuoksi, josta ei ole lupa kieltäytyä, 
pidätetään kolmannes hänen peruspalkastaan ja syrjäseutulisästään. 

Viranhaltljalta, joka on kutsuttu rauhan aikana suorittamaan ase
velvolllsuuttaan vaklnaisessa väessä, pidätetään palvelusajalta koko 
palkkaus. Reservln kertausharjoltuksiln tai ylimääräiseen palvelukseen 
taikka sotatilan aikana palvelukseen kutsutulle maksettavasta palkkauk
sesta säädetään erikseen. 

12 §. Viranhaltijalta, jolle myönnetään virkavapautta muusta kuin 8, 9 ja 
11 §:ssä mainitusta syystä, pidätetään virkavapauden ajalta koko hänen 
palkkauksensa. 

Milloin virkavapaus myönnetään osanottoa varten oppikursseihln, 
jotka kouluhallitus on järjestänyt, tai opetusministeriön hyväksymiä 
muita opintoja varten, jotka edistävät virkaan kuuluvien tehtävien hoita
mista, voi kouluhallitus opetusministeriön määräämien perusteiden mukaan 
sallia palkkauksen suorittamisen joko osaksi tai kokonaan. 

13 §. Palkkaus pidätetään kokonaan viranhaltljalta, joka on rangaistuslai
toksessa suorittamassa vapausrangaistusta taikka on sieltä päästetty eh
donalaiseen vapauteen tai joka on tuomioistuimessa taikka kurinpidollises
tl tuomittu virantoimltuksesta erotettavaksi. 

14 §. Jos viranhaltlja pidätetään virantoimituksesta rikos syytteen, kurln
pitomenettelyn tai tutkimuksen ajaksi, pidätetään hänen palkkauksestaan. 
tänä aikana puolet. Milloin viranhaltlja on tuomioistuimen tai viranomaisen 
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päätöksellä tuomittu viralta pantavaksi, on häneltä pidätettävä koko palk
kaus, vaikkei päätös ole lainvoimainen. 

Jollei virantoimituksesta pidätettyä tuomita tai määrätä rangaistuk
seen siitä teosta, jonka johdosta hänet oli virantoimituksesta pidätetty, 
on pidätetty määrä hänelle suoritettava. Jos viralta pano muutetaan lie
vemmäksi rangaistukseksi, on viranhaltijalle suoritettava puolet häneltä 
viraltapanon vuoksi pidätetyn koko palkkauksen määrästä. 

Luontoisedut. 

15 §. Kunta on velvollinen antamaan oppllasasuntolan hoitajalle luontois
etuina vähintään yhden huoneen asunnon valoineen ja lämpöineen, veden, 
saunan käyttöoikeuden tai kylpyhuoneen sekä tarpeelliset asunnon llsäti
lato Tämän lisäksi on oppllasasuntolan hOitajalle annettava ruoka asunto
lassa koulut yön aikana. 

Oppllasasuntolan hoitaja on velvollinen suorittamaan vastiketta ja 
korvausta saamistaan luontoiseduista samojen perusteiden mukaan, kuin 
valtion viran tai toimen haltijan virka-asuntojen ja muiden luontoisetujen 
vastikkeista ja korvauksista on säädetty tai määrätty. 

Lakkautuspalkka. 

16 §. Peruskoulun viranhaltija , jonka virka on lakkautettu, on asetettava 
lakkautuspalkalle, jollei häntä ole siirretty toisen peruskoulun tai kansa
koul ulaitoks en virkaan. 

17 §. Lakkautuspalkan määrästä ja sen maksamisesta on voimassa, mitä 
siitä valtion viran tai toimen haltijoin osalta on säädetty tai määrätty. 

18 §. Jos lakkautuspalkalla ollut silrretään peruskoulun tai kansakoulu
laitoksen virkaan tai hän on sllrtynyt tällaiseen virkaan taikka lakkautus
palkkaan oikeuttavaan valtion virkaan tai taimeen, josta hänelle s uoritet
tavat palkkaedut ovat pienemmät kuin ne palkkaedut, jotka hänelle kul
loinkin voimassa olevien säännösten tai määräysten mukaan suoritettai
siin lakkautettua virkaa vastaavasta virasta, on ero suoritettava henkilö
kohtaisena palkkauksen lisänä valtion varoista. Yhtäläisin edellytyksin 
ja saman perusteen mukaan kuin edellä on sanottu, on, jos uusi virka 
lakka utetaan, myönnettävä lisäystä siltä tulevaan lakkautus palkkaan. 

Lakkautuspalkalla olleelle, joka siirretään toisella paikkakunnalla 
olevaan virkaan tai toimeen, on korvattava muuttokustannukset. Muutto
kustannukset korvataan valtion varoista siinä tapauksessa, että hänet 
sllrretään toiseen kuntaan. 

19 §. Milloin lakkautuspalkalla oleva ryhtyy valtion, kunnan, muun yhdys
kunnan tai kuntain yhtymän tahi peruskoulua korvaavan yksityisen oppikou
lun palvelukseen taikka sellaisen säätiön, laitoksen, yhtiön, yhdistyksen 
tai muun yhtymän palvelukseen, joka toimintaansa varten välittömästi tai 
välillisesti ta ikka erityisten toimenpiteiden perusteella saa valtiolta ta
loudellista avustusta, pidätetään, mikäll 21 §: stä ei muuta johdu, 
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lakkautuspalkka siltä osin, kuin lakkautuspalkka ja uuden palvelussuh
teen perusteella maksettu palkka yhteensä ylittävät lakkautettua virkaa 
vastaavasta virasta kulloinkin voimassa olevien säännösten tai määräys
ten mukaan suorltettavan palkkauksen. 

Mitä 1 momentissa on säädetty, on myös voimassa, jos lakkautus
palkalla oleva tulee valtion lllkeyrltyksen tai sellaisen yhtiön palveluk
seen, jossa valtiolla on määräämisvalta taikka jos .hän saa viran tai py
syvän toimen Ahvenanmaan maakunta hallinnossa • 

20 §. Lakkautuspalkan pidättämisestä on soveltuvin osin voimassa, mitä 
edellä 13 ja 14 §:stä on palkkauksen pidättämisestä säädetty. 

21 §. Oikeus lakkautuspalkkaan tämän lain mukaan lakkaa siltä: 
1) joka nimitetään lakkautuspalkkaan oikeuttavaan valtion, kmman, 

muun yhdyskunnan, ktmtain yhtymän tai Ahvenanmaan maa kunta hallinnon 
virkaan tai toimeen; 

2) joka kieltäytyy ottamasta vastaan sellaista virkaa, jonka hän 
lain mukaan on velvollinen ottamaan vastaan taikka kieltäytyy suostumas
ta sllrrettäväksi tällaiseen vli-kaan; 

3) jolle myönnetään ero taikka joka erotetaan tai pannaan viralta; 
4) joka menettää Suomen kansalaisuuden; 
5) joka ilman opetusmLnisteriön lupaa ryhtyy vieraan vallan palve

lukseen; sekä 
6) joka opetusministeriön luvatta pysyvästi asettuu asumaan valta

kunnan ulkopuolelle. 

Eläke. 

22 §. Viranhaltijalla on oikeus valtion varoista suoritettavaan vanhuus-, 
työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkkeeseen, jäljempänä säädetyin poik
keuksin, soveltuvin osin samojen säännösten mukaan kuin vlrka-. tai 
Wösuhteessa valtioon olevalla henkilöllä. 

Viranhaltlja saa työkyvyttömyys eläkkeen paltsi nllssä ta pcIuksissa , 
Joista valtion elä.kelaiss<;l on' säädetty, myös jos hänet vapautetaan viras
ta sen johdosta, että hän r.uumiinvion tahi vähentYneiden ru~iin- tai 
sielunvoimien vuoksi on menettänyt työkykynsä. 

23 §.~~Jlikelkä on 60 vuotta. Asetuksella voidaan säätää, että joissakin 
opettajan viroissa, joiden laatu sitä vaatii, eläkeikä on alempi, ei kui
tenkaan 55 vuotta pienempi. 

Eläkeikä on 65 vuotta, jos palvelus on päättynyt ennen 1 momentis
sa tarkoitettua yleistä tai erityistä eläkeikää. 

24 §. Viranhaltijan eläkkeen perusteena' oleva palkka määräytyy pitämällä 
perusteena hänelle tämän lain tai valtionavun perusteeksi hyväksytyn kun
nallisen virkaehtosopimuksen noJalla tulevaa palkkausta. 
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25 §. Eläkeiän saavuttamisesta rllppumatta oppilasasuntolan hoitaja saa 
vanhuuseläkkeen, jos hänet on vapautettu sillä perusteella, että sl1hen 
on harkittu syytä olevan, virastaan ja jos hänellä vapauttamista välittö
mästi edeltäneen YHden vuoden kuluessa on eläkeaikaa yhteensä vähin
tään kolme vuotta. Mitä edellä on säädetty, e"i sovelleta oppilasasunto
lan hoitajaan, jonka vapauttaminen virasta on johtunut sl1tä, että hän on 
toiminnallaan tai käyttäytymisellään virassa tai sen ulkopuolella taikka 
virkatehtäviensä laiminlyömisellä osoittanut, ettei hän ansaitse sitä 
luottamusta ja kunnioitusta, jota hänen asemansa edellyttää. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetussa tapauksessa eläkkeen määrä 
lasketaan siten kuin valtion eläkelain (280/66) 10 §:n 2 momentissa on 
säädetty. 

Perhe-eläke. 

26 §. Viranhaltijana olleen henkilön kuoltua suoritetaan hänen jälkeensä 
valtion varoista perhe-eläkettä soveltuvin osin samojen säännösten mu
kaan kuin virka- tai työsuhteessa valtioon olleen henkilön jälkeen. 

27 §. Sen estämättä, mitä 26 §:ssä on säädetty, perhe-eläkettä ei kuiten
kaan suoriteta sellaisen 26 §:ssä tarkoitetun kansakoululaitoksen leski
ja orpokassan osakkaana olleen henkilön jälkeen, joka on säilyttänyt 
kassavakuutuksensa entisellään, ellei hän ole eronnut sanotusta vakuu
tuksesta. 

Opetusvelvolllsuus. 

28 §. Opettajanvirkojen haltijain vllkottainen opetusvelvollisuus on: 
alakansakoulunopettajan 21, luokanopettajan, erikois tuneen luokanopet
tajan, ala-asteen käsityönopettajan ja erityisopettajan 23 sekä luokan
opettajana tai erikoistuneena luokanopettajana toimivan apukoulun, tark
kalluluokkien ja erltyiskoulujen sekä -luokkien opettajan 21 vHkkotuntia. 
Lehtorin ja aineenopettajan opetusvelvollisuus on 16-23 vllkkotuntia sen 
mukaan kuin opetusministeriö"tarkemmin määrää. 

Opettajanviran haltijan opetusvelvollisuus voidaan tarvittaessa" 
määrätä wotulsena opetusvelvollisuutena, mikä saadaan kertomalla 1 
momentissa mainitut vllkottaiset opetusvelvollisuudet kolmellakymme
nelläka hdeksalla. 

Opettajanviran haltijan, joka toimU alakansakoulunopettajana , 
luokanopettajana tai erikoistuneena luokanopettajana peruskoulun ala
asteella, a pukoul us sa ,tarkkaU uI uokalla taikka m uus sa erityis koul us sa 
tai -luokalla ja jonka luokkaan kuuluu kahden tai useamman vuosiluokan 
oppilaita, vllkottaisesta opetusvelvollisuudesta vähennetään yksi vllk
kotunti. 

Opetusministeriö määrää koulun johtajan oikeudesta saada vähen
nystä säädetystä opetusvelvollisuudesta johtajantehtävien hoitamista 
varten sekä kahdessa tai useammassa tOimipaikassa opettavan opettajan 
opetusvelvolllsuuden vähennyksestä. 
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Opetusvelvollisuuteen kuuluvien vilkkotuntien lisäksi opettajan
viran haltija on velvollinen hoitamaan ylitunteja. Näiden enimmäismää
rästä säädetään asetuksella. 

Koeaikaa palvelevat, väliaikaiset, viransijaiset, 
tuntiopetta j at ja työn ohjaajat. 

29 §. Koeaikaa palvelevasta on"soveltuvin osin voimassa, mitä tässä 
laissa on viranhaltijasta säädetty. 

30 §. Peruskoulun virkaa väliaikaisesti hoitamaan määrätyllä on oikeus 
saada palkkausta samojen perusteiden mukaan kuin sitä 3 ja 4 §:n, 6 §:n 
1 momentin ja 7 §:n nOjalla suoritetaan vakinaiselle viranhaltijalle. Palk
kauksesta virantoimituksen keskeytyksen ajalta on volmassa, mitä 8, 9 
ja 10 §:ss& on säädetty. OppllasaslUltolan hoitajan viran väliaikaisella 
hoitajalla on lisäksi sama oikeus luontoisetuihin kuin vakinaisella viran
haltijalla, ja hän on velvollinen suorittamaan nilstä vastiketta ja korvaus
ta, niin kuin 15 §:ssä on säädetty. 

Viransijaineil saa soman palkkauksen, johan väliaikainen viran
hoitaja 1 momentin mukaan on oikeutettu; ei kuitenkaan 3 §:n 2 momentin 
mukaista palkkausta, jollei hänellä siihen ole oikeutta oman virkansa 
perusteella. Palkkausta virantoimituksen keskeytyksen ajalta suoritetaan 
B, 9 ja 10 §:ssä säädettyjen perusteiden mukaan kultenkin vain sellaisel
le viran sijaiselle , joka on ollut peruskoullUl, kansakoululaitoksen tai op
pikoulun päätoimisessa palveluksessa vähintään kuusi kuukautta välittö
mästi ennen keskeytystä, ja yhtäjaksoisesti enintään sodaltakahdeksalta
kymmeneltä päivältä, jollei viranSijainen ole ollut peruskoulun," kansa
koululaitoksen tai oppikoulun päätoimisessa palveluksessa välittömästi 
ennen virantoimituksen keskeytystä vähintään kolme vuotta to1 sairaus 
ole virantoimituksessa sattuneen tapatunnon toi ommattitaudin aiheuttama 
tai aiheutunut viransijaista virontoimituksen johdosta kohdanneesta väki
vallasta. Edellä tarkoitettua kuuden kuukauden palvelusoikoa laskettaes
sa viransijaisen palvelussuhde, joko on päättynyt lukukauden työajan 
päättyessä tai sitä seuraavan loman aikana, katsotaan yhtäjaksoiseksi, 
mikäli se on jälleen alkanut lähinnä seuraavan lukukauden työajan alussa 
samassa tai toisessa perus-, kansa- tai oppikoulussa. OppllasaslUltolan 
hoitajan viran viransijaisen luontoisedulsta säädetään asetuksella. 

Viran väliaikaiselle hoitajalle ja viransijaiselle, joka virkasuhteen 
kestäessä ei ole koullUl loma-oikoina saanut arkipäivinä puoltatoista 
lomapälvää virkasuhteen kestoajan kutakin 30 päivää kohden, suoritetaan 
puuttuvista lomapruvistä varsinaista palkkausta kalliinpoikon- jo syrjä
seutulisineen vastaava korvaus, jolloin päivän osa lasketaan täydeksi 
päiväksi. 

31 §. TlUltlopettaja ja työnohjaaja saavat tlUltipalkkiota, joko suoritetaan 
kultakin vilkkotunnllta, sen mukaan kuin siltä asetuksella tarkemmin 
säädetään. 
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PäätoImisen tuntiopettajan ja työnohjaajan 'oikeudesta syrjäseutu
llsään ja palkkioon palveluksen keskeytyksen ajalta, vapautuksesta teh
täviensä suorittamisesta raskauden ja synnytyksen vuoksi sekä palkkio
perusteen korottamisesta määrävuotisen palveluksen johdosta säädetään 
asetuksella. 

'~2 §. Virkaa väliaikaisesti hoitamaan määrätyn, viransijaisen, tunttopet
tajan ja työn ohjaajan oikeudesta valtion varoista suoritettavaan vanhuus-, 
työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkkeeseen sekä heidän, jälkeensä suori
tettavasta perhe-eläkkeestä on soveltuvin osin voimassa, mItä viranhal
tijan osalta edellä on säädetty. 

33 §. Viran väliaikaisen hoitajan ja viransljaisen osalta on soveltuvin 
osin voimassa, mitä 11 §:n 2 momentissa, 28 ja 34-37 §:ssä on säädetty. 

Tuntiopettajan ja työnohjaajan osalta on soveltuvin osin voimassa, 
mitä 7 §:n 3 momentissa, 34 §:n 2 momentissa ja 35-37'§:ssä on säädetty. 

Erinäiset säännökset. 

34 §. Peruskoulun omassa rakennuksessa vapaana oleva opettaja-asunto 
on luovutettava enSisijassa asianomaisen kunnan virassa olevan opetta
jan käytettäväksi. 

Milloin opettajan käytettäväksi on virkasuhteen perusteella annettu 
peruskoulun omassa rakennuksessa sijaitseva asunto, on siitä perittävä 
vuokraa samojen perusteiden mukaan kuin valtion virkamiehelle vuokra
asuntona luovutetusta valtion virkamiesasunnosta. 

35 §. Peruskoulun viranhaltija saa virkamatkastaan korvausta, niinkuin 
siltä asetuksella säädetään. 

36 §. Jos kunta maksaa viranhaltijalle suurempaa palkkausta, kuln tässä 
laissa on säädetty tai valtionavun perusteeksi hyväksytyssä kunnallises
sa virkaehtosopimuksessa määrätty, voidaan koulujärjestelmän perusteiS
ta annetussa laissa (467/68) säädetty valtionapu palkkauksen osalta ,evätä 
osaksi tai kokonaan. 

37 §. Viranhaltijalle tämän lain mukaan tulevan palkkauksen maksamises
ta päättää kunnalllshallitus. 

Joka katsoo, että kunnan viranomainen on kieltänyt hänelle tämän 
lain taikka sen nojalla annettujen säännösten mukaan tulevan palkkauk
sen, esittäköön kirjalllsen oikaisuvaatimuksensa kunnallishallitukselle, 
jonka on annettava asiasta kirjallinen ratkaisu. Tähän tyytymätön voi 30 
päivän kuluessa ratkaisusta tiedon saatuaan hakea silhen muutosta valltta
malla lääninhallitukseen. 

Jollei 2 momentissa mainittua oikaisuvaatimusta ole esltetty kunnal
lishallltukselle vuoden kuluessa siitä päivästä, jollOin palkkaerä olisi 
ollut maksettava, on oikeus siihen menetetty. 
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38 §. Tarkemmat määräykset tämän lain täytäntöön panosta ja soveltami
sesta annetaan asetuksella. 

Voimaantulo- ja soveltamissäännökset. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1972. 

40 §. Sen estämättä, mitä 22...,25 ja 32 §:ssä on säädetty, aikaisemmin 
voimassa olleita eläkesäännöksiä sovelletaan tässä laissa tarkoitettutm 
henkilöön, joka on tehnyt valtion eläkelain voimaanpanolain (281/66) 
4 §:ssä tai yksityisoppikouluasetuksen muuttamisesta 9 päivänä joulu
kuuta 1966 annettm asetuksen (617/66) voimaantulosäännöksessä tar
koitetun ilmoituksen. 

41 §. Sen estämättä, mitä 26, 27 ja 32 §:ssä on säädetty, aikaisemmin 
voimassa olleita säännöksiä sovelletaan valtion perhe-eläkelaln voimaan
panolain (775/68) 4 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa. 

42 §. Peruskoulun virkaan sllrretty kansakoulunopettaja ja asuntolanhoi
taja , joka on nimitetty kansakoululaitoksen virkaan ennen 1 päivää elo
kuuta 1958, säilyttää siihen saakka voimassa olleiden säännösten tai 
häntä koskevan virkaehtosopimuksen mukaisen palkkaus- ja eläkeoikeu
tensa , jos hän on kansakoululaitoksen viranhaltijain palkkauksesta ja 
eläkkeistä annetun lain (248/57) 48 §:n 2 momentissa säädetyssä määrä
ajassa ilmoittanut sitä haluavansa. Jos tähän entiseen palkkaus- ja elä
kejärjestelmään jäänyt viranhaltija haluaa sllrtyä tässä laissa tarkoitet
tuun palkkaus- ja eläkejärjestelmään, on hänellä sl1hen oikeus kalenteri
vuoden alusta lukien, mikäli hän on tehnyt slltä'ilmoituksen vllmeistään 
kolme kuukautta ennen sanottua ajankohtaa asianomaiselle ktmnallishal
litukselle. Sen tulee vllpymättä ilmoittaa asiasta kouluhallitukselle. 

43 §. Kansakoululaitoksen vakinainen, koeaikaa palveleva tai väliaikai
nen opettaja, joka on siirretty saman kunnan peruskoultm palvelukseen 
ja jolle kunta on suorittanut suurempaa palkkausta kansakoululaitoksen 
viranhaltijain palkkauksesta ja eläkkeistä annetun lain 43 §:n nOjalla, 
säilyttää mainitun lain tai häntä koskevan virkaehtosopimuksen mukaisen 
palkkaus- ja eläkeoikeutensa , jos hän vllmeistään kuuden kuukauden 
kuluessa peruskoulun palvelukseen sllrtymisestä lukien ilmoittaa kun
nallishallitukselle sitä haluavansa. Jos tähän palkkaus- ja eläkejärjes
telmään jäänyt henkilö haluaa sllrtyä tässä laissa tarkoitettutm palkkaus
ja eläkejärjestelmään , on hänellä siihen oikeus kalenterivuoden alusta 
lukien, mikäli hän on tehnyt siltä ilmoituksen vllmelstään kolme kuukaut
ta ennen sanottua ajankohtaa asianomaiselle kunnallishallltukselle. 
Sen tulee vl1pymättä 11m.oittaa asiasta kouluhallitukselle. 

44 §. Tässä laissa tarkoitettuun peruskoulun opettajanvirkaan sl1rretty 
oppikoulun opettajanviran tai -toimen haltija, jolla ei ole entisen virkansa 
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perusteella oikeutta lakkautuspalkkaan, saa peruskoulun virassa olles
saan henkilökohtaisena lisänä aikaisempien säännösten ja määräysten 
mukaisen palkkauksen ja peruskoulun virassa saamansa palkkauksen 
erotuksen. Palkauksella tarkoitetaan tässä peruspalkkaa ikä-, kallHn
paikan- ja syrjäseutulisineen sekä säännöksiin ja määräyksiin perustu
vaa henkilökohtaista lisää. 

Mitä edellä 1 momenUssa on säädetty, ei kuitenkaan sovelleta 
valtion oppikoulun vanhemman lehtorin virkaa vastaavan yksltyisoppi
koulun toimen toimenhalUjaan , jos toimi on perustettu helmikuun 1 
päivän 1971 jälkeen, eikä yksityisoppikoulun rehtorintoimen halUjaan 
siltä osin kuin hänen palkkauksensa ja rehtorinpalkklonsa ylittävät 
vastaavan opettajan palkkauksen. 

45 §. Mitä 36 §:ssä on säädetty, ei sovelleta sellaiseen palkkaukseen, 
jota kunta on velvollinen maksamaan 42-44 §:n nojalla. 



6. LAKI KANSAKOULULAIN 66 §:N MUUTTAMISESTA. 

Annettu tammikuun 14 p:nä 1972. 
(Suomen AsK 11/72) 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1957:63 ja 1967:52) 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäivä
järjestyksen 67 §:ssä säädetyllä tavalla, muutetaan 1 Räivänä heinä
kuuta 1957 annetun kansakoululain (247/57) 66 §, sellaisena kuin se 
on osittain muutettuna 13 päivänä kesäkuuta 1967 annetussa laissa 

, (275/67), näin kuuluvaksi: 
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66 §. Opettaja, jonka virka on lakkautettu, on sHrrettävä hänelle so
veltuvaan toiseen kansakoululaitoksen tai peruskoulun opettajanvirkaan 
taikka asetettava lakkautuspalkalle, sen mukaan kuin sl1tä on erikseen 
säädetty. Jollei opettajanvirkaa ole avoinna samassa kunnassa, voi 
kouluhallitus sllrtää hänet vastaavaan virkaan muualle. Kouluhallitus 
voi myös asianomaisen opettajan suostumuksella ja sen mukaan kuin 
asetuksella säädetään sl1rtää hänet toisen kunnan kansakoululaitoksen 
tai peruskoulun opettajanvirkaan, vaikka omassa kunnassa on hänelle 
soveltuva opettajanvirka avoinna. 

Jos opettajanvirka pHrijaon tai kunnallisen jaoituksen muuttuessa 
muutetaan toisen koulun tai kunnan viraksi, sHrretään muutetun viran 
haltija uuden viran haltijaksi. 

Jos opettaja 1 ja 2 momentissa mainituissa tapaukSissa kieltäytyy 
suostumasta slirtoon tai jos lakkautuspalkalle asetettu kieltäytyy otta
ma sta vastaan sellaista virkaa, johon hänet lain mukaan voidaan slirtää, 
annetaan hänelle ero hakemuksetta. 

Jos lakkautuspalkalle asetettua opettajaa ei ole voitu silrtää hänel
le soveltuvaan opettajanvirkaan, kouluhallitus voi määrätä hänet hänen 
suostumuksellaan väliaikaisena tai sijaisena hoitamaan kansakoululai
toksen tai peruskoulun virkaa sen estämättä, ettei hän täytä virkaan 
vaadittuja kelpoisuus ehtoja • 

Mitä edellä tässä pykälässä on säädetty opettajasta, on soveltuvin 
osin voimassa asuntolanhoitajasta , jonka virka on lakkautettu. 

Vakinaiset opettajat tai asuntolanholtajat voivat vaihtaa keskenään 
virkoja, jos asianomaiset johtokunnat ja kouluhallitus sllhen suostuvat. 
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7. LAKI KANSAKOULULAITOKSEN VIRANHALTIJAIN 
PALKKAUKSESTA JA ELÄKKEISTÄ ANNETUN LAIN 
MUUTTAMISESTA. 

Annettu tammikulm 14 p:nä 1972. 
(Suomen AsK 12/72) 
(Vrt. kunn. as. -koko 1957:64 ja 1966:42) 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjär
jestyksen 67 §:ssä säädetyllä tavalla, muutetaan kansakoululaitoksen 
viranhaltijain palkkauksesta ja eläkkeistä 1 päivänä heinäkuuta 1957 
annetun lain (248/57) 28 §:n 1 momentti, 31 §:n 1 momentti, sellaisena 
kuin se on 20 päivänä toukokuuta 1966 annetussa laissa (290/66), sekä 
32 § näin kuuluviksi: 

28 §. Kansakoululaitoksen viranhaltija , jonka virka on lakkautettu, on 
asetettava lakkautuspalkalle, jollei häntä kansakoululain 66 §:n 1, 2 
tai 5 momentin nOjalla ole siirretty toiseen kansakoululaitoksen tai pe
ruskoullm virkaan. 

31 §. Jos lakkautuspalkalla ollut siirretään kansakoululaitoksen tai pe
ruskoulun virkaan taikka hän on siirtynyt tällaiseen virkaan tahi valtion 
virkaan tai toimeen, josta hänelle suoritettavat palkkaedut ovat pienem
mät kuin ne palkkaedut, jotka hänelle kulloinkin voimassa olevien sään
nösten mukaan suoritettaisiin lakkautettua virkaa vastaavasta virasta, 
on ero suoritettava henkilökohtaisena palkkauksen lisänä valtion varoista. 
Yhtäläisin edellytyksin ja saman peruste en mukaan, kuin edellä on sanot
tu, on, jos uusi virka lakkautetaan, myönnettävä lisäystä siitä tulevaan 
lakka utus palkkaan. 

32 §. Milloin lakkautuspalkalla oleva ryhtyy valtion, kunnan, muun yhdys
kunnan tai kuntain yhtymän taikka peruskoulua korvaavan yksityisen oppi
koulun palvelukseen tai sellaisen säätiön, laitoksen, yhtiön, yhdistyksen 
tai muun yhtymän palvelukseen, joka toimintaansa varten välittömästi tai 
välillisesti taikka erityisten toimenpiteiden perusteella saa valtiolta ta
loudellista avustusta, pidätetään, mikäli 34 §:stä ei muuta johdu, lak
kautuspalkka siltä osin, kuin lakkautuspalkka ja uuden palvelussuhteen 
perusteella maksettu palkka yhteensä ylittävät lakkautettua virkaa 
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vastaavasta virasta kulloinkin voimassa olevien säännösten tai määräys
ten mukaan suoritettavan palkkauksen. 

Mitä 1 momentissa on säädetty I on myös voimassa I jos lakkautus
palkalla oleva tulee valtion liikeyrityksen tai sellaisen yhtiön palveluk
seen I jossa valtiolla on määräämisvalta I taikka jos hän saa viran tai 
pysyvän toimen Ahvenanmaan maa kunta hallinnossa • 
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8. OPINTOTUKILAKI. 

Annettu tammikuun 14 p:nä 1972. 
(Suomen AsK 28/72) 

Eduskunnan päätöksen mukaisestl säädetään: 

Lain sovellutusala. 

1 §. 'Suomen kansalaiselle, jaka Suomessa harjoittaa oppivelvollisuus
koulun jälkeisiä opintoja julkisen valvonnan alaisessa oppilaltoksessa, 
myönnetään hakemuksesta opintotukea siten, kuin tässä laissa säädetään. 

Tämän lain mukaista opintotukea voidaan myöntää myös ulkomailla 
opintoja harjoittavalle Suomen kansalaiselle samoin kuin Suomessa opis
kelevalle ulkomaalaIselle siten, kuin asetuksella tarkemmin säädetään. 

2 §. Opintotuella tarkoitetaan tässä laissa opintolainan valtlanta
kausta ja korkotukea sekä opintorahaa • 

Opintolainan valtiontakaus ja korkotuki myönnetään 
vähintään kuuden kuukauden ajan kestäviä ammattlin valmistavia tahi yli
opistossa tai muussa korkeakoulussa harjoitettavia opintoja varten ja vain 
erityisin, asetuksella tarkemmin säädettävin perustein opintoja varten op
pikoulussa, kansanopistossa tai kansankorkeakoulussa . 

Opintorahalla tarkoitetaan vähintään neljän kuukauden ajan 
kestäviä opintoja varten valtian varoista myönnettävää etuutta , jota sen 
saaja ei ole velvollinen maksamaan takaisin. 

Opintotukea ei kuitenkaan myönnetä yliopistossa tai muussa korkea
koulussa ylemmän kandidaattltutkinnan tai sitä vastaavan tutkinnan suorit
taneelle henkilölle, joka harjoittaa opintoja lisensiaatin tutkinnon suorit
tamiseksi tai tohtorin arvoa varten. 

3 §. Opintotuen myöntämisen yleisinä edellytyksinä ovat opintotuen ha
kijan opintomenestys ja vähävarais uus. Opintomenestyksen harkinnassa 
noudatettavista periaatteista säädetään asetuksella. 

Opintotuen hakijan vähävaraisuutta harkittaessa an otettava huomi
oan opiskelijan omat ja hänen aviopuollsonsa tulot ja omais uus, jollei 2 
§:n 2 momentlsta muuta johdu, sekä opintorahaa myönnettäessä lisäksi 
hänen vanhempiensa, milloin opintotuen hakijan on katsottava olevan van
hempiensa huollettavana, tulot ja omaisuus. 

Asetuksella säädetään perusteista, joiden mukaan opintotuen hakijan 



katsotaan tämän lain mukaan olevan vanhempiensa huollettavana. 
Edellä 2 momentissa tarkoitettujen tulojen ja omaisuuden rajat 

vahvistaa valtioneuvosto. 

4 §. Opintotuki voidaan evätä tai sen määrää alentaa, vaikka hakijan 
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ja hänen vanhempiensa tulot ja omaisuus eivät ylitä vahvistettuja enim
mäismääriä, mikäli sisäoppilaitoksen tarjoamlln etuukslln, opiskeluun 
liittyvään palkkaan, opiskeluajan lyhyyteen tahi muihin hakijan toimeen
tulomahdollisuuksiin vaikuttaviin syihin katsoen opintotuen myöntämistä 
täysimääräisenä tai alennettuna ei voida pitää tarpeellisena. 

Milloin opintotuen hakijaa, hänen aviopuol1soaan tai hänen vanhem
piaan tahi jompaakumpaa heistä kohdannut sairaus tai muu hakijan toimeen
tulomahdollisuuksiin vaikuttava syy antaa siihen aihetta, voidaan opinto
tuki myöntää, vaikka tulot ja omaisuus ylittävät vahvistetut enimmäismää
rät. 

Valtlontakaus ja korkotukl. 

5 §. Opintolainan valtiontakaus ja korkotuki myönnetään kerrallaan enin
tään yhden opintovuoden opintokustannuksia varten tarkoitetulle lainaeräl
Ie • Yhden ·opintovuoden opintolainaerän enimmäismäärän oppllaitosryhmit
täin tai oppllaitoksittain vahvistaa valtioneuvosto vuosittain. 

6 §. Valtiontakaus myönnetään opintolainan koko nimelliselle määrälle, 
lainasta maksettavan koron sille osalle, jonka lainansaaja maksaa, vii
västyskorolle sekä lainan irtisanomisesta aiheutuviin kuluihin. Valtlon
takaus annetaan omavelkaisena. 

Tämän lain nojalla annettuihin takauksiin ei sovelleta, mitä määrä
ajasta velkomisasioissa sekä julkisesta haasteesta velkojille 9 päivänä 
marraskuuta 1868 annetussa asetuksessa on säädetty takauksen vanhentu
misesta. 

7 §. Tämän lain mukaisista opintolainoista valtio maksaa luottolaitoksllle 
korkohyvitystä valtioneuvoston vahvistaman määrän, kuitenkin enintäÄn 
neljä prosenttia vuodessa. 

Korkotuen maksaminen lopetetaan puolentoista vuoden kuluttua en
simmäisestä 1 §:ssä tarkoitettujen opintojen päättymiskuukautta seuraa
vasta koronmaksupäivästä, kuitenkin viimeistään kymmenen vuoden kulut
tua siitä, kun lainaerää on ensimmäisen kerran nostettu. 

8 §. Valtion takaaman opintolainan enimmälskoron samoin kuin luottolai
toksllle opintolainojen hoidosta aiheutuvien llsäkustannusten korvaaml
seks~ tarkoitetun hoitokorvauksen määrän vahvistaa valtioneuvosto vuo
sittain kuultuaan Suomen Pankkia ja rahalaitoksia. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettua hoitokorvausta suoritetaan asetuk
sella tarkemmin säädettävällä tavalla enintään 0.4 prosenttia lainan mää
rästä siltä ajalta, jolta korkohyvltystä maksetaan. 
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9 §. Valtiontakaus ja korkotuki myönnetään sellaisten rahalaitosten, 
rahastojen, yhtymien ja muiden laitosten antamille opintolainoille, joi
den laitosten toimialaan kuuluu takauslainojen myöntäminen. ' 

Opintoraha. 

10 §. Opintorahana myönnetään kerrallaan enintään yhdeksi opintovuodek
si seuraavasti: 

1) oppikoulun lukioasteella tulo- ja menoarvion rajoissa enintään 
500 markkaa; 

2) ammattlln valmistavissa oppilaitoksissa enintään 500 markkaa; 
ja 

3) yliopistoissa ja mulssa korkeakouluissa sekä asetuksella mää
rättävissä nllhin rinnastettavissa, oppilaitoksissa 700 markkaa. 

Vuosittain on tulo- ja menoarviossa 1 momentin 3 kohdassa mainit
tuun tarkoitukseen varattava määräraha vähintään 12 500:n enimmäismää
räisen opintorahan jakamiseksi. 

11 §. Opintoraha suoritetaan asetuksella tarkemmin säädettävällä tavalla 
opintotuen saajalle tai asianomaiselle oppilaitokselle käytettäväksi opin
torahan saajalta perittävlln opintomaksuihin. 

Hallinto ja muutoksenhaku. 

12 §. Opintotuen myöntämisestä ja muista sitä koskevista asioista päät
tää valtion opintotukikeskus , jollei määrättyjä tehtäviä ole asetuksella 
sllrretty oppilaitoksen opintotukilautakunnalle. 

Oppilaitoksen opintotukllauta kunnan asettamisesta päättää opetus
ministeriö valtion opintotukikeskuksen esityksestä ja asianomaista oppi
laitosta kuultuaan. 

Opintotukllmrtakunnan jäsenet toimivat virkavastuulla. 

13 §. Joka on tyytymätön opintotukllautakunnan päätökseen, saa hakea 
sllhen muutosta valtion opintotukikeskukselta kirjalllsella valituksella 
vllmeistään 30 päivänä ennen kello 12 sen päivän jälkeen, jona valltta
ja sai tiedon opintotukllautakunnan päätöksestä. Valltusklrjaan on lii
tettävä päätös, josta valltetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oi
keaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todisteet, joihin vallttaja haluaa 
nojautua ja joita ei ole esitetty aikaisemmin. 

Opintotukllautakunnan päätökseen, joka annetaan opintorahahake
mukseen , ei saa hakea vallttamalla muutosta. 

Valtion opintotukikeskuksen tämän lain nojalla tekemään päätök
seen ei saa hakea valittamalla muutosta. 

Opintotukea koskevasta päätöksestä katsotaan asianomaisen,' jol
lei muuta näytetä, saaneen tiedon seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, 
jona päätös on hänen llmoittamallaan osoitteella jätetty postin kuljetet
tavaksi. 
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Täydentäviä säännöksiä. 

14 §. 'Myönnetty opintotuki voidaan 12 §:n 1 momentissa tarkoitetun opin
totukiviranomaisen toimesta osaksi tai kokonaan peruuttaa tai periä takai
sin siltä, joka opintotukea saadakseen on antanut vääriä tietoja, salannut 
tuloja tai omaisuutta tai jonkin muun opintotuen myöntämisee1 vaikuttavan 
seikan tahi jonka olosuhteissa on opintotuen myöntämisen jälkeen tapahtu
nut olennainen muutos. Takaisinperimistä ei saa kultenkaan suorittaa, el
lei kysymys ole ilmeisestä opintotukllain väärinkäyttämisestä., 

15 §. Tarkemmat määräykset tämän lain täytäntöön panosta ja soveltamises
ta annetaan asetuksella. 

16 §. Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1972. 
Tämä' laki kumoaa 10 päivänä marraskuuta 1944 annetun ammattiopin

tojen avustuslain (796/44), oppikoulun oppllaiden koulunkäynntn ovusta
misesta 22 päivänä kesäkuuta 1949 annetun lain (439/49), korkeakoulu
stipendeistä 5 päivänä kesäkuuta 1953 annetun lain (252/53), korkeakou
luissa ja eräissä muissa oppilaitoksissa opiskelevien henkilöiden opinto
lainojen valtiontakauksesta ja korkotuesta 24 päivänä tammikuuta 1969 an
netun lain (69/69) sekä ammattiin valmistavissa oppllaitoksissa sekä om
mattikursseilla opiskelevien henkllöiden opintolainojen valtlontakauksesta 
ja korkotuesta 16 päivänä tammikuuta 1970 annetun lain (40/70) niihin 
myöhemmin tehtyine muutoksineen, kultenkin siten että sanottujen lakien 
nojalla syntyneiSiin oikeuksiin ja velvollisuuksiin, jollei jäljempänä toi
sin ole säädetty, sovelletaan edelleen mainittujen lakien säännöksiä. 

Sen estämättä, mitä 2 momentissa on säädetty, sovelletaan oppikou
lun oppilaiden koulunkäynnin avustamisesta annettua lakia edelleen keski
koulun kahden ylimmän luokan oppilaislln sllhen asti, kunnes koulujärjes
telmän perusteista 26 päivänä heinäkuuta 1968 annetun lain (467/68) mu
kaiseen peruskoulujärjestelmään on kokonaisuudessaan sllrrytty. 

Korkeakoulustipendeistä annettua lakia sovelletaan sen estämättä, 
mitä 2 momentissa on säädetty, tutkimusstipendien osalta vuoden 1972 
loppuun. 

Sen estämättä, mitä 2 momentissa on säädetty, sovelletaan korkea
kouluissa ja eräissä muissa oppilaitoksissa opiskelevien henkilöiden opin
tolainojen valtiontakauksesta ja korkotuesta sekä ammattiin valmistavissa 
oppilaitoksissa sekä ammattikursseilla opiskelevien henkilöiden opinto
lainojen valtiontakauksesta ja korkotuesta annettujen lakien nojalla myön
nettyjen opintolainojen lainansaajalta perittävään korkoon ja hoitokorvauk
seen nähden tämän lain säännöksiä 1 päivästä lokakuuta 1972 lukien. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan kultenkin ryhtyä sen täytän
töönpanon edellyttämiin tOimenpiteislln. 
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9. IJIKENNEMERKEISTÄ ANNETUN PÄÄTÖKSEN MUUTTAMINEN. 

Lllkenneministerlön päätös tammikuun 17 p:ltä 1972. 
(Suomen AsK 55/72) 
(Vrt. kunn. as. -koko 1957:103) 

LHkenneministerlö on lisännyt IHkennemerkeistä 27 päivänä 
marraskuuta 1957 annetun kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön 
päätöksen (384/57) 6 §:n 2 momenttHn uuden x ja y kohdan, 8 §:n 2 
momenttlin uuden n ja 0 kohdan sekä 10 §:ään uuden 5 a momentin 
seuraavasti: 

6§. -------------------------------------------
2. Kieltoa tai rajoitusta koskevat merkit ovat: 

x)Vuoropysäköinti (kuvatIIAxjaIIAxa). MerkkiIIAx 
osoittaa, että ajoneuvon pysäköinti on kielletty kuuka-uden parittomina 
päivinä, ja merkki II A x a, että se on kielletty parillisina päivinä, 
molemmissa tapauksissa ajoradan sillä puolella, jolle merkki on ase
tettu, merkistä seuraavaan yleisen tien tai kadun risteyks een, jollei 
lyhyempää vaikutusaluetta ole osoitettu. Pysäköintikielto on voimassa 
tarkoitetusta päivästä kello 8.00 seuraavaan päivään kello 8.00, jollei 
lisäkilvellä ole muuta osoitettu. Merkkien keskusta on sininen ja siinä 
on merkissä II A x yksi ja merkissä II A x a kaksi pystysuoraa valkoista 
juovaa sekä molemmissa merkeissä 45 0 kulmassa vedetty 50 mm leveä 
punainen juova; sekä 

y) Vuoropysäköintialue (kuva IIAy) ja vuoropysäköin
tialue päättyy (kuvaIIAya). Merkit osoittavat, että ajoneuvon 
pysäköiminen on merkkien rajoittamalla alueella kielletty kuukauden 
parittomina päivinä ajoradan sillä puolella, jolla on parittomat osoite
numerot, ja parillisina päivinä ajoradan sillä puolella, jolla on parilli
set osoitenumerot, jollei liikennemerkillä erikseen ole osoitettu anka
rampaa rajoitusta tai vuoropysäköinnistä muuta määrätty. Pysäköinti
kielto on voimassa tarkoitetusta päivästä kello 8.00 seuraavaan päivään 
kello 8.00, ellei lisäkilvellä ole muuta osoitettu. Merkissä II A Y on rin
nakkain tai päällekkäin kaksi valkeapohjaista, mustareunaista neliötä, 
joissa on kuvattulna merkit II A x ja II A x a. Merkissä II A Y a on saman
laisissa valkea pohjaisissa neliöissä kuvattu merkit II A x ja II A x a har
maina, ja neliöiden yli on 45 0 kulmassa vedetty neljä ohutta mustaa juo-

_ vaa. Merkkien koko on 1 200 x 600 mm tai 600 x 1 200 mm. Erityisistä 
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syistä voidaan käyttää suurikokoisia merkkejä, joiden koko on 1 800 x 
900 mm tai 900 x 1 800 mm. Merkkien yhteydessä käytettävä lisäkilpi 
on valkoinen, mustin reunuksin , ja itse merkin pituinen. 

8 §. -------------------------------------------
2. Ohjemerkkejä ovat: 

n) L ln ja - a ut oka 1 s ta. Merkillä (kuva III A n) osoitetaan ajo
kaista, joka on varattu linja-autoille. Ajokaistaa saavat käyttää myös 
hälytysajoneuvot ja tekstillisessä llsäkilvessä mahdollisest i ilmoltetut 
muut a joneuvot. Milloin linja-autokaista on ajoradan oikeassa reW1assa, 
sitä saavat käyttää myös moottoripolkupyörät, invalidipyörät ja polku
pyörät. Ryhmittymiseen kääntymistä varten ajokaistaa saavat käyttää 
kaikki ajoneuvot. Merkki on 900 x 900 mm:n mittainen sininen, valko
reunainen neliö, jossa on valkoinen linja-autoa esittävä kuvio ja sen 
alla a laspäin osoittava valkoinen nuoli; sekä 

0) Ra i ti ova un u ka i s ta. Merkillä (kuva III A 0) osoitetaan yk
sinomaan raitiovaW1uliikenteelle varattu kaista. Merkki on 900 x 900 
mm:n mittainen sininen, valkoreW1ainen neliö, jossa on va lkoinen raitio
vaW1ua esittävä kuvio ja sen a lla a laspäin osoittava valkoinen nuoli. 

10 §. -------------------------------------------
5 a. Liikennemerkkien II A s, II A t a s ekä II A a yhteydessä voi

daan kääntyvän etuajo-olkeutetW1 liikenteen SUW1nan selventämiseksi 
risteyksessä käyttää etuajo-oikeut etW1 liikenteen sUW1taa osoittavaa 
500 x 500 mm:n suuruista lisäkilpeä IV m. 

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1972. 

Vuoropysäköinti 

IIAx II A x a 



30 Vuoropysäköintial ue 

IIA y 

Vuoropysäköintialue päättyy 

Linja - a ut oka ista 

III A n 

IV m 

II A y a 

Ra itiova unuka ista 

III A 0 

Etua jo-oike ut etun liikent e en 
suunta a osoittava lisä kllpi 



10. KUNNAN OSUUDEN ENIMMÄISMÄÄRÄN VAHVISTAMINEN 
KANSANELÄKELAIN MUKAISTEN TUKIOSIEN KUSTANNUKSISTA 
VUODELTA 1972. 

Valtioneuvoston päätös tammikuun 20 p:ltä 1972. 
(Suomen AsK 6a/72) 
(Vrt. kunn. as. -koko 1971:23) 

Valtioneuvosto on sosiaall- ja terveysministeriön esittelystä 
a päivänä kesäkuuta 1956 annetun kansaneläkelain 62 §:n 1 momentln 
nOjalla, sellaisena kuin se on 4 päivänä joulukuuta 1970 annetussa 
laissa (741/70), päättänyt: 

Kunnan osuus kansaneläkelain mukaisten tukiosien kustannuk
sista vuodelta 1972 jaettuna kunnassa vuonna 1971 toimitetussa kun
nallisverotuksessa määrättyjen veroäyrien luvulla ei saa nousta 
1,25 penniä suuremmaksi veroäyrlltä. 

31 



32 

11. ASETUS PF;RUSKOULUASETUKSEN MUUTTAMISESTA. 

Annettu tammikuun 21 p:nä 1972. 
(Suomen AsK 61/72) 
(Vrt. kunn. as. -koko 1970:68) 

Opetusministerin esittelystä muu te ta a n 26 päivänä kesäkuuta 
1970 annetun peruskouluasetuksen (443/70) 181 § sekä 11 s ätään 204 
§:ään uusi 3 momentti seuraavasti: 

181 §. Peruskoulun ala-asteen pllrissä tulee olla kouluun tulevia lapSia 
vähintään seuraavat määrät, ennen kuin kunnalla on oikeus saada valtion
apua: 

1) yksiopettajaisen koulun opettajan palkkaukseen kolmetoista; 
2) kaksiopettajaisen koulun toisen opettajan palkkaukseen kaksi

kymmentä; 
3) kolmiopettajaisen koulun kolmannen opettajan palkkaukseen 

neljäkymmentä; 
4) nellopettajaisen koulun neljännen opettajan palkkaukseen kah

deksankymmentä; 
5) vllsiopettajaisen koulun vlidennen opettajan palkkaukseen 

sata kymmenen; 
6) kuusiopettajaisen koulun kuudennen opettajan palkka ukseen 

sataneljäkymmentä; ja 
7) useampiopettajaisen koulun vllmeksi otetun opettajan palkkauk

seen kolmekymmentä kutakin luokanopettajaa tai erikoistunutta luokan
opettajaa kohti yhtä lukuun ottamatta.' 

Milloin 1 momentin 2 tai 3 kohdassa tarkoitetun, peruskoulun ala
asteen tai sitä edeltäneen varsinaisen kansakoulun opettajan palkkauk
seen on aikaisemmin myönnetty valtionapua, sitä ei sanottujen kohtien 
nojalla lakkauteta, jos 2 kohdassa tarkoitettu oppllasmäärä on vähintään 
kuusitoista taikka 3 kohdassa tarkoitettu oppilasmäärä on vähintään kol
mekymmentävllsl. Erityisestä syystä opetusministeriö voi myöntää poik
keuksia edellä tässä pykälässä säädetyistä oppilasmääristä. Jos opetta
jan palkkaamiseen jo aikaisemmin on myönnetty valtionapua, ei avustusta 
lakkauteta, ellei oppilaiden luku ole jäänyt kolmena perättäisenä lukuvuo
tena edellä sanottuja määriä pienemmäksi. 
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204 §. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sen estämättä, mitä 21, 22 ja 26 §:ssä on säädetty, voi pllrihal

lintoviranomainen, milloin koulut yön tarkoituksenmukainen järjestäminen 
sitä edellyttää, kouluhallituksen antamien ohjeiden mukaan myöntää 
luvan poiketa opetusryhmien muodostamista ja opetustyön jakamista eri 
opettajien kesken koskevista säännöksistä sllhen saakka, kunnes koullm 
kaikkien vuosiluokkien opetus tapahtuu peruskoulun opetussuunnitelman 
mukaan. 

12. ASETUS KANSAKOULUASETUKSEN 179 §:N MUUTTAMISESTA. 

Annettu tammikuun 21 p:nä 1972. 
(Suomen AsK 62/72) 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1958:103 ja 1968:91) 

Opetusministerin esittelystä muutetaan 23 päivänä heinäkuuta 1958 
annetun kansakouluasetuksen (321/58) 179 §, sellaisena kuin se on osit
tain muutettuna' 24 päivänä kesäkuuta 1968 annetussa asetuksessa 
(377/68), näin kuuluvaksi: 

179 §. Kunnan kansakoulupllrissä tulee olla varsinaiseen kansakouluun 
tulevia lapsia vähintään seuraavat määrät, ennen kuin kunnalla on oikeus 
saada valtionapua: 

1) yksiopettajaisen koulun opettajan palkkaukseen kolmetoista; 
2) kaksiopettajaisen koulun toisen opettajan palkkaukseen kaksi

kymmentä; 
3) kolmiopettajaisen koulun kolmannen opettajan palkka ukseen 

neljäkymmentä; 
4) nellopettajaisen koulun neljännen opettajan palkkaukseen kah

deksankymmentä; 
5) vllsiopettajalsen koulun vlldennen opettajan palkkaukseen sata

kymmenen; 
6) kuusiopettajaisen 'koulun kuudennen opettajan palkkaukseen sata

neljäkymmentä; ja 
7) useampiopettajaisen koulun vllmeksi otetun opettajan palkkauk

seen kolmekymmentä kutakin luokkaopettajaa kohti yhtä lukuun ottamatta. 
Mllloin 1 momentin 2 tai 3 kohdassa tarkoitetun opettajan palkkauk

seen on aikaisemmin myönnetty valtionapua, sitä ei sanottujen kohtien 
nojalla lakkauteta, jos 2 kohdassa tarkoitettu oppilasmäärä on vähintään 
kuusitoista taikka 3 kohdassa tarkoitettu oppilasmäärä on vähintään kol
mekymmentävllsi. Erityisestä syystä opetusministeriö voi myöntää poik
keuksia edellä tässä pykälässä säädetyistä oppllasmääristä. Jos opetta
jan palkkaamiseen jo aikaisemmin on myönnetty vaitionapua , ei avustusta 
lakkauteta, ellei oppilaiden luku ole jäänyt kolmena perättäisenä luku
vuotena edellä sanottuja määriä pienemmäksi. 

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1972. 
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13. LAKI KUNNILLE ASUNTOALUEIDEN HANKKI
MISEKSI MYÖNNETTÄVÄSTÄ KORKOTUESTA. 

Annettu tammikuun 21 p:nä 1972. 
(Suomen AsK 65/72) 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 §. Asuntotuotantoa ja sllhen liittyviä tarpeita varten tarvittavien alu
eiden hankkimiseksi myönnettävistä lainoista voidaan kunnille antaa 
valtion varoista korkotukea siten kuin tässä laissa säädetään. 

Luottoa, jolle korkotukea maksetaan, nimitetään tässä laissa asun
toal uehankinnan korkotukll uotoksl. 

2 §. Korkotukea myöntämällä pyritään parantamaan k\.D1tien mahdollisuuk
sia hankkia aS\.D1torakennustoimintaan soveliaita alueita jo täten edistä
mään jatkuvaa alueiden saantia erilaiseen asuntotuotantoon ja sllhen liit
tyvlln tarpelsUn. 

Alueiden hankinnassa on erityisesti otettava huomioon tulevien vuo
sien aS\.D1totuotannon tarpeet. 

3 §. Valtion tulo- ja menoarviossa vahvistetaan vuosittain hyväksyttävien 
aSlD'ltoaluehankinnan korkotuklluottojen enimmäismäärä. 

4 §. AS\.D1tohallltus päättää luoton hyväksymisestä asuntoaluehankinnan 
korkotuklluotoksi pyydettyään asiasta tarpeelliset laus\.D1not. Korkotuki
luotoiksi voidaan hyväksyä enintään alueen hankinta hintaa vastaavat· 
luotot. 

Asuntoaluehankinnan korkotuklluotoksi voidaan hyväksyä julkisen 
valvonnan alaisen luottolaitoksen tämän lain mukaisUn tarkoituksUn 
myöntämä luotto. 

5 §. Korkotuklluoton hyväksymisen edellytyksenä on, että hankitun toi 
hankittavan alueen hinta on alueen sijainti ja muut olosuhteet huomioon· 
ottaen kohtuullinen ja että al ueen voidaan katsoa olevan sijainnlltaan, 
maapohjaltaan ja muutenkin sopiva käytettäväksi asuntotuotantoon ja 
sllhen liittyviin tarpeislln. 

6 §. AS\.D1toaluehankinnan korkotuklluoton laina-aika saa olla enintään 
20 vuotta. 
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7 §. Luottolaitoksen asuntoaluehankinnan korkotuklluotosta perimä korko 
saa olla enintään sen koron suuruinen, mitä luottolaitos yleisesti kulloin
kin soveltaa samanlaislln tarkoituksiin myönnettöviin luottoihln. 

Sisäasiainministeriö, hankittuaan asiasta Suomen Pankin lausunnon, 
päättää, minkä suuruista korkoa luottolaitokset enintään voivat periä asun
toaluehankinnan korkotuklluotosta. 

8 §. Kunnalle valtion varoista annettava osuus asuntoaluehankinnan kor
kotukUuoton korosta vahvistetaan vuosittain valtion tulo- ja menoarviossa. 

9 §. Korkotuki maksetaan valtion varoista luottolaitoksille. 

10 §. Asuntohallitus valvoo tämän lain mukaisten asuntoaluehankinnan 
korkotukU uottojen käyttöä. 

Luottolaitoksen on valvottava, että asuntoaluehankinnan korkotuki
luotot käytetään myöntämispäätöksessä edellytettyyn tarkoitukseen sekä 
tämän lain ja sen nojalla annettujen määräysten mukaisesti. Korkotuklluo
ton soaja on velvollinen antamaan luottolaitokselle valvontaa varten tar
peelllset tiedot. 

Luottolaitos ja asuntoaluehankinnan korkotukUuoton saaja ovat vel
vollisia antamaan asuntohallitukselle tietoja jotka tarvitaan sen toteami
seksi, että luottoehtoja on noudatettu. 

11 §. Jos kunta on käyttänyt asuntoaluehankinnan korkotukUuoton varoja 
muuhun kuin tämän lain mukaislln tarkoitukslln, luottoa hakiessaan anta
nut olennaisesti erheellisiä tietoja tai salannut luoton myöntämiseen 
olennaisesti vaikuttavia seikkOja tai kieltäytynyt antamasta 10 §:ssä tar
koitettuja tietoja, asuntohallitus voi määrätä myönnetyn korkotuen mene
tetyksi. 

Kunta voi tällöin velvoittaa suorittamaan valtiolle kokonaan tai osak
si valtion varoista maksettu korkohyvitys sekä lisäksi vuotuista sakkokor
koa kaksi prosenttia luoton kulloinkin nostettuna olleelle ·määrälle. 

12 §. Mikäli asuntoaluehankinnan korkotukUuotolla hankittu alue on koko
naan tai pääasiallisesti myyty, aluetta on alettu käyttää muuhun kuin asun
totuotantoon ja sllhen lllttyviln tarpeisiin, tai jos olosuhteet ovat muuttu
neet sellaisiksi, ettei luotto enää täytä kunnan asuntoaluehankinnan korko
tuklluotolle määrättyjä ehtoja, tai jos muutoin on perusteltua syytä, asun
tohallltus voi määrätä korkotuen suorittamisen valtion varoista lakkaavak
si kokonaan tai osittain siltä ajankohdasta lukien, jollOin edellä tarkoitet
tu olosuhteen muutos tai määräystenvastainen käyttö on tapahtunut. 

Jos valtion varoista on jo maksettu korkotukea 1 momentls sa tarkoi
tetun ajankohdan jälkeen, voidaan kunta velvoittaa suorittamaan tämä 
osuus korkotuesta kokonaan toi osittain takaisin valtiolle. 

13 §. Tämän lain nojalla annettuun päätökseen, lukuun ottamatta 11 ja 12. 
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§:ssä tarkoitettua päätöstä. ei saa valittamalla hakea muutosta. Valituk
sesta huolimatta voidaan 11 ja 12 §:ssä tarkoitettu päätös heti panna 
täytäntöön. 

14 §. Mitä kunnallislain 108 § 1 momentissa on säädetty kunnallisval
tuuston lainanottopäätöksen alistamisesta, ei ole sovellettava asunto
aluehankinnan korkotukUuoton osalta. 

15 §. Asetuksella voidaan antaa tarkempia määräyksiä tämän lain sovelta
misesta. Tämän lain nOjalla asuntohallitukselle annettuja valvanta- ja 
multa tehtäviä voidaan asetuksella määrätä lääninhallituksen hoidettavak
si. 



14. LAKI KUNTIEN NUORISOLAUTAKUNNISTA JA KUNTIEN 
NUORISOTYÖHÖN ANNETTAVASTA VALTIONAVUSTA. 

Annettu tammikuun 21 p:nä 1972. 
(Suomen AsK 117/72) 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
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1 §. Nuorisotoiminnalla tarkoitetaan tässä laissa nuorten vapaata kan
salaistoimintaa. 

Nuorisotyöllä tarkoitetaan' sitä työtä, jolla luodaan edellytyksiä 
nuorisotoiminnalle ja tuetaan sitä. 

2 §. Kunnassa on nuorisolautakunta , jonka tehtävänä on asetuksessa 
säädetyllä tavalla huolehtia nuorisotoiminnan tukemisesta ja kehittämi
sestä. 

Milloin kunnan vähäinen väkiluku tai muut erityiset syyt nlln edel
lyttävät, voi lääninhallitus kunnallisvaltuuston esityk sestä va pa uttaa 
kunnan määräajaksi tai toistaiseksi asettamasta nuorisolautak untaa, jol
loin kunnallisvaltuuston tulee määrätä kunnallishallitus tai jokin kunnal
linen lautakunta hoitamaan nuorisolautakunnalle kuuluvat tehtävät. 

3 §. Nuorisolautakuntaan kuuluu vähintään vllsi jäsentä sekä vastaava 
määrä henkilökohtaisia varajäseniä. Näiden on oltava nuorisotoimintaan 
osallistuvia ja nuorisopolitiikkaa tuntevia henkilöitä. 

Kunnallisvaltuusto valitsee jäsenet valtuuston toimikautta vastaa
vaksi ajakSi sekä määrää yhden jäsenen toim1maan puheenjohtajana ja 
yhden vara puheenjohtajana. 

4 §. Kunnan tulee ottaa nuorisotyötä varten palvelukseensa kunnan koon 
huomioon ottaen yksi tai useampia viranhaltijoita, joilla on tehtävän edel
lyttämä pätevyys. 

5 §. Valtion tulo- ja menoarvioon otetaan vuosittain määräraha kuntien 
nuorisotyön tukemiseksi. Tästä määrärahasta opetusministeriö myöntää 
vuosittain kunnille valtionapua kuntien kantokykyluokituksen mukaisesti 
20-65 prosenttia seuraavista nuorisolautakunnan toiminnasta aiheutuvista 
kustann uksist a: 

1) hallinnollisissa ja organisatoorisissa tehtävissä toimivJen nuori
solautakunnan alaisten viranhaltijain palkka uksest a sekä nllstä johtuvista 
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lakisääteisistä sosiaal1turvamaksuista aiheutuvlln menoihin; 
2) nuorisotoiminnalle tarpeellisten tilojen vuokra-arvoista lasket

tuna valtioneuvoston vahvistamien perusteiden mukaan ja samaan tarkoi
tukseen vuokrattujen tilojen ja alueiden vuokramenoista; 

3) aatteell1sille, poliittisille ja muille paikall1sllle nuorisoyhdls
tyksille myönnettävistä hyväksyttävistä vuosiavustuksista; sekä 

4) nuorisolautakunnan toiminnasta aiheutuvista matkakuluista • 
Avustuksen myöntää opetusministeriö kuntien kantokykyluokituksen 

mukaan seuraavasti: 

Kantokykyl uokka Avust us pros entti 

1 •••••••••••••••••••••••••••• 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 •••••••••••••••••••••••••••• 

65 % 
60 % 
55 % 
50 % 
45 % 
40 % 
35 % 
30 % 
25 % 
20 % 

6 §. Lisäksi kunnalle voidaan valtion tulo- ja menoarvioon otetun mää
rärahan puitteissa myöntää avustusta ja lainaa nuorisotoimintaa varten 
tarvittavien toimitilojen hankkimIsta, nllden laajentamista ja perusparan
nuksia varten. 

7 §. Edellä 5 ja 6 §:ssä tarkoitetut avustukset ja lainat suoritetaan ensi
sijaisesti nllstä määrärahoista, jotka valtion tulo- ja menoarviossa on 
osoitettu vedonlyönnistä urheilukilpailuissa kertyvistä varoista käytettä
väksi nuorisonkasvatustyön tukemIseen. 

8 §. Tarkemmat määräykset tämän lain täytäntöön panosta ja soveltamI
sesta annetaan asetuksella. 

9 §. Tämä laki tulee voimaan 1 päIvänä heinäkuuta 1972. 



15. INVALIIDIHUOLTOLAIN 6 §:SSÄ TARKOITETTUJEN APU
NEUVOJEN , APUVÄLINEIDEN JA LAITTEIDEN ANTAMINEN 
SEKÄ ASUNNON MUUTOSTÖIDEN KUSTANTAMINEN. 

Valtioneuvoston päätös tammikuun 27 p:ltä 1972. 
(Suomen AsK 84/72) 
(Vrt. kunn. as. -koko 1971:143) 

Valtioneuvosto on 30 päivänä joulukuuta 1946 annetun invaliidi
huoltolain 6 §:n 3 momentin nOjalla, sellaisena kuin se on 29 päivänä 
lokakuuta .1971 annetussa laissa (739/71), sosiaali- ja terveysminis
teriön esittelystä päättänyt: 
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1 §. Invallldihuoltolain 6 §:ssä tarkoitettuja apuneuvoja, apuvälineitä 
ja laitteita myönnettäessä sekä asunnon muutostöitä kustannettaessa on 
noudatettava, sen lisäksi mitä muualla on säädetty, tässä päätöksessä 
ja sen nojalla annettavia määräyksiä. 

Mitä tässä päätöksessä määrätään apuneuvojen, apuvälinelden ja 
laitteiden antamisesta koskee myös nllden korjaamista ja uusimista. 

·2 §. Tämä päätös koskee: 
1) sellaista henkilökohtaista ja yksUölllsesti sovitettua invaliidin 

työtä, liIkunta kykyä tai muuta jokapäiväistä elämää edistävää apuneu
voa, kuten tekojäsentä, tukisidosta, tekosilmää tai muuta vastaavaa; 

2) sellaista invallldln työn, liikkumisen tai muun jokapäiväisen 
elämän edistämiseksi henkilökohtaisesti tarpeelllsta, mutta ei yksilöl
lisesti sovitettua apuvällnettä, kuten päivittälsHn toimintoihin tarvit
tavaa työ- ja perheenemännän välinettä, sokean magnetofonia ja piste
kirjoituskonetta , kuulokojetta, mikäli se ei yksllölllsesti sovitettuna 

. kuulu apuneuvoihln, vaikeavammaisen sähkökirjoituskonetta, invaliidi
moottoripyör:ää ja -autoa tai muuta vastaavaa; 

3) sellaista asunnon varusteislln kuuluvaa lähinnä invaliidin joka
päiväiselle elämälle ja tarkoituksenmukaiselle asumiselle tarpeellista 
laitetta, kuten kylpyhucme- ja WC-laitteita, halvaantuneen nostolaitetta , 
kuulovammaisen valomerkillä hälyttävää ovikelloa tai muuta vastaavaa; 
sekä 

4) asunnon muutostyötä, kuten asunnon ovien levItystä, kynnyksen 
poistamIsta, luIskan tekemistä portaiden tilalle, kylpyhuoneen, WC:n ja . 
vesijohdon asennusta tai vastaavaa muuta 6 §:ssä tarkoitetun asumishaI
tan polstavaa rakennustyötä. 
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3 §. Apuneuvoa, apuvälinettä tai laitetta annettaessa on sen tarve ja 
tarkoituksenmukaisuus selvitettävä lääkärin taikka invall1dien erityis
huoltolaitoksessa taiinvaliidihuoltokurssilla toimivan, asianomaisen 
ammattipätevyyden omaavan toimihenkilön antamalla, tutkimukseen pe
rustuvalla kirjallisella lausunnolla tahi muulla sosiaalihallituksen 
hyväksymällä tavalla. 

4 §. Sosiaalihallltus voi määräämlllään ehdollla antaa apuvälineiden 
lainaamisen invallidihuollon alalla toimivalle yhdistykselle tai muulle 
yhteisölle tahi säätiölle. 

5 §. Invall1din asuntoon annettavan, huomattavia kustannuksia aiheutta
van välineen tai laitteen ja asuntoon kustannettavien muutostöiden tarve 
ja tarkoituksenmukaisuus on selvitettävä sosiaalihallituksen hyväksymän 
a s iant untijan toimitta ma lla tutkim uks ella. 

6 §. Asunnon muutostöistä aiheutuvat sosiaalihallituksen hyväksymät 
kohtuulliset kustannukset voidaan kokonaan tai osaksi suorittaa sellai
selle vaikeavammaiselle invallidllle, jolle asuminen yleisten normien 
mukaisessa asunnossa tuottaa vamman, vian tai sairauden vuoksi erityis
tä haittaa taikka jonka vammasta, viasta tai sairaudesta johtuvien eri
tyisvaatimusten vuoksI muutostyöt katsotaan muutoin välttämättömiksi. 

7 §. Asunnon muutostyöt voidaan tehdä käytössä olevaan asuntoon tai 
rakennettavana olevaan taloon rakennusvaiheessa. 

Rakennusvaiheessa tehtävistä muutostöistä suoritetaan korvaus 
enintään nl1stä lisäkustannuksista , jotka ylittävät vastaavan asunnon 
normaalit rakennuskustannukset. 

Muutoskustannuksiksi katsotaan myös muutostöiden suunnittelusta 
aiheutuneet kustannukset. 

8 §. Jos kysymyksessä on huomattavia kustannuksia aiheuttava muutos
työ, on sitä koskevaan hakemukseen liitettävä kunnallisen rakennustar
kastusviranomaisen lausunto muutostyön tarkoituksenmukaisuudesta ja 
kustannuksista. 

9 §. Muuhun kuin invall1din omistamaan asuntoon kustannettavan muu
tostyön ehdoksi voidaan asettaa, että asunnon omistaja suostuu pitämään 
asunnon varattuna paikallisen invaliidihuoltoviranomaisen osoittamalle, 
lähinnä vaikeavammaiselle invaliidille. 

10 §. Milloin asuntoon kustannettava muutostyö kohottaa olennaisesti 
asunnon arvoa, voidaan kustannusten suorittamisen ehdoksi asettaa, 
että asunnon omistaja sitoutuu palauttamaan suoritetut kustannukset 
tai sosiaalihallituksen määräämä kohtuullinen osuus nllstä, jos asunto 
luovutetaan muun kuin invallldin käyttöön aikaisemmin kuin vllden vuo
den kuluttua muutostöiden suorittamisesta. 
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11 §. Sosiaalihallituksen asiana on antaa tarkempia määräyksiä tämän 
päätöksen soveltamisesta sekä päättää, mitä apuneuvoja, apuvälineitä 
ja laitteita invaliidihuoltolain 6 §:n nojalla voidaan antaa joko omaksi 
tai käytettäväksi, sekä pitää nllstä 1 uetteloa. 

12 §. Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1972 lukien. 

16. ASETUS INVALIIDIHUOLTOASETUKSEN MUUTTAMISESTA. 

Annettu tammikuun 28 p:nä 1972. 
(Suomen AsK 83/72) 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1946:180 ja 1963:28) 

Sosiaall- ja terveysministerin esittelystämuutetaan 30 päivänä 
joulukuuta 1946 annetun invallidihuoltoasetuksen (908/46) 26 §:n 1 mo
mentti, 32, 36 ja 41 §, sellaisina kuin ne ovat 8 päivänä maaliskuuta 
1963 annetussa asetuksessa (124/63), sekä lisätään asetukseen 
uusi 26a § seuraavasti: 

26 §. Invallidihuoltolain 25a §:n 5 momentissa ja 25e §:n 2 momentissa 
edellytetyissä tapauksissa sosiaalihallitus voi laitoksen omistajaa tai 
kurssin järjestäjää kuultuaan ja määräämillään ehdoilla oikeuttaa laitok
sen tai kurssin johtajan, rehtorin tahi ylilääkärin ottamaan laitokseen 
tai kurssille muunkin henkilön kuln invalUdihuoltolaissa tarkoitetun inva
IUdin. Etusija on tällöin annettava nUlle henkilöille, jotka saira uden, 
vian tai vamman takia kansaneläke- ja tapaturmavakuutuslain tai muun 
sosiaalisen lainsäädännön mukaan tahi muusta syystä erityisesti ovat 
tällais en huollon tarpees sa. 

26a §. Invallldihuoltokurssin osanottajalta , jolle ei ole myönnetty inva
llldihuoltoa invallidihuoltolain nOjalla, perittävän maksun suuruuden 
määrää sosiaall- ja terveysministeriö. 
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32 §. Invallldlen erityishuoltolaitoksen ja invaliidIhuoltokurssin omaisuus 
on palovakuutettava täydestä arvosta • 

36 §. Inval11dihuoltolain 20 ja 2Sb §:ssä tarkoitettua korvausta on haettava 
sl1nä järjestyksessä kuin sosiaalihall1tus määrää. 

41 §. Invaliidihuoltoa koskeva hakemus, joka on laadittava sosiaalihalli
tuksen vahvistaman kaavan mukaiselle lomakkeelle, toimitetaan sen kun
nan sosiaalilautakunnalle, missä hakijalla on vakinainen asunto tai missä 
.hän pysyvästi oleskelee, tah1invaliIdihuoltolain 27 §:ssä mainitulssa 
tapauksissa sl1nä tarkoitetulle johtavalle lääkärIlle taikka koulun, muun 
laitoksen tai kurssin johtajalle. Sosiaalilautakunta on velvollinen toimit
tamaan hakemuksen edelleen sille viranomaiselle tai henkilölle, jolla on 
oikeus päättää invaliidihuollosta. 

Hakemus voidaan jättää myös sen kunnan sosiaalllautakunnalle, 
missä. hakija tilapäisesti oleskelee, toimitettavaksi edelleen 1 momen
tissa tarkoitetulle sosiaalllautakunnalle. 

Tätä asetusta sovelletaan 1 päivästä tammikuuta· 1972 lukien. 



17. KANSANTERVEYSLAKI. 

Annettu tammikuun 28 p:nä 1972. 
(Suomen AsK 66/72) 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 luku. 

Kansanterveystyö. 
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1 §. Kansanterveystyöllli tarkoitetaan yksilöön ja hänen ellnympäristöön
sä kohdistuvaa terveydenhoitoa ja yksilön sairaanhoitoa sekä nllhin llitty
vää toimintaa, jonka tarkoituksena 00 väestön terveydentilan ylläpitäminen 
ja edistäminen. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetusta kansanterveystyöstä, yksilön elin
ympäristöön kohdistuvaa terveydenhoitoa ja siihen lllttyvää toimintaa lu
kuun ottamatta, josta on säädetty erikseen, on voimassa, mitä tässä lais
sa säädetään, jollei muussa laissa tai sen nojalla annetuissa säännöksis
sä ole toisin säädetty tai määrätty. 

2 luku. 

Hallinto. 

2 §. Kansanterveystyön ylin johto, ohjaus ja valvoota kuuluu lääkintö
hallitukselle. 

3 §. Lääkintöhallituksen tulee kunakin vuoono laatia vai ta kun n a 11i
ne n suu n n i tel m a tämän lain tarkoittaman kansanterveystyön järjestä
misestä viittä seuraavaa kalenterivuotta varten. Suunnitelma ja sIIhen 
tehtävät muutokset on alistettava valtioneuvostoo hyväksyttävikSi, joka 
samalla määrää, milloin kuntien on alistettava tähän soveltuva 19 §:ssä 
tarkoitettu toimintas uunnitelma lääkintöhallltukselle. 

4 §. Kansanterveystyötä läänin alueella ohjaa ja valvoo lääkintöhallltuk
sen alaisena 1 äänin ha 111 t us • 

Lääninhallltuksen apuna voi olla kansanterveystyötä koskevien yleis
ten ja laajakantoisten kysymysten käsittelyä varten neuvottelukunta, josta 
säädetään asetuksella. 

5 §. Kunnan on pidettävä huolta kansanterveystyöstä sen mukaan kuin 
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tässä laissa tai muutoin säädetään tai määrätään. 
Kunnat voivat lääkintöhallituksen suostumuksella yhdessä huolehtia 

1 momentissa tarkoitetusta toiminnasta perustamalla tätä tehtävää varten 
kuntainliiton. Lääkintöhallituksen suostumuksella kunta voi naapurikunnan 
kanssa sopia myös sl1tä, että tämä hoitaa osan 1 momentissa tarkoitetuis
ta toiminnoista. 

Erityisistä syistä valtioneuvostolla on valta lääkintöhallituksen esi
tyksestä ja asianomaisia kuntia kuultuaan velvoittaa ne 2 momentissa tar
koitettuun yhteistoimintaan ja määrätä sen ehdoista. 

Mllloin tämän lain mukainen toiminta on annettu kuntainlllton tehtä
väksi, sen hoidettavaksi on annettava myös kansanterveystyötä koskevien 
muiden lakien mukaiset kunnan tehtävät. 

Mitä tässä laissa on säädetty kunnasta, kunnallisvaltuustosta ja 
kurman asukkaasta, sovelletaan vastaavasti kuntainll1ttoon, liittovaltuus
toon ja jäsenkunnan asukkaaseen. 

6 §. Kunnassa on terveys la uta kunta, jonka sen lisäksi, mitä tässä 
laissa säädetään, on huolehdittava nllstä tehtäviStä, jotka muissa laeissa 
on säädetty kunnan terveydenhoitolautakunnan tehtäväksi. 

Mllloin kansanterveystyöstä huolehtll kuntainliitto, sen on asetet
tava terveyslautakunta yhteisesti jäsenkUntia varten, jolloin jäs~nkunnas
sa ei ole muuta terveyslautakuntaa. 

Terveyslautakunta jakaantuu yleiseen osastoon ja valvontaosastoon. 
Milloin kunnan väkiluvun vuoksi tai muusta syystä katsotaan tarkoi

tuksenmukaiseksi, voidaan 20 §:ssä tarkoitetussa ohjesäännössä määrätä, 
että terveys lautakunta jakaantuu osastoihin toisin kuin edellä on sanottu 
tai että lautakunta toimll jakamattomana taikka että kansanterveystyön 
hallinto kunnassa järjestetään toisin kuin tässä laissa on säädetty. 

7 §. Valvontaosasto käsittelee yksilön elinympäristöön kohdistuvaa ter
veydenhoitoa koskevat ja yleinen osasto muut terveyslautakunnan käsitel
tävät asiat. 

Terveyslautakunnan kokonais uudessaan on käsiteltävä valtion viran-
omaisille alistettavat asiat ja asiat, jotka koskevat: 

1) talousarviota; 
2) vuosikertomusta; 
3) johtosääntöä; 
4) viranhaltijan ottamista ja eroa sekä virkavapautta siltä osin kuin 

ne kuuluvat lautakunnan toimivaltaan; sekä 
5) laadultaan osastollle yhteisiä asioita. 
Muut kuin 2 momentissa tarkoitetut asiat käsittelee asianomainen 

osasto. Osasto käyttää to~mialallaan terveyslautakunnan päätösvaltaa. 
Muukin kuin 2 momentissa tarkoitettu asia on kuitenkin käsiteltävä 

terveyslautakunnassa, mikäli on epävarmaa, kuuluuko asia osastolle. 

8 §. Terveyslautakunnassa on vähintään kymmenen ja enintään kaksitois
ta jäsentä sekä osastossa vähintään kuusi jäsentä. 
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MUloin terveyslautaklmta toimii osastoihin jakamattomana, voi sen 
jäsenmäärä olla 1 momentissa säädettyä pienempi, kuitenkin vähintään 
kuusi. 

Terveyslautakunnan jäsenet ja jokaiselle heistä henkilökohtaisen 
varamiehen valitsee kunnallisvaltuusto ja 6 §:n 2 momentin edellyttämäs
sä tapauksessa kuntainliiton liittovaltuusto neljäksi vuodeksi kerrallaan. 
Valtuusto määrää näistä samaksi ajaksi lautakunnan puheenjohtajan ja 
vara puheenjohtajan. 

Terveyslautakunta valitsee toimikaudekseen osastojen jäsenet lau
takunnan jäsenistä ja varajäsenet lautakunnan varajäsenistä. Valitsemis
taan jäsenistä lautakunta määrää samaksi ajaksi osaston puheenjohtajan 
ja varapuheenjohtajan. 

9 §. Valtion virkamies, jonka tehtäviin kuuluu kansanterveystyön ohjaus 
ja valvonta, ei ole virka-alueellaan vaalikelpoinen terveyslautakuntaan. 

10 §. Kansanterveystyötä ohjaavalla ja valvovalla valtion viranomaisella 
on oikeus ilmoittamaansa asiaa varten vaatia, että terveyslautakunta tai 
sen osasto kutsutaan koolle. Kokouksessa on viranomaisella tai sen mää
räämällä edustajalla oikeus olla saapuvilla ja ottaa osaa keskusteluun, 
mutta ei päätöksen tekoon. 

11 §. Terveyslautakunnalla on oikeus saada tehtäviensä hoitamista varten 
tarvitsemiaan tietoja valtion ja seurakunnan sekä kunnallisilta viranomai
silta ja kaikUta nllltä, jatka suorittavat kansanterveystyötä, mikä,li salas
sapitovelvollisuutta koskevista säännöksistä ei muuta Johdu. 

12 §. Terveyslautakunnan alaisella viranhaltijalla an oikeus suorittaa toi
mialaansa kuuluvia tarkastuksia kaikkialla, missä on aihetta epäillä ilme
nevän terveydellistä vaaraa tai haittaa. Asunnontarkastuksesta on kuiten
kin säädetty erikseen. 

13 §. Terveyslautakunnan tulee antaa lääkintöhallitukselle ja lääninhalli
tukselle tietoja kunnan suorittamasta kansanterveystyöstä sekä laatia sil
tä kalenterivuosittain lääkintöhallituksen vahvistaman kaavan mukainen 
v u 0 s i k e r tom u s, Josta on toimintavuotta seuraavan huhtikuun loppuun 
mennessä lähetettävä kappaleet lääkintöhallltukselle ja lääninhallltuksel
leo 

3 luku. 

Kunnan kansanterveystyö. 

14 §. Kansanterveystyöhön kuuluvina velvolllsuuksina 19 §:ssä tarkoite
tun toiminta suunnitelman rajoissa kunnan tulee: 

1) ylläpitää terveysneuvontaa , johon luetaan kansanterveydelllnen 
valistustyö, raskauden ehkäisyneuvonta silhen sisältyen, ja kunnan asuk,"" 
kaiden yleisten terveystarkastusten järjestäminen; 
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2) järjestää kunnan asukkaiden sairaanhoito, johon luetaan lääkärin 
suorittama tutkimus ja hänen antamansa tai valvomansa hoito ja lääkinnäl
linen kuntoutus, sekä ensiavun antaminen kunnan alueella; 

3) huoleht1a sairaankuljetuksen järjestämisestä, lukuun ottamatta 
sllnä tarvittavien ilma-alusten sekä kel'1rikkokelpoisten ja vastaavanlais
ten erityiskulkuneuvojen hankintaa ja ylläpitoa; 

4) ylläpitää hammas sairauksien vastustamistyötä, johan luetaan va
listus- ja ehkäisytoiminta sekä kunnan asukkaiden hampaiden tutkimus ja 
hoito; sekä 

5) ylläpitää kouluterveydenhuoltoa, johon luetaan kunnassa sijaitse
vien kansa- ja keskikoulujen, peruskoulujen, lukioiden sekä yleisten am
matt1koulujen terveydellisten olojen valvonta ja nllden oppilaIden tervey
denhoito sekä oppilaan terveydentilan toteamista varten tarpeellinen erl
koistutkimus,· niin kuin vllmeksi mainitusta asetuksella tarkemmin sääde
tään. 

Kunnan asukkaalla tarkoitetaan tässä laissa henkllöä, jolla on kun
nassa väestökirjalain (141/69) 9 §:n perusteella määräytyvä kot1paikka. 
Henkilön asuin- ja kotikunnalla tarkoitetaan kuntaa, jonka asukas hän on. 

15 §. Edellä 14 §:n 1 momentin 1-5 kohdissa tarkoitettuja tOimintoja var
ten tulee kunnalla olla te rv e y s k e s k u s • Sen toimintoja voidaan tarpeen 
mukaan sijoittaa sivuvastaanotoille tai järjestää lllkkuvien toimintayksi
köiden avulla. 

Kunta voi 1 momentissa tarkoitettujen toimintojen lisäksi antaa ter
veyskeskuksen hoidettavaksi kunnalle muissa laeissa säädettyjä kansan
terveystyöhön kuuluvia tehtäviä. 

Kunta voi myös tehdä lääkintöhallituksen suostumuksella työnanta
jien ja muiden kuin 14 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettujen oppilai
tosten kanssa sopimuksen työnantajalle tai oppllaitokselle kuuluvan ter
veydenhuollon suorittamisesta kunnan terveyskeskuksen toimesta. 

16 §. Terveyskeskuksen sairaansijalle on ensiSijaisesti otettava hoidet
tavaksi potilas, jota sairauden laatu sekä tutkimuksen, hoidon ja lääkin
nälllsen kuntoutumuksen tarve taikka toipilasaste huomioon ottaen voidaan 
siellä tarkoltuksenmukaisimmin hoitaa. Kiireellisen lait6ksessa järjestet
tävän sairaanhoidon tarpeessa oleva henkilö on aina otettava terveyskes
kuksen sairaansijalle hoidettavaksi tai, mikäli siellä ei voida järjestää 
tarvittavaa tutkim usta tai hoitoa, ohjattava tai toimitettava asianmukai
seen sairaanhoitolaitokseen. 

Milloin kunnan terveyskeskuksen sairaansijalle otetun vieraskun
talaisen potilaan hoitoajan arvioidaan ylittävän keskimääräisen holtoajan 
ja muulloinkin potilaan pyynnöstä, terveyskeskuksen on ryhdyttävä toimen
piteislln potilaan sl1rtämiseksi sellaiseen terveyskeskukseen tai muuhun 
sairaanhoitolaitokseen, jota potilaan asuin- ja kotikunta ylläpitää, mikäli 
s llrto voidaan tehdä potilaan tilaa vaarantamatta. 

17 §. Terveyskeskuksen vastaava lääkäri päättää slltä, järjestetäänkö po
Ulaan sairaanhoito avosairaanhoitona, kotisairaanhoito mukaan luettuna, 
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vai ottamalla potilas terveyskeskuksen sairaansijalle hoide~avaksl. Niin 
ikään hän päättää potilaan siirrosta toiseen sairaanhoitolaitokseen. 

18 §. Henkilöstä, joka käy terveyskeskuksen lääkärin tai muulla vastaan
otolla tai jonka luona terveyskeskuksen henkilökuntaan kuuluva käy tai 
joka on otettu terveyskeskuksen sairaansijalle, on tehtävä hänen tervey
dentilaansa koskevat merkinnät terveyskeskuksen asiakirjoihin. Muulle 
sairaanhoitolaitokselle on pyYnnöstä toimitettava siellä hoidettavana ole
vasta potilaasta terveyskeskuksen asiakirjoihin sisältyvät tiedot tai jäl
jennös hänen asiakirjoistaan tai annettava nämä lainaksi. Milloin henkilö 
on muuttanut toiseen kuntaan, sllrretään häntä koskevat asiakirjat asian
omaiseen terveyskeskukseen tämän pyynnöstä. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja tietoja sisältävät asiakirjat, jotka 
lääkärin- tai hammaslääkärintointa yksityisesti harjoittanut jättää jälkeen
sä terveyskeskuksen toimialueella tai jotka kuuluvat siellä toimintaan-
sa lopettavalle ykSityiselle sairaanhoito- ja tutkimuslaitokselle, on vas
taanotettava terveyskeskuksen arkistoon erillisarkistona hoidettaviksi. 

19 §. Terveyslautakunnan on kunakin vuonna laadittava 14 §:ssä tarkoitet
tua kansanterveystyötä varten vllttä seuraavaa kalenterivuotta varten 
toi m i n t asu un n lt el m a • Toimintas uunnitelman tulee soveltua valtio
neuvoston 3 §:n nOjalla vahvistamaan valtakunnalliseen suunnitelmaan. 
Toimintasuunnitelman tulee, sen mukaan kuin asetuksella säädetään, si
sältää yksityiskohtainen selonteko kunnan kansanterveystyön laajuudes
ta, toimintatavoista ja toimintaan lllttyvistä perustamis- ja käyttökustan
nuksista. Toimintasuunnitelman hyväksyy kunnallisvaltuusto ja vahvistaa 
lääkintöhallitus, jolle suunnitelma on alistettava valtioneuvoston 3 §:n 
nojalla määräämässä cijassa. Suunnitelniasta on ennen sen vahvistamista 
hankittava lääninhallltuksen lausunto. 

Toimintasuunnitelma tulee vahvistaa muuttamatta, kuitenkin siten, 
että sllhen voidaan tehdä oikaisunluonteisia korjauksia. Jos toimintasuun
nitelma on lain tai asetuksen vastainen tai jos se ei sovellu valtioneuvos
ton vahvistamaan valtakunnalliseen suunnitelmaan taikka on muutoin epä
tarkoituksenmukainen, se on palautettava uudelleen käsiteltäväksi. Mikä
li lääkintöhallitus katsoo, ettei valtuuston uuttakaan päätöstä voida edel
lä sanotulla perusteella vahvistaa, on asia "alistettav9 valtioneuvoston 
päätettäväksi. " 

Muutettaessa vahvistettua toimintasuunriitelmaa valtioneuvoston 
vahvistaman valtakunnallisen suunnitelman muutoksen johdosta tai muus-" 
ta syystä, on noudatettava, mitä 1 ja 2 momentissa on säädetty toimlnta"
suunnitelman laatimisesta, hyväksymisestä ja vahvistamisesta. 

20 §. Kansanterveystyön ohjesäännössä on tarkemmin määrättävä kan-
santerveystyön hallinnon järjestämisestä kunnassa. " 

Ohjesääntöön on otettava muun ohella määräykset terveyskeskuksen 
lääkärien velvollisuudesta antaapoliisiviranomaisen pyytämää virka-apua 
oikeuslääkeop1llisten tutkimusten suorittamiseksi elävän henkilön kliinisen 
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tutkimuksen ja vainajan ulkonaisen ruumiintarkastuksen osalta samoin 
kuin heidän velvollisuudestaan toimia lääkärinä asevelvollisten tarkas
tuksissa kutsuntaviranomaisten pyydettyä sitä terveyslautakunnalta • 

Ohjesäännön ja siihen tehtävän muutoksen hyväksyy kunnall1sval
tuusto ja vahvistaa lääkintöhallitus. Vahvistamisen osalta on soveltuvin 
osin noudatettava, mitä 19 §:n 2 momentissa an säädetty, kuitenkin siten, 
ettei asiaa ole alistettava valtioneuvostm vaan sosiaa11- ja terveysminis
teriön päätettäväksi. 

21 §. Edellä 14 §:ssä tarkoitetut kunnan velvollisuuteen kuuluvat tervey
denhuoltopalvelukset ovat niiden käyttäjille maksuttomia kuitenkin niin, 
että asetuksella voidaan määrätä potilaalta perittäväksi korvaus sairaan
kuljetuksesta, hoitom käytetyistä aineista ja terveyskeskuksen toimesta 
hankituista apuvälineistä sekä potilaan ylläpidosta terveyskeskuksessa. 

22 §. Milloin terveyskeskuksen sairaansijalla on hoidettavana potilas, 
joka ei ole terveyskeskusta ylläpitävän kunnan asukas, on sen terveys
keskuksen, jota potilaan asuln- ja kotikunta ylläpitää, korvattava poti
laan sairaanhoito. 

23 §. Ulkomaalaisen, jolla ei ole 14 §:n 2 momenUn tarkoittamaa kotipaik
kaa Suomessa, tutkimuksesta ja hoidosta terveyskeskuksessa tai sen sai
raansijoilla aiheutuneet kustannukset korvataan terveyskeskusta ylläpitä
välle kunnalle valtion varoista. 

24 §. Lääkintöhallitus voi tehdä terveyskeskusta ylläpitävän kunnan kans
sa sopimuksen puolustuslaitoksen taikka muun valtion laitoksen potilaiden 
hoitamisesta terveyskeskuksessa. Jollei sopimusta saada aikaan, sosiaa
li- ja terveysministeriö voi velvoittaa kunnan ottamaan näitä potilaita"ter
veyskeskuksessa tai sen sairaansijoilla hoidettaviksi siinä määrin kuin 
kunnan oma tarve huomioon ottaen on mahdollista. Näiden potilaiden hoito
kustannusten korvaus on kunnalle suoritettava valtion varoista. 

25 §. Jollei muuta ole sovittu, lasketaan 22, 23 ja 24 §:ssä tarkoitettu 
korvaus siten, että terveyskeskuksen edellisen varainhoitovuoden varsi
naisten menojen kokonaismäärästä, johon lisätään 4 prosenttia käyttö
omaisuuden arvon vähentymisen korvauksena, vähennetään potilaiden tut
kimus- ja hoitomaksut ja käyttökustannuksiin saatava valtionapu sen mää
räisenä kuin se saadaan korvattavien kustannusten osalta sekä muut varsi
naiset tulot. Tuloihin ei kuitenkaan lueta kuntien maksuosuuksia sekä val
tion ja muiden terveyskeskusten samoin kuin kuntien tämän pykälän mukaan 
suoritettavia kustannusten korvauksia. Erotus jaetaan terveyskeskuksen 
sairaansijojen osalta hoitopäivien ja terveyskeskuksen muiden toimintojen 
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tutkimus- ja hoitokäyntlen kokonaisluvulla. Tämän jälkeen näin saatu 
määrä kerrotaan kysymyksessä olevan potilaan hoitopäivien tai tutkimus
ja hoitokäyntien luvulla. Saatuun määrään lisätään kutakin hoitopäivää 
tai tutkimus- ja hoitokäyntlä kohU tutkimus- ja hoitomaksun määrä, mil
loin tätä maksua ei potilaalta peritä vaikka se tämän lain ja sen nojalla 
annettujen säännösten mukaan olisi voitu periä. 

26 §. Mllloin 14 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetulle oppilaalle, joka 
ei ole terveyskeskusta ylläpitävän kunnan asukas, on hankittu mainitussa 
lainkohdassa tarkoitettu erikoistutkimus, on sen terveyskeskuksen, jota 
oppilaan asuin- ja kotikunta ylläpitää, suoritettava terveyskeskukselle 
korvaus tutkimuksesta, mukaan luettuna lääkärin tai erikoislääkärin mää
räämät laboratorio-, röntgen- ja muut tutkimukset samoin kuin oppilaan 
ja mahdollisesti tarvitun saattajan matkasta aiheutuneet kohtuulliset kus
tannukset •. 

4 luku. 

Valtionapu. 

27 §. Terveyskeskuksen tarpeellislln perustamis- ja käyttökustannukslln 
annetaan valtionapua kuntakohtaisesU yleisen kuntien kantokykyluokituk
sen mukaan seuraavastl: 

kantokykyl uokka 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

valtionapu prosentteina 
70 
66 
62 
58 
54 
51 
48 
45 
42 
39 

Valtionavun perusteena olevia käyttökustannuksia laskettaessa vä
hennetään kokonaiskustannuksista potilaalta terveyskeskuksen vastaan
otolla perittävä tutkimus- ja hoitomaksu kuin myös se osa näistä, joka 
sairausvakuutuslain nojalla on terveyskeskukselle korvattu. Lisäksi vä
hennetään henkilökunnalta perittävät luontoissuorltusten vastikkeet ja ne 
korvaukset, jotka toisen kunnan tai kuntainliiton taikka valtion on sUori
tettava, sekä muut varsinaiset tulot, ei kuitenkaan potilaalta perittäviä 
muita kuin edellä tarkoitettuja maksuja, rahoitustuloja eikä tuloja toimin
nasta, jonka kustannuksiin valtionapua ei suoriteta. 

Milloin terveyskeskus huolehtll 5 §:n 4 momentissa ja 15 §:n 2 mo
mentissa tarkoitetusta toiminnasta, on siltä aiheutuviin kustannuksiin an
nettavasta valtionavusta voimassa, mitä erikseen on säädetty. 
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:Edellä 15§:n 3 momentissa tarkoitettuun toi!Illntaan ei anneta val
. tlonapua • 

. ,'Terveyskeskuksen per:ustamiskustannusten osalta, mukaan luettuina 
myös kustannusta,son noususta -ja muista hyväksyttävistä .syistä aiheutuvat 
li~äkustannukset, käytetään valtionavun myöntämisen perusteena sitä kan
tokykyluokltusta, joka oli voimassa sinä vuonna, jona perustamistyöt tai 
-hanklnnat hyväksyttlln valtionavun suorittamista koskevaan yleiseen 
,suunnitelmaan • 

28, §. Määrättäessä kuntainliiton valtionapua perustamiskustannukslln kat
sotaan jäsenkunnan osuudeksi sen var-aamien sairaansijojen edellyttämä 
osuus perustamiskustannusten kokonaismäärästä. 

_ 29 §. Määrättäessä kuntainliiton valtionapua käyttökustannukslln- katso
taan jäsenkunnan osuudeksi sanotuista kustannuksista sen suuruinen mää
rä, joka kunnan osalle tuiee terveyskeskuksen sairaansijoilla hoidetuista 
potilaista aiheutuneista kustannuksista kunnan asukkaiden käyttämien hoi
topäivien perusteella ja muista kustannuksista nllden käynti en perusteella, 
jotka kunnan asukkaat ovat tehneet terveyskeskuksen erilaisille vastaan
otoille ja terveyskeskuksel1' henkilökunta heidän lllOkseen. 

30 §. Perustamiskustannukslln luetaan terveyskeskuksen toimintaa varten 
tarvittavan maa-alueen ja toimitilOjen sekä talous-, huolto-, toimisto-
ja asuinrakennusten hankkiinisesta täyteen kuntoon saatettuina kuten ve
si-, viemärl-, sähkö-, ilmastointl- ja muiden nllhln verrattavien laittei
den hankkimisesta tai tällaiseen laitokseen liittymisestä sekä teiden, 
aitausten ja muiden sellaisten laitteiden tekemisestä johtuvat kustannuk
set, edellä mainittuihin hankintoihin kohdistuvat hallinto ja suunnittelu 
sekä työnjohto ja valvonta mukaan luettuna. Edelleen pidetään näinä kus
tannukslna koneiden, kojeiden, välineiden, kalusteiden, sairaankuljetus
kaluston ja muun tarpeellis'en irtaimiston sekä tarvittavien lääke-, vaate
ja muiden sellaisten perusvarastojen hankkimisesta samoin kuin muista 
sellaisista toimenpiteistä johtuvat kustannukset, jotka ovat tarpeen lai
toksen toiminnan aloittamiseksi. 

Perustamiskustannuksina .pidetään myös 1 momentissa tarkoitettuja 
kustanl1uksia". jotka aiheutuvat.terveyskeskuksen tOimitilojen tai nllden 
osan laajentamisesta, peruskorjauksesta tahi u\.ldelleen järjest~lyistä, 
kuitenkin vähennettynä käytöstä poistetun omaisuuden myyntiarvolla •. 

31 §. Käyttökustannuksiksi katsotaan tarpeelliset kustannukset, jotka ai
heutuvat terveyskeskuksen hallinnosta, henkilökunnan palkkauksesta ja 
eläkkeistä sekä sosiaaliturvasta, luontoissuorituksista, terveydenhuol
losta , 30 §:ssä tarkoitetun omaisuuden käytöstä ja kunnossapidosta', kiln
teiden laitteiden ja irtalnten omaisuusesineiden sekä vaate-, lääke- ja 
muiden sellaisten varastojen vuotuishankinnoista ja uusimisesta. Käyttö
kustannuksia ovat myös lääke- ja sidosaineista , muista kulutustarvikkeis
ta, ruoasta, veden hanklnnasta, lämmöstä, valosta ja voimasta, pesusta 
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ja puhtaanapidosta, vuokrista, vakuutuksista, henkllökohtaisia vastuu
vakuutuksia lukuun ottamatta, tutkimus-, suunnittelu- ja kehittämistoi"': 
minnasta sekä toiminnasta muutoin aiheutuvat kustannukset. . ' 

Kotisairaanhoidon osalta pidetään käyttökustannuksina kuitenkin 
vain kustannuksia,' jotka aiheutuvat terveyskeskuksen henkllökuntaan 
kuUluvan kotikäynneistä sekä terveyskeskuksen sairaanhoitovälineistön 
käytöstä kotisairaanhoidos sa. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuina käyttökustannuksiria ei pIdetä 
terveyslautakunnan hallinnosta aiheutuvia kustannuksia. 

32 §. Millolri perustamiskustannukset aiheutuvat orilaisuuden hankkimi
sesta tulipalossa tai muutoin tuhoutuneen tai vahingoittuneen omaisuu
den sijaan, luetaan nllden .vähennykseksi suoritettava vakuutus- tai 
muu vahingonkorvaus • 

Mitä 1 momentissa on säädetty,' ei sovelleta, milloin omaisuuden 
hankintakustdnnuksiin eikä, sikäU kuin on kysymyksessä vakuutuskor
vaus, vakuutusmaksuista aiheutuneislln menoihlnkaan ole suoritettu' 
valtionapua. 

33 §. Valtionapua ei suoriteta kustannuksiin, jotka eivät ole aiheutuneet 
hyväksytyn toiminta suunnitelman toteuttamisesta, eikä määrältään liialli
siksi tai kohtuuttoman korkeiksi katsottaviin kustannukslln siltä osin 
kuin ne ylittävät kohtuulliseksi katsottavan määrän. 

Arvonvähennykslln ei suoriteta valtionapua eikä myöskään lainoista 
aiheutuvlln kustannuksiin. 

34 §. Henkilökunnasta aiheutuvat menot luetaan tarpeellisiksi kustannuk
siksi, sikäli kuin asianmukaisesti järjestetyn toiminnan katsotaan edel
lyttävän, eivätkä tähän henkilökuntaan kuuluvien palkkaus- ja muut edut, 
ottaen huomioon luontoissuoritukset ja nllstä perityt vastikkeet, ylitä 
nlltä etuja, jotka va staavanlaisia tehtäviä hoitaville henkilöille valtion 
sekä kuntien ja kuntainliittOjen palveluksessa annetaan, sikäli kuin kun
nallisen virka- ja työehtosopimuksen vaikutuksesta valtionavustukseen 
annetusta laista (672/70). ei muuta johdu. Eläke-eduista aiheutuvat kus
tannukset katsotaan tarpeellisiksi siltä osin kuin nllden perusteena olevien 
palkkausten on katsottava 011 een tarpeellisia eivätkä edut ylitä nlitä, mit
kä kunnallinen eläkelaitos maksaa. 

Milloin henkllökunnan määrää ei ole vahvistettu toimintasuunnitel
massa, asia voidaan alistaa lääkintöhallituksen ennakolta ratkaistavaksi, 
jollOin lääkintöhallituksen tulee sosiaa11- ja terveysministeriön antamien 
yleisten ohjeiden mukaisesti päättää, mistä henkilökunnasta aiheutuvat 
kustannukset tullaan hyväksymään valtionapuun oikeuttaviksi. 

Jos henkilökunnan palkkauksen tai muiden taloudellisten etujen koh
dalla on polkettu 1 momentissa mainituista perusteista, valtioneuvosto 
voI, sairaanhoitolaitosten eräislln palkkauskustannukslin annettavan val
tionavun perusteista annetun lain (546/60) 2 §:ssä tarkoitetun neuvottelu-
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kunnan annettua asiasta lausuntonsa, päättää, että valtionapu kokonaan 
tai osaksi evätään sen palkkauksen tai nllden muiden taloudellisten etu
jen kohdalta, mihin poikkeaminen on kohdistunut. 

3S §. Ennen kuin toimintasuunnitelmaan sisältyvän terveyskeskuksen toi
mitilat rakennetaan tai nlltä olennaisesti muutetaan taikka laajennetaan, 
on rakennus-, muutos- tallaajennussuunnitelma alistettava sosiaa11- ja 
terveysministeriön hyväksyttäväksi. 

36 §. Edellytyksenä valtionavun suorittamiseen perustamiskustannuksiin 
on, että sosiaa11- ja terveysministeriö on ennen perustamistöihin tai pe
rushankintoihin ryhtymistä tehdystä hakemuksesta lääkintöhallltuksen 
esityksen perusteella hyväksynyt ne valtionavun suorittamista 
koskevaan yleiseen suunnitelmaan. 

Mitä 1 momentissa on säädetty, koskee terveyskeskuksen uusien 
toimitilOjen rakentamisen tai vanhojen toimitilOjen täydellisen peruskor
jauksen kysymyksessä ollessa myös valtionavun antamista sen käyttö
kustann uksiin. 

Milloin painavia syitä on, sosiaali- ja terveysministeriö voi myön
tää valtionavun osaksi tai kokonaan suoritettavaksi valtakunnalliseen 
suunnitelmaan kuuluvan terveyskeskuksen toimitilOjen perustamistöihin 
tai -hankintoihin slltä huolimatta, että töihin tai hankintoihin on ryhdytty 
ennen nllden hyväksymistä 1 momentissa tarkoltettuun suunnitelmaan. 

Kun kunta on tehnyt suunnitelman ja päätöksen terveyskeskuksen 
toimitilojen rakentamisesta tai vanhOjen tOimitilojen täydellisestä perus
korjauksesta, sosiaa11- ja terveysministeriö voi slltä huolimatta, että 
kysymystä perustamistöiden tai -hankintOjen hyväksymisestä valtionavun 
suorittamista koskevaan yleiseen suunnitelmaan ei sanottuna ajankohtana 
ratkaista, hakemuksesta ennakolta päättää, myönnetäänkö suunnitelman 
toteuttamisen jälkeen valtionapua käyttökustannuksUn. 

37 §. Sosiaali- ja terveysministeriön hyväksyttyä 36 §:ssä tarkoitetut pe
rustamistyöt ja perushankinnat valtionavun suorittamista koskevaan ylei
seen suunnitelmaan lääkintöhallitus maksaa valtionavun ennakkoa sitä 
mukaa kuin perustamistyöt tai -hankinnat edistyvät. Valtionavun lääkintö
hallitus maksaa sen jälkeen kun sanotut työt tai hankinnot on saatettu lop
puun. 

38 §. Käyttökustannusten valtionavun lääkintöhallitus maksaa vuosittain 
takautuvasti. Valtionavusta maksetaan kuitenkin kuukausittain ennakkoa 
kulloinkin kahdestoista osa edellis eltä vuodelta lasketun valtionavun 
kokonaismäärästä. Erityisestä syystä sosiaa11- ja terveysministeriö voi 
määrätä ennakon suuremmaksi tai pienemmäksi. 

Terveyskeskuksen ensimmäisenä toimintavuotena määrätään valtion
avun ennakko arvion mukaan. 
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39 §. KlD'malle, jonka taloudellinen kantokyky on heikko ja jolle tästä 
laista johtuvat menot aiheuttavat kohtuutonta taloudellista rasitusta, 
valtloneuvosto hakemuksesta myöntää sanottuihin menoihin lisättyä val
tionapua. 

5 luku. 

Erinäisiä säännöksiä. 

40 §. Terveyskeskuksen toimitiloja ei saa ottaa käyttöön, ennen kuin lää
kintöhallitus on hyväksynyt ne tarkoitukseensa ja, mikäli on kysymys 
sairaansijoista, vahvistanut niiden lukumäärän. 

41 §. Mllloin lääkintöhallitus pitää sitä tarpeellisena, kunta on velvolli
nen määräämään kansanterveystyötä tekevän Viranhaltijan osallistumaan 
tämän toimialaa koskevaan lääkintöhallituksen järjestämään tai hyväksy
mään täydennyskoulutukseen, kuitenkin vähintään kerran kymmenessä 
vuodessa. 

42 §. Terveyslautakunnan jäsenet ja sen alaiset virka- tai työsopimus
suhteessa olevat henkilöt eivät saa luvatta ilmaista yksityistä tai perheen 
salaisuutta, josta he asemansa perusteella ovat saaneet tietää. 

Salassapitovelvollisuuden rikkomisesta rangaistaan sakolla tai van
keudella enintään kuudeksi kuukaudeksi, Jollei teosta ole muussa laissa 
ankarampaa rangaistusta säädetty. Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syy
tettä, ellei asianomistaja ole ilmoittanut rikosta syytteeseen pantavaksi. 

43 §. Jos terveyskeskuksen toiminnassa ei noudateta voimassa olevia 
säännöksiä tai määräyksiä taikka vahvistettua toimintasuunnitelmaa tahi 
jos siinä ilmenee epäkohtia eikä korjausta ole asetetussa määräajassa 
tapahtunut, lääkintöhallitus voi keskeyttää valtionavun suorittamisen tai 
lopettaa sen ennakon maksamisen. Milloin terveydenhuollollisista syistä 
on välttämätöntä, lääkintöhallitus voi määrätä toiminnan keskeytettäväksi 
joko osaksi tai kokonaan, kunnes korjaus on saatu aikaan. 

44 §. Jos terveyskeskuksen kiinteää tai irtainta omaisuutta, jonka perus
tamiskustannukset on osaksi tai kokonaan rahoitettu valtion varoin, luo
vutetaan toiselle omistajalle muutoin kuin tämän lain voimaanpanosta an
netun lain (67/72) perusteella tai jos omaisuuden käyttö tässä laissa tar
koitettuun toimintaan lopetetaan tai sen käyttötarkoitusta muutetaan nlln, 
ettei lääkintöhallitus voi hyväksyä sitä tässä laissa tarkoitetuksi toimin
naksi, valtioneuvosto voi päättää, että sanottu omais uus lunastetaan val
tiolle valtioneuvoston määräämästä kohtuullisesta arviohinnasta • Suori
tettua valtionapua on tällöin sitä vastaavalta osalta pidettävä lunastus
hinnan suorituksena. Päätös on tehtävä ja annettava tiedoksi vuoden 
kuluessa siitä, kun muutoksesta on omistajan puolesta ilmoitettu lääkin
töhallitukselle tai tämä on muutoksen todennut ja ilmoittanut siltä omista
jalle. 
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Mllloin lääkintöhallitus on antanut suostumuksensa 1" momentissa 
mainittuun muutokseen, lunastusoikeutta ei ole. Valtiolle on kuitenkin 
tällöin suoritettava, jolle! valtioneuvosto myönnä siitä osittaista tai 
täyttä vapautusta, sen suuruinen osa omaisuuden arvosta mikä vastaa 
perustamiskustannuksista valtion varoin rahoitetun määrän suhteellista 
os uutta sanotuista kustannuksista. 

Milloin 1 momentissa tarkoitettu luovutus tapahtuu toiselle kunnal
le tai kuntainlUtolle, jolle suoritetaan valtionapu vastaaviin perustamis
kustannuksiin, voidaan tämä valtionapu ja valtiolle 2 momentin nojalla 
suoritettava määrä kuitata siltä osin kuin ne kattavat toisensa. 

45 §. Edellä 44 §:ssä mainitun omaisuuden arvo vahvistetaan alueiden, 
rakennusten ja niiden irtaimiston kohdalta arvioimalla hankintakustannuk
set arvioimisen ajankohtana ja vähentämällä kohtuullinen arvon ja käyttö
arvon alentuminen. 

Omaisuuden arvon ja suoritettavan korvauksen vahvistaa toimikunta, 
jossa on sosiaali- ja terveysministeriön määräämä puheenjohtaja ja neljä 
jäsentä. Jäsenistä määrää lääkintöhallitus kaksi ja asianomainen kunta 
tai kuntainliitto kaksi. 

46 §. Terveyskeskuksen kiinteä ja irtain omaisuus, jonka perustamiskus
tannukset on osaksi tai kokonaan rahoitettu valtion varoin, on pidettävä 
täydestä arvostaan palovakuutettuna. 

Sosiaali- ja terveysministeriö voi määrääm1l1ään ehdollla hakemuk
sesta myöntää vapautuksen 1 momentissa säädetystä velvollisuudesta. 

47 §. Terveyslautakunnan päätökseen haetaan muutosta valittamalla lää
ninhallitukselle kolmenkymmenen päivän kuluessa päätöksen tiedoksi 
saamisesta. 

Mitä 1 momentissa on säädetty, ei sovelleta, milloin laissa tar 
asetuksessa on muutoksenhausta säädetty toisin tai kielletty muutoksen
haku, ei myöskään milloin päätös kunnallislain (642/48) mukaan voidaan 
alistaa kunnallis- tai liittohallituksen tutkittavaksi. 

Edellä 45 §:ssä tarkoitetun toimikunnan päätökseen saadaan hakea 
muutosta valittamalla lääninhallitukselle kolmenkymmenen päivän kulues
sa päätöksen tiedoksi saamisesta. 

Muutoksenhausta lääninhallituksen päätökseen on säädetty erikseen. 

48 §. Terveyslautakunnan päätös voidaan panna täytäntöön, ennen kuin se 
on saanut lainvoiman, siten kuin kunnallislain 209 §:ssä säädetään. Sano
tun säännöksen estämättä voidaan päätös muutoksenhausta huolimatta pan
na täytäntöön, jos se on laadultaan sellainen, että se on viivytyksettä 
täytäntöön pantava , tai jos päätöksen voimaantulemisesta ei voida tervey
denhoidolUsista syistä siirtää tuonnemmaksi ja terveyslautakunta on mää
rännyt päätöksen heti täytäntöönpantavaksi. 
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49 §. Tarkempia määräyksiä tämän lain täytäntöön pan osta annetaan ase
tuksella. 

50 §. Tämän lain voimaanpanosta säädetään erikseen lailla. 
Tämän lain tullessa voimaan kumotaan yleisestä lääkärinhoidosta 

9 päivänä maaliskuuta 1951 annettu laki (141/51), kunnalllsista terveys
sisarista 31 päivänä maaliskuuta 1944 annettu laki (220/44), kunnalll
sista äitlys- ja lastenneuvoloista 31 päivänä maaliskuuta 1944 annettu 
laki (224/44), kunnankätilöistä.31 päivänä ·maaliskuuta 1944 annettu la
ki (223/44), 27 päivänä elokuuta 1965 annetun terveydenholtolain (469/ 
65) 7-9, 87 ja 88 §, kansakoulujen lääkärintoimesta.·31 päivänä loka
kuuta 1952 annettu laki (362/52) ja kansakoulujen hammaslääkärintoimes
ta 17 päivänä toukokuuta 1956 annettu laki (297/56), kaikki niihin myö-
hemmin tehtyine muutoksineen. . . 

Tämän lain säännösten estämättä· on ·sovellettava aluesairaaloiden 
ja sairasmajojen lakkauttamisesta 9 päivänä maaliskuuta 1951 annettua 
lakia (142/51) terveyskeskuksen vuodeosaston valtionapuun, milloin 
osasto on muodostettu mainitussa laissa tarkoitetusta kunnan sairaalasta ~ 
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18. LAKI KANSANTERVEYSLAIN VOIMAAN PANOSTA. 

Annettu tamm.lkuun 28 p:nä 1972. 
(Suomen AsK 67/72) 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjes
tyksen 67 §:ssä määrätyllä tavalla, säädetään: 

1 §. tammikuun 28 päivänä 1972 annettu kansanterveyslaki (66/72) tulee 
voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1972 jäljempänä säädetyin pOikkeuksin. 

2 §. Ennen kansanterveyslain voimaantuloa voidaan ryhtyä tarpeellislln 
toimenpiteislln lain täytäntöönpanoa varten. 

Terveyskeskuksen toiminta alkaa välittömästi kansanterveyslain 
tullessa voimaan ja mikäli sanotun lain 19 §:ssä tarkoitettua toiminta
suunnitelmaa ei tähän mennessä ole vahvistettu, terveyskeskus suorit
taa kansanterveystyöhön kuuluvia toimintoja suunnitelman vahvistami
seen asti ennen sanotun lain voimaantuloa olleessa laajuudessa. 

Kansanterveyslallla kumottujen säännösten nojalla vahvistettuja 
tai hyväksyttyjä ohje- ja johtosääntöjä nliltä osin kuin ne eivät ole ris
tirlldassa sanotun lain säännösten kanssa, on noudatettava, kunnes sää
detyssä järjestyksessä on annettu uudet määräykset. 

3 §. Kansanterveyslain 14 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu sairaan
hoito on vuoden 1979 loppuun mennessä siten maksuton kuin saman lain 
21 §:ssä säädetään. Mainittua ajankohtaa edeltävänä aikana potilaalta 
voidaan periä asetuksella säädettävä maksu ja korvaus. 

Edellä 1- momentissa mainitun lain tultua voimaan on alle 17 -vuotl
aiden kunnan asukkaiden sanotun lain 14 §:n 1 momentin 4 kohdassa tar
koitettu hampaiden tutkimus ja hoito siten maksuton kuin sanotun lain 21 
§:ssä säädetään. 

Asetuksella säädetään, mistä ajankohdasta ja missä toteuttamis
järjestyksessä muidenkin kuln 2 momentissa mainittujen kunnan asukkai
den sanotunlainen hampaiden tutkimus ja hoito on maksuton, sekä sitä 
ennen perittävästä maks usta ja korvauksesta. 

4 §. Milloin kunnalla tai kuntainlUtolla on paikalllssairaala, sen toi
minta on lopetettava ja maa-alue sekä rakennukset irtaimistoineen sllr
rettävä terveyskeskuksen toiminnassa käytettäviksi 1 päivästä huhti
kuuta 1972 lukien, jollei valtioneuvosto lääkintöhallltuksen esityksestä 
ja asianomaista kuntaa tai kuntainliittoa kuultuaan toisin päätä. 
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Mllloin erityiset syyt edellyttävät, voidaan 1 momentissa säädettyä 
soveltaa myös aluesalraalaan, josta silloin on voimassa, mitä tässä lais
sa paikallissairaalasta on säädetty. 

5 §. Sen estämättä, mitä kunnall1sista yleis sairaaloista 29 päivänä lo
kakuuta 1965 annetun lain (561/65) 41 §:ssä säädetään, valtiolle ei ole 
tämän lain 4 §:ssä tarkoitetun paikallissairaalan toiminnan lopettamisen 
johdosta su·oritettava sitä osaa sairaalan omaisuudella sanottuna ajan
kohtana olleesta arvosta, mikä vastaa valtion varoin rahoitetun määrän 
suhteellista osuutta hankintakustannuksista. 

Mikäli 1 momentissa tarkoitettua omaisuutta ei enää käytetä kansan
terveyslaissa tarkoitettuun toimintaan, on valtion varoin osaksi tai koko
naan rahoitetun omaisuuden osalta noudatettava, mitä vllmeksi mainitun 
lain 44 §:ssä säädetään. >.., 

6 §. Milloin 4 §:ssä tarkoitetun paikallissairaalan toiminnan lopettami
sen yhteydessä sen omaisuus tai osuus sl1hen luovutetaan toiselle kun
nalle tai kuntainllltolle, noudatetaan luovutuksen kohteena olevan omai
suuden osalta 5 §:n säännöksiä eikä sen hankinnasta aiheutuviin perus
tamiskustannukslln suoriteta kansanterveyslain mukaista valtionapua. 
Luovutushlntaa määrättäessä on otettava huomioon valtion varoin rahoite
tun määrän suhteellinen osuus omaisuuden arvosta. 

Jolleiluovutushlnnasta päästä sopimukseen, luovutushinnan vahvis
taa toimikunta, johon luovuttava ja vastaanottava osapuoli määräävät 
kumpikin jäsenen näiden valitessa puheenjohtajan. Milloin puheenjohta
jasta ei voida 80 pia tai milloin kunnat eivät pääse ykSimielisyyteen edus
tajastaan, hänet määrää lääninhallitus. 

Toimikunnan päätökseen saadaan hakea muutosta vallttamalla läänin
hallitukselle kolmenkymmenen päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saa
misesta. 

7 §. Sen estämättä, mitä 4 §:ssä on säädetty, valtioneuvosto voi oikeut
taa kunnan tai kuntainlllton pitämään omistuksessaan paikall1ssairaalan 
enintään kymmenen vuotta kansanterveyslain voimaantulosta lukien ehdol
la, että sairaala vuokrataan terveyskeskusta ylläpitävälle kuntainllltolle, 
jonka jäsenenä asianomainen kunta on tai jonka jäsenkuntina on paikallis
sairaalan kuntainllittoon kuuluvia kuntia. Vuokraa määrättäessä on otetta
va huomioon valtion varoin rahoitetun määrän suhteellinen osuus omaisuu
den arvosta. Vuokra-aikana noudatetaan, mitä 5 §:n 1 momentissa on sää
detty. 

8 §. Milloin paikallissairaalan rakentaminen, laajentaminen tai peruskor
jaus tahi perushankinta, joka on hyväksytty valtionavun suorittamista kos
kevaan yleiseen suunnitelmaan kunnallisista yleis sairaaloista annetun 
lain nojalla, on kesken tämän lain 4 §:ssä tarkoitettuna toiminnan lopetta
misen ajankohtana, maksetaan valtionapu, mukaan luettuina myös hyväk-: 
syttävistä syistä aiheutuvat lisäkustannukset, ensiksi mainitun lain sään
nösten mukaisesti. 
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9 §. 'Sen lisäksi, mitä 4 §:ssä.on säädetty, kansanterveyslaissa tarkoi
tettuun toiinintaan, käytetään ennen sanotun lain voimaantuloa vastaavas
sa käytössä olleita rakennuksia, huonetlloja ja irtaimistoa, mukatm ·luet
tuna kunnallisista äitlys- ja lastenneuvoloista annetun lain (224/44) 9 ja 
13 ,§:ssä tarkoitettu sisustus ja varustus, jollei kansanterveystyön toi
mintasuunnitelmasta muuta johdu. 

Edellä 1 momentlssa tarkoitetun, omaisuuden osalta on voimassa, 
mitä ·6 §:ssä säädetään. 

10 §. Terveyskeskuksen toimitlloina saadaan, hankkimatta kansanterve
yslain 40 §:ssä tarkoitettua hyväksymistä, käyttää vastaavassa tarkoituk
sessa ennen sanotun lain voimaantuloa olleita toimitiloja. Terveyskeskuk
sen sairaansljojen lukumäärälle on kuitenkin hankittava lääkintöhallituk
sen vahvistus. 

11 § • .Terveyskeskuksen perustamisen yhteydessä lakkautetaan ne kunnan 
tai kimtainliiton lääkärin-, hammaslääkärin- ja sairaanhoitotoimen har
joittajien sekä muut virat, joiden haltljat toimivat kansanterveystyön 
alalla, ja sllrretään vakinainen ja pysyväisluonteisestl virkasuhteessa 
oleva tllapäinen viranhaltlja lakkautettavasta' virasta vastaavaan kunnan 
terveyskeskuksen virkaan, kuitenkin siten, että kunnallinen terveyssisar 
ja kunnan kätllö sllrretään perustettavaan terveydenhoitajan virkaan. 
Niin ikään sllrretään pysyväisluonteisessa työsopimussuhteessa oleva 
työntekijä, joka toimli kansanterveystyön alalla, vastaavaan työsopimus
suhteeseen kunnan terveyskeskuksen palveluksessa. 

Mitä 1 momentlssa on säädetty, noudatetaan myös, milloin siirto 
tapahtuu kuntalnlllton palvelukseen. 

Kunnallinen terveys sisar ja kunnan kätllö, joka kansanterveyslain 
voimaan tullessa on merkitty lääkintöhallituksen koulutetuista terveys
sisarlsta ja sairaanhoitotoimen harjoittajista pitämiin luetteloihin, on 
kymmenen vuoden ajan kelpoinen terveydenhoitajan tehtävlln, ja tämän 
jälkeenkin oikeutettu pysymään siinä terveydenhoitajan tehtävissä, jossa 
hän on silloin, kun mainitun lain voimaan tulosta on kulunut kymmenen 
vuotta. Suoritettuaan erityisen jatkokurssin, mihin rinnastetaan osallistu
minen kansanterveyslain 41 §:ssä tarkoitettuun täydennyskoulutukseen, 
tai osoitettuaan lääkintöhallltulcsen tarkoitusta varten järjestämissä ko
keissa olevansa pätevä terveydenhoitaja, terveys sisar ja kätllö on kel
poinen muihinkin terveydenhoitajan tehtäviin. 

Kansanterveyslain voImaan tullessa vIrassa oleva kunnallinen ter
veysslsar ja kunnan kätllö, joka kunnallIsista terveysslsarlsta annetun 
lain muuttamIsesta 28 päIvänä kesäkuuta 1963 annetun laIn (352/63) tai 
kunnan kätllölstä annetun laIn muuttamIsesta samana päIvänä annetun 
lain (350/63) edellyttämällä tavalla on sällyttänyt oIkeutensa aIkaisem
min voimassa olleiden säännösten mukaIsIin palkkaus- ja luontolsetuihin, 
vuosi- ja sairaslomaan sekä eläkkeeseen, on edelleen oIkeutettu mainit
tuihin etuihin, mIkäli hän kuuden kuukauden kuluessa kansanterveyslain 
voimaantulosta todisteelllsestl kunnallishallitukselle llmoittaa sitä halua·
vansa. 
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Sillä, joka 1 tai 2 momentissa tarkoitetulla tav.alla on 'sllrretty ,: on 
oikeus saada.virka- tai työsopimussuhteeseensa.liittyvät edut sellaisina, 
että ne eivät ole olennaisesti epäedullisempia kuin hän'elle aikaisemmas
ta virka- tai työsopimussuhteestaan kuuluneet vastaavat edut. 

Asetuksella säädetään mitä valtion viran ja toimenhaltijan palkkaus
luokan mukaista terveydenhoitajan palkkausta' pidetään valtionavun perus
teena olevana hyväksyttävänä palkkauksena.· 

Terveyskeskuksen lääkärin ja hammaslääkärin palkkauksesta sääde
tään erikseen. 

12 § .• Edellä 11 §:n mukaisesti sllrretyllä sellaisella viranhaltijalla, jonka 
oikeus eläkkeeseen on määräytynyt samojen säännösten mukaan kuin vir
kasuhteessa valtioon olevien henkilöiden, on kunnan tai kuntainliiton pal
veluksessa ollessaan oikeus eläketurvaan kunnalliselta eläkelaitokselta 
nllden perusteiden mukaan, mitkä hänen eläketurvansa osalta olivat voi
massa kansanterveyslain tullessa voimaan, jos hän vuoden kuluessa mai
nitun lain voimaantulosta kirjallisesti ilmoittaa kunnallis- tai liittohalli
tukselle nlln haluavansa. Sillä, joka ei ole tehnyt tällaista ilmoitusta, 
on oikeus kunnon tai kuntainliiton virkasuhteen perusteella annettavaa 
eläketta varten lukea. hyväksi samojen perusteiden mukaan, kuin aika kun
non tai kuntainliiton palveluksessa, myös se aika, mikä kansanterveys
lain tullessa voimaan hänen kohdallaan voimassa olleiden säännösten 
mukaan olisi luettu hänelle eläkkeeseen oikeuttavaksi palvelusajaksi hä
nen lakkautetusta virastaan tulevaa eläkettä varten. Edellä tarkoltettuun 
palvelukseen rinnastetaan tällöin sellainen muu palvelus, jonka valtio
varainministeriö harkinnan mukaan on oikeuttanut lukemaan hyväksi val
tion eläkettä varten. 

Kunnalliselle eläkelaitokselle korvataan valtion varoista se osa 1 
momentissa tarkoitetulle henkilölle maksetusta eläkkeestä tai hänen jäl
keensä suorltetusta perhe-eläkkeestä, mikä vastaa 1 momentin nojalla 
eläkettä varten hyväksi luettavan palvelusajan suhdetta eläkkeeseen oi
keuttavaan koko palvelusaikaan, ei kuitenkaan siltä osin, kuin eläkkeen 
perusteena olevasta palkkauksesta aiheutuneisiln menoihin ei ole ollut 
myönnettävä valtionapua siltä voimassa olevien säännösten mukaan. Kor
vaus VOidaan, jos niln sovitaan, arvioida ja suorittaa kerralla. 

Mitä 1- ja 2 momentissa on säädetty, sovelletaan myös sellaiseen 
kaupungin- ja kunnanlääkäriln, jonka palkkaukseen kunta on saanut val
tionapua. 

Mikäli kunnan tai kuntainliiton palvelukseen siirretyllä viranhalti
jalla tai työntekijällä on kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläke
lain (202/64) 16 §:n 1 momentin tai muun säännöksen tahi määräyksen no
jalla oikeus eläkkeeseen kunnan tai kuntainliiton eläkesäännön nojalla, 
hän säilyttää tämän oikeutensa eläkkeeseen myös sen kunnan toi kuntain
liiton palveluksessa, johon hänet on sllrretty. Vilmeksi mainitulla kunnal
la tai kuntainllltolla on oikeus saada valtionapua sen mukaan, kuin asian
omaisen henkilön eläkekustannukslin olisI ollut suoritettava valtionapua 
sille kunnalle toi kuntainliitolle, jonka palveluksesta hänet on slirretty. 
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13 §. Viranhaltijalle, joka on silrretty kunnan tai klmtainlllton palveluk
seen, ei hänen ollessaan sen palveluksessa tai eläkkeellä sen palveluk
sesta makseta hänelle edellisestä virastaan sen lakkauttamisesta johtuen 
ehkä tulevaa eläkettä siltä osin kuin hänen palkkauksensa uudesta virasta 
tai eläkkeensä siltä nousee vähintään samaan määrään. 

Viranhaltijalla , joka pätevättä syyttä kieltäytyy sllrtymästä kunnan 
tai kuntainliiton palvelukseen, ei ole oikeutta aikaisemmasta virastaan 
sen lakkauttamisen johdosta ehkä tulevaan eläkkeeseen tai lakkautus
palkkaan. 

14 §. Mikäli 11 §:n mukaan sllrretylle viranhaltijalle tai työntekijälle ei 
ole annettu hänelle kuuluvaa vuosilomaa sinä vuotena, minkä päättyessä 
sllrtyminen tapahtuu, hänellä on kunnan tai kuntainliiton palveluksessa 
oikeus saada se vähintään samojen perusteiden mukaan kuin ennen siirty
mistä. 

Loma-ajan palkka tai lomakorvaus suoritetaan hänelle tällöin sen 
klmnan tai kuntainliiton palveluksessa olevan palkkauksen mukaisesti, 
minkä palvelukseen hänet on sllrretty. Tällä kunnalla tai kuntainllltolla 
on tästä aiheutuvista menoista oikeus korvaukseen siltä kunnalta tai kun
tainl1itolta, jonka palveluksesta hänet on sl1rretty, kuitenkin vain siltä 
osin, kuin ensiksi mainltulle kunnalle tai kuntainliltolle loma-ajan pal
koista ja iomakorvauksista aiheutuviin menoihin suoritettava valtionapu 
ei nlltä peltä. 

15 §. Kunnan tai kuntainliiton palvelukseen sllrretylle viranhaltijalle ja 
työntekijälle on seuraavinakin vuosina tämän palveluksessa ollessaan 
annettava vuoslloma vähintään saman ,pituisena kuin se ol1si ollut hänel
le myönnettävä kunnan viranhaltijoita tai työntekijöitä koskevien, ennen 
sl1rtymistä voimassa olleiden perusteiden mukaan. Ensimmäisenä kalen
terlvuotena siirtymisen jälkeen suorltettavasta loma-ajan palkasta tor 
lomakorvauksesta aiheutuvista menoista korvataan sen kunnan tai kuntain
liiton, jonka palveluksesta henkilö on sllrretty, varoista sen suuruinen 
osa, mikä lomaan oikeuttaneesta palvelusajasta on ollut tämän palvelusta, 
ei kuitenkaan 14 §:n 2 momentissa tarkoitetulta osalta. 

16 §. Nllden toimintOjen osalta, joihin kunta ei ole ennen kansanterveys
lain voimaantuloa saanut valtionavun ennakkoa, annetaan sitä terveys
keskuksen ensimmäisenä toimintavuotena vlldennes sanottm lain 38 §:n 
mukaan määräytyvästä ennakosta ja seuraavana vuonna kaksi vlldennestä 
ja niin edelleen vuosittain vlldenneksellä korotettuna, ktmnes ennakko on 
mainittm 38 §:n mukainen. 

17 §. Terveyskeskuksen aloittaessa toimintansa sllrretään sen arkistoon 
kuuluviksi asianomaisten ktmnan- tai kaupunginlääkärien, äitiys- ja las
tenneuvoloiden sekä paikalllssairaalan potilas kortit ja sairaskertomukset 
sekä vastaavanlaiset väestäl terveydentilaa koskevat arkistot. 



19. lAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUUTTAMISESTA. 

Annettu tammikuun 28 p:nä 1972. 
(Suomen AsK 75/72) 
(Vrt. kunn. as. -koko 1963:90, 1969:196 ja 1970:80) 
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Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 4 päivänä heinä
kuuta 1963 annetun sairausvakuutuslain (364/63) 13 §, sellaisena kuin 
se on 15 päivänä heinäkuuta 1970 annetussa laissa (499/70), ja 57 §:n 
4 momentti, sellaisena kuin se on 19 päivänä joulukuuta 1969 annetussa 
laissa (811/69), sekä lisätään 4 §:ään uusi 2 momentti ja lakiin uusi 
11a ja 30b § seuraavasti: 

4§. --------------------------------------------
Kunnalla on sen estämättä, mitä muualla tässä laissa säädetään, 

oikeus saada kansanterveyslaissa (66/72) tarkoitetun terveyskeskuksen 
toimesta vakuutetulle annetun sairaanhoidon kustannuksista korvausta 
siten kuin jäljempänä lla, 13, 30b ja 52-57 §:ssä säädetään. 

lla §. Edellä 5 §:ssä tarkoitetun terveyskeskuksen toimesta kansanter
veyslain 14 §:n 1 momentissa mainittUjen velvollisuuksien toteuttamiseksi 
annetun sairaanhoidon ja järjestetyn sairaankuljetuksen kustannuksista 
korvataan kunnalle vahvistetun taksan mukainen määrä tai, jos vakuute
tulta saadaan sen mukaan kuin erikseen säädetään periä maksu, taksan 
mukaisen ja mainitun määrän erotus. Vastaavasti korvataan terveyskes
kuks en toimesta 17 vuotta täyttäneelle vakuutetulle annetun hampaiden 
tutkimuksen ja hoidon kustannukset. 

Tämän lain nOjalla ei suoriteta vakuutetulle korvausta tämän terveys
keskukselle sairaanhoidosta maksamasta määrästä eikä kunnalle sellaises
ta hoidosta tai tutkimuksesta, joka muun kuin kansanterveyslain nojalla 
on vakuutetulle maksutonta. 

13 §. Edellä 7 §:n 1 momentissa, 8 §:n 1 momentissa ja 11a §:n 1 momen
tissa tarkoitettujen taksojen perusteet määrää sosiaaU- ja terveysministe
riö ja taksat vahvistaa kansaneläkelaitos. 

30b §. Edellä 11a §:ssä tarkoitetuista kustannuksista tulee kunnan antaa 
kuuden. kuukauden kuluessa siltä, kun tutkimus on suoritettu tai hoito an
nettu tai matka tehty, sairausvakuutustoimikunnalle tilitys siten kuin 
asetuksella tarkemmin säädetään. 
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57 §. --------------------------------------------
Mitä edellä tässä pykälässä on säädetty, sovelletaan vastaavasti 

lla ja 30a §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa, milloin kunta tai vakuutettu 
on saanut perusteettoman edun. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1972. 

, . 

20. ASETUS ERÄISTÄ SAIRAANHOITOrAITOSTEN MAKSUISTA, 
KORVAUKSISTA JA PALKKIOISTA ANNETUN ASETUKSEN MUUT
TAMISESTA. 

Annettu tammikuun 28 p:nä 1972. 
(Suomen AsK 82/72) 
(Vrt. kunn. as. -koko 1970:73 ja 83) 

Sosiaal1- ja terveys ministerin esittelystä muutetaan eräistä 
sairaanhoitolaitosten maksuista, korvauksista ja palkkioista 30 päi
vänä maaliskuuta 1961 annetun asetuksen (178/61) Sa §, sellaisena 
kuin se on 20 päivänä helmikuuta 1970 annetussa asetuksessa 
(137/70), näin kuuluvaksi: 

Sa §. Jos sairaanhoidolliselta kannalta on tarkoituks enmukaista, että 
potilas on päivällä poissa sairaalasta, peritään häneltä kuitenkin yleis
sairaalassa hoitopäivämaksua 8 ma rkkaa. 

Päiväsairaanhoidosta , joka tutkim uks en, hoidon tai lääkinnällis en 
kuntoutuksen lisäksi sisältää ravinnon antamisen potilaalle, peritään 
S §:n 1 momentissa tarkoitettu perusmaksu joka käynniltä. 

Valtion mielisairaalassa peritään puoli päivähoidosta potilaalta 
hoitopäivämaksua 3 markkaa. 

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1972. 



21. HELSINGIN KAUPUNGIN PALOJÄRJESTYKSEN 21 §:N 
MUUTOS. . 

Uudenmaan lääninhallituksen vahvistama tammikuun 
12 p:nä 1972. 
(Kaupunginvaltuuston hyväksymä lokakulU'l 27 p:nä 1971) 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1965:41) 

Uudenmaan lääninhallltuksen 13.5.1965 vahvistaman Helsingin 
kaupungin palojärjestyksen 21 § muutettlln seuraavasti: 
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21 §. Nuohouksen hoitaa kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti 
joko kunnallinen tai yksityinen nuohouslaitos tahl, ellei sellaista ole, 
pllrinuohoo]at kukin plirissään. Palolautakunta ottaa ja erottaa pllri
nuohoojat sekä toimittaa kaupunkialueen jakamlsen nuohouspllreihin. 
Tarkemmat määräykset nuohouksesta sisältyvät palolautakunnan ja 
pllrinuohoojien hyväksymään nuohoussopimukseen ja yksityisestä nuo-
houslaitoksesta sen sääntöihin. . . 
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22. ASETUS IAPSIPERHEIDEN ASUMISTUESTA 
ANNETUN ASETUKSEN MUUTTAMISESTA. 

Annettu helmikuun 4 p:nä 1972. 
(Suomen AsK 136/72) 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1962:14 ja 1971:145) 

Sosiaali- ja terveys ministerin esittelystä muut et aan lapSiper
heiden asumistuesta 12 päivänä tammikuuta 1962 annetun asetuksen 
(34/62) 1 ja 4 § sekä 11 s ä t ä än asetuksen 2 §:ään, sellaisena kuin se 
on 29 päivänä lokakuuta 1971 annetussa asetuksessa (734/71), uusi 2 
momentti seuraavasti: 

1 §. Asumistukea myönnetään asunnon huoneluvusta ja perheen huollet
tavana olevien lasten luvusta riippuen alennettuna, tavallisena tai koro
tettuna seuraavasti: 

Asunnon Huolletta- Alennettu Tavallinen Korotettu 
huoneluku, vien lasten tuki % tuki % tuki % 
keittiö mu- luku 
kaanluettuna 
1 ••••••••• 1 15 20 25 
2 - 3 •••••• 1 15 20 25 

2 - 4 20 30 40 
4 ••••••••• 1 15 20 25 
" 2 20 30 40 · ........ · , , , ..... 3 - 6 35 45 55 
5 · ........ 1 15 20 25 
· ........ 2 20 30 40 

" 3 35 45 55 · ........ 
" 4 tai 45 55 65 · ........ 

useampia 
6 tai 
useampia 1 15 20 25 
· ........ 2 20 30 40 · ........ 3 35 45 55 · ........ 4 45 55 65 
· ........ 5 tai 50 60 70 

useampia 
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Suoritettava asumistuki tasoitetaan lähinnä alempaan markkamää-
rään. 

2§. --------------------------------------------
Jos perheessä on vain yksi huollettava lapsi, perheen talouteen 

kuuluvien perheenjäsenten yhteinen verotettava vuotuinen tulo saa edelli
senä vuotena toimitetussa tulo- ja omaisuusverotuksessa olla alennetun 
tuen osalta enintään 8 000 markkaa, tavallisen tuen osalta enintään 
7 000 markkaa ja korotetun tuen 'osalta enintään 6 000 markkaa. 

4 §. Lapsiperheiden asumistuesta annetun lain 6 §:n 2 momentissa tar
koitettuna erityisenä syynä voidaan pitää perheenjäsenen sairautta, 
kuolemantapausta , perheenäidin työstä pois jäämistä, työttömyyttä tai 
muuta nllhln rlnnastettavaa syytä. 

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1972. 

23. LUOTTAMUSMIEHILLE SUORITETTAVAN PÄIVÄRAHAN 
JA MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSEN SEKÄ ULKOMAAN
MATKOILLA ERÄISSÄ TAPAUKSISSA SUORITETTAVAN HO
TELLIKORVAUKSEN PERUSTEET. 

Kaupunginvaltuuston· vahvistamat helmikuun 9 p:nä 1972. 

Kaupunginvaltuusto päätti mainittuna päivänä, 
1) ettei Helsingissä voimassa olevia matkustus säännön määräyksiä· 

sovelleta myöskään luottamusmiehlin siltä osin, kuin ne ovat ristirlldassa 
kulloinkin 'voimassa olevan kunnallisen virkaehtosopimuksen määräysten 
kanssa, 

2) että luottamusmiehllle suoritetaan korvaus oman auton käytÖstä 
sekä virkamatkojen yhteydessä matkakustannusten korvausta ja päivä
rahaa, hotellikorvausta ja yömatkarahaa nliden korvausperusteiden ja 
määrien mukaan, joita kulloinkin sovelletaan kaupungin vlranhaltljoihin, 
sekä 

3)' että kaupunginhallltus ja sen yleis jaosto ulkomaanmatkojen kysy
myksessä ollessa yksittäistapauksessa voivat hyväksyä hotellikorvauksen 
suorittamisen myös todellisen, veloitetun hinnan mukaan, ylittäen kunnal-. 
lisessa virkaehtosopimuksessa tältä osin edellytetyn hotellikorvauksen 
enimmäismäärän • 
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24. HELSINGIN KAUPUNGIN TYÖTURVALLISUUSTOIMINNAN 
TOIMINTAOHJEET • 

Kaup\mginhallltuksen hyväksymät helmikuun 14 p:nä 1972. 
(Vrt. k\mn. as. -koko 1955: 115) 

Esipuhe 
Kunnallinen sopimusvaltuuskunta sekä kunnalliset viran
haltija- ja työntekijäjärjestöt ovat 11.1.1971 tehneet 
sopimuksen turvallisuustyön organisaatlosta ja sen teh
tävistä. Tätä sopimusta noudatetaan myös Helsingin 
kaupungin työturvallisuustoiminnassa. Koska Helsingin 
olosuhteet ovat sen suuruudesta johtuen erilaiset kuin 
muissa k\mnissa, on sopimusta täydennetty sen 10 § 2 
momentln mukaisesti nälllä Helsingin kaupungin omllla 
työturva 111s uusto1minnan toimintaohjeilla. 

Työturvallisuustoiminnan tarkoitus ja toimintaperiaatteet 

1 § 
Työturva~llsuustoiminnan päämääränä on työtapaturmien 
ja ammattltautlen ennalta ehkäisy , tapaturmien vähentä
minen ja terveydelllsten olosuhteiden parantaminen työ
paikoilla sekä tapaturmien ja sairastumisien seuraus
ten lleventäminen. 

Työturvalllsuuslain mukaan työnantajan ja työntekijäin 
on pyrittävä edellä mainittu\m päämäärään yhteistoimin
nassa. Tätä yhteistoimintaa varten Helsingin kaup\mgilla 
on näissä toimintaohjeissa määritelty työturvallisuus
organisaatio. 

Työturvalllsuusorganisaatlo pyrkll työturvallls uustoi
minnan päämäärään tekn11lisen ehkäisytyön, vallstus
työn, koulutuksen, neuvonnan, opastuksen ja ergonomis
ten sekä työhygienisten ·keinojen avulla. Tätä työtä se 
suorittaa työturvallisuuslain 9 §:n hengen mukaisesti. 
Työturva111suusorganisaatlon toiminta on' sen lisäksi, 
mitä lainsäädännöstä johtuu; neuvoa-antavaa, palvelevaa 
ja valvovaa. Työturvalllsuusorganisaatlon olemassaolo 

. ei si~ä valtaa eikä vastuuta tapaturmista llnjaorganisaa-
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tiolta työturvalllsuusorganisaatiolle. Työnantajan vastuu 
alaistensa työturvall1suudesta määräytyy lainsäädännön 
mukaan. 

Linjaorganisaation jäsenien tehtävänä on järjestelmälli
sesti työskennellä alaistensa työturvallisuuden edistämi
seksi. Työturvall1suusorganisaatio auttaa heitä tässä 
tehtävässä. 

Työturvall1suusorganisaation rakenne 

2 § 
Helsingin kauplUlgin työturvalllsuusorganisaatio käsittää 
virasto- ja laltoskohtaiset työturvallisuusel1met ja -toimi
kunnat sekä näitä yhdistävän ja ohjaavan Helsingin kau
pungin työturvallisuustoimikunnan. Lisäksi organisaatioon 
kuuluu kauplUlgin työturvallisuustehtäviä varten palkattavaa 
henkilökuntaa. 

Ka upungin työturvall1s uustoimikunta 

3 § 
1. Helsingin kauplUlgin työturvallisuustoimiklUlta on kau

punginhallituksen alaisena toimiva, kaupungin viras
toissa ja laitoksissa suoritettavaa työturvallisuustoi
mintaa koordinoiva ja ohjaava elin. 

2. Kaupunginhallitus nimeää kaUplUlgin työturvaUlsuus
toimikuntaan kauplUlgin virastOjen ja laitosten ylintä 
johtoa edustavan jäsenen ja tämän varamiehen. 

3. Kaupungin työturvallisuustoimiklUlnan muut viisitoista 
jäsentä valitaan eri virastoista ja laitoksista seuraa
vasti: 

Rakennusvirasto 
Liikennelaitos 
Sähkölaitos 
Satamalaitos 
Vesilaitos 
Sairaalat 
Palolaitos + 
Keskuspesula + 
Kiint eistöv ira sto 
Muut toimiklUlnan 

valitsemat lai
tokset 

Työnanta
jan edus
tajat 

1 

1 

1 

Työnjoh- Muun henkl
don edus-lökunnan 
tajat edustajat 

1 
1 1 

1 
1 1 
1 1 

1 

1 

1 1 
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Jäsenien toimikausi kestää kolme kalenteri vuotta • 
Virastojen ja laitosten edellytetään toimikausittain 
vaihtavan työnantajaa edustavan jäsenen työnjohtaja
jäseneksi ja päinvastoin. Palolaitoksen, keskuspesu
lan ja kllnteistöviraston osalta kaupungin työturvalli
suustoimikunta antaa ennen kunkin toimikauden loppua 
ohjeet, mitkä näistä ovat seuraavalla toimikaudella 
edustettuina. Kullakin toimikunnan jäsenellä tulee olla 
nimetty henkllökohtainen varamies. 

4. Edellä mainitut virastot ja laitokset nimeävät kaupungin 
työturvalllsuustoimikunnan työnantajaa edustavat jäse
net ja näiden varamiehet. 
Työnjohtoa ja muuta henkllökuntaa edustavien jäsenien 
ja näiden varamiesten valinnan suorittavat edellä tar
koitettujen virastOjen ja laitosten työturvalllsuuselimien 
työnjohtajajäsenet keskuudessaan ja muuta henkilökun
taa edustavat jäsenet keskuudessaan. 

5. Sekä työnjohdon että muun henkllökunnan edustajat on 
valittava virastojen ja laitosten työturvallisuustoiml
kuntien tai -elimien jäsenistä. 

6. Toimikautensa ensimmäisessä kokouksessa työturvalli
suustoimiklmta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan 
ja tämän varamiehen. 

Toimikunnan esittelijänä ja sihteerinä toimll ka upungin 
työturvalllsuuspäälllkkö ja tämän estyneenä ollessa 
hänen sijaisensa. Sihteerillä ei ole toimikunnan kokouk
sissa äänivaltaa. 

7. Kaupungin työturvallisuustoimikunnan tehtävänä on: 

- koordinoida, suunnitella, ohjata ja valvoa kaupun
gin työturva llisuusorganisaatlota ja sen toimintaa 

- seurata työturvallisuustoiminnan yleistä kehitystä 
ja suositella uusien työturvall1suutta edistävien 
menetelmien käyttöön ottoa 

- seurata kaupungin työtapatunnatllanteen kehitystä 

- määritellä ja hyväksyä työturvall1suutta koskevan 
koulutus- ja valistustoiminnan suuntavllvat 

- antaa kaupunginhallltukselle lausUntoja ja tehdä 
esitykSiä työturvallls uuskysymyksistä 

- käsitellä virastojen ja laitosten työturvallisuustoi
mikuntlen tai jos sellaista ei ole, työturvallisuus
tarkastajien tai yhdysmiesten sille tekemät esityk
set 



69 

- huolehtia työturvallisuusorganisaation vuosikerto
muksen ja mahdollisen to1mintasuunnitelman laa
timisesta sekä toimittamisesta kaupunginhallitukselle 

- suorittaa muut kaupunginhallituksen sille antamat 
työturvall1suustehtävät. 

8. Työturvall1suustoimikunta kokoontuu säännöllisesti 
4 kertaa vuodessa. Puheenjohtajan on kutsuttava 
toimikunta kokoon, jos vähintäin puolet toimikun
nan jäsenistä ilmoittamansa asian käsittelyä varten 
sitä pyytää. Säännöll1set kokoukset pidetään hel
mikuussa, huhtikuussa, syyskuussa ja marraskuussa. 
Kokouksista ilmoitetaan vähintäin 10 päivää aikai
semmin. Kokouksen kutsuu koolle toimikunnan pu
heenjohtaja. 

Huhtikuun kokouksessa käsitellään muiden asioiden 
lisäksi virastojen ja laitosten työturvallisuustoimi
kuntien vuosikertomukset ja hyväksytään kaupungin 
toimikunnan vuosikertomus. 

Työturvallisuustoimikunnan kokous on suljettu, mutta 
se voi niin päättäessään kuulla asiantuntijoita. 

Jos käslteltävästä asiasta äänestettäessä äänet mene
vät tasan, se kanta voittaa, jonka puolesta puheen
johtaja on äänestänyt. Työturvallisuustoimikunta 
käsittelee kokouksessaan vain esitysllstan sisältämät 
asiat. Kokouksen yksimiel1sellä päätöksellä voidaan 
kuitenkin käsitellä asioita myös listan ulkopuolelta. 
Jos kokouksessa ei listan ulkopuolella esitetystä 
asiasta tehdä tällaista päätöstä asia otetaan seuraavan 
kokouksen eSityslistalle • 

Esityslista on toimitettava toimikunnan jokaiselle vaki
naiselle ja varajäsenelle vähintään 3 päivää ennen toi
mikunnan kokousta. 

Työturvalllsuustoimikunnan kokouspöytäkirjat tai nllden 
otteet lähetetään nlllle virastollle tai laitoksille, joi
den toimialaan kuuluvia asioita kokouksessa on käsitel
ty sekä henkllö- ja sosiaalitointa johtavalle apulais
kaupunginjohtajalle ja tarvittaessa muillekin elimille 
tai henkllö1lle, kuten esimerkiksi viranhaltijoiden ja 
työntekijöiden yhdistyksille sekä luottamusmieh1lle. 

9. Tuntipaikkaiselle toimikunnan jäsenelle korvataan 
työturvallis uustoimikunnan toimintaan osa lllstumis esta 
aiheutuva ansion menetys samalla tavalla kuin työnteki
jäin luottamusmiehille. 
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Työajan ulkopuolella pidetystä kokouksesta on toimi
kunnan jäsenillä ja sihteerHlä oikeus saada kokous
palkkio viranhaltijain kokouspalkkiosäännön mukai
sesti • 

Helsingin kaupungin henkilöasiainkeskuksen työvoima osasto 

4 § 
Työturvallisuustoiminnan asiantuntijaelimenä toimH 
henkHöasiainkeskuksen työvoima osasto. Sen tehtävänä 
on työturvalUsuuteen lHttyvien asiantlDltijapalveluk
sien, opastavan ja neuvovan toiminnan ja koko kaupun
gin työturvallisuusorganisaation tehokkaan toiminnan 
ylläpito ja koordinointi. 

Näiden tehtävien hoitamiseksi työvoimaosastoon on pal
kattu kaupungin työturvallisuuspäälHkkö sekä tarpeelH
nen määrä muuta työturvallisuusalan henkHökuntaa. 

Virasto- ja laitoskohtainen työturvallisuusorganisaatio 

5 § 
1. KaupunginhalUtus päättää kaupungin työturvalUsuus

toimikunnan esityksestä, missä virastossa ja lai
toksessa on oltava erityinen työturvallisuusorgani
saatio. 

Virastot ja laitokset, joHle kaupunginhallitus ei 
ole määrännyt perustettavaksi työturvalUsuusorga
nisaatiota, voivat kaupungin työturvallisuusto1mi
kunnan mielipidettä kuultuaan myös perustaa oman 
työturva ll1s u us organisa at1 on • 

2. Virastojen ja laitosten työturvallisuusorganisaatiot 
on pyrittävä rakentamaan siten, että ne pystyvät 
hoitamaan työturvallisuustoimintaansa kuuluvat teh
tävät itsenäisesUkäyttäen henkHöasiainkeskuksen 
työvoimaosastoa vain asiantuntija-apuna. 

3. Jokaisen viraston ja laitoksen työturvallisuusorga
nisaat10lla on oltava nimetty yhdysmies, jonka 
kautta yhteydet henkHöasiainkeskuksen työvoimaosas
toon pääasiassa hoidetaan. Tällaisena yhdysmiehenä 
toim!! työturvallisuustarkastaja tai, jos sellaista 
ei ole, työturvallisuustoimikunnan tai -elimen sih
teeri. 



71 

4. Virastot ja laitokset voivat laatia turvallisuuselimil
leeni turvallisuustoimikunnilleen ja turvallisuustarkas
taj1lleen näitä toiminta ohjeita täydentävät laitoskohtai
set toimintaohjeet. Henkilöasialnkeskuksen työvoima
osasto voi avustaa nllden laadlnnassa. Toimintaohjeet 
hyväksyy ka upungin työturvallisuustoimikunta • 

5. Laitoskohtaisen työturvallisuusorganisaatlon olemassa
olo ei muuta työturvallisuuslainsäädännön tarkoittamia 
vastuusuhteita • 

Viraston tai laitoksen työturvallisuustoimikunta 

6 § 
1. Viraston tai laitoksen työturvallisuusorganisaation 

ylimpänä el1menä voi olla työturvalHsuustoimikunta. 
Työturvalllsuustoimikunta on väl1ttömästi viraston 
tai laitoksen johdon alaisena toimiva I neuvoa-antava 
elin I johon valltaan 4 tai 8 jäsentä siten I että 1/4 
edustaa työnantajaa I i!4 työnjohtoa ja 1/2 muuta 
henkilökUntaa. 

Tarvittaessa virastot ja laitokset voivat perustaa 
myös osastokohtaisia toimikuntia I joiden tehtävät 
määrittelee virasto tai laitos itse. 

2. Toimikunnan jäsenet valitaan kolme kalenterivuotta 
kestäväksi toimintakaudeksi. 

3. Työturvallisuustoimikunnan tehtävlln kuuluu: 

- koordinoida I suunnitella ja ohjata viraston tai 
laitoksen työturvallisuusorganisaatiota ja sen 
toimintaa 

- käsitellä ka upungin työturvallisuusorganisaatlon . 
keskushall1nnon toimeksiannot 

- käsitellä keskushall1nnolle tehtävät esitykset 

- valvoa tarpeellisten tilastojen ja toimlntakerto-
musten laatimista 

- käsitellä työturvall1suuselinten esitykset ja toi
mintakertomukset 

- suorittaa tarkastus käyntejä viraston tai laitoksen 
eri kohteissa tarpeen vaatiessa ja vähintäin ker
ran vuodessa 
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- tehdä selostus laitoksen johdolle tai asianomaiselle 
vastuuhenkllölle tarkastuskäyntien ja tilastojen pe
rusteella havaitulsta epäkohdista ja laatia ehdotus 
nllden korjaamiseksi 

- seurata työturvallisuustoimikunnan yleistä kehitystä 
ja suositella uusien työturvallisuutta edistävien 
menetelmien käyttöönottoa • 

4. TyöturvalUsuustoimikunta valitsee keskuudestaan pu
heenjohtajan ja tämän varamiehen. Viraston tai lai
toksen työturvallisuustarkastaja toimll kokouksen 
esittelijänä ja sihteerinä. TyöturvalUsuustarkastajalla 
ei ole kokouks essa äänivaltaa. 

TyöturvalUsuustoimikunta kokoontuu säännölllsesti 
neljä kertaa vuodessa. Tarpeen vaatiessa voidaan toi
mikunta kutsua koolle useamminkln. Puheenjohtajan 
on kutsuttava toimikunta kokoon, jos vähintäin puolet 
jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten 
pyytää. Säännölliset kokoukset pidetään tammikuussa, 
maaliskuussa, syyskuussa ja marraskuussa. Toimikunta 
kutsutaan koolle vähintään 5 päivää ennen kokousta. 
Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja. 

Maaliskuun kokouksessa käsitellään työturvalUsuus
tarkastajan tai yhdysmiehell laatima viraston tai lai
toksen työturvallisuustoimlnnan vuosikertomus. Ko
kous käsittelee myös tilastot edellisen vuoden tapa
turmista ja suosittelee nllden perusteella tarpeelli
seksi katsottulhln toimenpiteisiin ryhtymistä. 

Paitsi työturvallisuustoiminnan koordinoimiseen, suun
nitteluun ja ohjaamiseen liittyviä asioita, käsittelee 
toimikunta kokouksissaan työturvalllsuusellnten 
sllle esittämät sellaiset työturvalUsuutta koskevat 
parannusehdotukset, jotka eivät linjaorganisaatiolle 
(vastuuhenkllöllle) esitettynä ole johtaneet myöntei
seen tulokseen ja jotka tyäturvalllsuuselinten taholta 
on katsottu jatkokäsittelyn arvoisiksi. Käsiteltyään 
työturvalUsuuselimen esittämän asian ilmoittaa toimi
kunta asianomaiselle ellmelle käsittelyn päätöksen. 

Kokouksen esitysllsta on toimitettava toimikunnan 
jokaiselle jäsenelle vähintään 3 päivää ennen ko
kousta. 

Työturvalllsuustoimikunnan kokouspöytäkirjat tai 
nllden otteet on lähetettävä nllden osastojen pääl
liköille, joiden toimialaan kuuluvia asioita ko
kouksessa on käsitelty, työturvallisuusellmille ja 
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henkllöasiainkeskuksen työvoimaosastolle sekä tar
vittaessa myös viraston tai laitoksen pääll1kölle 
ja muille ao. henkllöllle sekä paikall1s111e henki
lökunnan yhdistyksllle tai alaosastollle. 

Henkllöasiainkeskuksen työvoimaosaston henkilökun
nalla on oikeus olla läsnä toimikunnan kokouksessa. 
Tarvittaessa heitä voidaan myös pyytää kokoukseen 
asiantuntijaksi. 

Tuntipaikkaiselle toimikunnan jäsenelle korvataan 
työturvallisuustoimikunnan toimintaan osallistumises
ta aiheutuva ansion menetys samalla tavalla kuin 
työntekijäin luottamusmiehille. 

Työajan ulkopuolella pidetystä kokouksesta on toimi
kunnan jäsenlllä ja sihteerlllä oikeus saada kokous
palkkio viranhaltijain kokouspalkkiosäännön mukai
sesti. 

Työturvallls uus elin 

7 § 
1. Työturvalllsuusellmen tarkoituksena on suorittaa 

työturvallisuustarkkallua ja tiedotus- ja valistus
työtä työkohteissa sekä tehdä itsenäisesti työtur
vallisuutta parantavia neuvoa antavia ehdotuksia 
paikalllselle vastuuhenkllölle sekä tarkkallla ehdo
tusten toteuttamista • 

Työturvallisuuselimen jäsenen tulee jo elimen pää
töksen perusteella mahdollisuuksien mukaan suorIttaa 
ne parannukset, joiden toteuttaminen kuuluu hänen 
toimivaltaansa • 

2. Työturvall1suuselimiä on pyrittävä perustamaan tar
peelliseksi katsottaviin , yhden kokonaisuuden muo
dostavlln työkohteisiin , kuten esim.: 

- sellaiseen työpajaan, korjaamoon tai muuhun kohtee
seen, joka käsitetään yhtenäiseksi tOimintapisteeksi 
viraston tai laitoksen pllrissä 

- sellaiseen yli 10 henkilöä käsittävään l11kkuvaan 
työryhmään, joka käsitetään pysyväksi, saman vas
tuuhenkilön alaiseksi työyhteisöksi 

- sellaiseen samaa työtä suorittavaan ryhmään, jonka 
jäsenet työskentelevät ykSin tai pieninä ryhminä 
viraston tai laitoksen toimialueen eri paikoissa. 
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3. Työturvallisuuselimen jäsenistä puolet edustaa työn
johtoa ja insinöörejä tai vastaavia sekä puolet muuta 
henkilökuntaa. Muuta henkilökuntaa edustavat jä
senet ovat kunnallisen alan työturvallisuussopimuk
sen tarkoittamia turvallisuusasiamiehiä. Elimeen 
kuuluu 2-6 jäsentä. Neljä- tai kuusijäseninen elin 
valitsee toimikaudekseen keskuudestaan puheenjohta
jan ja sihteerin. 

4. Työturvallisuuselimen insinööri- tai vastaavat jäse
net nimeää viraston tai laitoksen johto. Työnjohtoa 
edustavat jäsenet valitsevat elimen toiminta-alueen 
työnjohtajat keskuudestaan. Ao. työturvallisuuselimen 
toiminta -ai ueen muu henkilökunta valitsee keskuudes
taan elimen muuta henkilökuntaa edustavat jäsenet 
noudattaen soveltuvin osin lakisääteisten luottamus
.miesten valinnasta annettuja ohjeita. Vaalin yksi
tyiskohtaisesta toimittamistavasta sopivat kaupungin 
työturvalllsuuspäällikkö ja paikalliset henkllökuntaa 
edustavat yhdistykset. Työturvallisuuselimen jäsenien 
toimiaika on kolme vuotta. Toimika usi alkaa kalenteri
vuoden alussa. 

5. Mikäli työturvallisuuselimeen valitulla ei ole rllttä
väksi katsottavaa perehtyneisyyttä työturvalHsuus
toimintaan, elimeen valituUe on pyrittävä järjestä
mään tarpeellinen koulutus. 

6. Työturvallisuuselimllle on pyrittävä järjestämään 
virasto- tai laitoskohtaisia vallstus- ja koulutus
tllaisuuksia vähintäin kerran vuodessa. 

7. Työturvalllsuuselin suorittaa alueellaan säännölli
sesti toistuvia ja tilanteen vaatimia työturvalU
suustarkastuksia. Säännöllisesti toistuvien tarkas
tusten tiheydestä antaa ohjeen virasto tai laitos 
ottaen huomioon elimen toimialueella vallitsevat 
työturvallisuusolosuhteet. Tilanteen mukaisia tar
kastuksia suoritetaan esim. vakavamman tapaturman, 
uhkatilanteen tai' työoloissa tapahtuneiden suurehko
jen muutosten jälkeen. Elin voi suorittaa myös tar
kastuksen, milloin joku alueella työskentelevä on 
tehnyt sille ilmoituksen havaltsemastaan vaarateki
jästä. 

8. Virasto tai laitos voi myös antaa työturvallisuusell
men suoritettavaksi uusien rakennustöiden järjestys
ohjeiden (as. kok 274/69) 9 luvussa mainittuja työmaa
tarkastuksia. 
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9. Säännöllisesti toistuvien tarkastusten suorittamisesta 
on vastuussa elimen insinööri- tai vastaava jäsen taik
ka mikäli sellaista ei ole, työnjohtoa edustava jäsen 
tai elimen puheenjohtaja. Tilanteen vaatimien tarkas
tusten ajankohdasta sopivat elimen jäsenet yhteisesti. 
Jokaisesta tarkastuksesta on laadittava elimen jäsenten 
tai puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoittama muistio 
tai pöytäkirja .' 

10~ Tarkastuksessa havaituista työturvallisuutta vaaranta
vista seikoista on elimen tehtävä huomautus ao. vastuu
henkilöille • 

Milloin ,epäkohtaa ei korjata vastuuhenkilöiden toimesta, 
voi työturvallisuuselin esittää asian jatkotoimenpiteitä 
varten viraston tai laitoksen työturvallisuustarkastajalle 
tai -toimikunnalle ja tarvittaessa luottamusmiehelle. 

11. Työturvallisuustarkastusten lisäksi työturvallisuuseli
mien ja niiden jäsenien tehtäviin kuuluu: 

- osallistua työturvallisuutta koskevlln tarkastuksiin, 
jotka ammattientarkastaja , työturvallisuustarkastaja , 
työturvallisuustoimikunta tai henkilöasiainkeskuksen 
työvoimaosaston edustaja suorittaa 

- osallistua tutkimukseen, jonka toimeenpanemiseen 
sattuneen tapaturman laatu tai sen mahdollinen vai
kutus turvallisuustYÖI) suunnitteluun ja toteuttami
seen antavat aihetta 

- tarkkailla turvallisuusmääräysten noudattamista ja 
huomauttaa niiden rikkomisesta 

- välittää työntekijöille tietoja turvalllsuusmääräyk
sistä ja torjuntakeinoista 

- opastaa toimialueensa henkilökuntaa ja erityisesti 
uusia työntekijöitä työturvallisuuskysymyksissä. 

12. Milloin elimen keskuudessa ei päästä yksimielisyyteen 
työturvallisuutta koskevista ehdotuksista, voi elimen 
jäsen kääntyä viraston taI laitoksen työturvallisuus
tarkastajan, yhdysmiehen tai työturvallisuustoimikun
nan puoleen tai tarvittaessa luottamusmiehen puoleen. 

13. Työturvallisuuselimen on laadittava vuosikertomus, 
joka jätetään viraston tai laitoksen työturvallisuus
tarkastajalle tai yhdysmiehelle kertomusvuoden pää
tyttyä. 
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Turvallisuuselimen jäsenen asema 

8 § 
Työnjohdon tulee antaa työturvall1suusel1men jäsenelle 
vapautusta työstä silloin, klDl se on välttämätöntä hä
nelle kuuluvan tehtävän asianmukaista hoitamista var
ten. 

Työturvalllsuuselimen jäsenen tulee suorittaa tehtä
vänsä siten, että siltä aiheutuu mahdollisimman vähän 
haittaa här)en varsinaiselle työnteolleen tai virantoi
mitukselleen • 

TlDltipalkkaiselle työturvallisuuselimen jäsenelle kor
vataan työturvallisuustehtävien aiheuttama ansion me
netys samalla tavoin kuin työntekijäin luottamusmiehil
le. 

Työturvall1suuselimen jäsentä ei voida työturvallisuus
tehtävien hoidossa ma hdoll1sesti syntyvien erimieli
syyksien johdosta irtisanoa tai siirtää toiseen työhön. 

Jos työturvallisuuskysymyksissä syntyy erimielisyyksiä, 
voidaan nl1ssä kääntyä työturvall1suustarkastajan, yh
dysmiehen, työturvallisuustoimiklDlnan tai luottamus
miehen puoleen. 

VA ALIJÄRJESTYS 

Helsingin kaupungin työturvall1suusorganisaation kaik
kiin luottamustehtäviin on pyrittävä valitsemaan hen
kilöitä, joilla on mahdolUsimman hyvät edellytykset 
omalla panoksellaan vaikuttaa työturvallisuustoimin
nan vireyteen ja kehitykseen oman luottamustehtävänsä 
vaikutusalueella. Kysymykseen tulevat lähinnä henkilöt, 
joiden jokapäiväiseen työhön työturvall1suustoiminta 
luontevasti li1ttyy ja jotka ovat työturvallisuustoi
mintaan perehtyneltä tai ovat osoittaneet erikoista 
Id1nnostusta työturvallis uusasioih1n. 

Työturvall1suuselimen vaali 

Työturvallisuuselimen työnjohtoa edustavan jäsenen 
(jäsenten) valinnan suorittavat elimen vaikutusalueel
la toimivat työnjohtoon kuuluvat henkilöt keskuudes
taan. Työnjohtaja-asemassa olevilla tarkoitetaan sel
laisia viranhaltijoita ja toimihenkilöitä, joiden pää
asiallisena tehtävänä on välittömästi johtaa ja valvoa 



alaistensa viranhaltijain, toimihenkilöiden ja työn
tekijäin työtä ja jotka eivät ota tai vain tilapäisesti 
ottavat osaa alaistensa työhön (ns. ensiasteen 
työnjohtajat). M1ll0in valinta on suoritettava useam
man ehdokkaan väl1llä, tulee valinnassa käyttää lippu
äänestystä. Valituksi tulee eniten ääniä saanut ehdo
kas. Mikäli elimeen on valittava useampia henkilöitä 
määräytyy heidän järjestyksensä 1. äänestyksessä saa
tujen äänien perusteella. Jos elimen vaikutusalueella 
toimll vain yksi työnjohtoon kuuluva henkilö, on hän 
automaattisesti työturvallisuuselimen jäsen. Valinnan 
vahvistaa viraston tai laitoksen johto. 

Mikäli elimeen kuuluu myös insinöörejä taI vastaavIa 
edustava jäsen tai jäseniä, heidät nImeää viraston tai 
laitoksen johto; 
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Työturva llisuusel1men muuta henkilökuntaa edustavan 
jäsenen (jäsenten) val1nta suoritetaan soveltuvin osin 
työpaikan lakisääteisen luottamusmiehen val1nnasta an
nettujen ohjeiden mukaisesti. Valinta suoritetaan sa
laisella lippuäänestyksellä, johon saavat osallistua 
ennen vaal1a 18 vuotta täyttäneet ja Helsingin kaupun
gin palveluksessa vähintään 3 kuukautta olleet kysei
sen työturvall1suuselimen toimialueen muuhun kuin työn
johtoon tai tätä ylempään johtoon kuuluvat henkilökUn
nan jäsenet. Vaalin yksityiskohtaisesta toimittamista
vasta sopivat kaupungin turvalllsuuspäälllkkö ja henkilö
kuntaa edustavat paikalliset yhdistykset. 

Sekä työnjohtoa että muuta henkilökuntaa edustavien 
jäsenten valinta suoritetaan 3-vuotlsen toimikauden 
vllmeisen lokakuun 1. päivään mennessä. Kokoukset 
kutsutaan koolle viraston taI laitoksen työturvallisuus
pää1l1kön tai vastaavan yhdysmiehen toimesta. Valinnan 
tulos on ilmoitettava ao. osastojen pääll1köllle sekä 
viraston tai laitoksen toimitusjohtajalle ja työturvalli
suustoimikunnalle. 

Viraston tai laitoksen työturvalllsuustoimikunnan vaali 

Työnantajaa edustavat työturvallisuustoimikunnan jäse
net ja näiden varamiehet nimeää viraston tai laitoksen 
pää1l1kkö. Työnjohtoa edustavien työturvalllsuustoimi
kunnan jäsenten 1a näiden varamiesten valinnan suorit
tavat viraston tai laitoksen työturVall1suusel1miin 
valitut työnjohtoon kuuluvat jäsenet yhteisessä kokouk
sessaan. Milloin valinta on suoritettava useamman 
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ehdokkaan keskuudesta, tulee valinnassa käyttää lippu
äänestystä. Valituksi tulevat eniten ääniä saaneet eh
dokkaat. Virasto tai laitos voi kultenkin omassa vaa
liJärjestyksessään käyttää kl1ntlöperlaatetta. 

Työturvallisuustoimikunnan muuta henkilökuntaa edusta
vien jäsenten ja näiden varamiesten valinnan suoritta-
vat viraston tai laitoksen työturvallisuuselimiin vali-
tut muuta henkilökuntaa edustavat jäsenet yhteisessä 
kokouksessaan. Milloin valinta on suoritettava useam
man ehdokkaan keskuudesta, tulee käyttää lippuäänestys
tä. VaUtuiksi tulevat eniten ääniä saaneet ehdokkaat. 
Virasto tai laitos voi kuitenkin omassa vaalijärjestyk
sessään käyttää kiintiöperiaatetta • 

Valintakokoukset kutsuu koolle viraston tai laitoksen 
työturvallisuustarkastaja tai vastaava yhdysmies 3-vuo
tisen toimikauden vllmeisen lokakuun 21. päivään men
nessä. Valinnan tulokset on ilmoitettava viraston tai 
laitoksen päälllkölle ja kaupungin työturvallisuustoi
mikunnalle. Toimikunnan uusi kokoonpano on myös tle
dotteella ilmoitettava viraston tai laitoksen työnteki
jöllle ja toimihenkilöllle. 

Kaupungin työturvallisuustoimikunnan vaali 

Kaupungin virastojen ja laitosten ylintä johtoa edusta
van jäsenen valitsee kaupungin työturvallisuustoimikun
taan ka upunginhallitus. 

Kaupungin työturvallisuustoimikunnan muut työnantajaa 
edustavat jäsenet nimeävät toimikunnan kokoonpanosta 
annetuissa ohjeissa tarkoitetut virastot ja laitokset. 
Työnjohtoon ja muuhun henkilökuntaan kuuluvien jäsen
ten ja näiden varamiesten valinnan suorittavat toimi
k\D'lnan kokoonpanosta annetuissa ohjeissa tarkoitettujen 
virastojen ja laitosten työturvallisuuselimiin valitut 
työnjohtoa edustavat jäsenet keskuudessaan ja muuta 
henkilökuntaa edustavat jäsenet keskuudessaan toimi
kauden vllmeisen lokakuun 31. päivään mennessä. Vali
tuksi tulevat eniten ääniä saaneet ehdokkaat. 

Virasto tai laitos voi kuitenkin omassa vaalijärjestyk
sessään määrätä käytettäväksi kllntiöperiaatetta. 
Valinnasta tiedotetaan viraston tai laitoksen päälll
kölle. Valinnasta on ilmoitettava henkllöasiainkeskuk
sen työvoimaosastolle, jonka tulee tiedottaa kaupungin 
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työtUIVallisuustoimikunnan uudesta kokoonpanosta henki
lö- ja soslaalltointa johtavalle apulaiskaupunginjohtajalle 
ja kaupungin kaIkille virastollle ja laitoksllle. 
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25. ASETUS PERUSKOULUN VIRANHALTIJAIN PALKKAUKSESTA, 
ELÄKKEESTÄJA PERHE-ELÄKKEESTÄ. 

Annettu helmikuun 18 p:nä 1972. 
(Suomen AsK 165/72) 

Opetusministerin es ittelystä säädetään perus koulun viran haltija in 
palkkauksesta, eläkkeestä ja perhe-eläkkeestä 14 päivänä tammikuuta 
1972 annetun lain (9/72) nOjalla: 

Yleisiä säännöksiä. 

1 §. Kunnan peruskoulun viranhaltijalle peruskoulun viranhaltijain palk
kauksesta, eläkkeestä ja perhe-eläkkeestä 14 päivänä tammikuuta 1972 
annetun lain (9/72). jota tässä asetuksessa sanotaan palkkauslaiksi, 
mukaan suoritettavan palkkauksen maksaa kunta, joka saa siihen valtiol
ta avustusta niin kuin koulujärjestelmän perusteista 26 päivänä heinäkuu
ta 1968 annetussa laissa (467/68) säädetään. 

Valtion varoista tulevan eläkkeen ja perhe-eläkkeen maksaa valtio
konttori sen mukaan kuin siitä on erikseen säädetty. 

Varsinainen palkkaus. 

2 §. Viranhaltijalla on oikeus ikäHsää varten lukea hyväkseen myös koko 
se aika, minkä hän, täytettyään kahdeksantoista vuotta. on ollut päätoi
meksi katsottavassa valtion palveluksessa taikka päätoimeksi katsotta
vassa palveluksessa yksityisessä yliopistossa, yksityisessä korkeakou
lussa, yksityisessä kansakoulussa. peruskoulua korvaavassa ykSityises
sä oppikoulussa tai valtion avustusta nauttivassa muussa oppi- tai kasva
tuslaitoksessa. Valtion palvelukseksi katsotaan myös palvelus eduskunnan 
viran tai toimen haltijana sekä Suomen Pankin. Ahvenanmaan maakunnan, 
kansaneläkelaitoksen ja Postipankin toimen haltijana sekä palvelus valtion 
teollisuuslaitoksessa. Samoin edellytyksin kuin valtion palveluksen saa 
viranhaltija lukea ikälisää varten hyväkseen palveluksen sellaisessa jär
jestössä, joka valtion viran tai toimen haltijain neuvotteluoikeudesta 22 
päivänä tammikuuta 1943 annetun lain (82/43) tai kunnan Viranhaltijain 
neuvotteluoikeudesta 26 päivänä toukokuuta 1944 annetun lain (389/44) 
nojalla on hyväksytty neuvottelukelpoiseksi järjestöksi. Nlln ikään viran
haltija saa lukea ikälisää varten hyväkseen koko sen ajan, minkä hän on 
ollut sotatilan aikana lotta- tai sotapalveluksessa • Lottapalvelukseksi 
luetaan se aika, jollOin asianomainen on saanut lottakuukausipalkkaa tai 
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päivärahaa valtion varoista. 
Siltä ·ajasta, minkä viranhaltija on kahdeksantoista vuotta täytetty

ään ollut kunnan, kuntien keskusjärjestön, kuntien yhtymän tai uskonnol
lisen yhdyskunnan taikka sellaisen yksityisen yhteisön tai laitoksen, joka 
lain tai asetuksen nojalla saa pääosan palkkausmenOistaan valtionapuna, 
päätoimeksi katsottavassa palveluksessa, saa hän lukea ikällsään oikeut
tavaksi palvelusajaksi kaikesta yhteensä enintään kymmenen vuotta, mi-=. 
käll 1 momentista tai palkkauslain 4 §:n 2 momentista ei muuta johdu. 

Opetusministeriö voi erityisistä syistä oikeuttaa viranhaltijan luke
maan ikällsää varten hyväkseen muunkin palvelusajan , kuitenkin enintään 
kahdeksan vuotta. 

Sitä aikaa, jolta viranhaltija saa muulta työnantajalta tai muun pal
veluksen perusteella kunnalta eläkettä, ei lueta ikäll.sään oikeuttavaksi 
palvelusajaks i. 

Eri palvelusaikoja ikällsää varten yhteenlaskettaessa otetaan huo
mioon vain täydet kuukaudet, jolloin 30 päivää kestänyt yhtäjaksoinen 
palvelus katsotaan yhdeksi kuukaudeksi. Eri viroissa tai toimissa palvel
tu yhtäjaksoinen aika otetaan ikäl1sää laskettaessa huomioon yhtenäisenä 
aikana, mutta jos palvelusaika ei ole ollut yhtäjaksoinen, otetaan kusta
kin palvelusjaksosta huomioon vain täydet kuukaudet. 

Palvelusvuoden jakautuessa kahteEin tai useampaan lukukauteen on 
yhden lukukauden koko työajan kes1i:inyt palvelus niln mones osa koko 
vuoden palveluksesta kuin koulussa tai muussa oppi- tai kasvatuslaitok
sessa on yhden lukuvuoden aikana lukukausia . Kotitalousoppilaitoksen 
vllden kuukauden kesäkurssllla opettajana palvellun ajan lasketaan vas
taavan puolta vuotta. Saman kalenterivuoden palvelusajoista ei kuitenkaan 
ikälisää varten lueta hyväksi enempää kuin kaksitoista kuukautta. 

Opettajanvirassa palveltu aika luetaan päätoimiseksi palvelukseksl. 
Tuntiopettajan tai työnohjaajan tehtävä katsotaan päätoimiseksi samoin 
perustein, kuin valtion oppilaitosten tuntiopettajien osalta on säädetty. 

3 §. Ikällsää laskettaessa vähennetään se aika, jona viranhaltija ei ole 
virantoimituksen keskeytyksen vuoksi virkaansa hoitanut. 

VähennyksEiksi ei kuitenkaan lueta sitä aikaa, jonka viranhaltija 
on ollut: 

1) vuosllomalla; 
2) sairauden vuoksi virkavapaana, jos hänelle on sanotulta virka

vapausajalta palkkauslain 8 §:n nOjalla maksettu vähintään kaksi kolmas
osaa peruspalkasta; 

3) raskauden ja synnytyksen vuoksi palkkauslain 9 §:n nojalla virka
vapaana; 

4) suorittamassa asevelvollis uuttaan vakinaisessa väessä; 
5) palkkauslain 11 §:ssä mainituissa taPauksissa julkisen tehtävän 

vuoksi estyneenä virkaansa hoitamasta; 
6) palkkaus lain 12 §:n 2 momentin nOjalla virkavapaana osanottoa 

varten oppikursseihin, jotka kouluhallltus on järjestänyt, tai muita opin
toJa varten, jotka edistävät virkaan kuuluvien tehtävien hoitamista; 
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7) Yhdistyneiden Kansakuntien tai sen erityisjärjestöjen palveluk
sessa taikka toteuttamassa sellaista kansainvälistä kehltysapuohjelmaa, 
jossa Suomen valtio on osallisena; 

8) muusta syystä virkavapaana enintään yhden kuukauden saman 
kalenteri vuoden aikana; tai 

9) ilman syytä pidätettynä tai estettynä virantoimituksesta. 
Laskettaessa ikäl1sään oikeuttavaa aikaa muun kuin peruskoulun 

virassa suoritetun palveluksen perusteella, noudatetaan soveltuvin osin, 
mitä edellä 1 ja 2 momentissa on säädetty. 

4 §. Ikälisän saamista varten on viranhaltijan toimitettava koululauta
kunnalle kirjallinen ilmoitus, jossa on mainittava, mistä ajankohdasta 
ikälisää halutaan, ja johon on liitettävä kouluhallituksen vahvistaman 
kaavan mukaan laadittu ansioluettelo sekä luotettava selvitys palvelus
ajasta. Jos Viranhaltijalle on aikaisemmin myönnetty ikälisä samanlaises
ta virasta, ilmoitukseen on ansioluettelon lisäksi liltettävä aikaisempi 
ikälisäpäätös tai sen oikeaksi todistettu jäljennös sekä edellä mainittu 
selvitys vllmeksi myönnetyn ikälisän alkamispäivää seuranneelta palve
lusajalta . Ikälisän myöntäjän vaatiessa on hakijan esitettävä muutakin 
selvitystä palvelusajastaan. 

Koululautakunnan on tarpeelliset lisäselvitykset hankittuaan vlipy
mättä toimitettava ikälisäilmoitus lausuntoineen kunnalllshallituksen rat
kaistavaksi. 

5 §. Myöntämistään ikälisistä on kunnalllshallltuksen lähetettävä selvi
tys asianomaiselle lääninhallitukselle. 

Lääninhallituksen on tammikuun kuluessa lähetettävä kouluhallituk
seen luettelo edellisen kalenterivuoden aikana myönnetyistä ikälisistä. 

6 §. Peruskoulun viranhaltijan, joka haluaa saada palkkauksensa palk
kauslain 3 §:n 2 momentissa säädetyn palkkausluokan mukaan, on ilmoi
tettava siltä kirjallisesti koululautakunnalle ja liltettävä ilmoitukseensa 
kouluhallituksen vahvistaman kaavan mukaan laadittu ansioluettelo sekä 
luotettava selvitys siltä palveluksesta, joka otetaan huomioon määrävuo
sikorotusta määrättäessä. 

Koululautakunnan on tarpeelliset llsäselvitykset hankittuaan viipy
mättä toimitettava ilmoitus lausuntoineen kunnallishallltuksen ratkaista
vaksi. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettua palkkausluokan korotusta määrät
täessä on soveltuvin osin vOimassa, mitä edellä 2 §:n 4, 5 ja 6 momen
tissa sekä 3 §:ssä on säädetty. 

Erinäiset palkanlisät, ja palkkiot. 

7 §. Peruskoulun opettajanviran haltijan ylituntlpalkkio on yhtä vuosi
vilkkoylltuntla kohden yhtä suuri kuin asianomaisen opettajan vuotuisen 
peruspalkan ja halvimmassa kalleusryhmässä maksettavan kalliinpaikan
lisärt muodostama palkkaus jaettuna asianomaisen opettajan opetus-
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velvollisuudeksi vahvistetulla vähentämättömällä vllkkotuntlmäärällä. 
Ylituntipalkkiota määrättäessä ei kuitenkaan oteta huomioon palkkaus lain 
3 §:n 2 momentissa tarkoitettua määrävuosikorotusta. 

Ylituntipalkkion määrä tasoitetaan lähimpään sellaiseen lukulUl, 
jonka kahdestoistaosa on vlldellä jaollinen. Jos tällöin kaksi lukua on 
yhtä lähellä, suoritetaan tasoitus suurempaan. 

8 §. Milloin opettaja määrätään oman virkansa ohella tilapäisesti hoita
maan toisen opettajan tehtäviä, suoritetaan tästä opetuksesta hänelle 
säädetty ylltuntipalkkio, mikäli tehtävien hoitaminen ei tapahdu jonkin 
muun palkatun tehtävän suorittamisen yhteydessä. 

9 §. Jos ylltunteina hoidettava opetus ei kestä lukuvuoden koko työaikaa, 
suoritetaan tästä palkkio pidettyjen tuntien mukaan, jolloin kolmekymmen
täkahdeksan pidettyä tuntia oikeuttaa yhteen vuosivllkkoylltlUltipalkkioon 
ja pienempi tuntien määrä vastaavaan kolmaskymmeneskahdeksasosaan 
sUtä. 

10 §. Yksiopettajaisessa koulussa, jossa työaika on pitempi kuin sata
yhdeksänkymmentä työpäivää lukuvuodessa , suoritetaan opettajanviran 
haltijalle mainitun määrän yllttäviin työ päiviin sisältyvistä oppitunneista, 
jotka määrätään kouluhallituksen ohjeiden mukaan opetus suunnitelman 
vuositarkisteessa, asianomaisen opettajan ylltuntipalkkiota vastaava lisä
palkkio. 

Toisen kotimaisen tai vieraan kielen tuntiopettajan kelpoisuuden 
omaavalle tai toisessa kotimaisessa tai vieraassa kielessä, äidinkielessä 
taikka matematllkassa säädetyt erikoistumisopinnot suorittaneelle luokan
opettajana tai erikoistuneena luokanopettajana toimivalle opettajanviran 
haltijalle, joka antaa mainitun kielen tai erikoistumisaineensa opetusta, 
suoritetaan vuotuisena llsäpalkkiona määrä, joka vastaa puolta hänen 
oman palkkausluokkansa ja seuraavan ylemmän valtion peruspalkkaisen 
viran tai toimen haltijan palkkausluokan mukaisen varsinaisen palkkauk
sen vuotuisesta erotuksesta. Lisäpalkkion määrä tasoitetaan lähimpään 
sellaiseen lukuun, jonka kahdestoista osa on vlldellä jaollinen. Jos täl
löin kaksi lukua on yhtä lähellä, suoritetaan tasoitus suurempaan. 

11 §. Ylituntipalkkio ja Johtajanpalkkio sekä 10 §:ssä tarkoitetut lisäpalk
kiot suoritetaan kuuka usittain jälkikäteen. 

Nllden ylltuntien osalta, jotka opettajalta ovat jääneet pitämättä, 
vähennetään hänen palkkauksestaan 9 §:ssä säädettyä perustetta noudat
taen laskettu määrä. 

Nllssä tapauksissa, joissa opettajan opetus velvollisuus on palkka
uslain 28 §:n 2 momentin nOjalla määrätty vuositunteina, pidätetään opet
tajan palkkauksesta hoitamatta Jääneiden ylltuntien osuus, joka saadaan 
siten, että vuotuinen ylltuntipalkkio jaetaan sadallayhdeksälläkymmenellä 
ja kerrotaan virkavapausaikaan sisältyvien koullUl työpäivien luvulla. 
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Palkkaus virantoimituksen keskeytyksen ajalta. 

12 §. Palkkauslain 9 §:ssä tarkoitettua virkavapautta on haettava kirjal
lisesti vHmeistään 70 päivää ennen laskettua synnytysaikaa. Hakemuk
seen on IHtettävä s'airausvakuutuslain 28 §:n mukaan työnantajalle suori
tettavan äit1ysrahan hakemista varten kunnallisen äitiysneuvolan tai lää
kärin antama todistus raskauden kestoajasta . 

Viranhaltijan, jolle on myönnetty virkavapautta raskauden ja synny
tyksen vuoksi, tulee toimittaa virkavapauden myöntäneelle viranomaiselle 
myös todistus sairausvakuutus lain 30 §:ssä edellytetystä jälkitarkastuk
sesta viipymättä tarkastuksessa käytyään. 

13 §. Haettaessa virkavapautta sairauden perusteella on sairaus todistet
tava sairausvakuutuslain mukaisen päivärahan hakemista varten vahviste
tun kaavan mukaisella lääkärintodistuksella tai terveyssisaren antamalla 
todistuksella taikka kunnallishallituksen osoittaman sairaanhoitajan anta
malla todistuksella. Mikäli sairaus on kuitenkin kestänyt yli viisi vuoro
kautta, on se todistettava edellä mainitun mukaisella lääkärintodistuksel
la. Opetusministeriöllä on oikeus määrätyn ajanjakson tai alueen taikka 
muulla tavoin rajoitettujen tapausten osalta erityisestä syystä määrätä 
edellä sanotusta poikkeavasti. 

Mikäli viranomaisella ei ole käytettävissään sairausvakuutuslain 
28 §:n mukaan työnantajalle suoritettavan päivä- tai äitiysrahan hake
mista varten tarvittavia tietoja ja selvityksiä, viranhaltijan on toimitet
tava nämä viranomaiselle. 

14 §. Palkkauksen määräämistä varten virantoimituksen keskeytyksen ajal
ta on kunnalUshalUtuksen toimesta pidettävään luetteloon merkittävä ne 
päivät" jollOin viranhaltija ei ole ollut virantoimituksessa , samoin kuin 
syy poissaoloon. 

Virkavapauden myöntäjän on kunnallishallituksalle ilmoitettava viran
haltijalle myöntämänsä virkavapaus ja sen syy. 

Luontoisedut. 
15 §. Oppilasasuntolan hoitajalle on annettava asunto asuntolan yhtey
dessä. Asunnon tulee täyttää asu1nhuoneistolle asetettavat kohtuulliset 
vaatimukset. 

16 §. Virkavapaa tai virasta pidätetty oppllasasuntolan hoitaja saa kun
nallishallituksen suostumuksella luopua luontoiseduistaan siksi ajaksi, 
jona hän ei hoida virkaansa. 

Oppilasasuntolan hOitaja on velvollinen virantoimituksen keskeytyk
sen ajaksi luovuttamaan sijaisen käytettäväksi välttämättömästi tarvitta
van osan asunnosta, mikäli sijaiselle ei voida antaa viran hoidon kannalta 
tarkoitustaan vastaavaa asuntoa muualta. ' 

17 §, Oppllasasuntolan hOitajan, jolla on luontoisedut, on luovuttava 
niistä samalla kun hän eroaa virasta. Jos asuntolanhoitaja kuolee, on 
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luontoIsetuasunto luovutettava ennen sen kalenterikuukauden ensImmäIstä 
päIvää, joka kuukauden kuluttua kuol1npäIvästä ensIksI seuraa. Kuolleen 
asuntolanhoitajan oikeudenomistajat ovat kuitenkIn velvollIset ennen maI
nittua ajankohtaa luovuttamaan viranholtajan käytettäväksi välttämättö
mästI tarvittavan osan asunnosta. 

18 §. Luontoisetuasuntoaan oppllasasuntolan hoItaja ei ole oIkeutettu il
man kunnallishallItuksen lupaa vuokraamaan mullle eikä käyttämään muu
hun kuin se on tarkoitettu. Hän on velvollinen hoitamaan asuntoaan huol
lellIsesti. 

19 §. Luontoisetujen antamisesta oppllasasuntolan hoitajalle ja nIlstä 
suoritettavan vastikkeen ja korvauksen suuruudesta kussakin tapauksessa 
päättää kunnalllshallltus säädettyjen perusteiden mukaan. 

Luontoisetujen vastlke ja korvaus on pidätettävä palkkauksesta kuu
ka us itta In . 

Luontoisetuasunnosta on suoritettava vastlke sen kuukauden loppuun, 
jonka kuluessa oppllasasuntolan hoitaja sIltä luopuu. 

Lakkautuspalkka. 

20 §. Kun kunnallIsvaltuusto on asettanut peruskoulun viranhaltijan lak
kautuspalkalle, kunnallishallituksen on määrättävä lakkautuspalkan suu
ruus ensimmäisenä vuotena viran lakkauttamisesta lukien sekä sen jälkeen. 

Lakkautuspalkka suoritetaan kuukausittain etukäteen. 

21 §. Jos lakkaut·uspalkalla ollut viran haltija sIlrretään toIsella paikka
kunnalla olevaan virkaan tai toimeen, annetaan muuttokustannusten kor
vausta vIranhaltijan ja hänen kotona asuvien perheenjäsentensä ja koti
apulaisen matkakustannuksista sekä nIlstä tarpeellisista kustannuksista. 
jotka ovat aiheutuneet koti-irtaimiston ja mainIttujen henkilöiden henkilö
kohtaiseen käyttöön kuuluvan omaIsuuden kuljettamisesta. Matkakustan
nukset korvataan samojen perusteiden mukaan kuin viranhaltijalle suorite
taan matkakustannusten korvausta virkamatkasta. 

Muuttokustannusten korvaamista varten viranhaltijan tulee tehdä 
lasku näistä kustannuksista ja·toimittaa se tositteineen kunnallIshalli
tukselle, jos viranhaltija on sIlrretty saman kunnan toIsen koulun virkaan, 
mutta muussa tapauksessa lääninhallitukselle, joka lähettää laskun lau-
s untoineen koul uhalll tukselle. 

22 §. Lakkautuspalkalla oleva, joka on ryhtynyt palkkauslain 19 §:ssä 
tarkoitettuun palvelukseen. on velvollinen vIlpymättä kirjallisesti il
moittamaan siltä kouluqallltukselle. jonka tulee lähettää ilmoitus lak
kautuspalkkaa maksavalle kunnallishallitukselle. Viranomaisen tai maini
tussa 19 §:ssä tarkoitetun työnantajan, joka on ottanut palvelukseen lak
kautuspalkalla olevan, on samoin tehtävä ilmoitus kouluhallitukselle. 
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23 §. Kouluhallituksen on pidettävä lakkautuspalkalle asetetulsta luette
loa, josta heidän ikänsä, tutkintonsa ja aikaisempi virkatoimintansa sel
viävät. 

Eläke ja perhe-eläke. 

24 §. Eläkkeen ja perhe-eläkkeen myöntää valtlokonttorl. Hakemus on 
tehtävä valtiokonttorin vahvistaman kaavan mukaisella lomakkeella ja 
sl1hen on liitettävä valtiokonttorin määräämä selvitys. 

25 §. Apukoulun tai tarkkalluluokan opettajanviran haltijan, jolla on 30 
vuotta eläkeaikaa ja joka on toiminut apukoulun tai tarkkalluluokan opet
tajana vähintään 15 vuotta, eläkeikä on 55 vuotta. 

Koeaikaa palvelevat, väliaikaiset, viransijaiset, 
tuntiopettajat ja työnohjaajat. 

26 §. Väliaikaiselle viranhoitajalle ja viransijaiselle maksetaan palkkaus 
kuukausittain jälkikäteen. Viranhaltijalle, joka saatuaan virastaan virka
vapautta on määrätty hoitamaan toista virkaa viran väliaikaisena hoitajana 
tai viransijaisena , maksetaan palkkaus etukäteen. 

27 §. Jos väliaikaisen viranhoitajan tai viran&ijaisen palkkaus on lasket
tava kuukauden osalta, lasketaan kalenterikuukaudesta rilppumatta jokais
ta päivää kohden 1/365 virasta tulevasta vuosipalkkauksesta. 

Mitä 1 momentissa on säädetty, on vastaavasti sovellettava edellä 
10 §:n 2 momentissa tarkoitettuun llsäpalkkioon. 

28 §. Oppilasasuntolan hoitajan viransijainen on velvollinen ottamaan 
vastaan sellaisen asunnon, joka hänelle kysymyksessä olevan viran 
vakinaisena haltijana kuuluisi. Jollei tällaista asuntoa ole tarjottavana, 
sijainen on velvollinen tyytymään sellaiseen asuntoon tai asunnon osaan, 
joka täyttää hänen välttämättömän asunnon tarpeensa. Saamistaan luon
toisedulsta on sijaisen suoritettava määrätty vastlke ja korvaus. Milloin 
sijaiselle annetaan asunnon osa, on vastikkeena suoritettava va.staava 
osa koko asunnosta perittävästä vastikkeesta. 

29 §. Tuntiopettajan ja työnohjaajan tuntipalkkio on yhtä suuri, kuin vas
taavaa opetusta hoitavalle peruskoul un viranhaltijalle suoritetaan ylitun
nilta. Jos tuntiopettajalla opettamassaan aineessa on peruskoulun lehtorin 
kelpOisuus, määräytyy hänen tuntipalkkionsa vastaavan kelpOisuuden omaa
van lehtorlnviran haltijan ylltuntipalkkion mukaan. 

Päätoimisen tuntlopettajan ja työnohjaajan oikeudesta syrjäseutuli
sään ja palkkioon palveluksen keskeytyksen ajalta, vapa utuksesta tehtä
viensä suorittamisesta raskauden ja synnytyksen vuoksi sekä palkkiope
rusteen korottamisesta määrävuotisen palveluksen iohdosta on soveltuvin 
osin VOimassa, mitä nllstä on valtion oppilaitosten tuntiopettajien osalta 
säädetty tai määrätty. Palkkion maksamisesta palveluksen keskeytyksen 
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ajalta on niln ikään soveltuvin osin voimassa, mitä siltä on valtion oppi
laitosten tuntiopettajien osalta säädetty tai määrätty. 

Tuntiopettajalle ja työnohjaajalle maksetaan vilkkotuntipalkkio kuu
kausittain jälkikäteen. Vuosivllkkotuntipalkkio jaetaan maksattamista var
ten joko kahdellatoista tai nllden kalenterikuukausien lukumäärällä, joina 
tuntiopettaja tai työnohjaaja antaa opetusta. Jakamistavan määrää kouluhal
litus. 

30 §. Virassa koeaikaa palvelevan, viran väliaikaisen hoitajan ja vlran
sijaisen osalta on soveltuvin osin voimassa, mitä tässä asetuksella on 
viranhaltijoista säädetty, kuitenkin nlln, ettei 20 -23 §:n säännöksiä so
velleta viran väliaikaiseen hoitajaan eikä 15 §:n ja 20-23 §:n säärmöksiä 
viransijaiseen • 

Tuntiopettajan ja työnohjaajan osalta on soveltuvin osln voimassa, 
mitä 1, 24 ja 33 §: ssä on säädetty. 

Erinäiset säännökset. 

31 §. Opettaja on velvoll1nen säädetyn opetusvelvoll1suutensa lisäksi 
tarvittaessa opettamaan enintään kolme ylituntla vilkossa. 

32 §. Vapaana oleva, palkkauslain 34 §:ssä tarkoitettu asunto on annet
tava ensisijassa koulun johtajalle, toisessa sijassa perheelliselle opetta
jalle ja kolmannessa sijassa virassa vanhtmmalle. 

33 §. Viranhaltija saa matkakustannusten korvausta ja päivärahaa ·samojen 
perusteiden mukaan kuin vastaavaan· palkkausluokkaan kuUluva valtion vi
ran tai toimen haltija. 

Matkalaskujen hyväksymisessä ja maksattamisessa noudatetaan, 
mitä aslanomals.essa kunnassa on siltä määrätty. 

34 §. Opetusministeriö antaa tarvittaessa ·tarkempia määräyksiä tämän 
asetuksen soveltamisesta. 

35 §. Tämä aset.us tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1972. 
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26. PERUSKOULUN JOHTAJAN PALKKIO JA OPETUS
VELVOLLISUUDEN VÄHENNYS. 

Opetusministeriön päätös helmikuun 18 p:ltä 1972. 
(Suomen AsK 167/72) 

Opetusministeriö on vahvistanut peruskoulun viranhaltijain palk
kauksesta, eläkkeestä ja perhe-eläkkeestä annetun lain (9/72) 7 §:n 2 
momentln ja 28 §:n 4 momentln nOjalla peruskoulun johtajan johtajan
palkkion sekä opetusvelvollisuuden vähennyksen laskettavaksi seu
raavien perusteiden mukaan: 

1 §. Peruskoulun ala-asteen, apukoulun taikka muun erltyiskoulun joh
tajan johtajanpalkkio ja opetusvelvollisuuden vähennys ovat seuraavat: 

Luokkien Johtajan- Opetusvel-
lukumäärä palkkio vollisuus-
koulussa mk/kk kerroin 

1 - 2 100 0.95 
3 - 6 150 0.90 
7 - 11 200 0.80 

12 - 17 250 0.70 
18 - 23 300 0.60 
24 - 29 350 0.50 
30 - 35 400 0.40 
36 - 41 450 0.30 
42 - 500 0.25 

2 §. Peruskoulun yläasteen johtajan johtajanpalkkio ja opetusvelvolll
suuden vähennys ovat seuraavat: 

Luokkien Johtajan- Opetusvel-
lukumäärä palkkio volllsuus-
koulussa mk/kk kerroin 

1 - 5 300 0.70 
6 - 9 600 0.60 

10 - 15 800 0.50 
16 - 20 1 000 0.40 
21 - 25 1 100 0.30 
26 - 1 150 0.25 
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3 §. Jos peruskoulun ala- ja yläasteella tai toisella tahi molemmllla 
mainituista asteista sekä erityiskoululla on yhteinen johtaja, saa hän 
opetusvelvolllsuuden vähennyksen sekä johtajanpalkkion kunkin koulun 
osalta erikseen sen mukaan kuin 1 ja 2 §:ssä on määrätty, kuitenkin 
nlln, että johtajalle jää opetustyötä vähintään neljä vuosivllkkotuntla. 

4 §. Johtajan opetusvelvollisuuden vähennys lasketaan sllnä tapauk
sessa, että hänen opetusvelvollisuutensa opettajana määräytyy eri ai
neiden painotettuna keskiarvona , tasoittamattomasta painotetusta ope
tusvelvoll1suudesta. Jos johtajan opetusvelvollisuudeksi ei tule koko
naislukua, tasoitetaan opetusvelvollisuuden määrä lähimpään kokonais
lukuun. Jos kaksi kokonaislukua on yhtä lähellä, tasoittaminen tapahtuu 
pienempään lukuun. 

5 §. Jos Johtajan tehtäviä hoitaa osaksi muu opettaja, määrätään johta
janpalkkion jakamisesta johtajan ja asianomaisen opettajan kesken ope
tussuunnitelman vuosltarkisteessa. 

6 §. Johtajanpalkkio tarkistetaan samassa suhteessa kuin peruskoulun 
lehtorin viran alimman palkka usluokan mukaista palkkaa tarkistetaan 
virkamiespalkkausten tarkistusten yhteydessä. 

7 §. Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1972. 
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27. PERUSKOULUN ERÄIDEN OPETTAJIEN OPETUSVELVOLLISUUS 
. SEKÄ ERITYISTEHTÄVIEN KORVAUS PERUSTEET • 

Opetusministeriön päätös helmikuun 18 p:ltä 1972 •. 
(Suomen AsK 168/72) 

Opetusministeriö on vahvistanut peruskoulun viranhaltijain palk-
ka uksesta, eläkkeestä ja perhe-eläkkeestä annetun lain (9/72) 7 §:n 3 
momentin ja 28 §:n 1 ja 4 momentin nojalla peruskoulun lehtorien ja ai
neenopettajien opetusvelvollisuuden vllkkotunteina, kahdessa tai useam
massa toimipaikassa opettavan opettajan opetusvelvollisuuden vähennyk
sen sekä jäljempänä lueteltujen erltyistehtävien korva us perusteet seu
raavasti: 

Peruskoulun lehtorin ja aineenopettajan 
opetusvelvoll1suus. 

1 §. Peruskoulun lehtorin opetus velvollisuus on: 
äidinkielessä ••••••••••••••••••••• 17 vllkkotuntia 
toisessa kotimaisessa kielessä •••••• 19 
vieraassa kielessä ••••••••••••••••• 19 
matematllkassa •••••••••••••••••••• 20 
fysllkassa ja kemiassa •••••••••••••• 20 
uskonnossa •••••••••••••••••••••••• 22 
historiassa ja yhteiskunta opissa •••••• 22 
luonnonhistoriassa ja maantledossa ••• 22 
kuvaamataidossa ••••••••••••••••••• 20 
musllkissa •••••••••••••••••••••••• 20 
kotitaloudessa ••••••••••••••••••••• 22 
käsityössä •••••••••••••••••••••••• 23 
lllkunnassa •••••••••••••••••••••••• 23 

Peruskoulun käsltyönlehtorin virkaan siirretyn oppikoulun käsltyön
lehtorin opetusvelvollisuus on kultenkin 22 viikkotuntia. 

2 §. Peruskoulun aineenopettajan opetusvelvollisuus on: 
yleisaineissa •••••••••••••••••••••• 21 viikkotuntia 
maa- ja metsätaloudessa sekä puu-

tarhanhoidossa ••••••••••••••• 22 
kaupallisissa aineissa •••••••••••••• 21 
teknisissä aineissa ••••••••••••••••• 22 



puut yössä, metall1työssä ja 
kone- ja sähköopissa ••••••••• 22 vllkkotuntla 

tekstlllityössä •••••••••••••••••••• 22 
opinto-ohjauksessa ••••••••••••••••• 22 

Kouluhallitus määrää, mitä tehtäviä luetaan opinto-ohjausta 
antavan opettajan opetusvelvollisuuteen. 
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Muiden kuin edellä mainittujen aineenopettajlen opetusvelvolli
suus on yhtä vllkkotuntla pienempi kuin vastaavan lehtorin opetus
velvollisuus • 

3 §. Mikäli lehtori tai aineenopettaja opettaa kahta tai useampaa ope
tusainetta, Joissa opetusvelvollisuus on erilainen, on hänen opetus
velvolllsuutensa opettamilnsa aineislln käyttämlllä vllkkotuntlmäärlllä 
painotettu keskimäärälnen opetusvelvolllsuus. Jos keskimääräiseksi 
opetusvelvollisuudeksi ei tule kokonaislukua, ta soitetaan opetusvelvol
llsuuden määrä lähimpään kokonaislukuun. Jos kaksi kokonaislukua on 
yhtä lähellä, tasoittaminen tapahtuu pienempään lukuun. 

Kahdessa tai useammassa toimipaikassa opetta
van opettajan opetusvelvolllsuuden vähennys. 

4 §. Kahdessa tai useammassa tOimipaikassa opettavan opettajan ope
tusvelvollisuutta saadaan vähentää yksi vuosivllkkotuntl, jos hän vah
vistetun opetussuunnitelman vuositarkisteen mukaan joutuu vaihtamaan 
toimipaikkaa kesken päivän eikä vaihtaminen kohtuudella voi tapahtua 
koulun väl1tunnin aikana taikka jos hän asunnostaan tai asuntoaan lä
himmästä toimipaikasta toiseen tai toislln tOimipaikkoihin matkustaes
saan joutuu oppituntien pitämistä varten kulkemaan lyhintä käyttökel
poista matkareittlä käyttäen yhteensä vähintään 30 kilometriä vllkossa· 
Ja sen lisäksi puoli vuosivllkkotuntla jokaista seuraavaa, edellä maini
tuin tavoin laskettua täyttä 50 kllometriä kohti. 

Erityistehtävien korvaus perusteet. 

5 §. Koulun kirjaston hoidosta saa asianomainen opettaja 
1) yhtä vuosivllkkoylltuntipalkkiota vastaavan korva uksen, jos 

kirJastoa- pidetään avoinna lukuvuoden työaikana yksi tunti vllkossa; 
2) ka hta vuosi vllkkoylltuntlpa lkkiota vastaavan korva uks en, jos 

kirjastoa pidetään avoinna vähintään kaksi tuntla vllkossa ja edellisen 
lukuvuoden kirjalainausten määrä on ollut vähintään 3 500; sekä 

3) kolmea vuosivlikkoylituntlpalkkiota vastaavan korvauksen, 
jos kirjastoa pidetään avoinna vähintään kolme tuntia vllkossa Ja 
edellä tarkoitettu la ina usten määrä on ollut vähintään 6 000. 

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa on määrätty, saa ylaasteen sekä 
sellaisen ala-asteen, jossa on vähintään kuusi opettajaa ja kouluhalli
tuksen ohjeiden mukainen käsikirjasto, asianomainen opettaja klrJastm 
hoidosta yhtä vuosivllkkoylituntipalkkiota vastaavan korvauksen. 
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6 §. Kokoelmien hoidosta luonnonhistoriassa sekä fysllkassa ja kemiassa 
saa asianomainen aineenopettaja tai lehtori yhtä vuosivllkkoyl1tuntipalk
klota vastaavan korvauksen. 

7 §. Koulun yhteisten musl1kkiesitysten hoitamisesta saa asianomainen 
aineenopettaja tai lehtori yhtä vuosivllkkoylltuntipalkkiota vastaavan kor
vauksen. Jos koulussa, jossa on vähintään kuusi opettajaa, koulun yhteis
ten musllkkiesitysten hoitaminen on opetussuunnitelman vuositarkisteessa 
määrätty erikoistuneen luokanopettajan tai luokanopettajan tehtäväksi, 
saa hän nl1n ikään yhtä vuosivUkkoylltuntipalkkiota vastaavan korvauksen, 
mikäli tehtävien hoitaminen on järjestetty kouluhallituksen antamien oh
jeiden mukaan. Tässä pykälässä tarkoitettua korvausta suoritetaan vain 
yhdelle opettajalle koulua kohden. 

8 §. Luokanvalvojantunnista saa asianomainen aineenopettaja tai lehtori 
luokanopettajan yhtä vuosivl1kkoylituntipalkkiota vastaavan korvauksen. 

9 §. Peruskouluasetuksen (443/70) 108 §:n 5 momentissa tarkoitetulsta 
tehtävistä saa asianomainen kotitalousopettaja yhtä vuosivllkkoylitunti
palkkiota vastaavan korvauksen, mikäli tehtävät määrätään yksityiskoh
taisesti opetussuunnltelman vuosltarklsteessa ja nllden suorituksesta 
aiheutuu vähintään 38 tunnin opetustyö tai sitä vastaavaksi katsottava 
muu työvelvollisuus , taikka puolta vuosivllkkoylituntipalkkiota vastaa
van korvauksen, mikäli tehtävistä aiheutuu vähintään 19 tunnin opetus
työ tai sitä vastaavaksi katsottava muu työvelvollisuus. 

10 §. Peruskouluasetuksen 108 §:n 6 ja 7 momentissa tarkoitetuista teh
tävistä saa asianomainen opettaja puolta vuosivllkkoylituntipalkkiota 
vastaavan korvauksen, mikäli tehtävät määrätään yksityiskohtaisesti 
opetussuunnltelman vuositarkisteessa ja nllden suorituksesta aiheutuu 
vähintään 19 tunnin opetus työ tai sitä vastaavaksi katsottava muu työ
velvollis uus. 

Jos koulussa on kielistudio, on sen esimiehen palkklosta soveltuvin 
osin voimassa, mitä valtion oppikoulun kielistudion esimiehen palkkiosta 
on määrätty. 

11 §. Luokan ulkopuolisesta työstä saa asianomainen ammatinvalinnan 
yhdysopettaja puolta vuosivl1kkoylituntipalkkiota vastaavan korvauksen 
kutakin koko lukuvuoden aikana hänen toimenplteittensä kohteena olevaa 
peruskoulun yläasteen kunkin vuosiluokan alkavaa kuudentoista oppilaan 
ryhmää kohden. 

12 §. Peruskouluasetuksen 196 §:ssä tarkoitetuista tehtävistä, jos val
vonta ei tapahdu jonkin muun palkatun tehtävän yhteydessä, saa asian
omainen opettaja luokanopettajan puolta vuosivllkkoylituntipalkkiota 
vastaavan korvauksen jokaisesta 19 valvontatunnista , kuitenkin koulua 
kohden enintään seuraavasti: 
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1) koulussa, jossa opettajia on enintään viisi, kahta vuosiviikko
yUtuntipalkkiota vastaavan määrän; 

2) koulussa, jossa opettajia on vähintään kuusi ja enintään yh
deksän, vllttä vuosivllkkoylltuntlpalkkiota vastaavan määrän; sekä 

3) koulussa, jossa opettajia on vähintään kymmenen, ka hdeksaa 
vuosivllkkoylituntlpalkkiota vastaavan määrän. 

13 §. Oppilasasuntolan oppilaiden vapaa-ajan ohjauksesta saa asian
omainen opettaja luokanopettajan yhtä vuosivHkkoyUtuntipalkkiota vas
taavan korvauksen 38 pidetystä ohjaustunnista, kuitenkin asuntolaa 
kohden enintään seuraavasti: 

1) kahta vuosiviikkoylituntipalkkiota vastaavan määrän, jos 
asuntolaan sijoitettuja oppilaita on 40-79; 

2) kolmea vuosivllkkoyUtuntipalkklota vastaavan määrän, jos 
asuntolaan sijoitettuja oppilaita on 80-119; 

3) neljää vuosivHkkoyUtuntipalkkiota vastaavan määrän, jos 
asuntolaan sijoitettuja oppilaita on 120-159; 

. 4) vHttä vuosivllkkoylltuntipalkkiota vastaavan määrän, jos asun
tolaan sijoitettuja oppilaita on 160-199; ja 

5) kuutta vuosivllkkoyUtuntipalkkiota vastaavan määrän, jos asun
tolaan sijoitettuja oppilaita on vähintään 200. 

14 §. Koulun päivittäisen työajan ulkopuolella oppilallle järjestetyn ope
tussuunnitelman vuositarkisteessa hyväksytyn ja vahvistetun koulun työtä 
edistävän vapaaehtoisen kerhon johtamisesta, mikäli kerhossa on pysy
västi vähintään kymmenen oppilasta, asianomainen opettaja saa luokan
opettajan yhtä vuosivllkkoylltuntipalkkiota vastaavan korvauksen 38 pi- , 
detystä tunnista, kuitenkin koulua kohden enintään seuraavasti: 

1) koulussa, jossa opettajia on enintään neljä, neljää vuosivllkko
ylltuntipalkkiota vastaavan määrän; 

2) koulussa, jossa opettajia on vähintään vllsi ja enintään yhdeksän, 
kuutta vuosivllkkoylltuntipalkkiota vastaavan määrän; sekä 

3) koulussa, jossa opettajia on vähintään kymmenen, kahdeksaa 
vuosivllkkoyUtuntlpalkkiota vastaavan määrän. 

15 §. Peruskouluasetuksen 40 §:n 2 momentissa tarkoitetusta opetus
suunnitelman vuositarkisteessa hyväksytystä ja vahvistetusta nuoriso
työstä asianomainen opettaja saa samoin koulukohtaisin rajoituksin sa
man korvauksen kuin 14 §:ssä on määrätty, mikäli nuorisotyöhön osallis
tuu peruskouluasetuksen 40 §:n 2 momentissa säädetyt määrät sellaisia 
koulunkäyntinsä päättäneitä nuoria, jotka ovat alle kaksikymmentävuoti
aita tai jotka lukuvuoden aikana täyttävät kakSikymmentä vuotta. 

16 §. Jos opettajalle ei voida osoittaa hänen opetusvelvollis uutensa 
edellyttämää tuntimäärää, on edellä 5-9 §:ssä, 10 §:n 1 momentissa 
sekä 11-15 §:ssä mainitut tehtävät tarpeellisilta osin luettava opettajan 
opetusvelvollisuuteen kuuluviksi siten, että luokanopettajan vuosivllkko
ylltuntl vastaa asianomaisen opettajan vuosivi!kkotuntia. 
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17 §. Tässä päätöksessä tarkoitetaan opettajalla opettajanvirkaa vakinai
sena, koeaikana, väliaikaisena tai sijaisena hoitavaa henkilöä. Tunti
opettajan ja työnohjaajan osalta on kuitenkin soveltuvin osin vOimassa, 
mitä tämän päätöksen 7 ja 11-15 §:ssä on määrätty. 

1S §. Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1972. 

2S. NIKKILÄN SAIRAAlAN PERHEHOITOPOTILAISTA 
MAKSETTAVIEN KORVAUSTEN TARKISTAMINEN. 

Ka upunginvaltuuston päätös helmikuun 23 p: Itä 1972. 
(Vrt. kunn. as. -koko 1971:39) 

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä Nikkilän sairaalan perhe-
holtopotilaista maksettavat korvaukset 1.4.1972 lukien seuraaviksi: 

1 Ruokamenot 179,30 mk/kk potilasta kohti 

II Sekalaiset menot 5,- mk/kk potilasta kohti 

III Vuokra huoneesta (maksetaan 1 kuukauden pituiselta 
jaksolta): 
A luokan huone: tilava huone, enintään 2 potilasta, muka

vuudet sisällä,·SO,30 mk/kk. 

B luokan huone: tilava huone, potilaita voi olla 3, ei vält
tämättä mukavuuksia sisällä, 60,50 mk/kk. 

C luokan huone: 3-5 potilasta samassa huoneessa, ei mu
kavuuksia, taso muutoinkin edellä mainit
tua heikompi, 40,15 mk/kk. 

IV Hoitoraha , jonka suuruus riippuu potilaiden hottotarpeesta 
ja emännän kuntouttamisakUviteeUsta. 

1 luokka, 

II luokka, 

II! luokka, 

helppohoitoinen potilas tai tyydyttävä 
emäntä, 13,20 mk/kk potilasta kohU. 

keskivaikea potilas tai hyvä emäntä, 
33,55 mk/kk potilasta kohti. 

vaikea potilas tai erittäin aktHvinen ja 
tunnollinen emäntä, 67,10 mk/kk poU
la sta kohti. 
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29. TYÖTUR VALLISUUSLAIN SOVELTAMINEN PULTTIPISTOOLEIHIN 
JA NIIDEN TARKASTUKSEEN. 

Valtioneuvoston päätös maaliskuun 2 p:ltä 1972. 
(Suomen AsK 189/72) 

Valtioneuvosto on 28 päivänä kesäkuuta 1958 annetun työturvalli
suuslain (299/58) 29 §:n 2 momentln ja 47 §:n nOjalla sosiaali- ja ter
veysministeriön esittelystä päättänyt: 

1 §. Pulttlpistoollksi sanotaan tässä päätöksesID räjähdys panoksella 
laukaistavaa ampumatyökalua. 

Pulttipistoolin ja sen tarvikkeiden valmistajan, maahantuojan, 
myyjän tai muun työturvallisuuslain 40 §:ssä tarkoitetun henkilön sekä 
työnantajan ja työntekijän on kunkin kohdaltaan huolehdittava siltä, 
että pulttlpistooll apulaitteineen sekä sen käytössä tarvittavat puItU, 
ruuvit, panokset ja nliden säilytys- ja pakkausastiat täyttävät työ
turvallisuuslaissa ja tässä päätöksessä asetetut vaatimukset. 

2 §. Pulttipistoolia ei saa ottaa käyttöön, ellei sen tyyppiä ole tarkas
tettu ja hyväksytty ja ellei se ole luotettavassa kunnossa. 

Milloin joku haluaa valmistaa tai tuoda maahan taikka asettaa 
näytteille tietyn tyyppisiä pulttipistooleja tai nllden apulaittelta taikka 
nilssä käytettäviä tarvikkeita, hänen on tehtävä hyvissä ajoin ennen 
nllden sarjavalmistuksen aloittamista tai nllden maahan tuontia sosiaa11-
ja terveysministeriölle ilmoitus tarkastusta varten. 

3 §. Ennen kuin tietyn tyyppistä pulttipistoo11a aletaan myydä, on sen 
rakenne tarkastettava ja sen käytön turvallisuus tutkittava sosiaa11- ja 
terveysministeriön hyväksymän koetus ohjelman mukaan. 

Käyttöön ottamisen jälkeen on pulttlpistoolin kunto ja toimintavar
muus tarkastettava 12 kuukauden väliajoin ja muulloinkin, kun aihetta 
sllhen ilmenee. 

Käytössä oleva pulttlpistoo11 on päivittäin puhdistettava ja määrä
ajoin voideltava. Muutoinkin on noudatettava valmistajan antamia 
hoito- ja käyttöohjeita. 

4 §. Pulttlpistoolin, sen panosten, pulttien, ruuvien ja muiden tarvik
keiden tyyppitarkastuksen toimittaa valtlon teknillinen tutkimuslaitos tai 
80siaa11- ja terveysministeriön tehtävään hyväksymä muu laitos. 
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Edellä 3 §:n 2 momentlssa tarkoitetut valvontatoimenpiteet suorittaa 
niiden toimittamiseen pätevä asiantuntija, joka saa olla pulttlpistoolin 
valmistaja tai maahantuoja taikka heidän valtuuttamansa henkilö. 

5 §. Pulttipistoolin kunnosta ja toimintavarmuudesta vastaavaksi henki
löksi on määrättävä pulttlpistoolin rakenteeseen perehtynyt vähintään 
20 vuotta täyttänyt henkilö. Pulttipistoolin käyttäjän ja sen, jolle pultti
pistooli muuten luovutetaan, on oltava vähintään 18 vuoden ikäinen ja 
sopiva tYÖSkentelemään pulttipistoo11lla sekä perehtynyt sen hoito- ja 
käyttöohjeislln. Käyttäjälle on annettava tarkat työskentelyohjeet ja 
hänen on suoritettava tarpeelliset koeammunnat. 

6 §. Pulttipistoo11 ja sen panokset on säilytettävä lukitussa tilassa ai-
kana, jolloin pulttipistoo11lla ei työskennellä-. -

7 §. Pulttipistoolilla työskenneltäessä on sen käyttäjälle annettava 
sellaiset pään, silmien ja kuulon suojaimet, joiden tyypit sosiaal1- ja 
terveysministeriö on tarkoitukseen hyväksynyt. Pulttlpistoolin käyttäjän 
on pidettävä näitä suojaimia työn aikana. 

8 §. Tarkempia ohjeita tämän päätöksen soveltamisesta antaa tarvittaes
sa sosiaa11- ja terveysministeriö. 

9 §. Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1973, ja sitä so
velletaan myös kaikkiin pulttipistoolelhin, jotka ennen sanottua päivää 
ovat olleet käytössä ja joissa pultln, ruuvin tai vastaavan esineen lähtö
nopeus pistoolin suusta on suurempi kuin 100 metriä sekunnissa. Käytössä 
olevia pulttipistooleja, joiden sanottu nopeus on pienempi, saa tämän 
päätöksen estämättä käyttää toistaiseksi, jollei työturval11suutta valvova 
viranomainen toisin määrää. 



30. HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON 
JOHTOSÄÄNTÖ. 

Kaupunginvaltuuston vahvistama maaliskuun 8 p:nä 1972. 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1961:63) 
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1 §. Helsingin kaupungin rakennus viraston tehtävänä on yleisten töiden 
lautakunnan valvonnan alaisena huolehtia lautakunnan toimialaan kuulu
vista hallinto-, suunnittelu- ja toteuttamistehtävistä sen mukaan kuin 
tässä johtosäännössä määrätään. 

2 §. Rakennusviraston päällikkönä on kaupungIninsinööri, jonka tehtä
vänä on voimassa olevia säännöksiä ja määräyksiä noudattaen 

1) johtaa ja valvoa,rakennusviraston ja sen henkllökunnan toimin
taa sekä huolehtia viraston toiminnan tarkoituksenmukaisesta kehittämi
sestä ja siitä, että tehtävät suoritetaan tehokkaasti, taloudellisesti, 
tarkoituksenmukaisesti ja vahvistetun talousarvion puitteissa sekä kau
plUlgin kokonaisetua silmällä pitäen ja tehokkaasti yhteistoiminnassa 
kauplUlgIn muiden virastojen ja laitosten kanssa, 

2) valvoa yleisten töiden lautaklUlnan käsiteltäviksi tulevien asioi
den valmistelua ja esitellä lautaklUlnan kokouksissa rakennusvirastoa 
kokonaisuudessaan ja sen järjestelytoimistoa koskevat asiat, ellei hän 
ole sl1rtänyt tällaista asiaa rakennuttajapäällikön tai osastopäällikön esi
teltäväksi, sekä muukin aSia, jos hän katsoo asian laadlUl sitä vaativan, 

3) huolehtia sl1tä, että lautakunnalle annetaan määräaikana ehdotus 
viraston seuraavan vuoden talousarvioksi, viraston edellisen vuoden tilin
päätös, kertomus viraston edelllsen vuoden toiminnasta sekä lautakunnan 
pyytämiä suunnitelmia, selVityksiä ja multa tietoja, 

4) olla läsnä lautakunnan ja sen talorakennusjaoston kokouksissa, 
5) päättää viranhaltijan, jonka tehtäviä ei ole tässä johtosäännössä 

erikseen määrätty, sl1rtämisestä viraston osastosta toiseen, 
6) päättää matkustusmääräyksen antamisesta viraston henkilökun

taan kuuluvalle, milloin viraston hoidettavana oleva tehtävä edellyttää 
kauplUlgIn alueen ulkopuolelle kotimaassa suoritettavaa matkaa, 

7) antaa vuokralle viraston hallintoon kuuluvia maa- ja vesialueita 
toistaiseksi sopimalla vuokrasuhde päättyväksi kauintaan kuuden kuukau
den kuluttua kauplUlginInsInöörin, lautakunnan tai kaupunginhallituksen 
suorittaman irtisanomisen jälkeen, 

8) luovuttaa, mikäli hän ei ole antanut tätä tehtävää jollekin osas
topäälllkölle, huomioon ottaen kaupungin omien tarpeiden tyydyttämisen 
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ensisijaisuuden, vuokralle tai muutoin käytettäväksi viraston hallintoon 
kuuluvia rakennukSia, huonetlloja, rakennelmia, laitoksia, laitteita ja 
muuta irtaimistoa toistaiseksi sekä sopimalla vuokrasuhde päättyväksi 
kauintaan kuuden kuukauden kulUttua kauptmgininsinöörin, lautakunnan 
tai kaupunginhallituksen suorittaman irtisanomisen jälkeen, 

9) suorittaa sopimansa vuokrasuhteen ja käyttöoikeuden irt1sanomi-
nen, 

10) päättää lautaktmnan vahvistamissa rajoissa revisioviraston lau
stmnon hanklttuaan viraston hallinnossa olevan kaupungin irtaimen omai
suuden myymisestä, mikäli hän ei ole antanut tätä tehtävää jollekin 
osastopäällikölle , 

11) päättää vahlngonkorvauksen myöntämisestä silloin, ktm kau
punki on virastoa koskevissa asioissa korvausvelvolllnen tai kun vahin
gon korvaaminen tällaisissa tapauksissa muutoin katsotaan kohtuullisek
si, kuitenkin vain, jos korvattava määrä ei ylitä 500 markkaa tai lauta
kunnan sille hyväksytyissä rajOissa vahvistamaa muuta määrää, 

12) huolehtia siltä, että viraston töitä suorltettaessa otetaan työI
lfsyydestä annetut määräykset huomioon, 

13) allekirjoittaa viraston kirjeet, sopimukset ja muut asiakirjat 
sekä päättää nllden varmentamisesta, 

14) tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja viraston toimialaan kuulu
vista asioista sekä antaa kauptmginha1l1tukselle, kauptmglnjohtajalle ja 
apulaiskauptmginjohtajllle näiden pyytämiä tietoja ja selvityksiä sekä 

15) suorittaa rakennustointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan ja 
lautakunnan määräämät, kaupungininsinöörin toimialaan kuuluvat tai muu
toin hänelle erikseen määrätyt tehtävät. 

3 §. Rakennusvirastossa on 
hallinnollinen osasto, 
talousosasto, 
talos uunnittel uosasto, 
talorakennusosasto, 
katurakennusosasto, 
puhtaanapito-osasto, 
puisto-osasto ja 
järjestelytoimisto. 

Lisäksi on virastossa kaupungininsinöörin välittömänä alaisena 
talorakennustöiden rakennuttajatehtävien hoitamista ja -nllden valvontaa 
varten rakennuttajapäällikkö. 

4 §. Hallinnollisen osaston tehtävä on, ellei toisin ole määrätty, 
1) huolehtia yleisten töiden lautakunnan ja sen jaostojen sihteerln

ja kansliatehtävien hoitamisesta, 
2) antaa kaupungininsinöörllle ja rakennuttaja päällikölle sekä ra

kennusviraston muille osastoille lausuntoja ja selvityksiä lainopillisista 
sekä yleisl uonteisista hallintoasioista , 
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3) huolehtia tarvittavan koulutuksen suunnittelusta ja toimeenpa
nosta viraston henkilökunnalle huomioon ottaen kaupungin koulutustoimin
nasta annetut määräykset, 

4) huolehtia viraston keskitetystä tiedotustoiminnasta ottaen huo
mioon kaupungin tledotustoiminnasta annetut määräykset, 

5) johtaa ja kehittää viraston työturvallisuustOimintaa, 
6) huolehtia viraston henkilökunnan palkanlaskennasta ja yleisiä 

sosiaalisia etuja koskevlln asioihin liittyvistä tehtävistä, 
7) huolehtla lautakunnan ja viraston toimialaan kuuluvia valtion

avustuksia koskevista asioista, 
8) antaa lautakunnalle määräajassa kertomus viraston edellisen 

vuoden toiminnasta ja 
9) suorittaa lautakunnan ja kaupungininsinöörin määräämät, osas

ton toimialaan kuuluvat muut tehtävät. 

5 §. Halllnnolllsen osaston päälllkkönä on osastopäälllkkö. Osastossa 
on lisäksi toimistopäälliköitä, osastosihteereitä sekä multa vakinaisia 
ja tilapäisiä viranhaltijoita ja työsuhteessa olevaa henkilökuntaa. 

Toimistopäälllköiden ja osastosihteereiden tulee määräyksen mu
kaan toimia lautakunnan sekä sen jaostojen sihteereinä. 

6 §. Talousosaston tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty, 
1) kaupungin tllisääntöä ja sen soveltamisesta annettuja määräyk

siä noudattaen hoitaa lautakunnan sekä viraston kassa- ja tilitehtävät 
toimien lautakunnan alaisena kunnallislaissa tarkoitettuna kassa-. ja tili
toimistona, 

2) huolehtla viraston laskentatehtävistä palkanlaskentaa lukuun ot
tamatta, 

3) huolehtia kaupungininsinöörin määräysten mukaan lautakunnan ja 
viraston talousarvioehdotuksen sekä taloussuunnitelman laadinnasta, 

4) valvoa lautakunnan ja viraston talousarvion noudattamista sekä 
määrärahojen käyttöä, 

5) huolehtia rakennusviraston hankinta-, varastointl- ja kuljetus
toiminnasta , siltä osin kuin kaupunglnlnsinööri ei ole antanut näitä teh
täviä muun osaston hoidettaviksi, 

6) valvoa viraston työkoneiden käyttöä, 
7) huolehtia viraston tehtäväksi annetusta konepajatoiminnasta ja 

moottoriajoneuvojen korjauksesta sekä 
8) suorittaa lautakunnan ja kaupungininsinöörin määräämät, osas

ton toimialaan kuuluvat muut tehtävät. 

7 §. Talousosaston päällikkönä on osastopäälllkkö. Osastossa on lisäksi 
multa vakinaisia ja tilapäisiä viranhaltljolta sekä työsuhteessa olevaa 
henkilökuntaa. 

8 §. Talos uunnittel uosaston tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty, 
1) johtaa kaupungin eri talorakennuskohtelden suunnitteluohjeiden 

laatimista, 
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2) tehdä talorakennusjaostolle ehdotukset ka upungin klUlkln talo
rakennuskohteen laatutasosta , 

3) huolehtia yhteistoiminnassa talorakennusosaston kanssa osaston 
tehtäväksi annetusta talorakennusten suunnittelusta ottaen huomioon 
sUlUlnittellUl pohjaksi laaditut sUlUlnitteluohjeet ja kustannusarvion sekä 
vahvistetlUl laatutason ja pitäen kulloinkin silmällä tarkoituksenmukaista, 
taloudellista sekä kauplUlkikuvaan sopivaa ratkaisua, 

4) valvoa edellä 3 kohdassa mainittua suunnittelua, mllloin se on 
annettu viraston ulkopuolisen suunnittelijan tehtäväksi, sekä 

5) suorittaa lautakunnan, talorakennusjaoston, kaupungininsinöörin 
ja rakennuttajapäälllkön määräämät, osaston toimialaan kuuluvat muut 
tehtävät. 

9 §. Talosuunnitteluosaston päällikkönä on kaupunginarkkitehti. Osas
tossa on lisäksi multa vakinaisia ja tilapäisiä viranhaltijoita sekä työ
suhteessa olevaa henkilökuntaa •. 

10 §. Talorakennusosaston tehtävänä on, elIel toisin ole määrätty, 
1) huolehtia yhteistoIminnassa talosuunnitteluosaston kanssa viras

ton tehtäväksi annetusta lämpö-, vesi-, viemäröinti-, ilmastointi- sekä 
kone- ja sähköteknillis estä suunnittel usta, 

2) avustaa talosuunnitteluosastoa talorakennuksiin liittyvissä suun
nittelutehtävissä, 

3) valvoa edellä 1 kohdassa mainittua suunnittelua, milloin se on 
annettu viraston ulkopuolisen suunnittelijan tehtäväksi, 

4) laatia yhteistoiminnassa talosuunnitteluosaston kanssa kaupun
gin talorakennustöiden kustannusarviot, 

5) huolehtia osaston tehtäväksi annetusta talorakennustöiden suorit
tamisesta taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti sekä laadittujen kus
tannusarvioiden ja myönnettyjen määrärahojen pultteissa, 

6) suorittaa lämmitystavan tarkkailua sekä antaa kaupungin viras
toille ja laitoksille tarvittaessa lämmitykseen liittyviä ohjeita, 

7) hoitaa kauplUlgin omistamien rakennusten kone- ja sähköteknil
lisiä laitteita sekä huolehtia nllden korjaus- ja muutostöistä sekä 

8) suorittaa lautaklUlnan, talorakennusjaoston , kaupungininsinöörin 
ja rakennuttajapäällikön määräämät, osaston toimialaan kuuluvat muut 
tehtävät. 

11 §. Talorakennusosaston päällikkönä on talorakennuspäällikkö. Osastos
sa on lisäksi multa vakinaisia ja tilapäisiä viranhaltijoita sekä työsuh
teessa olevaa henkilöklUltaa. 

12 §. Katurakennusosaston tehtävänä on, elIel toisin ole määrätty, 
1) huolehtia katujen, teiden ja nllhin kuuluvien sUtojen sekä vie

märeiden, viemäriveden pumppaamojen ja puhdistamojen suunnittelusta, 
rakentamis esta, klUlnossa pidosta ja korjaamis esta, 
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2) huolehtia urhellukenttien ja urheilulaitteiden suunnittelusta, 
rakentamisesta sekä korjauksist~,' ',' ' 

3) huolehtia viemäriveden pumppaamojen ja puhdlstamojen käytöstä 
sekä lietteen käsittelystä, 

4) ilmoittaa maistraatille,' milioin katu On valmis luovutettavaksi 
yleiseen käyttöön, sekä kiinteistövirastolle, milloin råkennuslaissa edel
lytetty käyttöön luovuttaminen on'tapahtunut, laissa ~delly!:etyn korvauk-
sen perimiseksi tontinomistajilta , " , 

5) määrätä, milloin viemäri saadaan qttaa käyttöön,' ja ilmoittaa s11-
tä k11nteistövlrastolle laissa edellytetyn korvauksen perlmiseksi tootin-
omistajilta sekä ,,' , 

6) suorittaa lautakunnan ja kaupunglninsinööriIl määrääniät" osaston 
toimialaan kuuluvat muut tehtävät. 

13 §. Katurakennusosaston päällikkönä on katurakennuspäällikkö. Osas
tossa on lisäksi multa vakinaisia ja tilapäisiä viranhaltijolta sekä työ-
suhteessa olevaa henkilökuntaa. " ' 

14 §. Puhtaanapito-osa~ton tehtävänä on, ellei toisin ole määrfuty, 
1) huolehtia kaupungllle kuuluvasta, puhtaanapidosta, hlekoituksesta, 

jätteiden kuljetuksesta ja' käsittelystä sekä jätteiden ja lumen kaatopaik
kojen järjestämisestä ja kunnossapidosta, 

2) huolehtia kaUPungin yleISten mukavuuslaitosten kunnossa- ja 
puhtaanapidosta, 

3) huolehtia kiinteistöjen puhtaanapidosta ja jätteiden kuljetukses
ta, milloin slltä on tehty kaupungin kanssa sopimus, sekä 

4) suorittaa lautakwuian ja kaupungininsinöörin määräämät; osaston 
toimialaan kuuluvat muut tehtävfu. 

15 §. Puhtaana pito-osaston päällikkönä on puhtaanapitopäällikkö. Osas
tossa on lisäksi multa vaklnaisia ja tilapäisiä viranhaltljoita sekä työ
suhteessa olev<;ia henkilökuntaa. 

16 §. Puisto-osa ston tehtävänä ori, ellei tois in ole määrätty, 
1) suunnitella sekä suorittaa kaupungin puistojen ja istutusten sekä 

leikkialueiden perustamis- ja uudistamistyöt, leikkikenttien suunnittelun 
osalta yhteistoiminnassa lastentarhaviranomaisten kanssa, 

2) hoitaa kaupungin puistoja, istutuksia, leikkialueita laitteineen, 
kasvihuonelta , taimistoja, kahluu- ja koristelammikolta sekä ulkosalla 
olevia veistoksia, 

3) huolehtia muiden puistojen ja istutusten hOidos<-,a, milloin siltä 
on tehty kaupungin kanssa sopimus, , 

4) huolehtia asemakaavassa pulstoiksi varattujen alueiden hOidosta, 
mikäli se on annettu osaston tehtäväksi, sekä 

5) suorittaa lautakunnan ja kaupunglninsinöörin määräämät, osaston 
toimialaan kuuluvat muut tehtävät. 
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17 §. Pulsto-osaston päälllkkönä on kaupunginpuutarhuri. Osastossa on 
lisäksi multa vakinaisia ja tilapäisiä viranhaltijoita sekä työsuhteessa 
olevaa henkilökuntaa. 

18 §. Järjestelytoimiston tehtävänä on suorittaa rakennusviraston ratio
nalisointitutkimuksia sekä yleistä järjestelyä ja kehittämistä koskevia 
selvittely-, suunnittelu- ja tutkimustehtäviä sekä tehdä kaupungininsi
nöörille viraston ja sen osastojen toiminnan kehittämistä koskevia ehdo
tuksia sekä suorittaa lautakunnan ja kaupungininsinöörin määräämät, 
toimiston toimialaan kuuluvat muut tehtävät. 

19 §. Rakennuttajapäälllkön tehtävänä on 
1) valvoa talosuunnitteluosaston ja talorakennusosaston toimintaa 

silmällä pitäen rakennuttaja-, suunnittelu- ja rakentamistehtävlen toteut
tamista hyvässä yhteistoiminnassa kaikkien asianomaisten kesken sekä 
taloudellisesti ja tehokkaasti asetettuja määräaikoja sekä laadittuja kus
tannusarvioita noudattaen ja myönnettyjen määrärahojen pultteissa, 

2) valvoa toiminnallisessa ennakkosuunnitelmassa esitettyjen näkö
kohtien ottamista huomioon myöhemmässä suunnittelutyössä, 

3) laadituttaa ja vahvistaa kustakin merkittävästä talorakennuskoh
teesta toteuttamlsohjelma sekä valvoa sen noudattamista työllisyysnäkö
kohdat huomioon ottaen, 

4) antaa rakennus suunnitelmia koskevia yksityiskohtaisia ohjeita, 
5) olla läsnä lautakunnan ja talorakennusjaoston kokouksissa sekä 

esitellä lautakunnan kokouksissa kaupungininsinöörin määräämät asiat 
ja talorakennusjaoston kokouksissa talosuunnitteluosastoa ja taloraken
nusosastoa yhteisesti koskevat asiat sekä muunkin näitä osastoja koske
van asian, jos hän katsoo asian laadun sitä vaativan tai jos taloraken
nusjaosto tahi kaupungininsinööri on määrännyt asian hänen esIteltäväk-
seen, 

6) määrätä jäsenet talorakennusten suunnittelua ja rakentamIsta var
ten asetettavIin työryhmiin sekä valvoa nHden toimintaa, 

7) valvoa, että rakennuksen vastaanottaminen rakentajalta ja sen 
luovuttaminen tuleville käyttäjille tapahtuu asianmukaisesti, 

8) seurata talorakennusalan yrittäjätoimintaa ja sen kehitystä koti
maassa sekä 

9) suorittaa lautakunnan, talorakennusjaoston ja kaupungininsinöö
rin määräämät, hänen toimialaansa kuuluvat tai muutoin hänelle erikseen 
määrätyt tehtävät. 

20 §. Osastopäällikön tehtävänä on 
1) johtaa, valvoa ja kehittää osaston sekä sen henkilökunnan toi

mintaa, 
2) huolehtia lautakunnalle esiteltävien asioiden valmistelusta ja 

eSitysllstojen laatimisesta, ellei toisin ole määrätty, 
3) huolehtia virastoa koskevien päätösten täytäntöön panosta , jos 

se on määrätty osaston tehtäväksi, 
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4) esitellä lautak\DUlan ja sen talorakennusjaoston kokouksissa 
osastoa koskevat asiat lautakunnan johtosäännön 3 §:n 3 momentin sekä 
7 §:n 3 momentln ja tämän johtosäännön 2 §:n 1 momentin 2 kohdan mukai
sesti, 

5) huolehtia, että laskut ja muut osaston tileihin kuuluvat asiakir
jat tarkastetaan tlllsäännön ja muiden annettujen määräysten mukaisesti, 
päättää, ketkä ovat oikeutetut hyväksymään osaston laskuja, sekä val
voa määrärahojen käyttöä osaston osalta, 

6) huolehtia, että osaston hallinnassa olevaa omaisuutta hoidetaan 
huolelllsesti ja käytetään tarkoituksenmukaisesti, 

7) päättää lautakunnan johtosääntönsä perusteella vahvistamissa 
rajoissa osaston hankintoja, urakoita ja sU\DUlittelutehtäviä koskevista 
sopimuksista tarkoituksenmukaisuusnäkökohdat huomioon ottaen sekä an
nettuja ohjeita ja määräyksiä noudattaen, 

8) päättää osaston vuokralle ottamista ja palveluksia koskevista 
sopimuksista, 

9) luovuttaa, mikäll se on annettu hänen tehtäväkseen, tilapäisesti 
ja kaupungin omien tarpeiden tyydyttämisei!. ensiliijaisuuden huomioon ot
taen vuokralle tai muutoin käytettäväksi osaston hallintoon kuuluvia ra
kennuksia, huonetiloja , rakennelmia, laitoksia, laitteita ja muuta irtai
mistoa toistaiseksi sekä sopimalla vuokrasuhde ja käyttöoikeus päätty
väksi kaulntaan kuuden kuukauden kuluttua kaupungininsinöörin, lauta
k\DUlan tai kaupunginhallituksen suorittaman irtisanomisen jälkeen, 

10) suorittaa sopimansa vuokrasuhteen ja käyttöoikeuden irtisano
minen, 

11) päättää revisioviraston lausunnon hankittuaan osaston hallin
nossa olevan kaupungin irtaimen omaisuuden myymisestä, mikäli se on 
annettu hänen tehtäväkseen, 

12) laatia ja antaa kaupungininsinöörilie määräajassa ehdotus osas
ton seuraavan vuoden talousarvioksi ja osaston taloussuunnitelmaksi sekä 
ehdotus viraston toimlntakertomukseksi osastonsa osalta, 

13) määrätä osaston henkilök\DUlan tehtävistä, 
14) päättää osaston henkilökunnan vuosi- ja sairauslomista sekä 

sijaisten määräämisestä voimassa olevien säännösten ja määräysten mu
kaisesti, 

15) allekirjoittaa osaston kirjeet, sopimukset ja muut asiakirjat, 
16) huolehtia mahdollisten saatavien ilmoittamisesta hallinnolli

selle osastolle konkurssi-, pakkohuutokauppa- ja pesäeroasioissa sekä 
julkisen haasteen perusteella valvottaviksi ja 

17) tehdä kaupunglnlnsinöörille osastoa koskevia esityksiä ja suo
rittaa kaupungininsinöörin hänelle antamat muut tehtävät. 

Hallinnollisen osaston osastopäällikön tulee valvoa, että sairaus
ja tapaturrnavakuutuslainsäädäntöön perustuvia korvauksia koskevat vi
raston asiat hoidetaan ja että sen hoidettavat valtionavustukset anotaan 
määräajassa ja tuloutetaan kaupungille sekä että viraston mahdolliset 
saatavat ilmoitetaan ka upunginkanslian lainopillis elle osastolle perittä
viksi konkurssi-, pakkohuutokauppa- ja pesäeroasioissa sekä julkisen 
haasteen perusteella valvottaviksi. 
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21 §. Sen lisäksi, mitä kunnalllslaissa on säädetty viranhaltijain päätök
sistä pidettävästä pöytäkirjasta , on pÖytäkirjaa tai päätösluetteloa pidet
tävä kaupungininsinöörin, rakenn uti:aja päälllkön ja osastopäälllköiden 
muissakin tarpeellisiksi katsomissa tapcluksissa. Päätös luettelon alle
kirjoittaa päätöksen tehnyt viranhaltlja. Päät?,sluetteloa pitää sen alle
kirjoittajan määräämä henkilö. 

Päätöslue1:teloihin nähderi on· noudatettava, initä kunnallislaissa on 
säädetty Ja kaupunginhallltuksen ohjesäänriössä määrätty päätösten alls-
tamisesta kaupunginhallit.uksen tutk.ittavIksl. . . . . 

22 §. Kaupungininsinöörin ja rakennuttajapäälllkön estyneenä taI poissa 
ollessa toimll heidän sljiilsenaan lautakunnan' määräämä viraston osasto
päällikkö, ellei toisin ole määrätty. Osastopäällikönestyneenä tai poissa 
ollessa toimll hänen sijaisenaan kaupunginsinööriIl m&äräämä asianomai
sen osaston henk,llö, ellei toisin ole määrätty. 

23 §. Kaupungininsinöörin pätevyysvaatimuksena on yliopistossa tai kor
keakoulussa suoritettu rakennUslnsinöörin tutkinto, minkä lisäksi hänellä 
tulee olla kokemusta ja taitoa halllnnolllsissa tehtävissä. 

Rakennutta ja päällikön pätevyysvaatimuksena on yliopistossa tai 
korkeakoulussa fiuoritettu vir,aan soveltuva loppututkinto, minkä lisäksi 
hänellä tulee olla perehtyneisyyttä ja kokemusta rakennuttajatehtävissä. 

Kaup1.nlginarkkitehdin pätevyysvaatimuksena on yliopistossa tai kor
keakoulussa suoritettu arkkitehdin tutkinto, minkä lisäksi hänellä tulee 
olla perehtyneisyyttä ja kokemusta talorakennussuunnittelussa. 

Talorakennuspäälllkön ja katurakennusp<!älllkön päteyyysvaatimuk-
sena On ylioEistos.~~~tai_korkeakoulussa tahi tekni~Y!EJssä22!!'J2§s~.~
!!,!~~.eI!IW..!!jpsinöö.~J,g tutk1rl~o,. J,!.ink& l~k.sl ~egl.iLt~E!!f! ()l~a jlerel.!-
tyneisy.mä ja kgkem.usta. rake!.ID ustehtävis sä. . 
~--=-=---:::o.-_. ____ J.;: _ _ ~. __ -~- -_~ 

Puhtaana pi topääll1k~n pä~~'!XysJ!aatlm ll'-S en,a OI1.YltQpistos sa. ti! ~ 
korkeakoulussa t~!ll.tekiilllt~.ss.ä opi.stossa.s.uQr1tettu yirJcaan s0'heltl,l~ 
Io~pututkint9. . -.. . . .. 
-=- Talousosaston osastopäällikön pätevyysvaatimuksena on yliopistos-
sa tai korkeakoulussa suoritettu virkaan soveltuva loppututkinto, minkä 
lisäksi hänellä tulee olla perehtyneisyyttä liiketaloudessa. 

Kaupunginpuutarhurin pätevyysvaatimuksena on yliopistossa tai 
korkeakoulussa suoritettu virkaan soveltuva loppututkinto, minkä lisäksi 
hänellä tulee olla perehtyneisyyttä ja kokemusta puutarha-alalla. 

Hallinnollisen osaston osastopäällikön pätevyysvaatimuksena on 
tuomarin virkaa varten säädetytopinnäytteet, minkä lisäksI hänellä tulee 
olla hyvä perehtyneisyys kunnallishallintoon tai rakennusviraston toimi
alaa koskevaan lainsäädäntöön. 

Muilta viranhaltijollta vaadittavan pätevyyden määrää valinnan suo
rittava viranomainen, kuitenkin !111n, että toimistovirkoihin kuuluvaa vir
kaa täytettäessä on otettava huomioon, mitä nllden osalta on erikseen 
määrätty. .. 
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24 §. Kaupungininsinöörin valitsee kaupunginvaltuusto yleisten töiden 
la utakunnan annettua hakijoista la us untonsa. 

Rakennuttajapäällikön ja viraston osastopäälliköt valitsee kaupun
ginhallitus lautakunnan annettua hakijoista lausuntonsa. 

Viraston muut vakinaiset viranhaltijat valitsee lautakunta lukuun 
ottamatta pllrtäjän, laboratorioteknikon, koneen hoitajan, vahtimestarin, 
talonmiehen, talonmies-Iämmittäjän, toimistoapulaisen ja varastokirjan
pitäjän virkoja, jotka kaupungininsinööri täyttää. 

Tilapäiset insinöörin ja arkkitehdin virat täyttää yleisten töiden 
lautakunta ja muut tilapäiset virat kaupungininslnööri. 

Työsuhteessa olevan henkilökunnan ottaa ja irtisanoo'kaupungin
insinööri, ellei hän ole antanut tätä tehtävää jollekin viraston viranhalti
jalle tai toimihenkilölIe. 
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31. HELSINGIN KAUPUNGIN YLEISTEN TÖIDEN 
LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. 

Kaupunginvaltuuston vahvistama maaliskutm 8 p:nä 1972. 
(Vrt. kunn. as. -koko 1961: 62) 

1 §. Helsingin kaupungin rakennusvlraston toimintaa kehittää ja valvoo 
kauptmgin yleisten töiden la utaktmta • 

2 §. Lautakuntaan kuuluu yhdeksän kaupunginvaltuuston kahdeksi vuo
deksi kerrallaan valitsemaa jäsentä, joista valtuusto määrää yhden pu
heenjohtajaks i. 

Lautakunta valitsee keskuudestaan toimikaudekseen varapuheen
johtajan. 

Jos jäsen eroaa ennen toimikautensa päättymistä, valtuusto valit
see toisen . henkilön eronneen tilalle toimikauden jäljellä olevaksi ajakSi. 

3 §. Lautakunta kokoontuu varsinaisiin kokouksiinsa kutakin kalenteri
vuotta varten päättäminään aikoina ja ylimääräisiin kokouksiinsa puheen
johtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. 

Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ollessa estyne1nä olemasta 
kokouksessa saapuvilla lautakunta valitsee jäsenistään tilapäisen pu
heenjohtajan kokousta varten. 

Lautakunnan kokouksessa toimivat esittel1jöinä kauptmgininsinööri, 
"rakennuttajapäällikkö ja rakennusviraston osastopäälliköt, siten kuin vi
raston johtosäännössä määrätään, ei kuitenkaan, jos lautakunta on yksi
tyisen asian tai asiaryhmän osalta toisin määrännyt. 

Tarvittaessa voi lautaktmta kutsua kokoukseensa asiantuntijoita. 

4 §. Lautakunnan kok'ouksissa on pidettävä pÖytäkirjaa, johon merkitään 
kokouksen aika ja paikka, osanottajat, käsitellyt asiat ja tehdyt päätök
set sekä, milloin erimielisyyksiä ilmenee, kokouksessa tehdyt ehdotuk
set ja suoritetut äänestykset. 

Lautakunnan pöytäkirjaa pitää lautakunnan määräämä rakennusviras
ton viranhaltija • Pöytäkirja tarkistetaan la utakunnan päättämällä tavalla 
kunnallislain säännösten mukaisesti. 

Lautakunnan kirjeet allekirjoittaa puheenjohtajana toiminut henkilö 
ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä, ellei lautakunta toisin päätä. 

La utakunnan päätösten perusteella tehtävät sopimukset allekirjoittaa 
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kaupungininsinööri ja varmentaa rakennusviraston hallinnollisen osaston 
osastopäälllkkö, ellei lautakunta toisin päätti. 

5 §. Lautakunnan kokouksista ja nllssä käsiteltäviksi tulevista asioista 
on ilmoitettava kaupunginhallltuksen määräämällä tavalla kaupunginjohta
jalle , asianomais elle apulaiskaupunginjohtajalle ja kaupunginhallltuksen 
lautakuntaan valitsemalle edustajalle. 

Lautakunnan on noudatettava. mitä kunnallislaissa on säädetty ja 
ka upunginhallltuksen ohjesäännössä määrätty päätösten alistami!!esta 
kaupunginhallltuksen tutkittaviksi. 

6 §. Lautakunnan tehtävänä on 
1) valvoa, että rakennusvirasto toimll tehokkaasti, taloudellisesti, 

tarkoituksenmukaisesti ja vahvistetun talousarvion puitteissa sekä kau
pungin kokonaisetua silmällä pitäen ja tehokkaassa yhteIstoiminnassa 
kaupungin muiden virastOjen sekä laitosten kanssa, 

2) valvoa, että rakennusviraston suoritettavia töitä koskevat suun
nitelmat sekä uudisrakennus- ja perus parannusohjelmat laaditaan ottaen 
huomioon ennakolta arvioitavissa olevat tulevaisuuden tarpeet ja kaupun
gin toiminnan asettamat vaatimukset, 

3) valvoa kaupungin talorakennus- ja väestönsuojatöiden suoritta
mista sekä kaupungin omistamien ja. vuokralle ottamien talOjen, rakennus
ten ja huoneistojen kunnossapitoa, mikäli se ei kuulu muille viranomaisil
le, 

4) valvoa kaupungin katu-, tie-, sllta- ja viemäritöiden suoritta
mista sekä kaupungin hoidossa olevien katujen, teiden, siltOjen ja vie
märilaitteiden kunnossapitoa sekä lietteen käsittelyä, mikäli se ei kuulu 
m ullle viranomaisille, 

5) valvoa kaupungin yleisten urheilualueiden ja laitteiden rakenta
mista sekä kunnossapitoa, mikäli se ei kuulu muille viranomaiSille, 

6) valvoa ka upungin hoidossa olevien katujen, teiden, siltojen ja 
yleisten paikkOjen sekä nllden kiinteistöjen puhtaanapitoa, joiden puh
taanapidon ottamisesta kaupungin suoritettavaksi on tehty sopimus, ja 
Jätteiden käsittelyä, mikäli tässä kohdassa mainitut tehtävät eivät kuulu 
muille viranomaisille, 

7) valvoa kaupungin yleisten puistojen ja istutusten sekä kasvi
huoneiden Ja taimistojen perustamista sekä hoitoa, kaupungin leikklal u
elden ja nllden laitteiden rakentamista sekä kunnossapitoa ja nllden istu
tusten hoitoa, joiden kunnossapidon ottamisesta kaupungin suoritettavak
si on tehty sopimus, mikäli tässä kohdassa mainitut tehtävät eivät kuulu 
muille viranomaisille, 

8) valvoa kaupungin konepajatoimintaa ja moottoriajoneuvojen kor
jausta, mikäli se ei kuulu muille viranomaisllle tai siltä ei ole toisin 
määrätty, 

9) huolehtia siltä, että työlllsyysnäkökohdat otetaan rakennusvi
raston eri osastojen tÖiden suorittamisessa ja työvoiman käytössä rl1ttä
vässä määrin huomioon, 
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10) huolehtia kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen Päätös
ten täytäntöön panosta , jos se on annettu lautakunnan tehtilväksl, 

11) hyväksyä ja määräaikana lähettää kaupunginhallitukselle ehdo
tus lautakunnan ja rakenhusvirastan vuotu1seksi talousarvioksi, . 

12) hyväksyä lautakunnan ja rakennusviraston tUmpäätökset esitet-
täviksi'kaupunginhallitukselle, ' 

13) vahvistaa myönnettyjen määrärahojen pu1tteissa rakennusviras
ton auto-'ja konehankintaohjelma, , 

14) vahvistaa vähintään kerran vuodessa se ylln raja, mihin kau
pungininsinöörin ja rakennusviraston osastopäälliköiden toimesta omalla 
vastuulla tehtävien urakoiden ja hankintOjen sekä suunnittelutöistä tehtä
vien sopimusten arvo tai määrä saa kerrallaan nousta, sekä päättää tämän
laatuisista, vahvistetut rajat ylittävistä sopimuksista, 

15) vahvistaa kaupungin kunkin talorakennuskohteen laatutaso, el
lei kaupunginvaltuusto tai kaupunginhallitus ole toisin määrännyt, 

16) laadituttaa edellä 3, 4, 5 ja 7 kohdassa tarkoitettujen 'rakennus
ten, katujen, sUtojen, viemärlen, istutusten sekä uudis-, perusparannus
ja' muutostöiden pllrustukset ja kustannusarviot, 

17) hyväksyä edellä 16 kohdassa tarkoitetut pllrustukset, mllloin 
kustannusarvio ei ylitä 200 000 markkaa, sekä kaupunginhallituksen hy"': 
väksymiin luonnospllrustuksiln perustuvat pääpllrustukset nllssäkin ta
pauksissa, jolloin kustannusarvio on suurempi kuin 200 000 markkaa, 
mutta enintään 500 000 markkaa, 

18) tehdä kaupunginhallitukselle ehdotukset rakennuslaissa tarkoi
tetuista katujen ja viemärien keskimääräisistä rakennuskustannuksista, 

19) antaa vuokralle yhdessä tai useammassa jaksossa kauintaan 
vllden vuoden ajakSi lautakunnan sekä rakennusvirastan hallintoon kuu
luvia maa- ja veSialueita, mikäli tätä tehtävää ei ole rakennusviraston 
johtosäännössä annettu kaupt.inglninsinöörille, sekä sopia vuokrasuhteen 
jatkamisesta mainitun määräajan jälkeen päättyväksi kau1ntaan k.uuden 
kuukauden kuluttua lautakunnan tai kaupunginhallituksen suorittaman 
irtisanomisen jälkeen, 

20) luovuttaa huomioon ottaen kaupungin omien tarpeiden tyydyttä
misen ensisijaisuus vuokralle tai muutoin 'käytettäväksi yhdessä tai useam
massa jaksossa kau1ntaan vllden vuoden ajakSi lautakunnan ja rakennusvi
raston hallintoon kuuluvia rakennukSia, huonetlloja, rakennelmia, laitok
sia, laitteita ja muuta irtaimistoa, mikäli tätä tehtävää ei ole rakennusvi
raston johtosäännössä annettu kaupungininsinöörille tai rakennusviraston 
osa stopäälllköllle, sekä sopia vuokrasuhteen ja käyttöoikeuden ja~kami
sesta mainitun määräajan jälkeen päättyväksi kau1ntaan kuuden kuukau-
den kuluttua lautakunnan tai kaupunginhallituksen suorittaman irtisano-
misen jälkeen, ' 

21) suorittaa sopimansa vuokrasuhteen ja käyttöoikeuden irtisano
minen samoin kuin irtisanoa kaupungininsinöörin ja rakennusviraston 
osastopäälliköiden sopima vuokrasuhde tai käyttöoikeus, milloin se kat
sotaan tarpeelliseksi ja nämä eivät ole sitä suorittaneet, 
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22) vahvistaa ne yleiset perusteet, joiden mukaan kaupungininsinöö
rillä ja rakennusviraston osastopäälliköillä on oikeus luovuttaa vuokralle' 
tai muutoin käytettäväksi lautakunnan ja rakennusvlraston hallinnossä 
olevia maa- ja vesialueita, rakennuksia, huonetlloja, rakennelmia, lai
toksia, laitteita ja muuta irtaimistoa, 

23) päättää rakennusviraston hallinnossa olevien teknillisluonteis
ten, käyttökelvottomien rakennusten ja rakenneimien purkamisesta, 

24) päättää revisioviraston lausunnon hankittuaan rakennusviraston 
hallinnossa olevan kaupungin irtaimen omaisuuden myymisestä, jollei 
sitä ole rakennusviraston johtosäännössä annettu lautakunnan vahvista
missa rajoissa kaupungininsinöörin tai hänen määräämänsä rakennus
viraston osastopäällikön tehtäväksi, 

25) vahvistaa se yläraja, johon kaupungininsinöörin tai hänen mää
räämänsä rakennusviraston osastopäällikön toimesta suoritettava viraston 
hallinnossa olevan kaupungin irtaimen omaisuuden myynnin arvo saa ker
rallaan nousta, 

26) myöntää kokonaan tai osittain vapautus rakennusvirastolle tule
vien maksujen, korvausten ja mulden saatavien suorittamisesta, jollei 
kaupunginvaltuusto ole maksua erikseen vahvistanut tai maksu perustu 
valtuuston hyväksymään taksaan, kuitenkin ainoastaan nllssä tapauksissa, 
jolloin korvattava määrä ei ylitä 1 000 markkaa tai ka upunginhallltuksen 
vahvistamaa muuta määrää, 

27) myöntää rakennusviraston palveluksessa oleville viranhaltljoil
le ja työntekijöille kokonaan tai osittain vapautus heidän velvollisuudes
taan korvata toiminnastaan virka - tai työtehtävissään ka upungille .aiheutu
neet vahingot, ellei asianomainen ole aiheuttanut vahinkoa tahallaan tai 
törkeällä tuottamuksella, kuitenkin ainoastaan nllssä tapauksissa, jol
loin korvattava määrä ei yHtä 1 000 markkaa tai kaupunginhallituksen 
vahvistamaa muuta määrää, 

28) päättää vahlngonkorvauksen myöntämisestä silloin, kun kaupun
ki on rakennusvirastoa koskevissa asioissa korvausvelvollinen tai kun 
vahinkojen korvaaminen tällaisissa tapauksissa muutoin katsotaan koh
tuulliseksi, kuitenkin vain, jos korvattava määrä ei ylitä 1 000 markkaa 
tai kaupunginhallituksen vahvistamaa muuta määrää, mikäli tätä tehtävää 
ei rakennusviraston johtosäännössä ole annettu kaupungininsinöörille, 

29) vahvistaa ne perusteet, joiden mukaan rakennusviraston osastot 
perivät korvauksen suorittamistaan töistä ja palveluksista, 

30) päättää rakennusviraston perimättä jääneiden saatavien pOista
misesta tileistä, 

31) valita ne viranhaltijat, joiden osalta tämä tehtävä on rakennus
viraston johtosäännössä määrätty la utakunnalle, 

32) antaa määräykset rakennusviraston osastoihin kuuluvien toimis
tojen tehtävistä, 

33) antaa vuosittain kertomukset omasta ja rakennusviraston edelli
sen vuoden toiminnasta kaupunginhallituksen määräysten mukaisesti,' 

34) suorittaa yleisistä teistä annetussa laissa tarkoitetun tlelauta
kunnan tehtävät sekä 
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35) tehdä kaupunginhallitukselle esityksiä ja antaa lausuntoja, sel
vityksiä sekä tietoja toimialaansa kuuluvista asioista. 

7 §. Lautakunta asettaa kunkin kalenterivuoden alussa keskuudestaan 
viisi jäsenisen talonrakennusjaostOri ja määrää sille puheenjohtajan. 
Jaosto valitsee keskuudestaan toimikaudekseen varapuheenjohtajan. 

Kaupungininsinöörillä ja rakennuttajapäälliköllä on oikeus ottaa 
jaoston kokouksissa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekoon. 

Jaoston kokouksissa toimivat esittelijöinä rakennuttajapäällikkö, 
kaupunginarkkitehti ja rakennus päällikkö, siten kuin rakennusviraston 
johtosäännössä määrätään, ei kuitenkaan, jos jaosto on yksityisen asian 
tai asiaryhmän osalta toisin määrännyt. 

B §. Talorakennusjaoston tehtävänä on 
1) tehdä lautak1.D1nalle esitykset sen vahvistettavien talorakennus

kohteiden laatutasosta, 
2) valita kunkin talorakennuskohteen osalta alustavan sU1.D1nittelun 

jälkeen eri vaihtoehdoista tarkoituksenmukainen, taloudellinen ja kau
punkikuvaan sopiva ratkaisu suunnittelun pohjaksi, 

3) seurata luonnospiirustusten ja pääpllrustusten laatimista sekä 
antaa niitä koskevia ohjeita ja määräyksiä, 

4) valvoa talorakennusten rakentamista annettujen ohjeiden ja mää
räysten mukaisesti sekä myönnettyjen määrärahojen puitteissa, 

5) päättää myönnettyjen määrärahojen puitteissa talorakennuksia 
koskevista lisä- ja muutostöistä, 

6) valvoa talorakennusosaston työvoimatllanteen kehitystä sekä 
7) antaa yleisten töiden lautakunnalle lausuntonsa talorakennusten 

luonnos- ja pääpl1rustuksista sekä kustannusarvioista ja selVitykSiä 
sekä tietoja t01mialaansa kuuluvista muista asioista. 

9 §. Yleisten töiden lautakunnan kassa- ja tllitehtävlstä huolehtl1 ra
kennusvlraston talousosasto. 



32. ASETUS SAIRAUSVAKUUTUSASETUKSEN MUUTTAMISESTA. 

Annettu maaliskuun 10 p:nä 1972. 
(Suomen AsK 202/72) 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1963:128 ja 1969:168) 
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Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä muu te t aan 1 ·päivänä 
marraskuuta 1963 annetun sairausvakuutusasetuksen 3 §:n 1 momentln 
44 ja 45 kohta, sellaisina kuin ne ovat 28 päivänä marraskuuta 1969 
annetussa asetuksessa (721/69), sekä lisätään momenttiin uusi 46 
ja 47 kohta, seuraavasti: 

3 §. Sairausvakuutuslain 9 §:ssä tarkoitettuna vaikeana ja pitkäaikai
sena sairautena pidetään: 

44. kroonista virtsatietulehdusta (pyelonephritls chronica), 
45. kroonista verenpaineta utia (hypertonia chronica), 
46. kohdun runko-osan syöpää (carcinoma corporis uteri) sekä 
47. itsenäistä verihiutaleiden niukkuutta (thrombocytopenia 

essentialis). 

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1972. 
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33. KANSANTERVEYSASETUS. 

Annettu maa11skuun 10 p:nä 1972. 
(Suomen AsK 205/72) 

Sosiaa11- ja terveysministerin eSittelystä säädetään 28 päivänä 
tammikuuta 1972 annetun kansanterveyslain (66/72) nojalla: 

1 .§. Kansanterveyslain 3 §:ssä tarkoitetun valtakunnallisen summitel
man tulee sisältää suunnittelukaudella kansanterveystyölle asetettavat 
yleiset tavoitteet ja selVitys näiden liittymisestä muuhun sosiaa11- ja 
terveydenhuoltoon sekä tavoitteet ja toimintatavat koskien seuraavia toi
mintoja: 

1) terveysneuvonta, raskauden ehkäisyneuvonta ja terveystarkas
tukset; 

2) sairaanhoidon eri toimintamuotojen, kuten vastaanottotoiminto
jen, vuodeosastojen, kotisairaanhoidon, röntgen-, laboratorio- ja kun
toutuspalvelujen järjestäminen; 

3) sairaankuljetuksen järjestäminen; 
4) hammashoidon järjestäminen; 
5) koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon järjestäminen; sekä 
6) erityisen merkittävien kansantautlen ehkäisyn ja hoidon järjestä

minen sekä muun valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittävän kansan
terveystyöhön liittyvän toiminnan - järjestäminen. 

Suunnitelman tulee sisältää myös selvitys henkilökunnasta, joka on 
tarpeen kansanterveystyölle asetettujen tavoitteiden toteuttamiseksi ja ar
vio kalenterivuosittain suunnitelman mukaisen toiminnan aiheuttamista pe
rustamis- ja käyttökustannuksista sekä nllden jakautumisesta valtion ja 
kuntien kesken, sekä selvJitys kansaneläkelaitoksen ja potilaiden osuu
desta kustann uks lln . 

Suunnitelmassa tulee, perustuen kansanterveystyön tarkoituksen
mukaisuuden ja tulokselUsuuden seurantaan, selvittää kustannusten ja
kautumista eri osatoimintojen kesken. 

2 §. Kansanterveyslain 4 §:n 2 momentissa tarkoitettuun neuvottelukuntaan 
kuuluu maaherra puheenjohtajana, lääninhallituksen sosiaa11- ja terveys,,", 
osaston osastopäällikkö varapuheenjohtajana sekä näiden lisäksi enintään 
kahdeksan kolmeksi vuodeksi kerrallaan kutsuttua jäsentä. Neuvottelukun
nan jäsenet sekä heille jokaiselle henkilökohtaisen varamiehen määrää 
sosiaali- ja terveysministeriÖ lääninhallitusta ja lääkintöhallitusta kuultu
aan. 
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NeuvotteluklDmalla on oikeus asettaa keskuudestaan jaostoja ja 
kuulla aSiantuntijoita. Neuvottelukunnan sihteerinä on maaherran määrää
mä sosiaali - ja terveys osa ston virkamies. 

Neuvottelukunnan puheenjohtajan, jäsenten, sihteerin ja asiantunti
jain palkkioista, matka kustannusten korvauksesta ja päivärahasta sekä 
neuvottelukunnan muista menoista on voimassa, mitä valtion komiteoista 
on säädetty tai määrätty. 

3 §. Neuvottelukunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ol
lessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Neuvottelukunta on päätösvaltainen, 
kun saapuvilla on enemmän kuin puolet neuvottelukunnan jäsenmäärästä. 

4 §. Neuvottelukunnan tulee lääninhallituksen apuna, ottaen huomioon 
valtioneuvoston hyväksymän kansanterveystyön valtakunnallisen suunni
telman, antaa lääninhallitukselle laus untoja ja tehdä aloitteita kansan
terveystyön edistämiseksi läänin alueella sekä toimia yhteistyön aikaan
saamiseksi kansanterveystyötä tekevien ja muiden viranomaisten sekä 
kansanterveystyön alalla toimivien järjestÖjen ja yhteisöjen välillä. 

5 §. Terveyslautakunnan tulee sille kuuluvia tehtäviä suorittaessaan olla 
kunnan tai kuntien sosiaalilautakuntien kanssa sellaisessa yhteistyössä, 
jota tehtävien asianmukainen suorittaminen edellyttää. 

Terveyskeskuksen vastaavan lääkärin tulee tarvittaessa kuulla sosi
aalivlranomaisia ja tehdä heille aloitteita tOimenpiteiksi, joilla voidaan 
katsoa olevan merkitystä potilaan hoidon onnistumiselle. Yhteistoimintaan 
on kiinnitettävä huomiota erityisesti sUloin kun on kysymys terveyskeskuk
sen potilaan siirtämisestä sosiaaliviranomaisten alaiseen laitoshoitoon tai 
kotihoitoon taikka potilaan siirtämisestä laitos hoidosta terveyskeskuksen 
sairaansijalle • 

6 §. Kansonterveyslain 14 §:n 1 morrentissa mainittujen toimintOjen tulee 
tapahtua terveyske skuksen omana tai muuna kunnallisena toimintana, 
kuitenkin niin, että sairaankuljetusajoneuvolla suoritettavan salraankulje
tuksen voi kunta tai kuntainliitto järjestää terveyskeskuksen omana toimin
tana tai muun kunnallisen viranomaisen alaisena toimintana taikka uskoa 
sen joko kokonaan tai osittain yhteisölle taikka yksitYlBelle ammatinhar
jolttajalle, jolla on siihen asianmukainen lupa. 

Lääkintöhallitus antaa yleisohjeet sairaankuljetusajoneuvolla suori
tettavasta sairaankuljetuksesta ja siihen käytettävän auton varusteista. 

Rajavartiolaitoksen kulkuneUVOjen käyttämisestä sairaankuljetuk
seen on erikseen säädetty. 

7 §. Kansanterveyslain 14 §:n 1 momentln 5 kohdassa tarkoitettuja koulu
terveydenhuoltoon kuuluvia erikoistutkimuksia ovat: 

1) asianomaisen alan erikoislääkärin suorittama näön tai kuulon tut
kimus, tällaisen lääkärin määräämät laboratorio-, röntgen- ja vastaavan
laiset tutkimukset mukaan luettuna; 
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2) mielenterveyden selvittämiseksi tehty psykiatrin suorittama tutki
mus; sekä 

3) psykologin suorittama tutkimus. 
Edellä 1 momentissa tarkoitettu erikoistutkimus tehdään terveyskes

kuksen lääkärin pyynnöstä keskussairaalan tai muun kunnallisen yleis
sairaalan poliklinikassa, jollei lääkintöhallitus ole kunnan hakemuksesta 
hyväksynyt erityisestä syystä määräajaksi muunlaista järjestelyä. 

8 §. Kansanterveyslain 19 §:ssä tarkoitet\ID toimintasuunnitelman tulee 
sisältää selvitys: 

1) kunnan as.ukkaiden lukumäärästä ja ikärakenteesta sekä väestön 
jakautumisesta kunnan alueella samoin kuin niissä tapahtuviksi arvioiduis
ta muutoksista sekä yleispiirteiset tiedot kunnan elinkeinorakenteesta; 

2) terveysneuvonnasta, Jolloin erillisinä on selvitettävä kansanter
veydelUsen vaUstustyön, raskauden ehkäisyneuvonnan ja kunnan asuk
kaiden yleisten terveystarkastusten aikaansaamiseksi suunnitellut toimen
piteet sekä terveyspalveluja koskeva tiedotustoiminta; . 

3) sairaanhoitoa varten pidettävien lääkärinvastaanottojen, kotisai
raanhOidon, vuodeosastolla annettavan hoidon, lääkinnällisen k\IDtoutuk
sen, laboratorio- ja röntgentutkimustoiminnan sekä päivystyksen ja ensi
avun järjestämiseksi toteutetuista palvelumuodoista ja suunnitelmista nii
den kehittämiseksi; 

4) sairaankuijetuksen järjestämisestä,; 
5) hammassairauksien vastusta.mistyöstä, sHhen luettavasta valis

tus- ja ehkäisytoiminnasta, järjestelmäll1sestä hammas hoidosta ja hammas
lääkärin vastaanottojen järjestämisestä; 

6) koulujen terveydellisten olojen valvonnan ja koululaisille pidettä
vien lääkärin ja muiden vastaanottojen järjestämisestä sekä siitä kuinka 7 
§: s sä tarkoitetut erikoistutkim uks et järjestetään; 

7) lääkärien, hammaslääkärien sekä sairaanhoitotoimen harjoittajien 
ja mU\ID henkilökunnan määrästä ja sen arvioiduista muutoksista; 

8) sairaansijojen lukumäärästä ja perusteltu arvio nHden tarpeesta 
sekä terveyskeskuksessa että muissa sairqanhoitolaitoksissa samoin kuin 

. hoitopaikoista huoltolaitoksissa; 
9) yhteistoiminnasta sosiaaliviranomaisten kanssa; 
10) terveyskeskuksen toimitilojen mahdollisista rakennus-, muutos

ja laajennussuunnitelmista; 
11) kansanterveystyön aiheuttamista alustavasti arvioidulsta perus

tamis- ja käyttökustannuksist<;l toimintasuunnitelmassa tarkoitett\IDa ajan
jaksona kalenterivuosittaineriteltynä,; sekä 

12) muista tarpeellisista seikoista. 

9 §. Kansanterveyslain 35 §:ssä tarkoitettua, terveyskeskuksen toimiti
lojen rakennus-, laajennus- tai olennaisen muutossuunnltelman hyväkSY
mistä koskevaa aUstusta varten on tehtävä hakemus, josta tulee kunnan 
kansanterveystyön vahvistetun toimintasuunnitelman mukaisesti käydä 
selville: 



115 

1) toimitilojen sijoitus paikka; 
2) toimitiloihin sijoitettavien toimintojen laatu ja laajuus; 
3) käytettävissä olevat toimitilat ja nllssä ylläpidettävät toiminnat 

ja toimitilojen rakennusteknillinen kunto; 
4) muualla kuln terveyskeskuksessa käytettävissä olevien sairaan

sijojen lukumäärä sairaaloittain ja, milloin kysymyksessä on kuntainliiton 
ylläpitämä terveys keskus , myös kunnittain; 

5) terveyskeskusta käyttävän väestön määrä ja ikärakenne sekä nlls
sä tapahtuvaksi arvioidut muutokset; 

6) alustava arvio perustamiskustannuksista ja nllhin suoritettavasta 
valtionavusta samoin kuin suunnitelman toteuttamisen jälkeen aiheutuvis
ta käyttökustannuksista ja nllhin suoritettavasta valtioavusta; 

7) kunnan rahoitusmahdollisuudet; 
8) suunnitelman toteuttamisajankohta; sekä 
9) muu tarpeelliseksi katsottava selvitys. 
Hakemus IUtteineen on kahtena kappaleena toimitettava lääkintö

hallitukselle, joka tekee asiasta esityksen sosiaali- ja terveysminis
teriölle. 

10 §. Kansanterveyslain 36 §:ssä tarkoitettuun hakemukseen, joka koskee 
rakentamisen, laajentamisen tai peruskorjauksen hyväksymistä valtion
avun suorittamista koskevaon yleiseen suunnitelmaan, on liitettävä: 

1) lääkintöhallituksen hyväksymän huonetilaohjelman mukaan laadit
tu rakennussuunnitelmaluonnos yksityiskohtaisine pUrustuksineen ja ra
kenn us s elostuksineen; 

2) kiinteiden koJeiden Ja laitteiden, kiintokaluston Ja irtaimiston 
hankinta ohJelmat; 

3) kustannusarvio erittelyineen; 
4) selvitys rahoituksesta; sekä 
5) muu tarpeelliseksi katsottava selvitys. 
Mikäli hakemus koskee muita kuin rakentamiseen, laajentamiseen 

tai peruskorjaukseen kuuluvia perushankintoJa, on siihen liitettävä han
kintaohjelma ja kustannusarvio. 

Hakemus liitteineen on kahtena kappaleena toimitettava lääkintÖ
hallitukselle, joka tekee asiasta esityksen s·osiaali- ja terveysministe
riölle. 

11 §. Myönnettäessä kansanterveyslain 39 §:n nojalla lisättyä valtion
apua luetaan taloudelliselta kantokyvyltään heikkoihin kuntiin ne, jotka 
kuuluvat kantokykyluokk1in 1-3. 

Lisättyä valtionapua koskevat hakemukset on toimitettava lääkintö
hallitukselle tllivuotta seuraavan kalenterivuoden elokuun loppuun men
nessä. Lääkintöhallitus tekee asiaa koskevan esityksen sosiaali- Ja ter
veysministeriÖlle. 

12 §. Kansanterveyslain 38 §:ssä tarkoitettua käyttökustannusten valtion
apua on haettava lääkintöhallitukselta tilivuotta seuraavan kalenterivuoden 
aikana. Hakemukseen on liitettävä lääkintöhallituksen määräämä selvitys. 
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13 §. Lääkintöhallituksen määräämän virkamiehen on ennen kansanterve
yslain 40 §:ssä tarkoitettua hyväksymistä toimitettava terveyskeskuksen 
toimitilojen tarkastus, rakennus-, laajennus- ja olennaisten muutostöi
den tultua suoritetuksi. Kunnalle tai kuntainl1itolle on etukäteen ilmoitet
tava tarkastuks en ajankohta. 

14 §. Kansanterveystyötä tekevä viranhaltija on virkatoiminnassaan oikeu
tettu saamaan asianomaisilta valtion ja kunnan viranomaisilta virka-apua. 

15 §. Tarkempia määräyksiä ja ohjeita tämän asetuksen soveltamisesta 
antaa tarvittaessa lääkintöhallitus, joka myös vahvistaa tarvittavat lomak
keet ja antaa tarkemmat ohjeet kansanterveyslain 18 §:ssä tarkoitetuista 
asiakirjoista sekä lääkintöhal11tukselle annettavista ilmoituksista. 

16 §. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1972. 



34. ASETUS TERVEYSKESKUKSESSA PERITTÄVISTÄ 
MAKSUISTA JA KORVAUKSISTA .. 

Annettu maal1sku\.U1 10 p:nä 1972. 
(Suomen AsK 206/72) 
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Sosiaal1- ja terveys ministerin esittelystä säädetään 28 päivänä 
tammikuuta 1972 annet\.U1 kansanterveyslain (66/72) 21 §:n sekä mainit\.U1 
lain voimaan panosta 28 päivänä tammikuuta 1972 annet\.U1 lain (67/72) 
3 §:n nojalla: 

1 §. Potilaalta saadaan kansanterveyslain 14 §:n mukaisista palveluksis
ta periä terveyskeskuksessa vain tässä asetuksessa säädetyt maksut 
ja korvaukset. 

Mikäli k\.U1ta muussa kuin kansanterveyslaissa olevan säännöksen 
nojalla on velvollinen antamaan maksuttoman sairaanhoidon ja tutkimuk
sen, ei maksua tai korvausta saada tämän asetuksen mukaan potilaalta 
periä. 

Kansanterveyslain 14 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitet\.U1 koulu
terveydenhuollon pllriin kuuluvien potilaiden koulutapatunnien sairaan
hoito on terveyskesk,uksessa oppilaalle maksuton. 

2 §. Kansanterveyslain 14 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetusta sai
raanhoidosta peritään terveyskeskuksen vastaanotolla lääkärin tutkimalta 
tai hoitamalta potilaalta käynniltä'·3 markkaa. 

Lääkärin käynnistä potilaan luona perltaän potilaalta suoritetusta 
tutkimuksesta ja annetusta hoidosta..l2 markka,a. 

Potilaalta peritään hänelle suorltetusta röntgen- ja laboratoriotutki-
muksestfl kummastakin, 3 markkaa k~aJ.ta. ' 

. Sarjassa annettavasta lääkintavoimistelusta ja muusta fySikaalises-
ta' hoidosta peritään potilaalta 3 markkaa hOitosarjalta. 

Jos potilas terveyskeskuksen vastaanotolla tai lääkärin hänen luo
naan suorittaman tutkimuksen jälkeen välittömästi otetaan terveyskes
kuks en sairaansijalle tai ohjataan sairaalaan hoidettavaksi, ~edellä 
tässä pykälässä säädettyjä maksuja peritä. Maksua ei myöskään peritä 
lääkärin käynnistä terveyskeskuksen sairaansijalta 'terveyskeskuksen 
valvomaan kotisairaanhoitoon sUrretyn potilaan luona. 

3 §. Terveyskeskuksen sairaankul1etusa fPIleuy.,o~suoritetusta sairaan
kuljetuksesta peritään potilaalta 2,50 markkaa yhdens uuntaiselta matkalta. 
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Terveyskeskuksen lääkärin määräämä sairaankuljetusajoneuvolla 
suoritettava potilaan kuljetus terveyskeskuksen sairaansijalta toiseen 
hoitolaitokseen tai koti hoitoon on potilaalle maksuton. 

4 §. Terveyskeskuksen sairaansijalla hoidettavalta potilaalta peritään 
korvausta ylläpidosta 8 markkaa vuorokaudelta • 

Jos sairaanhoidolliselta kannalta on tarkoituksenmukaista, että 
terveyskeskuksen vuodeosaston kirjoihin otettu potilas on vain joko 
päivällä (päiväsairaanhoito) tai yöllä (yösairaanhoito) hoidettavana 
terveyskeskuksen sairaansijalla , perItään hän.eltä korvausta ylläpidos
ta 4 markkaa vuorokaudelta . 

Tässä pykälässä tarkoltetulta potilaalta ei peritä hoidosta tai tut
kimuksesta 2 §:ssä tarkoitettuja maksuja. 

5 §. Terveyskeskuksessa annetusta hampaIden hoidosta peritään poti
laalta seuraavat maksut: 

mk 
1. Tutkimus, kirurginen tai muu hoito käyntikerralta • • • 10 
2. Paikkaus 

hampaalta .•••••••...•..•••..•••.•.••••.••.. 15 
hampaalta johon sisältyy juurihoito •• • • • • • • • • • • 40 

3. Röntgentutkim us 
kuvalta. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . • . • . • .• . . 5 
koko hampaiston kuvaus.. •• ••• ••• •• ••• • •• •• •• 20 

4. Proteettiset tOimenpiteet 
kruunut ja sillat hampaalta ••••••••••••••••••• 120 
levyproteesit 

levyn perus hinta • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 45 
lisäys hampaalta... . . . •. . • . . . . . . . . . . . •• . . . 5 
lisäys metallirungosta • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 45 

Edellä 1 momentln 1 ja 4 kohdassa mainittuihin maksuihin lisätään 
hampaanoikomislaitteista ja tekohampaista aiheutuvat hammastekn!set 
kulut todellisten kustannusten mukaisina. 

Tässä pykälässä tarkoitettuja makSUja ei peritä alle 17-vuotlaalta 
potilaalta. Mikäli potilas kuitenkin annettujen käyttöohjeiden vastaisen 
menettelyn tai ilmeisen huolimattomuuden vuoksi on aiheuttanut hampaan
oikomislaitteen hävittämisen tai vahingoittumisen, peritään potilaalta 
uuden hampaanoikomislaitteen hankkimisesta tai vahingoittuneen laitteen 
korjaamisesta aiheutuneet hammastekniset kuiut todellisten kustannusten 
mukåisina. 

6 §. Lääkärin tai hammaslääkärin todIstuksesta tai lausunnosta, joka ei 
IUty potilaan hoitoon, peritään 15 markkaa. 

7 §. Potilaan omistukseen tuievista hänelle terveyskeskuksen toimesta 
hankituista henkilökohtaisista apuvälineistä peritään potilaalta han
kintakustannuksia vastaava korvaus, mikäli joidenkin apuvälineiden 
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osalta ei 5 §:ssä ole toisin säädetty. 

8 §. Tässä asetuksessa säädetyt maksut ja korvaukset terveyskeskuksel
le saadaan ulos ottaa ilman tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä 
kuln asetuksessa eräiden sairaalamaksujen perlmisestä ulosottotoimin 
ilman tuomiota tai päätöstä (710/69) on säädetty. 

9 §. Tarkemmat määräykset tämän asetuksen soveltamisesta ja täytän
töönpanosta antaa lääkintöhall1tus. 

10 §. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1972. 
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35. ASETUS NUORTEN TYÖNTEKIJÄIN KÄYTTÄMISESTÄ 
VAARALLISIIN TÖIHIN. 

Annettu maaliskuun 10 p:nä 1972. 
(Suomen AsK 212/72) 

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsitte
lemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään nuorten työntekijäin 
suojelusta 29 päivänä joulukuuta 1967 annetun lain (669/67) 4 §:n 2 mo
mentin ja 17 §:n sekä 28 päivänä kesäkuuta 1958 annetun työturvallisuus
lain (299/58) nojalla: 

1 §. Nuorta työntekijää ei ole lupa käyttää sellaiseen liitteenä olevassa 
esimerkkiluettelossa mainittuun tai siihen verrattavaan työhön, jossa häntä 
taikka hänen työnsä takia hänen työtoveriaan tai muuta henkilöä saattaa 
uhata erityinen tapaturman tai terveyden vaurioitumisen vaara. 

2 §. Nuorta työntekijää ei myöskään ole lupa käyttää sellaisessa työssä, 
joka on hänen ruumiilliselle, henkiselle tai siveelliselle kehitykselleen 
vahingoksi tahi joka vaatii häneltä suurempaa ponnistusta tai vastuuta 
kuin hänen ikäänsä ja voimiinsa katsoen on kohtuullista. 

Edellä 1 momentissa mainittuja töitä ovat: 
1) työ, joka suoritetaan sellaisessa asennossa tai sellaisella taval

la, joka on omiaan aiheuttamaan nuorelle työntekijälle pysyviä rakennevi
koja; 

2) käsin suoritettava tavaran lastaus-, purkaus-, kuljetus- ja muu 
sHrtotyö käsiteltävien kappaleiden painon yleensä ollessa 20 kiloa suurem
pi tai, milloin työntekijä on naispuolinen, 15 kiloa suurempi; 

3) työ muiden väkijuomien kuin mallasjuomien valmistuksessa, kul-
jetuksessa ja kaupassa; 

4) osallistuminen mielisairaan hoitoon; 
5) työ teurastamossa; 
6) kylvetystyö; 
7) työ, jossa työntekijä on altlstettuna kuumuudelle; sekä 
8) työ, josta niin on erikseen säädetty tai määrätty. 

3 §. Nuorta työntekijää on lupa pitää liitteenä olevassa esimerkkiluette
lossa mainitussa työssä, jos asianomainen työturvallisuutta valvova vi
ranomainen kysymyksessä olevassa työpaikassa toimitetun tarkastuksen 
perusteella toteaa, ettei nuoren työntekijän käyttööli tarkoitetuista tek
nillisistä laitteista tai aineista taikka työssä vallitsevista olosuhteista 
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ole erityistä tapaturman tai terveyden vaurioitumisen vaaraa. 
Edellä 1 momentissa mainittu viranomainen voi myös määräämillään 

ehdollla sall1a, että nuorta työntekijää pidetään 1 §:ssä säädetystä kiel
losta poiketen työssä 

1) ammattikasvatushallituksen valvonnan alaisessa työpaikassa, 
määrätyn ammatin oppimiseksi vahvistetun koulutussuunnitelman mukaan 
tai 

2) määrätyn työmenetelmän tai työtavan oppimiseksi pätevän ja huo
lellisen työnjohtajan tai opettajan välittömän valvonnan alaisena. 

4 §. Milloin muusta kuin 1 tai 2 §:ssä tarkoitetusta työstä saattaa aiheu
tua nuorelle työntekijälle tapaturman tai terveyden vaurioitumisen vaara 
tahi vahinkoa hänen ruumiilliselle, henkiselle taikka siveelUselle kehi
tykselleen, on asianomaisella työturvallisuutta valvovalla viranomaisella 
valta kieltää nuoren työntekijän käyttäminen sellaisessa työssä. Tällä 
viranomaisella on, milloin työolosuhteiden on katsottava parantuneen siinä 
määrin, ettei edellä mainittu vaara tai va hlnko enää uhkaa, valta sallia 
määrääminsä ehdoin nuoren työntekijän käyttäminen tällaiseen työhön. 

Työturvallisuutta valvovan viranomaisen on annettava 1 momentissa 
tarkoitetusta päätöksestään tieto sosiaali- ja terveysministeriölle, jolla 
on valta kumota annettu kielto tai lupa, jos syytä sHhen on. 

5 §. Ennen kuin nuorta työntekijää käytetään 3 §:n 2 momentissa tai 4 
§:n 1 momentissa tarkoitettuun työhön, työnantajan on varmista uduttava 
sHtä, että tällainen työntekijä on rHttävästi perehtynyt kysymyksessä 
olevaan työhön ja sHhen liittyviin vaaroihin sekä osaa noudattaa sitä 
varten annettuja turvallisuusohjeita . 

6 §. Nuorten työntekijäin lääkärintarkastuksista on voimassa, mitä nuor
ten työntekijäin SUOjelusta annetun lain 14 §:ssä on säädetty. Näissä lää
kärJ.J1tarkastuksissa on noudatettava sosiaali- ja terveysministeriön anta-
mia ohjeita. . 

Työnantajan on sovittava 1 momentissa tarkoitettujen lääkärintarkas
tusten toimittamisesta asianomaisen työpaikan olosuhteita ja mikäli mah
dollista työterveysalaa tUntevan sellaisen lääkärin kanssa, joka sitoutuu 
tarkastuks'issaan noudattamaan sanotussa momentissa tarkoitettuja ohjeita. 

7 §. Nuorella työntekijällä, joka aloittaa 3 §:n 2 momentissa tai 4 §:n 1 
momentissa tarkoitetun työn, tai jota nuorten työntekijäin suojelusta anne
tun lain 19 §:n nojalla on oikeus työneuvoston antamalla luvalla käyttää' 
lain säännöksistä pOiketen yöt yössä, tulee olla työ suo j ei u k i r ja, 
josta ilmenevät hänen ikänsä ja koulunkäyntinsä, sekä lääkärin antama 
todistus siltä, ettei kysymyksessä oleva työ ole omiaan aiheuttamaan 
e~itYis'tä vaaraa nuoren työntekijän terveydelle, ja asianomaisen työtur
vallisuutta valvovan viranomaisen antama todis tus tai päätös 'siltä, ettei
vät työssä käytettävät tekn1lliset laitteet aiheuta nuorelle työntekijälle 
erii:yistä tapaturman tai sairastumisen vaaraa. 

Jollei työsuojelukirjasta ole erikseen muuta säädetty, on 
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asianomaisen työturvallisuutta valvovan viranomaisen toimitettava se mak
sutta ja viivytyksettä nuorelle työntekijälle, kun tarkastajalIe on jätetty 
1 momentissa tarkoitetut koulun, lääkärin ja työnantajan todistukset sekä 
virkatodistus ja muut ehkä tarpeelliseksi katsotut selvitykset. 

Työsuojelukirjan muodon vahvistaa sosiaali- ja terveysministeriö 
kouluhallitusta ja lääkintöhallitusta kuultuaan. 

8 §. Työnantajan on merkittävä työsuojelukirjaan, milloin nuoren työn
tekijän työsuhde on alkanut ja mitä työtä hän on suorittanut. Kirjaan on 
myös tehtävä merkintä toimitetusta valtioneuvoston tai työturvallisuutta 
valvovan viranomaisen määräämästä lääkärintarkastuksesta. 

9 §'. Tämän asetuksen 2 §:n 2 momentin ja 6 §:n säännöksiä ei ole sovel
lettava maatalous-, metsä- ja uittotöissä, ellei nUstä erikseen ole toisin 
säädetty. 

10 §. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1972, kuitenkin 
nUn, ettei 1, 7 ja 8 §:n säännöksiä sovelleta ennen sanottua päivämäärää 
alkaneisiin työsuhteisiin, ja sillä kumotaan 14 päivänä maaliskuuta 1919 
annettu valtioneuvoston päätös, jolla työstä teollisuus- ynnä eräissä 
muissa ammateissa 18 päivänä elokuuta 1917 annetun asetuksen 4 ja 20 
§:n nojalla määrätään, mitkä ammatit tai ammatinhaarat lapslln ja nuorlln 
henkilöihin nähden ovat luettavat erittäin vaarallisiin ammatteihin ja anne
taan tarkempia määräyksiä sellaisista töistä, jotka ovat omansa vahingoit
tamaan lasten ja nuorten henkilöiden terveyttä tai ehkäisemään heidän ruu
miinkehltystään (26/19), päätöksen voimassa olevilta osilta. 

Es im erkkll uett eI 0 

töistä, joissa erityinen tapaturman tai terveyden vaurioltumisen vaara 
saattaa uhata nuorta työntekijää tai hänen työnsä takia muuta henkilöä. 

Tässä luettelossa vaaratekijät on ryhmitelty nHden tOimialojen 
mukaan, joilla lueteltuja vaaratekijöitä erityisesti esiintyy. Jos muulla 
toimialalla ilmenee samoja vaaratekijöltä, on työntekijälle asetettava. 
samat ikä- ja työskentelyrajoitukset kuin luetteloon on merkitty. 

Ryhmä 
N:o 

1:1 

Osa 1. Mekaanisia vaaratekijöitä sisältävät työt 

Teknillisten 
laitteiden 
tai töiden 
ryhmä 

Toimiala 

Voima koneet Kaikki alat 

Vähimmäis
ikä, vuotta 

16 

Työskentelyrajoituksen 
alaiset teknilliset lait
teet ja vaaralliset työt 

Vesiturbiinit ja muut 
ves ivoima koneet 
Höyryturbiinit ja muut 
höyryllä toimivat koneet 
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Ryhmä Teknillisten Toimiala Vähim- Työs kentelyrajoituks en: 
N:o' laitteiden mäis- alaiset teknilliset 

tai töiden ikä, laitteet ja vaaralliset 

a hmä vuotta tl!:öt 

1:1 Voima koneet Kaikki alat 16 Kaasuturbl1nit ja poltto-
'moottorit 

. Sähkömoottorlt, jotka 
käyttävät ryhmässä 1:2 
mainittuja t::lökonelta 

1:2 Työkoneet Maa- ja met- Maataloustraktorit 
sätalous 18 Leikkuupuimurit 

Silppumyllyt 
Halkosahat 
Pilkkomiskoneet 
Raivaussahat 
Moottorisa hat 

16 Nl1ttokoneet 
Puimakoneet 
Rehunpurlstimet 
Paalauskoneet 
Ruohonlelkkuukoneet 

Kaivokset ja muu 18 Kaivos- ja sllhen ver-
kaivannais- rattava työ maanpinnan 
toiminta alla 

Hiekka-, sora- ja savi-
kuoppakoneet 
KlvUouhimokoneet 
Työt siiloissa ja muissa 
mineraal1sä1l1öissä 

16 Turpeennostokoneet 
Turve Euristlmet 

Elintarvikkeiden, 18 Teurastusplstool1t ja 
juomien ja tu- muut -laitteet 
pakan valmistus Keskipakolserottimet ja 

-kuivaajat 
Sokeritehtaan juurikas -
pesurit 

(leipomot) 16 Taiklnanpalolttelukoneet 
Vatkaimet, sekoittimet 
ja vaiva uskoneet 
PIparkakkukoneet 
Leipälelkkurit 

(makels- ja 16 Makelsvalssit 
suklaatehtaat) Marslpaanlvalva uskoneet 

Suklaavals sit 
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Ryhmä 
N:o 

1:2 

Tekn1llisten Toimiala 
laitteiden 

Väh1m
mä1s
ikä, 
vuotta 

tai töiden 
ryhmä 

Työkoneet (meijerit ja 
marganUri
tehtaat) 

(öljynpurista -
mot) 
(einestehtaat, 
s ä1lyketehtaat) 

16 

Tekstllli-, vaa- 18 
tetus- ja nahka
teollisuus 

Työskentelyrajoituks en 
alaiset teknilliset lait
teet ja vaaralliset työt 

Klmut ja voinvaivaus
koneet 
Pullotus- ja korkkaus
koneet 
Margarilnlnvaiva uskoneet 
Muovallukoneet 
Sekolttlmilla varustetut 
juustonvalmistusaltaat 
Juustonraastlnkoneet 

Siemenjauhimet 
Koneelliset llhasahat 
Llhanpaloittelukoneet 
Koneell1set llhamyllyt 
Kamaranvuolukoneet 
Suolenpuhdistuskoneet 
Pikahakkurit 
Suollletkun täyttöpu
ristimet 

Puuvillanpuhdistuskoneet 
Kampakoneet 
Karstauskoneet 
L um punrevintäkon eet 
V enytys koneet 
N ukanleikka us koneet 
Villankarsta uskoneet 

16 Appretolntlkoneet 

(köydenpunomot) 

(na hka -, tur
kis- yms. 
tehtaat) 

Kalanterlt 
Syllnterlkuivauskoneet 
Dekatointlkoneet 
Leveäpesukoneet 
Värjäyskoneet 
Keskipakoiskuivaajat 
Vals sipainokoneet 
Häkllöintlkoneet 
Kerta us koneet 
Punontakoneet 
Vahaus- ja kUlloltus
koneet 
Rumpupesukoneet 
Kaavlntakoneet 
Telapuristlmet 
Uratela puri stlm et 
Oikomakoneet 
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Ryhmä T ekn1lli sten Toimiala Vählm- TyöskentelyrajoUuksen 
N:o laitteiden mäis- alais et tekn1llis et laU-

tai töiden ikä, teet ja vaaralliset työt 
Q;:hmä vuotta 

1:2 Työkoneet (nahka-, tur- 16 S1l1tyspuristlmet 
kis- yms. Nahanleikkurit 
tehtaat) VUstekoneet 

Leikkuu- ja jyrsinkoneet 
Koronjyrsinkoneet 
Nlvelpuristlmet 
Hihnanleikkuukoneet 
Saks1leikkurit, joiden 
leikkuupltuus on 0,5 m 
tai suurempi 
Venn:z:skoneet 

Puutavara- 18 pyörösahat 
teollisuus Kehäsahat 

Tukkisahat 
Tukkivannesahat 
Vannesahat 
KetJusahat 
01kohöylät 
Kimpihalkaisusahat 
Tasohöylät 
Jyrsinkoneet 
Yläjyrsinkoneet 
Tappikoneet 
Talttakoneet 
Taso-, ura-, pontti-, 
lista - yms. höyläkoneet 
Vanerlleikkurit 
Vanerisorvit 

. Vanerivll1uhöyläkoneet 
Lastuv1llakoneet 
Ra sia koneet 
Korkklleikkurlt 
Halkosahat 
P1lkkomiskoneet 

(huonekalu- 16 Pingotuskoneet (ver-
tehtaatl hoomossal 

Paperl- ja 16 Hiomakoneet 
graafinen HIenonnuskoneet (kolle-
teolllsuus rit) 

Hollanterikoneet 
Paperi-, pahvi- ja 
kartonkikoneet 
Kalanterlt (killloltus-
valssU) 
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Ryhmä 
N:o 

1:2 

Teknillisten Toimiala 
laitteiden 
tai töiden 
ryhmä 

Työkoneet 

•• 1. 

Paperi- ja 
graafinen 
teollisuus 

(kirja painot) 

(kirjansltomot) 

Kemian teolli
suus 

(väri- ja lak
katehtaat) 

Vählm- Työskentelyrajoltuksen 
mäls- alaiset teknilliset lalt-
ikä, teet ja vaaralliset työt 
vuotta 

16 

18 
16 

Leikkuukoneet ja leikku
rit 
Ta pettlkoneet 
Paala us puristimet 
Jyrsinkoneet 
Rlvisahat 
Stereotypiakoneet 
Pikapainoltoneet 
Offsetpainokoneet 
Rotatiopainokoneet 

. Syväpainokoneet 
THkelipainokoneet 

.. Automaattipainokoneet 
Puristin-, stanssaus
ja kohopuristinkoneet 
Lipunpainokoneet 
Leikk uukoneet 
Leikka ustHkelit 
Hakemistoleikkurit 
Lävistys- ja kulman
leikkuukoneet 
Stans sa us koneet 
Arkintaittokoneet 
Nitomakoneet 
Pussikoneet 
Kulta uspuristlmet 
Aaltopa hvikoneet 

Valssauskoneet 
Kalanterit 
Muovi- ja kumimyllyt 
(-rouhlmet) 
Muovi- ja kumipuristl
met 
Ruiskuvalukoneet 

. '~uoviPuhalluskoneet 
. Äänllevy puristimet 
Leimaus-, hltsaus- ja 
Uima us puristimet 

, ... ' Hienonnuskoneet (kol
lerit) 
Keskipakoiserottimet 
Värivals sit, -telat 
Kltinvaivauskoneet 
Värinhlertokoneet 



Ryhmä 
N:o 

.1:2 

Teknllllsten ToImIala 
laItteIden 

·tal töIden 
ryhmä 

Työkoneet (kynttllä- ja 
saIppuateh
taat) 

. (maaöljy- ja 
klvlhlllltuot
teIden val
mIstus) 

Saven-, la
sin- ja klven
jalostusteol
llsuus 

Vählm
mäls
Ikä, 
vuotta 

16 

16 

18 
16 

MetallIen perus- 18 
teollisuus 
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Työskentelyrajoltuksen 
alaIset teknllllset ~alt
teet Ja vaaralliset työt 

Kynttlläp,pHeera us koneet 
Tangon- ja salppuan
purlstlmet 
Brlketolmlskoneet 
Kattohuopakoneet 

Kalvuukoneet 
HIenonnuskoneet 
Tlllenlyöntikoneet 
Murskauskoneet 
Savenvalva uskoneet 
Reljltys purlstlmet 
Tärypurlstlmet 
Klvenjyrslmet ja -lelkku
rlt 
Klvenhloma- ja kllll01-
tuskoneet 

Kuuma- ja kylmävalssaus
laItokset 
Lankavalsslt 
Valannehlomakoneet 

16 Valuhlekansekolttlmet 

(metall1tuote
Ja konetehtaat) 

16 

HIenonnuskoneet 
Savenvalva uskoneet 
Kaava uskoneet 
M eta 111 pyörösa hat 
Metalllvannesahat 
Epäkesko-, ruuvl-, kltka-, 
nlvel- yms. purlstimet 
Pneumaattiset ja hydrau
liset purlstlmet 
Talvutusvalsslt 
Konesakset 
Levylelkkurlt, JoIden 
lelkkuupltuus on 0,5 m 
taI suurempI 
Käslkäyttöls et hloma -, 
puhdlstus- ja leikkaus
koneet 
Käslkäyttölset porakoneet, 
joIssa voI käyttää 10 mm 
paksumpla porla 
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Ryhmä TeknilUsten Toimiala Vähim- Työskentelyrajoituksen 
N:o laitteiden mäls- alaiset teknilliset lait-

tai töiden ikä, teet ja vaaralliset työt 
o::hmä vuotta 

1:2 Työkoneet (metall1tuote- 16 Kiinteästi asennetut hio-
ja konetehtaat) ma-, puhdistus-, leik-

kaus- ja porakoneet 
Takopuristimet 
Pudotus-, höyry- ja pai-
neilmavasarat 
Paine- ja keskipakois-
valukoneet 
Särmäys puristimet 
Höyläkoneet 
Jyrsinkoneet 
Avarruskoneet 
Sorvit, myös revolveri-
Ja automaattisorvit 
Metall1pyörösahat 
Metallivannesahat 
Puhdistusrumm ut 
Metallikankaankutoma-
koneet 
Teräsköysi- ja kaapel1-
koneet 

Muut alat 16 Rumpupesukoneet 
(pesulat ym.) Linkoavat pesukoneet 

Keskipakoiskuivaajat 
Kuuma- ja kylmäman-
keUt 
Kuiva us puristimet 
Telakuivaimet 
Pukuprässit 
Painekuivaimet 

(keittiöt, kaup- 16 Leipäleikkurit 
pal11kkeet) Koneelliset Uhamyllyt 

Vispaus-, sekoitus- ja 
vaiva uskoneet 
Survinkoneet 
Juurikkaiden kuorima-
ja leikkuukoneet 
Perunanpes ukoneet 
Korppumyllyt 
Jäänm urska uskoneet 

(rakennustoi- 18 Pyörösahat 
minta) Kolmijalkanosturit 

Kaivinkoneet 
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Ryhmä Teknillisten Toimiala Vählm- Työskentelyrajoituksen 
N:o laitteiden mäls- alaiset teknilliset lalt-

tai·töiden ikä, teet ja vaaralliset työt 
~hmä vuotta 

1:2 Työkoneet (rakennus- 18 Ruoppaajat 
toiminta) Maansllrto-, tasoitus-

yms. koneet 
Lumiaurat ja -lingot 
Tienpäällystyskoneet 
Koneell1set jyrät 
Koneell1set juntat 
Tiehöylät 
Pulttipistool1t 

16 Betonisekoitt1met 
Hiomakoneet 

(huvittelu- 16 Karuselllt 
laitokset) Johdinautot 

Syöksy- ja alppirata-
laitokset 

1:3 Räjähdys- Kaikki alat 18 Ampumatyökalut (vrt. 
aineella pulttipistool1t ja teuras-
toimivat tuspistoolit) 
laitteet Ruutiluntat 

1:4 Kuljetus- Kaikki alat 18 Truklt, haarukkatrukit 
välineet Sähkötrukit 

Autot 
Traktorit 
Moottori- ja sähköveturit 
Kuorma us koneet 
Hllhtohlssit ja muut köy-
siradat 
Lossit 

1:5 KulJetus- Kaikki alat 18 Lastaus- ja purkaustyöt 
työt satamassa 

Raskaan tavaran sellainen 
käsittely, josta on erityi-
nen tapaturman vaara 
Ajoneuvojen, koneiden ja 
työvälineiden kytkeminen 
ryhmässä 1:4 mainittuihin 
kuljetusvälineisi1n 
Vaunujen yhteenkytkemi-
nen 
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Ryhmä 
N:o 

1:6 

1:7 

1:8 

Teknillisten Toimiala 
laitteiden 
tai töiden 
ryhmä 

Nostot yöt Kaikki alat 
Taakantek0-
ja merkin-
antotyöt 

Teknilliset Kaikki alat 
laitteet, 
joiden käyt-· 
töön liittyy 
erityinen 
vaara ja 
vastuu 

Erittäin pa- Kaikki alat 
10- tai rä-
jähdysvaa-
ralliset työt 

Vähim- Työske~telyrajoitukse~ 
mäis- alaiset teknilliset lait-
ikä, teet ja vaaralliset työt 
vuotta 

18 

16 

Nostokoneet 
Hissit 
Nosto-, laahaus- ja ki
ristysvintturit 
Painona pein ohjattavat 
henkilö- ja tavarahissit, 
joiden käytöstä huolehtli 
erityinen henkilö 

18 Jäähdytys- ja syväjääh
dytyslaitokset 
Asetyleenikehitinlaitokset 
Kiinteät kaa s ulaitoks et 
Kaas upulloasemat 
Pa ineastialaitoks et 

18 Työt räjähdysainetehtais
sa ym. räjähdysaineen 
valmistuksessa 
Työt ilotulitusaine- yms. 
tehtaissa 
Räjähdysaineiden käsit
tely ja käyttö rakennus
töissä ja teollisuudessa 
sekä muilla aloilla 
Magnesiumpitoisten seos
ten valmistustyöt ja työs
tö 
Selluloidin käsittely 
Työt natrium-, kalium- ja 
ammonlumkloraatteja sekä 
vastaavia hapettavia ai
neita sisältäviä seoksia 
valmistettaessa ja käy
tettäessä suoritettavat 
työt 
Työt 1 luokkaan kuuluvien 
palavien nesteiden tek
nlllisessä käsittelyssä 
sekä niiden käytössä 
puhdistusaineena 
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Ryhmä Teknlllisten Toimiala Vählm- Työskentelyrajoituksen 
N:o laitteiden mäis- alais et teknilliset lait-

tai töiden ikä, teet ja vaaralliset työt 
r~hmä vuotta 

1:9 Sähköt yöt Kaikki alat 18 Työt suurjännite- sekä 
va hvavirtalaitoksissa ja 
-verkoissa 

1:10 Luhlstu- Rakennustoi- 18 Kaivutyöt 
mis- ja minta Slllotyöt 
hautau- Sora-, hlek- Ta pulolntltyöt 
tumlsvaa- ka- ja savl- Louhlntatyöt 
ralliset kuopat 
työt Irtoaln eva -

rastot, sl1-
lot kaikilla 
aloilla 
Lautatarhat 

1:11 Putoamis- Kaikki alat 18 Kalkki työt, joihin lllttyy 
vaaralliset putoamisvaara korkeam-
t~öt malta kuin 5 m 

1:12 Tukehtumis- Kaikki alat . 18 Työt kaivoissa , kaivan-
vaaralliset noissa, tunneleissa, 
työt putkijohdoissa, höyry-

kattiloissa , säiliöissä 
ja muissa vastaavissa 
astloissa tai tiloissa 

1: 13 Eläinten Maatalous 18 Vihaisten eläinten kä-
hoito ja eläin- sittely ja kuljetus 

tarhat 
Seerumilaitok-
set 
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Osa 2. Multa kuln edellä osassa 1 mainittuja fysikaalisia 
vaaratekijöitä sisältävät työt 

Ryhmä Va hingoll1nen Toimiala Työskentelyrajoltuksen alai-
N:o vaikutus set työt, joissa vählmmäls-

ikä on 18 vuotta 

2:1 Tärinä Kenkäteollis uus Työt vasarruskoneUla 
Kaikki alat Työ paineilmatyökoneilla 

2:2 Melu, jonka Kaikki alat Työt kovaa melua aiheutta-
voimakkuus villa koneilla tai työväU-
ylittää 85 dB (A) neillä, työt sellaisten lait-

teiden läheisyydessä 

2:3 Paineen vaih- Rakenn usto1minta Sukellus työt 
telut Muut ylipaineessa tehtävät 

työt 
Lentoliikenne Matkustajien palvelu len-

tokoneessa 

2:4 Ionisoiva Kaikki alat Säteilysuojauslain alaiset 
säteily työt 

2:5 Sähkömagneet- Radiolähetys - Radlolähetysasemllla tehtä-
tinen säteily, toiminta vöt hoito- ja käyttötyöt 
jonka voimak- Puunjalostus- Puutavaran kuivaustyöt säh-
kuus ylittää 

teollisuus kömagneettlsella säteilyllä sallitun enim-
mäismäärän 

Muovituottei- Muovin hltsaus sähkö-
den valmistus magneettisella säteUyllä 

Työt mikroaaltouuneilla 

2:6 Ruuml1ll1nen Kaikki alat Alusten lastaus- ja purkaus-
llikara s it us työt 

Työt muuttollikkeissä 
Käsin suoritettavat tavaran 
sellaiset sl1rtotyöt, käsi-
teltävien kappaleiden pai-
non yleensä ollessa 20 ki-
loa s uurem pi tai, milloin 
työntekijä on nainen, 15 
kiloa suurempi 

2~7 Kuumuus Kaikki alat Sulatusuuneilla, kuumissa 
astioissa yms. tiloissa 
tehtävät työt 
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Osa (3. Kemiallisia vaaratekijöitä sisältävät työt 

Ryhmä Va hingollls esti Toimiala Työskentelyrajoltuksen alai-
N:o vaikuttava aine set työt, joissa vähimmäis-

ikä on 18 vuotta 

3:1 Arseeni ja sen Kaivokset ja muu Arseeniyhdisteiden ja arsee-
yhdisteet kaivannaistoimin- nipitoisten aineiden käsit-

ta, lasiteollisuus tely 
Kemian teollisuus Työt prosesseissa, joissa 

voi vapautua arseenivetyä" 

3:2 Berylllum ja Metallituoteteol- Työt berylliumia sisältävien 
sen yhdisteet llsuus valmisteiden ja raaka-ainei-

Savenjalostus- den käsittelyssä 
teollisuus 
Atomivoimateol-
llsuus 

3:3 Elohopea ja Metallltuoteteol- Työt, joissa joudutaan kos-
sen yhdisteet llsuus kettamaan elohopeaa tai sen 

Laboratoriot yhdisteitä 
Kemian teollisuus Puhdistustyöt huonetlloissa, 

joissa eSllntyy elohopeaa 
tai sen yhdisteitä 

Maatalous Siementen peittaus 

3:4 Kadmium ja Metallituote- Työt kadmiumin valmistuk-
sen yhdisteet teollisuus sessa ja akkutehtaissa 

Kadmiointltyöt 
Kemian teollisuus Kadmiumpitoisten aineiden 

ja valmisteiden sulatus-, 
poltto- ja hitsaustyöt 

Atomi voimateol- Kadmiumin käsittely 
llsuus 

3:5 Kobolttl ja Metallltuote- Työt koboltin valmistuksessa 
sen yhdisteet teollisuus ja sitä sisältävien kovametal-

lllejeerinkien valmistuksessa 
Kemian teollisuus Kobolttipltoisten ain"eiden ja 
Lasin- ja saven- valmisteiden käsittely 
jalostusteollis uus 

3:6 Volframi ja Metallituote- Työt volframin valmistukses-
sen yhdisteet teollisuus sa ja sitä sisältävien kova-

metallllejeerinkien valmis-
tuksessa 
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Ryhmä Vahingolllsestl Toimiala Työskentelyrajoltuksen alai
set työt, joissa vählmmäis
ikä on 18 vuotta 

N:o vaikuttava aine 

3:7 Kromi ja sen 
yhdisteet 

3:8 Lyijy ja sen 
yhdisteet 

Metallituote- Työt kromin, kromiseosten 
teollisuus ja -yhdisteiden valmistuk-

sessa sekä kromauksessa 
Kemian teollisuus Työt kromipltoisten väriai

neiden , kromihapon ja 
kromaattlen käsittelyssä 

Nahkateollisuus Työt nahan ja vuotlen parki
tuksessa 

Graafinen teol
lisuus 

Puutavarateolli
suus 

Kaivokset ja 
kaivannais
toiminta 
Metallien perus
teollisuus 
Metallltuote- ja 
koneteollis uus 

Kemian teollisuus 

Saven- ja lasin
valmistusteolll
suus 

Graafinen teol
lisuus 
Bensiinin ka uppa 
ja kuljetus 

Työt alkaalikromaattien kä
sittelyssä valokuvaus- ym. 
graafisella alalla 
Työt muiden kromiyhdistei
den käsittelyssä kuvalaatta
ja klvipainoteollisuudessa 
Työt puun kyllästyksessä 
kromiyhdisteillä 

Työt lyijypitoisten malmien 
käsittelyssä 

Lyijyesineiden ja -seosten 
sekä lyijypitoisllla maaleil
la maalattujen metalliraken
teiden hitsa us -, leikka us
ja romutustyöt 
Työt akkujen valmistuksessa 
ja korja uksessa 
Lyijypltoisten maalien val
mistustyöt 
Työt lyijy-yhdisteiden käsit
telyssä kumi- ja muoviteh
taissa 
Työt lyijypitoisen lasimas
san valmistuksessa ja 
krlstallllasiuunien läheisyy
dessä 
Lyijylasitustyöt 
Lyijyemaloimistyöt 
Kirjakemetallln sulatus-
ja valutyöt 
Lyijytetraetyylin ja -metyy
lin teolllnen käsittely 
Bensiinisälliöiden puhdistus
työt 
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Ryhmä Vahingollisestl Toimiala Työskentelyrajoituksen alai-
N:o vaikuttava aine set työt, joissa vähimmäis-

ikä on 18 vuotta 

3:8 Bensllnin kauppa Työt, joissa joudutaan kos-
(Jatk. ) ja kuljetus kettamaan lyijyä tai sen yh-

disteitä 
Rakenn ustyöt Maallnsekoitus-, maalaus-

ja maallnpoistotyöt lyijy-
pltoisilla maalellla 

3:9 Mangaani ja Kaivokset ja muu Mangaanipitoisten malmien 
sen yhdisteet kaivannaistoi- käsittely 

minta 
Metallien perus- Työt mangaania sisältävien 
teollisuus metallllejeerinkien valmis-

tuksessa 
Metallituote- ja Hitsaustyöt mangaanipitoi-
koneteollisuus sUla hltsauspuikoilla 
Kemian teollis uus Työt mangaanipitoisten ai-

neiden ja mangaaniyhdistei-
den valmistuksessa 

Saven- ja lasin- Työt mangaanip1toisten ai-
valmistusteolll- neiden ja valmisteiden kä-
suus sittelyssä 

3: 10 Nikkell ja Kaivokset ja muu Työt nikkellpitoisten mal-
sen yhdis- kaivannaistoi- mien käsittelyssä 
teet minta 

Meta llituote- Niklaustyöt 
teollisuus 

3:11 Halogeenit ja Kemian teollisuus Työt kloorin, bromin, jodin 
nllden epä- tai fluorin tahi nllden 
orgaaniset toksisten yhdisteiden val-
yhdisteet mistuksessa ja käsittelyssä 

Muut alat Näiden aineiden käsittely 
muiden aineiden ohella eri 
teollisuuden aloilla, la bo-
ra toriois sa ym. 

3:12 Syaani vety, Kaivokset ja muu Työt malmien rikastamoissa 
syanidit ja kaivannaistoi-
nltrllllt minta 

Metalliteollisuus Työt galvaanisessa pinta-
käsittelyssä 

Kemian teollisuus Työt syaanivedyn ja syaani-
yhdisteiden valmistuksessa 

Muut alat Työt pestlsidien käytössä 
Työt valokuvauslaboratori-
oissa 
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Ryhmä Va hingollis esti Toimiala Työskentelyra joituks en 
N:o vaikuttava aine alaiset työt, joissa vä-

himmäisikä on 18 vuotta 

3:13 Rikkivety ja Kemian teollisuus Työt rikkivedyn ja -hiilen 
rikkihllll valmistuks essa 

Laboratoriot Työt rikkihiilen käsittelyssä 
tekok uitutehta issa 
Tekokuitutehtaiden koneiden 
huolto- ja korjaustyöt 
Työt rikkivedyn ja rikkihll-
len kuljetuksessa ja varas-
toinnissa 
Rikkihlllen käsittely liuotln-
aineena 

Kaasu- ja vie- Kaasujohtokanavissa ja jä-
märihuolto tekaivoissa tehtävät työt 

3:14 Rikkidioksidi Metallien perus- Sulfldimalmien pasutus 
ja rikkiha ppo teollisuus 

Kemian teollisuus Työt rikkidioksidin ja rikki-
hapon valmistuksessa 

Puunja los tus- Työt näiden aineiden käsit-
teollisuus telys sä sell uloosatehta issa 
Muut alat Jäähdytyslaitosten huolto-

ja korja ustyöt 

3:15 Typen oksidit, Kemian teollisuus Typpipltoisten aineiden va 1-
typpihappo ja Metallltuote- ja mistustyöt ja nUden käsit-
ammoniakki koneteolli- tely 

suus Nitraustyö 
Kaasu- ja sähköhitsaustyet 

Kaikki alat Dleselmoottorien käyttö 
sisätiloissa 
Räjäytystyöt 
Jäähdytyslaitosten huolto-
ja korja ustyöt 

3:16 Hl1l1- Kemian teollisuus Tyet hlllimonoksidin valmls-
monoksldi tuksessa ja käytössä 

Kalkki alat Polttomoottorlen käyttö si-
sätiloIssa 
Työt häkäpltolsessa ympä-
ristössä 

3:17 Allfaattis et, Kemian teollisuus Työt näiden hiilivetyjen 
allsykllset ja valmistuks essa 
aromaattiset Kaikki alat Työt, joissa käsitellään 
hllllvedyt näitä hlllivetyjä 
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. Ryhmä Vahingoll1sesU Toimiala Työs ken tel yra j oit uks en 
N:o vaikuttava aine alaiset työt, joissa vä-

himmäisikä on 18 vuotta 

3: 18 HHlivetyjen Kemian teollisuus Työt hHlitetra kloridin, 
halogeeni- kloroformin, 1,2 -dikloorietaa-
johdannaiset nin, tetrakloorietaanin ja mo-

noklooribentseenin sekä mui-
den hUlivedyn halogeenijoh-
dannaisten valmistuksessa 
ja käsittelyssä 

Kaikki alat Työt näiden aineiden käsit-
telyssä liuotin- ja puhdis-
tusaineina sekä niiden käy-
tössä pesUsideinä 

3:19 Fenoli ja sen Kemiån teoll1suus Työt fenoUn ja kresoUn sekä 
homologit sekä niiden halogeeni- tai nitro-
niiden halogee- johdannaisten valmistuk-
ni- ja nitrojoh- sessa 
dannaiset 

Kaikki alat Työt näiden aineiden käsit-
telyssä desinfektiossa, Uu-
otuksessa tai kyllästämises-
sä taikka niiden käytössä 
pesUsideinä 
Näiden aineiden käsittely 
muovi-, väri- ja räjähdys-
ainetehtaissa 

3:20 Aldehydit, Kemian teollisuus Työt näiden aineiden val-
ketonit, alko- mistuksessa 
holit ja eetterit 

Kaikki alat Niiden käsittely laboratori-
oissa sekä lluotin- tai puh-
distusaineina 
Aldehydien käsittely maall-, 
muovi-, liima- ja muissa 
tehtaissa 

3:21 Orgaaniset hapot Kemian teollisuus Työt näiden aineiden valmis-
ja esterit tuksessa ja käsittelyssä 

Kaikki alat Työt niiden käsittelyssä Uu-
.oUnaineina ja pesUsideinä 

3:22 NitroglyseroU Kemian teollisuus Työt näiden aineiden va lmis-
ja nitroglykoU tuksessa 

Työt lääketehtaissa 
Työt räjähdysainetehtaissa 
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Ryhmä Va hingol11sesti Toimiala Työskentelyrajoituksen 
N:o vaikuttava aIne alaiset työt, joissa vä-

himmrusikä on 18 vuotta 

3:23 HHlivetyjen Kemian teollisuus Työt näiden aineiden valmis-
nitro- ja ami- tuksessa 
nOjohdannai- Työt näiden aineiden käsit-
set telyssä väriaine-, lääke-, 

räjähdysaine- ja petroke-
miallisissa tehtaissa 

Kaikki alat Työt näiden aineiden käsit-
telyssä Uuotln- ja lisäai-
neina 

3:24 Orgaaniset Kemian teollisuus Työt pestlsidien valmistuk-
fosfaatlt Kaikki alat sessa, sekoituksessa ja 

säännöllisessä käytössä 

3:25 Muovit ja teko- Kemian teollisuus Työt muoviaine-, muovi-
hartslt sekä nil- tuote-, väri-, lakka- ja 
den valmistukses- liimatehtaissa 
sa käytetyt aIneet 
ja syntyvät väll-
tuotteet Kaikki alat Muut työt, joissa käsitel-

lään tämän ryhmän puolival-
. misteita ja polymerisoitu-
mattomia muovien lähtöai-
neita 

3:26 MIn eraali pölyt Kaivokset ja muu Työt, joissa esiIntyy kivi-
kai vannaistol- ja muuta mIneraalipölyä 
mInta 
Metallien perus- Työt puhdistus- ja puhallus-
teollisuus hiekan valmistuksessa ja 

käsittelyssä 
Saven-, lasin- Työt lasi-, posliIni- ja kat-
ja kivenjalostus- tohuopatehtaissa, kiven-
teollisuus hakkaamoissa, -hiomoissa 

ja murskaamoissa 

RakennustoimInta KivenlouhIntatyöt rakennus-
alalla 

3:27 Orgaaniset Elintarvlketeol- Työt, joissa henkilö on alt-
pölyt lisuus tiIna raaka kahvin pölylle 

TekstHliteollis uus Työt, joissa käsitellään 
raakaa puuvillaa 

Puutavarateol- Työt, joissa syntyy troop-
llsuus pisten puulajien pölyjä 



Ryhmä VahingolllsesU 
N:o vaikuttava aine 

3:28 Kaikki metalli-
pölyt ja huurut 

3:29 Terva 

3:30 Muut kuin edel-
lä mainitut voi-
makkaasti syö-
vyttävät aineet 

3:31 Muut kuin edel-
lä mainitut 
orgaaniset lluot-
Um et, jotka on 
katsottu 1 tai II 
luokan myrkyiksl 

Toimiala 

Metallltuote- ja 
koneteollis uus 

Kemian teollis uus 

Kaikki alat 

Kaikki alat 
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Työskentelyrajoituksen 
alaiset työt, joissa vä
hlmmäisikä on 18 vuotta 

Työt metallin sulatuksessa, 
valussa, hltsauksessa ja 
polttoleikkauksessa sekä 
metalliruiskutuks essa 

Tehdasmaisessa tervanpol
tossa tehtävät työt 

Näiden aineiden sellainen 
käsittely, jos sa henkilö 
joutuu kosketuksiin nllden 
kanssa muualla kuin labo
ratoriossa 
Puhdistustyöt näillä aineilla 

Kaikki työt nälllä ainellla 

Osa 4. Biologisia vaaratekijöltä sisältävät työt 

Ryhmä Vaarallinen 
N:o tekijä 

4: 1 Bakteerit ja 
virukset 

Toimiala 

Teurastamot 
DestrukUo
laitokset 
Viemärien ja 
käymäläin tyh
jentäminen ja 
puhdistus 

Työskentelyrajoltuksen 
alaiset työt, joissa vä
himmäisikä on 18 vuotta 

Työt tartunnan vaaraa sisäl
tävissä töissä 
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36; MUUTOS KUORMA- JA PAKETTIAUTOJEN LIIKENNE
TAKSAAN HELSINGIN KAUPUNGISSA. 

Maistraatin päätös maaliskuun 16 p:1tä 1972. 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1968:132 ja 1971:122) 

Maistraatti päätti muuttaa 28.3.1968 vahvistamaansa kuorma- ja 
pakettiautojen IUkennetaksaa Helsingin kaupungissa siten, että sen 3, 
4, 5, 7 ja 9 § muutetaan näin kuuluviksi: 

3 §. 1) Tuntiajossa , milloin auto on tilaajan käytettävissä kuusi (6) 
tuntia tai sitä pitemmän ajan, saadaan veloittaa seuraavat maksut: 

Kantavuusl uokat Tuntitaksa 
kg mk/h 

I Pakettiautot 
- 1.999 14,20 

II Kuorma -a utot 
- 2.999 15,40 

III 3.000 - 3.999 16,50 
IV 4.000 - 4.999 17,70 
V 5.000 - 5.999 18,80 
VI 6.000 - 6.999 20,00 
VII 7.000 - 7.999 21,10 
VIII 8.000 - 8.999 22,30 
IX 9.000- 9.999 23,40 
X 10.000 - 10.999 24,60 
XI 11.000 -11.999 25,70 
XII 12.000 -12.999 26,90 
XIII 13.000 -13.999 28,00 
XIV 14.000 - 14.999 29,20 
XV 15.000 - 15.999 30,30 
XVI 16.000 - 16.999 31,40 
XVII 17.000 -17.999 32,60 
XVIII 18.000 - 18.999 33,70 
XIX 19.000 -19.999 34,80 

2) Tuntiajossa , m1ll0in auto on tilaajan käytettävissä kuutta (6) 
tuntia lyhyemmän ajan, saadaan 1. kohdassa malnittuihin maksuihin 
lisätä puolta (1/2) tuntla vastaava korvaus sHtä ajasta, joka kuluu 
auton saapumiseen ja paluuseen. 
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3) Makstm määrääminen. Maksu määrätään kultakin alkaneelta 
puolelta tunnilta ja vähimpänä makstma saadaan periä yhtä täyttä ttmtla 
vastaava maksu. 

4) Perövatmullinen kuorma-auto. Perävatmullisen kuorma-auton 
maksut määräytyvät vetoauton ja perävatmtm yhteenlaskettm kantavuuden 
mukaan. Tämä koskee sekä ttmtl- että yhdistettyä taksaa. 

4 §. Yhdistetty taksa. 
1) Tällä maksuperusteella suoritettm kuljetuksen korvauksena saa

daan periä seuraavat maksut: 

Kantavuusluokat Yhdistetty taksa 
kllometrimaksu aikakorvaus 

kg mk/km mk/h 
Pakettiautot 

- 1.999 0,69 9,10 

II Kuorma -a utot 
- 2.999 0,76 10,00 

III 3.000 - 3.999 0,82 10,90 
IV 4.000 - 4.999 0,89 11,80 
V 5.000 - 5.999 0,96 12,70 
VI 6.000 - 6.999 1,03 13,60 
VII 7.000 - 7.999 1,09 14,50 
VIII 8.000 - 8.999 1,16 15,40 
IX 9.000 - 9.999 1,22 16,~0 

X 10.000 - 10.999 1,29 17,20 
XI 11.000 -11.999 1,36 18,10 
XII 12.000 - 12.999 1,42 19,00 
XIII 13.000 -13.999 1,49 19,90 
XIV 14.000 -14.999 1,56 20,80 
XV 15.000 -15.999 1,62 21,70 
XVI 16.000 -16.999 1,69 22,60 
XVII 17.000 -17.999 1,76 23,50 
XVIII 18.000 - 18.999. 1,82 24,40 
XIX 19.000 -19.999 1,89 25,30 

2) Mllloin kuormaus ja purkaus on keräys- tai jakeluluontoista 
saadaan tältä kuormaus- ja purkausajalta periä kuitenkin täysi tuntl
maksu. Kllometrimaksu lasketaan tällöin vain vllmeisen kuormauspai
kan ja ensimmäisen purkaus paikan väliseltä matkalta lisättynä paluu
matkalla. 

3) Milloin yhdistetyn taksan mukainen kuljetusmaksu jää alle kan
tavuuden määräämän tunttmakstm, peritään korvaus tuntltaksan mukaan. 

5 §. Kuormausnosturln käyttömaksu. 

Kuormausnosturin nostotehon ollessa 

enintään 

yli 

1.500 kg 
2.000 u 

2.000 u 

3,70 
4,80 
5,60 
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7 §. Kivihiilen ja koksin sekä kuuman asfalttimassan kulletusmaksut. 
1) Kivihiilen ja koksin kuljetuksesta saadaan veloittaa mk 5,35 

tonnilta. Kuljetus etäisyyden ylittäessä 5 kllometriä saadaan lisätä 53 
penniä tonnia ja sanotun matkan jälkeen alkanutta kuormattua ajokllo
metriä kohden. Maksu lasketaan kultakin alkaneelta 100 kilon eräItä. 

2) Kivih11len ja koksin kuljetuksesta laivasta vällttömässä lähei
syydessä olevaan varastoon saadaan periä enintään mk 2,80 tonnilta. 

3) Milloin mainittujen polttoaineiden kuljetus ta pa htuu säkeissä 
tai normaalikuormaa pienemmin kuormin, määräytyy kuljetusmaksu 3 
tai 4 §:n perusteella. 

4) Kuuman asfalttlmassan kuljetuksesta levltyskoneeseen saadaan 
veloittaa mk 5,25 tonnilta. KuljetusetäIsyyden ylittäessä 5 km saadaan 

kuitenkin llsätä 53 penniä tonnia ja sanotun matkan jälkeen alkanutta 
kuormattua ajokilometriä kohden. Maksu lasketaan kultakin alkaneelta 
100 kilon eräitä. 

9 §. Tämä taksan muutos tulee voimaan 17 päivänä maallskuuta 1972 , 
ja samalla lakkaa olemasta voimassa maistraatin 19 päivänä elokuuta 
1971 vahvistama taksa sellaisena kuin se oli näiden pykälien kohdalla. 

37. ASETUS KANSAKOULUASETUKSEN MUUTTAMISESTA. 

Annettu maallskuun 17 p:nä 1972. 
(Suomen AsK 228/72) 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1958:103) 

Opetusministerin esittelystä muutetaan 23 päivänä heinäkuuta 
1958 annetun kansakouluasetuksen (321/58) 28 §:n 1 momentti ja 114 
§:n 2 momentti seuraavasti: 

28 §. Apukoulussa on kahdeksan vuoslluokkaa. Kunta voi järjestää apu
koulun yhdeksänvuotiseksi llsäämällä sllhen vapaaehtoisen yhdeksännen 
vuosiluokan. Apukouluun sllrtää johtokunta lääninhallituksen suostumuk
sella oppilaan, joka ei ole menestynyt varsinaisessa kansakoulussa ja 
joka on todettu henkisessä kehityksessään vllvästyneeksi tai lievästi 
vajaamiellseksl. Silrtoa ei saa suorittaa neuvottelematta oppilaan huol
tajan kanssa. 

114 §. -------------------------------------------
Opetusharjoittelljaksi voidaan varsinaiseen kansakouluun, kansa

laiskouluun, apukouluun ja muuhun erityiskouluun ottaa peruskoulun 
opettajaksi valmistuva henkilö. HarjOittelija ei saa antaa opetusta muu
ten kuin opettajan läsnäollessa. Kuitenkin voidaan hänelle järjestää opet
tajan valvonnan alaisena erikseen opetettava ryhmä. 



38. KUNTASUUNNITTELUREKISTERIN KÄYTTÖKORVAUS
PERUSTEET. 

Kaupunginhallltuksen vahvistamat maaliskuun 20 p:nä 1972. 
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Kaupunginhall1tus päätti mainittuna päivänä, että k\D'ltasu\D'lnitte
lurekisterlln sisältyviä tietoja käytettäessä sovelletaan seuraavia 
käyttökorva us perusteita: 

1) Kuntasuunnittelurekisteriin sisältyvien tietojen käyttämisestä 
perittävä maksu on tilauksen toimittamiseen l11ttyvien palkka-, tieto
kone- ja muiden kustannusten sekä tiedon hinnan yhteismäärä. 

2) Palkkakustannukset lasketaan ottamalla huomioon tilauksen 
toimittamiseen kuntasuunnittelurekisterissä käytettyjen työtuntien 
määrä ja tuntipalkka. Työtunnin hinta saadaan jakamalla kuukausi
palkka lisättynä sosiaallkustannuksllla luvulla 152 ja korottamalla 
näin saatua määrää sadalla prosentllla. 

3) Tilauksen hyväksi käytetyt tietokone- ja muut kustannukset 
veloitetaan tllaajalta täysimääräisinä. 

4) Kuntasuunnittelurekisterlln kuuluvan tiedon hinta määrätään 
siten, että sl1nä otetaan huomioon perustamiskustann usten pelsto ja 
korko sekä edelllsenä vuonna ylläpitoon käytetty rahamäärä. 

5) Edellä mainittuja käyttökorvausperusteita sovelletaan myös 
ka upungin ulkopuolislln käyttäjiin. 
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39. HELSINGIN KAUPUNGIN SÄHKÖlAITOKSEN 
SÄHKÖNMYYNTITARIFFIEN JA -HINTOJEN KORGrUS. 

Kaupunginvaltuuston päätös yleisten tariffien osalta 
maaliskuun 22 p:ltä 1972. 
Kaupunglnha1l1tuksen päätös erlkolstar.lffien osalta 
maaliskuun 27 p:ltä 1972. 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1959:32, 1962:110 ja 1971:114) 

YLEISET TARIFFIT 

Yleistariffi 
kuluttajamaksu 
- 1-valhemlttarllla 
- 3-valhemlttarllla 
- vlrtamuuntajamltta uks ella 
perusmaksu 
energlamaksu 

Energlatarlffl 
kuluttajamaks u 
- 1-valhemlttarllla 
- 3-valhemlttarllla 
- vlrtamuuntajamltta uks ella 
energiamaksu 

ERIKOISTARIFFIT 

Kakslalkatariffl 
kuluttajamaksu 
- 1-valhemlttarllla 
- 3-valhem!ttarllla 
- virtamuuntajamitta uksella 
avoaJan energlamaksu 
sulkuajan energlamaksu 

Alkatarlffl . 
kuluttajamaks u 
- vain kesäavoajalla 
- kesä- ja talvlavoajalla 
avoajan energlamaksu 
sulkuajan energlamaksu 

21,60 mk/vkul 
36,00 II 

57,60 II 

7,20 mk/vty 
9,0 p/kWh 

21,60 mk/vkul 
36,00 II 

57,60 
17,0 p/kWh 

93,60 mk/vkul 
108,00 II 

129,40 II 

11,0 p/kWh 
17,0 

118,80 mk/vkul 
291,60 II 

6,1 p/kWh 
54,0 II 



Vuosltarlffl 
vuoslmaksu 

Plenjännltetehotarlffl 
kuluttajamaksu 
pätötehomaksu 
loistehomaksu 20 kVAr 
yllttävästä määrästä 
energlamaksu 

Suurjännltetehotarlffl 
kuluttajamaks u 
pätötehomaksu 
lolstehomaksu 20 kVAr 
yllttävästä määrästä 
energiamaksu 

27,00 mk/v 40 W 

540,00 mk/vkul 
108,00 mk/vkW 

54,00 mk/vkVAr 
6,1 p/kWh 

4 104,00 mk/vkul 
75,60 mk/vkW 

27, 00 mk/vkVAr 
5,4 p/kWh 
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Korotettuja maksuja sovelletaan tllllaskutuksen pllriln kuuluvien 
kuluttajien osalta kulutusarvion perusteella päätöstä seuraavan kuukau
den 1 pälvästä lukien ja muiden kuluttajlen osalta saman päivän jälkeen 
enslksl suorltetusta mittarlnluvusta alkavaan kulutukseen seuraavasti: 
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40. ASETUS SAIRAUSVAKUUTUSASETUKSEN MUUTTAMISESTA. 

Annettu maaliskuun 24 p:nä 1972. 
(Suomen AsK 233/72) 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1963:128, 1964:134, 1966:186 ja 1970:104) 

Sosiaall- ja terveysministerin esittelystä muu t et aan 1 päivänä 
marraskuuta 1963 annetun sairausvakuutusasetuksen (473/63) 2 §:n 1 
momentti, sellaisena kuin se on 6 päivänä marraskuuta 1964 annetussa 
asetuksessa (538/64), 4 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on 28 päivä
nä elokuuta 1970 annetussa asetuksessa (576/70), ja 6 §:n 1 momentti, 
sellaisena kuin se on 30 päivänä joulukuuta 1966 annetussa·asetuksessa 
(741/66), sekä lisätään 4 §:ään, sellaisena kuin se on edellä maini
tussa asetuksessa (576/70), uusi 4 momentti ja asetukseen uusi 22 a § 
seuraavasti: 

2 §. Sairausvakuutuslain 5 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuna lää
kintöhallltuksen hyväksymänä laboratoriona tai röntgenlaltoksena pidetään 
kansanterveyslain (66/72) 15 §:ssä tarkoitettua terveyskeskusta ja yksi
tyisistä sairaanholto- ja tutkimuslaltoksista annetun asetuksen 1 §:n 2 
momentissa (520/64) mainittua tutkimuslaitosta samoin kuin nllden tutki
mus- ja hoitotoimenpiteiden osalta, joita voidaan suorittaa sellaisessa 
tutkimuslaitoksessa, sairaalan laboratorio- tai röntgenosastoa ja poli
klinikkaa sekä valtion tai yliopiston omistamaa lääketieteellistä tutkimus
laitosta • 

4§. --------------------------------------------
Sairausvakuutuslain 7 §:n 1 momentissa ja 8 §:n 1 momentissa tar

koitettujen taksojen perusteita määrättäessä ja taksoja vahvistettaessa 
on otettava huomioon tutkimus- tai holtotoimenpiteen laatu sekä sen 
vaatima työ ja aiheuttama kustannus. Sen lisäksi perusteista on käytävä 
11mi kutakin toimenpideryhmää koskevan taksan enimmäismäärä. Ennen 
perusteiden määräämistä ja takSOjen vahvistamista on lääkintöhallltuk
selle ja lääkäreitä edustavalle järjestölle varattava tilaisuus lausunnon 
antamis een. ·Lisäksi on kansaneläkelaltosta kuultava ennen perusteiden 
määräämistä. 

Sairausvakuutuslain 11 a §:ssä tarkoitettujen sairaanhoidon ja sai
raankuljetuksen taksojen perusteet on määrättävä ja taksat vahvistettava 
ryhmittäin käyttäen perusteena keskimääräisiä kustannuksia. Ennen 
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perusteiden määräämistä ja taksojen vahvistamista on lääkintöhal11tuk
selle ja kuntien keskusjärjestöille varattava tilaisuus lausunnon antami
seen. Lisäksi on kansaneläkelaitosta kuultava ennen perusteiden mää
räämistä. 

6 §. Fysikaaliseksi hoidoksi katsotaan lääkärin määräämä fysikaalinen 
IHkuntahoito ja sUhen liittyvä tarpeellinen esikäsittely sekä lääkärin 
määräämä muu fysikaalinen hoito. Fysikaalinen hoito korvataan kuitenkin 
vain, mikäli hoidon on antanut lääkintävoimistelija tai hoito on annettu 
fysikaalista hoitoa antamaan hyväksytyssä lääketieteell1sessä laborato
riossa. 

22 a §. Sairausvakuutuslain 30 b §:ssä mainitusta kunnan tllityksestä 
tulee käydä Umi lain 11 a §:ssä tarkoitettujen korvausten määräämiseksi 
tarvittavat tiedot. Kansaneläkelaitos antaa tarkemmat ohjeet tUityksestä 
ja sillä on oikeus tarkastaa tilityksen perusteena olevat terveyskeskuk
sen asiakirjat. 

5 luku. 

Palkalllshalllnto. 

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1972. 
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41. ASETUS KUNNILLE ASUNTOALUEIDEN HANKKIMISEKSI 
MYÖNNETTÄVÄSTÄ KORKOTUESTA. 

Annettu maaliskuun 24 p:nä 1972. 
(Suomen AsK 235/72) 

SisäasiainmJnisterin eslttelystä säädetään kunnllle asuntoalueiden 
hankkimiseksi myönnettävästä korkotuesta 21 päivänä tammikuuta 1972 
annetun lain (65/72) 15 §:n nojalla: 

1 §. Asuntohallltus voi hyväksyä kunnllle asuntoalueiden hankkimiseksi 
myönnettävästä korkotuesta 21 päivänä tammikuuta 1972 annetussa laissa 
(65/72) tarkoitettuja asuntoaluehankJnnan korkotuklluottoja enintään sen 
määrän, mikä valtion tulo- ja menoarvios sa vuosittain päätetään. 

2 §. Asuntohallituksen on ennen korkotuklluoton hyväksymistä hankittava 
asiasta kaupunkIen ja kauppalolden osalta sisäasiainministeriön kaavoI
tus- ja rakennusasiain osaston sekä maalaiskuntlen osalta lääninhalli
tuksen lausunto. 

3 §. Luotto saadaan hyväksyä asuntoaluehankinnan korkotuklluotoksi 
vain, jos hakemus on toimitettu asuntohallltukselle vllmeistään kolmen 
kuukauden kuluttua siltä, kun kunnan asianomaisen viranomaisen alueen 
hankkimisesta tekemä päätös on saanut lainvoiman. 

4 §. Korkotuklluottohakemus on laadittava as.untohallltuksen vahvistaman 
kaavan mukaiselle lomakkeelle. Hakemukseen on liitettävä asuntohalli
tuksen määräämät selvItykset. 

5 §. Asuntoaluehankinnan korkotukena suorltettavaa korkohyvltystä on 
luottolaltoksen haettava valtiokonttorllta kunkin puolivuotiskauden osal
ta erIkseen. Säästöpankkien ja osuuspankkien osalta on niiden keskus
rahalaitosten haettava korkohyvitystä, jollei valtiokonttori toisIn määrää. 

Edellä 1 momentissa tarkoltettuun hakemukseen tulee sisältyä kor
kohyvityksen laskemista varten tarpeelliset tiedot ja muut valtio
konttorin määräämät selvitykset. 

6 §. Korkotuklluotosta laadittavaan velka kirjaan on otettava maininta 
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sl1tä, mitä kunnille asuntoalueiden hankkimiseksi myönnettävästä korko
tuesta annetun lain 11 ja 12 §:ssä on säädetty korkotuen menettämisestä 
ja sUhen 111ttyvistä seura uksista. 

7 §. Kunnan on asuntohallituksen antamien tarkempien määräysten mu
kaisesti annettava asuntohall1tukselle ja lääninhall1tukselle tietoja asun
toaluehanklnnan korkotukiluotolla hankitun alueen käytöstä. 

8 §. Lääninhallituksen on valvottava, että kunta käyttää asuntoaluehan
kinnan korkotukil uottoa ja sillä hankittua aluetta kunnille asuntoalueiden 
hankkimiseksi myönnettävästä korkotuesta annetun lain ja sen nOjalla an
nettujen määräysten mukaisesti, ja ilmoitettava asuntohallitukselle tie
toonsa saamistaan, lain 11 ja 12 §:n mukaan korkotuen menettämisen 
edellytyksenä olevista seikoista. 

9 §. Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen täytäntöönpanosta antaa 
tarvittaessa sisäasiainministeriö. 

10 §. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1972. 
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42. LAKI KANSANTERVEYSLAIN VOIMAANPANOSTA 
ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA. 

Annettu maallskuun 24 p:nä 1972. 
(Suomen AsK 241/72) 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1972:18). 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muu t e ta a n kansanterveys
lain voimaanpanosta 28 päivänä tammikuuta 1972 annetun lain (67/72) 
11 §:n 7 momentti sekä 11 s ä t ä ä n mainittuun pykälään uusi 8, 9 ja 
10 momentti seuraavasti: 

11 §. -------------------------------------------
Perusteista, joiden mukaan lakisääteistä valtionapua annetaan 

terveyskeskuksen lääkärien ja hammaslääkärien palkkauksesta ja heidän 
muista taloudellisista eduistaan aiheutuviin kustannukslln, säädetään 
asetuksella. Perusteita määrättäessä otetaan huomioon tehtävien laatu 
ja vastuullisuus, työn suorittamiseen vaadittava koulutus sekä ne talou
delliset edut, jotka kunta ja valtio vastaavanlaisista tehtävistä suorittaa. 

Lääkintöhallituksen asiana ori. päättää asetuksella vahvistettavien 
perusteiden mukaisesti, miltä osin terveyskeskuksen lääkärin ja hammas
lääkärin kunnalta tai kuntainliitolta saarnat toimenpidepalkkiot otetaan 
huomioon eläkkeen perusteena olevana palkkana. 

Terveyskeskuksen lääkäri ja hammaslääkäri saa eläkettä kunnallls
ten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelakiin perustuvan, sellaisen vaihto
ehtoisen järjestelmän mukaan, joka on voimassa useimpien peruskuntlen 
osalta. 

Mitä edellä 9 momentissa on sanottu, koskee vastaavasti terveys
keskuksen lääkärin ja hammaslääkärin jälkeen suoritettavaa perhe-elä
kettä. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1972. 



43. ASETUS TERVEYDENHOITOASETUKSEN MUUTTAMISESTA. 

Annettu maaliskuun 24 p:nä 1972. 
(Suomen AsK 248/72) 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1967:16) 
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Sosiaali- ja terveys ministerin esittelystä muu te ta a n 3 päivänä 
helmikuuta 1967 annetun terveydenhoitoasetuksen (55/67) 17 §:n 40 ja 
41 kohta sekä 11 s ä t ä än sanottuun 17 §:ään uusi 42, 43 ja 44 kohta 
seuraavasti: 

17 §. Terveydenhoitolain 26 §:ssä tarkoitettuja laitoksia, tehtaita ja 
varastoja ovat: 

40) väestökeskuksessa oleva yleisesti käytetty soranottopaikka; 
41) kivenmurskaamo ja -louhlmo; 
42) asfalttiasema; 
43) tehdas tai muu laitos, joka aiheuttaa melua tai josta saattaa 

joutua ilmaan rikkidioksidia, hajua, savua, pÖlyä tai multa aineita 
niin, että siltä aiheutuu terveydellistä haittaa; sekä 

44) muu nilhln verrattava laitos, tehdas ja varasto. 
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44. HELSINGIN KAUPUNGIN KIRJASTO-OHJESÄÄNNÖN 
MUUTOS. 

Kouluhallituksen vahvistama maaliskuun 29 p:nä 1972. 
(Kaupunginvaltuuston hyväksymä helmikuun 9 p:nä 1972) 
(Vrt. kunn. as. -koko 1965:8 ja 1970:112) 

Kouluhallituksen 28.1.1965 vahvistaman Helsingin kaupungin 
kirjasto-ohjesäännön 2 § muutettiin seuraavasti: 

2 §. Edellä mainittua tarkoitusta varten kaupunki ylläpitää seuraavia 
kirjastoja: 

1) pääkirjastoa, joka sIjaitsee talossa n:o 3 RIkhardInkadun var
rella, 

2) seuraavia sivukirjastoja: Eteläistä sivukirjastoa Punavuoressa, 
Haagan sivukirjastoa Haagassa, Herttoniemen sivukirjastoa Länsi
Herttoniemessä, Kaarelan sivukirjastoa Kannelmäessä, Kallion sivu
kirjastoa Kalliossa, Kulosaaren sivukirjastoa Kulosaaressa, Käpylän 
sivukirjastoa Käpylässä, Lauttasaaren sivukirjastoa Lauttasaaressa, 
Malmin sivukirjastoa Malmilla, Maunulan sivukirjastoa Maunulassa, 
Munkkiniemen slvukIrjastoa Munkkiniemessä, Oulunkylän sivukirjastoa 
Oulunkylässä, Pakilan sivukirjastoa Pakilassa, Pihlajamäen sivukIrjas
toa Pihlajamäessä, Pitäjänmäen sivukirjastoa Pitäjänmäellä, Porolahden 
sivukirjastoa Roihuvuoressa, Puistolan sivukirjastoa Pulstolassa, Suo
menlinnan sivukirjastoa Suomenlinnassa, Tapanilan sivukirjastoa Tapa
nilassa, Toukolan sivukirjastoa Toukolassa, Töölön sivuklrjastoa Töö
lössä, Vallilan sivukirjastoa Vallilassa, Vallisaaren sivukirjastoa Valli
saaressa , Vartiokylän sivukirjastoa Vartiokylässä ja Vuosaaren sivu
kirjastoa Vuosaaressa sekä 

3) laitos kirjasto-osaston alaIsuudessa toImivia laltoskirjastoja 
seuraavIssa kaupungin sairaaloissa ja huoltolaltokslssa: Auroran, 
Hesperian, Kivelän, Laakson, Malmin, Marian ja Nikkilän sairaaloissa, 
Soflanlehdon vastaanottokodissa , Koskelan ja Myllypuron sairaskodeissa , 
Kustaankartanon, R1istavuoren, Roihuvuoren ja Suursuon vanhainkodeissa 
sekä kuntainliiton ylläpitämässä Helsingin yliopistollisessa keskussai
raalassa, jossa Meilahden sairaala-alueen laltosklrjasto huolehtll kir
jastotolminnasta Meilahden sairaalassa, naistentautien ja synnytys
klinikoilla, lastentautien, silmä-, korva-, nenä- ja kurkkutautlen 
klinIkollla ja sädehoitoklinikalla sekä psykIatrIan klinikan laitoskirjasto 
oma sta kIrja stotoiminna staan • 

Kaupunginkirjasto harjoIttaa lainaustoimintaa myös kirjastoautojen 
avulla. 
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45. ASETUS TERVEYSKESKUSTEN LÄÄKÄRIEN JA HAMMAS
LÄÄKÄRIEN PALKKAUKSEEN ANNETTAVAN VALTIONAVUN 
PERUSTEISTA. 

Annettu maallskuun 29 p:nä 1972. 
(Suomen AsK 255/72) 

Sosiaall- ja terveysmJnisterJn esittelystä säädetään kansanterveys
laJn voimaanpanosta 28 päivänä tammikuuta 1972 annetun laJn 11 §:n, 
sellaisena kuin se on 24 päivänä maallskuuta 1972 annetussa laissa 
(241/72) nOjalla: 

1 §. Lakisääteistä valtionapua saavan terveyskeskuksen lääkärien ja 
hammaslääkärien palkkauksesta aiheutuvlln kustannuksiJn annetaan val
tionapua valtion viran ja toimen haltijaJn A-palkkausluokan peruspalk
kaa, ikällsää ja kall1lnpaikanllsää sekä syrjäseutullsää tai B-palkka us
luokan peruspalkkaa ja syrjäseutullsää vastaavista kustannuksista" seu
raavastL: 

Lääkäri ja hammaslääkäri, jonka palkkaukseen 
valtionapua annetaan 

Ylilääkär'l ••••••••••••••••••••••••••••• 
Ylilääkäri .........•.......••..•...•... 
Ylilääkäri .•..............••.•.•..•.••. 
Terveyskeskuslääkäri .......•........••. 
Apulaislääkäri ..........•.....••.••...• 
Yllha mmas lääkäri ••••••••••••••••••••••• 
YUhammaslääkäri •••.•••••••••••••••••••• 
Ylihammaslääkäri ••••••••••••••••••••••• 
Terveyskeskushammaslääkäri •••••••••••• 
Apulais hammaslääkäri. •••••••••••••••••• 

Valtion palkkausluokka , 
jonka mukaisesti valtion
apua annetaan 

B 5 
B4 
B3 
B 1 
A 28 
B4 
B 3 
B2 
A 30 
A 27 

Terveyskeskuksen ylllääkärJn ja yllhammaslääkärln valtionapuun 
oikeuttava palkka usluokka määräytyy seuraavasti: 

Ylilääkäri B 5 
Ylihammaslääkäri B 4 

kansanterveystyön johtava lääkäri ja hammas sairauksien vastusta
mistyötä johtava hammaslääkäri terveyskeskuksessa, iota yllä-
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pitävässä kunnassa tai kuntainl11ttoon kuuluvissa jäsenkunnissa 
on y11100 000 asukasta 

Ylilääkäri B 4 
Ylihammaslääkäri B 3 

kansanterveystyön johtava lääkäri ja hammassalrauksien vastusta
mistyötä johtava hammaslääkäri terveyskeskuksessa, jota ylläpitä
vässä kunnassa tai kuntainliittoon kuuluvissa jäsenkunnissa on 
60 000 - 100 000 asukasta 

Ylilääkäri B 4 
Ylihammaslääkäri B 3 

muut kuin johtavat ylllääkärit ja ylihammaslääkärit terveyskeskuk
sessa, jota ylläpitävässä kunnassa tai kuntainliittoon kuuluvissa 
jäsenkunnissa on yli 100 000 asukasta 

Ylilääkäri B 3 
Ylihammaslääkäri B 2 

muut kuin ylilääkärlt ja ylihammaslääkärit terveyskeskuksessa. 

Terveyskeskuslääkärin ja -hammaslääkärin palkkauksesta aiheutu
viin kustannukslln annetaan valtionapua yhtä palkkausluokkaa korkeam
man palkkausluokan mukaan, mllloin lääkärillä on erikoislääkärin oikeu
det yleislääketieteen tai terveydenhuollon alalla tai mikäli virkaan vaadi
taan erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin oikeudet taikka mikäli hän 
on toiminut vlisi vuotta päätoimisena terveyske!ilkuslääkärinä tai -hammas
lääkärinä tahi aikaisemmassa vastaavassa virassa. 

Nllssä terveyskeskusta ylläpitävissä kunnissa, joissa valtion virka
miehille suoritetaan valtioneuvoston päätöksen n:o 901/71 mukaisesti 
syrjäseutulisää sekä vastaavasti terveyskeskusta ylläpitävissä kuntain
liitoissa, joihin kuuluu edellä tarkoitettuja kuntia, annetaan valtionapua 
terveyskeskuksen lääkärin ja hammaslääkärin palkkaukseen yhtä palkkaus
luokkaa korkeamman palkkausluokan mukaisesti kuin edellä tässä pykäläs
sä on muuten sanottu. 

Terveyskeskuks en vastaavaksi lääkäriksi määrätylle terveys keskus
lääkärille maksettavasta palkkiosta suoritetaan valtionapua 250 markan 
palkkioon kuukaudessa, mikäli hänen alaisenaan on 1-4 terveyskeskuksen 
lääkäriä ja 500 markan palkkloon kuukaudessa, mikäli hänen alaisenaan 
on 5-20 terveyskeskuksen lääkäriä. 

Samoin annetaan valtionapua hammassairauksien vastustamlstyön 
vastaavaksi hammaslääkäriksi määrätylle terveyskeskushammaslääkärille 
suorltettavaan 150 markan palkkioon kuukaudessa, mikäli hänen alaise
naan on 1-4 terveyskeskuksen hammaslääkäriä ja 300 markan palk.kioon 
kuukaudessa, mikäli hänen alaisenaan on 5-29 terveyskeskuksen hammas
lääriä. 
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2 §. Terveyskeskuksen lääkär1lle edellä 1 §:8sä säädettyjen palkkaetu
jen lisäksi suoritettaviin palkkioihin annetaan valtionapua seuraavasti: 

Todistuksesta ja lausunnosta, joka ei liity potilaan hoitoon, 16 
markkaa todlstukselta tai lausunnoita , ei kuitenkaan todistuksesta, joka 
on annettu sairausvakuutuslomakkeella A eikä sairausloman saamiseksi 
tarvittavasta todistuksesta. 

Muista tolmen'plteistä suoritettuihin palkkioihin annetaan valtion
apua ainoastaan, mikäli toimenpiteet on suoritettu perustyöajaksi mää
rätyn työajan ulkopuolella. Valtionavun perusteena on lisäksi, ettei 
palkkio ylitä seuraavia määriä: 

Käynti lääkärin luona ..•• '....................... 20 mk 
Lääkärin erillinen käynti potilaan luona ••••••••••• 40 II 

Lääkärin erlllinen, yli tunnin kestänyt käynti poti-
laan luona, lisäys alkavalta 1/4 tunnilta .... 10 II 

Palkkio, mikäli käynnin yhteydessä on suoritettu 
sairausvakuutustaksan 703/66 liite A:n si-
sältämiä 1 ja II ryhmän mukaisia toimenpiteitä 20 II 

Toimenpiteistä, jotka on suoritettu perustyöajaksi määrätyn työ
ajan ulkopuolella, suoritetaan terveyskeskuksen hammas lääkärille li
säksi valtionapuun oikeuttavia palkkioita seuraavasti: 

Käynti hammaslääkärin luona ••••••• , ••••••••••••• 16 mk 

Proteettiset tOimenpiteet 
kruunut ja sillat hampaalta ••••••••••••••••• 70 II 

levyproteesit 
levyn perushinta .••••••••••••••••••• 30 II 

lisäys hampaalta •••••••••••••••••••• 5 II 

lisäys metallirungosta •••••••••••••••• 30 II 

3 §. Valtionapua annetaan vapaa-ajan asemesta suoritettavaan päivys
tyskorvaukseen 3,40 markkaa puhelinpäivystystunnilta ja 13,60 markkaa 
tunnilta terveyskeskuksesta käsin tapahtuneesta päivystyksestä. 

Mikäli terveyskeskuslääkärlln sovelletaan kunnanlääkärin mall1-
ohjesäännön mukaisia päivystysmääräyksiä, valtionapua annetaan vas
taavasti1,70 markkaa tunnUta. 

Mikäli pruvystysvelvoll1suus ylittää sen, mitä lääkintöhallituksen 
antamat määräykset edellyttävät, annetaan valtionapua ylittävlltä osilta 
50 %:lla korotetusta korvauksesta. 

4 §. Vuosiloman sekä sairauden, raskauden ja synnytyksen vuoksi myön
netyn virkavapauden ajalta terveyskeskuksen lääkärille ja hammaslääkä
rille suoritettavaan' palkkaukseen annetaan valtionapua hänelle kuuluvien 
palkkausetUjen lisäksi kansanterveyslain VOimaanpanosta annetun lain 
11 §:n, sellaisena kuin se on 24 päivänä maaliskuuta 1972 annetussa lais
sa (241/72) mukaisin perustein eläkkeen perusteeksi vahvistetuista palk
kioista vuoslloma ja virkavapausaikaa vastaavaan määrään, kuitenkin 
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vain samassa suhteessa kuin peruspalkkaan. 
Edellä 1 momentissa säädettyä sovelletaan myös terveyskeskuksen 

lääkärin ja hammaslääkärin osalllstuessa kansanterveyslain 41 §:ssä 
tarkoltettuun täydennyskoulutukseen. 

5 §. Sosiaali- ja terveysministeriön suostumuksella voidaan, mHloin 
erityistä syytä on, terveyskeskuksen lääkärien Ja hammaslääkärien virat 
tai nllhln kuuluvien tehtävien hoito järjestää toisinkin kuin edellä on 
säädetty. 

6 §. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1972. Mikäli lääkäri 
tai hammaslääkäri tämän asetuksen voimaan tullessa välittömästi sllrtyy 
kansanterveyslain voimaanpanolain 11 §:n mukaisesti terveyskeskuksen 
lääkärin tai hammaslääkärin virkaan, maksetaan hänelle valtionapuun oi
keuttavaksi palkkaukseksi vahvistettm ja 1 ja 5 §:ssä tarkoitetun palk
kauksen erotuksena suorltettavaan henkllökohtaiseen palkanlisään myös 
valtionapua • 



46. ASETUS TERVEYSKESKUKSEN TERVEYDENHOITAJAN 
PALKKAUSKUSTANNUKSIIN ANNETTAVAN VALTIONAVUN 
PERUSTEISTA. 

Annettu maaliskuun 29 p:nä 1972. 
(Suomen AsK 256/72) 

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään 28 päivänä 
tammikuuta 1972 kansanterveyslain voimaanpanosta annetun lain 
(67/72) 11 §:n nojalla: 
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1 §. Lakisääteistä valtionapua saavan terveyskeskuksen terveyden
hoitajan palkkauksesta aiheutuviin kustannuksiin annetaan valtionapua 
valtion viran- ja toimenhaltijain A-palkkausluokan peruspalkkaa, ikä
lisää ja ka lliinpa lkanlisää sekä syrjäseutulisää mllloin sellaista lisää 
suoritetaan vastaaville valtion viran ja toimen haltijoilie, vastaavista 
kustannuksista A 18 palkkausluokan mukaan, kun hän on terveydenhoita
jana tai terveyssisarena taikka kätllö-sairaanhoitajana merkitty lääkintö
hallltuksen sairaanhoitotoimen harjoittajista pitämään luetteloon. 

Edellä 1 momentissa mainittuun luetteloon kätilönä merkityn tervey
denhoitajan palkkauskustannuksiin annetaan valtionapua A 17 palkkaus
luokan mukaan. Milloin kätilö on suorittanut kansanterveyslain voimaan
panosta annetun lain (67/72) 11 §:n 3 momentissa tarkoitetun jatkokurs
sin, annetaan valtionapua A 18 palkkausluokan mukaan. 

2 §. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1972. Mikäli 
henkilö tämän asetuksen voimaan tullessa välittömästi siirtyy kunnalll
sen terveyssisaren tai kätilön virasta 1 §:ssä tarkoltettuun virkaan, 
maksetaan hänelle aikaisemman viran palkkausluokan ja 1 §:ssä tarkoi
tetun palkkausluokan erotuksena suoritettavaan henkllökohtalseen pal
kanlisään myös valtionapua. 
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47. HUOLTO- JA JAKELUASEMATONTTIEN LUOVUTUS
MÄÄRÄYKSET. 

Kaupl.D'lginvaltuuston päätös huhtlkul.D'l 5 p:ltä 1972. 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1960:12) 

Kaupl.D'lginvaltuusto päätti mainittl.D'la päivänä, että vuokrattaessa 
kaupl.D'lgin omistamaa maata huoltoasemia, jakeluasemia, kausiasemia 
ja jakelupylvältä varten tai myönnettäessä oikeus jakelulaltteen pitä
miseen noudatetaan seuraavia periaatteita: 

1) Huoltoasemalla tarkoitetaan aluetta, jota saadaan käyttää sekä 
moottoriajoneuvojen huoltoon että moottoripOlttoaineiden jakelul.D'l. Jake
luasemalla tarkoitetaan aluetta, jota saadaan käyttää moottorlpolttoai
neiden jakelul.D'l. Kausiasema-aluetta saadaan käyttää moottoripolttoai
neiden jakelul.D'l purjehduskauden aikana. KI.D'l alue vuokrataan jakelu
pylvästä varten, aluetta saadaan käyttää vain ennakolta määrätyn asia
kaspHrin moottori polttoaineiden jakelupaikkana • Oikeus jakelulaitteen 
pitämiseen voidaan myöntää joko korjaamoa tai muuta tarkoitusta varten 
vuokratl.D'l kaupl.D'lgin omistaman alueen haltijalle. 

2) Kiinteistölautakl.D'lta vuokraa alueet huoltoasemia ja jakeluase
mia varten huutOkaupan perusteella vahvistettuaan alimman hyväksyttä
vän vuokramäärän. Tätä vahvistettaessa on kiinnitettävä huomiota 3 
kohdassa mainittuihin s eikkoihln. 

3) Huutokaupan perusteella vuokrattavan asema-alueen osalta on 
tiedotettava aseman laatu, vuokrattavan alueen suuruus ja sijainti sekä 
vuokra-aika. Huutokaupassa on myös, nHn tarkoin kuin mahdollista, 
ilmoitettava, mikä osa asema-alueesta saadaan käyttää asemarakennuk
sen rakentamiseen, rakennettavien huoltopaikkOjen minimilukumäärä, 
alueen suurin sallittu rakentamisoikeus, rakentamiselle mahdollisesti 
asetettavat erityiset vaatimukset, alueen lUkenneyhteydet ja mahdolli
sesti tiedossa olevat liikennejärjestelyt, alueelle vaadittavien pysäköi
mispaikkojen määrä sekä muutkin vuokraukseen ja alueen rakentamiseen 
liittyvät ehdot. 

4) Erityisistä syistä voi kaupunginhallitus päättää määrätyn alueen 
vuokraamisesta ilman huutokauppaa. Tässä tapauksessa kaupunginhalli
tus myös antaa mahdolliset tarkemmat ohjeet kyseessä olevan alueen 
vuokrausmenettelystä ja vuokrauksessa noudatettavista ehdoista. 

5) Vuokraus voidaan myös suorittaa ilman huutokauppaa, mikäli 
sellaiselle vuokramiehelle, joka menettää vuokralle ottamahsa entisen 
asema-alueen viranomaisten tOimenpiteiden vuoksi alkuperäisen 
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vuokrakauden kestäessä, luovutetaan uusi alue vaihtoasemaa varten. 
Tässä tapauksessa päättää vuokrauksesta ja vuokraehdoista kaupungin
hallltus. 

6) Vuokramiehellä ei ole oikeutta kaupunkia kuulematta siirtää 
huoltoaseman ja jakeluaseman vuokrasopimusta toiselle, ellei kllnteistö
lautakunta tällaista oikeutta ole erikseen myöntänyt. 

7) Alueet vuokrataan huoltoasemia varten kauintaan 25 vuoden ajak
si, jakeluasemia varten kaulntaan 10 vuodenajaksI ja kausiasemia var
ten kauintaan 5 vuoden ajaksi. Jakelupylvältä varten vuokrataan alueet 
kaulntaan 6 kuukauden irtisanomisajoin. . 

8) Entisellä vuokramiehellä on huoltoaseman ja jakeluaseman alku
peräisen vuokra-ajan päätyttyä oikeus saada asemapaikka edelleen vuok
ralle edellyttäen, ettei kaupunki tarvitse aluetta muuhun tarkoitukseen ja 
ettei muitakaan esteitä alueen edelleen vuokraamiselle tai muistutuksia' 
vuokramiestä vastaan ole, kuitenkin kaulntaan 10 vuoden ajaksi vuokra
kauden päättymisestä lukien. Mahdollisesta 10 vuotta ylittävästä vuokra
ajan pidennyksestä päättää kaupunginhallitus. MikäU alue jatkoajan jäl
keen vielä voidaan luovuttaa huoltoasemaa tai jakeluasemaa varten pitkä
aikaisella sopimuks ella, sovelle.taaI:J, edellä olevia luovutus periaatteita. 

9) Vuokrattaessa alue huoltoasemaa ja jakeluasemaa varten huuto
kaupan perusteella määräytyy vuokra korkeimman tarjouksen mukaan. 

10) Klinteistölautakunnalla on oikeus tarkistaa vuokrat korkeintaan 
5 %:lla vuokramiehen toimenpiteistä rllppumattomien, liikevaihdon mää
rään ja lllketoiminnan kannattavuuteen vaikuttavien olos'uhteiden muuttu
essa, ei kuitenkaan useammin kuin 5 vuoden väliajoin. 

11) Jatkettaessa huoltoaseman ja jakeluasema!1 vuokrausta edellä 
olevan 8 kohdan mukaisesd määrätään vuokran sUl.\I'uus ja muut vuokra
ehdot kulloinkin vuokrauksen pidentämisestä päättävän elimen harkinnan 
mukaan. 

, 12) Vuokran suuruus on sidottava indeksiin kaupungin yleisesti 
noudattamien vuokraehtojen mukaisesti. , 

13) Huolto- ja jakeluasema-alueen vuokrasta peritään vuokraus
päätöksen tekemisestä alkaen puolet (1/2) siihen saakka, kunnes asema 
otetaan käyttöön, kuitenkin h~oitoaseman ~salta kaulntaan yhden vuoden 
ajalta ja jakeluaseman osalta kauintaan 6 kuukauden ajalta. Tämän jäl
keen vuokra peritään täysimääräisenä. 

14) Vuokramiehen on saatettava uusi huoltoasema jakelulaitteineen 
ja huoltotllo).neen käyttökuntoon yhden vuoden kuluessa ja uusi jakelu
asema jakelulaitteineen 6 kuukauden kuluessa vuokraus päätöksen teke
misestä lukien. Klinteistölautakunnalla on kultenkin oikeus eri hakemuk
sesta myöntää tähän rakE!ntamisvelvolUsuuteen ja näihin määräaikoihln 
nähden poikkeuksia, mikäli erityiset syyt sitä vaativat. 

15) Huoltoaseman yhfeyteen on, mikÖli kiinteIstölautakunta ei kat
so sitä tarpe~tto~aksi, rakennettava yleisön käyttöön tarkoitettu käymä
lä, jonka tulee'ollå maksuttomastl käytettävissä aseman aukioloaikana. 
Käymälä on pidettävä sllstissä kunnossa. Mikäli valvonnan kannalta 
osoittautuu ta'r'pe~l~iseksl, kilnteistölautakunnalla on oikeus vuokramiehen 
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hakemuksesta oikeuttaa vuokramies perimään käymälän käytöstä määrät
ty maksu. Käymälän tulee olla selvästi merkitty kiinteistölautakunnan 
hyväksymän mallin mukaisella kilvellä. 

16) Vuokramies on velvollinen yhdessä muiden huolto- ja jakelu
asemien vuokramiesten kanssa järjestämään asemille tarkoituksenmukai
sessa laajuudessa sopiville paikoUl.e ympärivuorokautisen päivystyksen. 
Vuokramiehen on pidettävä sUloin, kun asema on suljettu, kiinteistö
lautakunnan määräämällä tavalla selvästi havaittavassa paikassa ilmoi
tus lähellä avoinna olevasta huolto- tai jakeluasemasta riippumatta s11-
tä, onko se vuokramiehen oma vai jonkun toisen vuokramiehen asema. 
Mikäll påivystystä ei saada aikaan tyydyttävällä tavalla, kiinteistölau
takunnalla on kesken vuokrakauttakin oikeus määrätä, että asema on pi
dettävä yleiSÖlle avoinna kaikkina vuorokaudenaikoina tai vähintään mää
rättynä aikana vuoroka udesta. 

17) Rakentamisessa on noudatettava kHnteistöla utakunnan hyväksy
miä ja maistraatin vahvistamia pllrustuksia sekä asemien hoidossa näiden 
samoin kuin paloviranomaisten ja rakennusviraston antamia määräyksiä. 
Aseman l11kenteell1sistä ja asemakaavall1sista järjestelyistä on tarvitta
es sa hankittava ka upunkis uunnittel uviraston la us unto. 

18) Vuokramiehen on kustannuksellaan huolehdittava ja vastattava 
vuokratun alueen osalle tulevan katuosuuden kunnossa- ja puhtaanapi
dosta rakennusjärjestyksen määräämällä tavalla. Kaupungille pidätetään 
oikeus ottaa suorittaakseen katujen kunnossa- ja puhtaana pito kaupungin 
määräämää vuokramiehen suoritettavaa maksua vastaan. Vuokramies on 
velvollinen antamaan huolto- ja jakeluaseman jätteiden kuljetuksen ra
kennusviraston puhtaanapito-osaston hoidettavaksi korvausta vastaan. 
Kausiaseman vuokra miehellä on velvollisuus ottaa vastaan moottorivenei
lijöiden jättämät jätteet sekä oikeus periä tästä kiinteistÖlautakunnan 
hyväksymä korva us • 

19) Kaupungilla on oikeus sijoittaa korvauksetta tarpeelllsia johto
ja vuokratulle alueelle tai sen ylitse, jolloin vuokramiehellä kuitenkin on 
oikeus saada hänelle tällä tavoin ehkä aiheutuneesta suoranaisesta va
hingosta kohtuullinen korvaus. 

20) Vuokramiehen on allstuttava vuokra-ajan kestäessä mahdollisen 
liikennejärjestelyn aiheuttamiin muutoksiin alueen ll1kenneyhteyksissä 
ja vuokramies on velvollinen kaupungin vaatimuksesta kolmen kuukauden 
kuluttua luovuttamaan kaupungin vapaaseen hallintaan näitä järjestelyjä 
varten mahdollisesti tarvittavat osat alueesta. Vuokra miehellä ei yleensä 
ole oikeutta saada näissä tapauksissa korvausta. Siinä tapauksessa, et
tä vuokramiehelle aiheutuu po. toimenpiteistä suoranaista vahinkoa, hä
nellä on oikeus saada tästä kohtuullinen korvaus. 

21) Kaupunki ei ole velvollinen huolehtimaan alueen kuivattami
sesta, tasoittamisesta eikä mulstakaan n11hin verrattavista tehtävistä 
eikä vuokramiehellä ole oikeutta vaatia katujen ja teiden eikä vesi-, 
viemäri-, sähkö- ja kaasujohtojen rakentamista, ennen kuin ka upunki 
katsoo voivansa rakentaa ne. 

22) Vuokramiehen tulee pitää alueella olevat rakennukset ja laitteet 
sekä alueen rakentamaton osa samoin kuin alueeseen kuuluvat katuosuu-
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det kunnossa ja tässä suhteessa noudattaa kiinteistölautakunnan antamia 
määräyksiä. Alueen rajat on varustettava aidoin, istutuksin tai muutoin 
selvästi havaittavin merkein. 

23) Vuokramiehellä ei ole oikeutta ilman maistraatin ja kiinteistö
lautakunnan erikseen antamaa lupaa asettaa rakennuksesta erillisiä mai
noksia vuokra-alueelle eikä ilman kiinteistölautakunnan lupaa mainostaa 
muita kuin moottoriajoneuvojen käyttöön ja huoltoon sekä autoiluun ja ul
koiluun liittyviä tuotteita ja palveluksia. 

24) Alueella ei saa harjoittaa toimintaa, joka savun, hajun tai muun 
sellaisen ka utta kohtuuttomasti häiritsee ympärillä as uvia. Vuokramiehen 
on huolehdittava siitä, ettei jäteöljyä pääse asemaa ympäröivään maastoon 
eikä vesiin eikä aiheuttamaan muuta va hinkoa. 

25) Vuokramiehen on huolto- ja jakeluaseman yhteydessä pidettävä 
yleisön opastamista varten Helsinkiä esittävä kartta osoitehakemistoineen. 
Aseman alueelle on salittava sijoittaa kaupunkisuunnittelulautakunnan ja 
kilnteistölautakunnan ohjeiden mukaisesti karttataulu, jos kaupunki katsoo 
sen tarpeelliseksi ja jos se on sopivasti sijoitettavissa tuottamatta vuokra
miehelle haittaa. 

26) Ki1nteistölautakunnalla tai sen määräämillä henkilöillä on oikeus 
milloin tahansa toimittaa alueella katselmus, josta kuitenkin on, mikäli 
se voi hankaluudetta tapahtua, hyvissä ajOin sitä ennen ilmoitettava vuok
ramiehelle ja jossa hänen tai hänen edustajansa, mikäli mahdollista, tulee 
olla läsnä. Tällaisesta katselmuksesta, jossa tarkastetaan vuokratun alu
een ja sillä olevien rakennusten kunto sekä onko vuokrasopimuksen mää
räyksiä muutoin noudatettu, laaditaan katselmuspöytäkirja, jonka perusteel
la kilnteistöla uta kunta, mikäli tarkastus on aiheuttan ut muistutuksia, mää
rää, minkä ajan kuluessa puutteellisuudet on korjattava. Tästä päätöksestä 
annetaan vuokra miehelle tieto. 

27) Mikäli vuokramies rikkoo vuokrasopimuksen ehtOja, on hänen 
suoritettava kaupungille kUnteistölautakunnan kulloinkin määräämä, enin
tään kymmenen tuhannen markan suuruinen sopimussakko. Kuitenkin on 
kiinteistölautakunnalla maanvuokralaissa säädetyissä tapauksissa oikeus 
heti irtisanoa vuokrasopimus. 

28) Vuokrattaessa alue kausiasemaa tai jakelupylväitä varten tahi 
myönnettäessä oikeus jakelulaitteiden pitämiseen tapahtuu vuokraus tai 
oikeuden myöntäminen soveltuvin osin noudattaen edellisissä kohdissa 
olevia periaatteita. Jakelupylväiden vuokran määrää kiinteistöla utakunta 
noudattaen ohjeena, että rajoitetun asiakaspiirin käytössä olevasta pyl
väästä perittävän vuokran suhde vain vuokramiehen omassa käytössä ole
vasta pylväästä perittävään vuokraan on 5:3 sekä että toisen ja sitä useam
pien pylväiden osalta myönnetään 35 %:n alennus peruspylvään vuokrasta. 

29) Mitä edellä on määrätty kiinteistölautakunnasta , koskee vastaa
vasti muutakin lautakuntaa, milloin sen hallinnossa olevia alueita vuokra
taan edellä mainittuihin tarkoitukslln. Muun lautakunnan on kuitenkin, en
nen kuin se päättää edellä 6, 14, 15, 16, 17, 22, 23 ja 27 kohdassa mai
nituista asioista, pyydettävä asia.sta kiinteistölautakunnan lausunto. Jos 
lautakunta haluaa pOiketa kUnteistölautakunnan lausunnon mukaisesta kan
nasta, on asia saatettava kaupunginhallituksen yleisjaoston ratkaistavaksi. 



162 

48. HELSINGIN KAUPUNGIN TUNTIPALKKAISIA 
TYÖNTEKIJÖIT Ä KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS. 

Helsingin kaupungin tuntlpalkkaisia työntekijöita koskeva 
työehtosopimus on allekirjoitettu Kunnallisen sopimusva 1-
tuuskunnan ja Suomen kunnallisten työntekijäin ja viran
haltijain liitto r. y:n (KTV) kesken huhtikuun 14 p:nä 1972. 

Työmarkkinollia tapahtuvan sopimusten jatkuvan laajenemisen 
vuoksi ei kOe työehtosopimuksen ottamista vuoden 1972 kunnalliseen 
asetuskokoelmaan ole katsottu tarkoituksenmukaiseksi. Kyseinen 
sopimus on julkaistu kunnallisessa säädöskokoelmassa (HelSingin 
kaupungin kunnallinen säädöskokoelma: IV:31) ja talletettu Helsingin 
kaupungin tllastotoimiston kirjastoon. 



TUNTI- JA URAKKAPALKKAISTEN TYÖNTEKIJÄIN LOMA
PALKKAA KOSKEVA SOPIMUS. 

Tunti~ ja urakka paikkaisten työntekijäin lomapalkkaa 
koskeva sopimus on allekirjoitettu Kunnallisen sopimus
valtuuskunnan ja Suomen kunnallisten työntekijäin ja 
viranhaltijain liitto r. y:n (K1'V) kesken huhtikuun 14 
p:nä 1972. 

Lomapalkkaa koskevan sopimuksen suhteen on menetelty 
samalla tavalla kuin edellä olevan tuntlpalkkaisia työntekijöitä kos
kevan työehtosopimuksen suhteen. Kyseinen loma palkkaa koskeva 
sopimus on myös julkaistu kunnallisessa säädöskokoelmassa 
(Helsingin kaupungin kunnallinen säädöskokoelma: IV:36a) ja talle
tettu HelSingin ka upungin tllastotoimiston kirjastoon. 
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49. HELSINGIN KAUPUNGIN TUNTIPALKKAISlA 
TYÖNTEKIJÖITÄ KOSKEVA PALKKAHINNOITTELU; 

Helsingin kauplUlgin tuntipaikkaisia työntekijöitä kqskeva 
palkkahinnoittelu on allekirjoitettu Kunnallisen sopimus
valtuusklUlnan ja Suomen klUlnalUsten työntekijäin ja 
viranhaltijain Uitto r. y:n (KTV) kesken huhtikuun 14 
p:nä 1972. 

Työmarkkinoilla tapahtuvan sopimusten jatkuvan laajenemisen 
vuoksi ei ko. palkka hinnoittelun ottamista vuoden 1972 kunnalliseen 
asetuskokoelmaan ole katsottu tarkoituksenmukaiseksi. Kyseinen 
palkkahinnoittelu on julkaistu kunnallisessa säädöskokoelmassa 
(Helsingin kaupungin kunnallinen säädöskokoelma: IV:33) ja talle
tettu Helsingin ka uplUlgin tila stotoimiston kirja stoon. 



50. LAKI TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUUTTAMISESTA. 

Annettu huhtikuun 14 p:nä 1972. 
(Suomen AsK 274/72) 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1961:80) 
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Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 8 päivänä heinäkuuta 
1961 annettuun työntekijäin eläkelakiin (395/61) uusi näin kuuluva 15 a §: 

15 a §. Jos oikeus käytännön muuttumisen tai muun siihen verrattavan eri
tyisen syyn takia on takautuvasti järjestettävä eläketurva työntekijälle, 
jonka työsuhdetta ei ole aikaisemmin katsottu tämän lain alaiseksi, eläke
turvakeskus voi hakemuksesta vapauttaa työnantajan kokonaan tai osaksi 
kustantamasta kysymyksessä olevaa eläketurvaa ajalta ennen sanotun 
syyn ilmaantumista. Eläketurvasta aiheutuvien kustannusten siitä osasta, 
josta työnantaja edellä sanotun mukaisesti on vapautettu, vastaavat elä
kelaitokset yhteisesti siten kuin 12 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoite
tuissa sosiaali- ja terveysministeriön antamissa perusteissa määrätään. 

Tätä lakia sovelletaan myös sellaisiin tapauksiin, joissa oikeus
käytäntö on muuttunut tai muu siihen verrattava syy ilmaantunut ennen 
tämän lain voimaantuloa. 
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51. lAKI LYHYTAIKAISISSA TYÖSUHTEISSA OLEVIEN 
TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUUTTAMISESTA. 

Annettu huhtikuun 14 p:nä 1972. 
(Suomen AsK 275/72) 
(Vrt. kunn. as. -koko 1962:64, 1965:149 ja 1971:97) 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 9 päivänä helmi
kuuta 1962 annetun lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin 
eläkelain (134/62) 1 §:n 1 momentti ja 10 §:n 4 momentti, näistä 1 §:n 
1 momentti sellaisena kuin se on 18 päivänä kesäkuuta 1971 annetussa 
laissa (501/71) ja 10 §:n 4 momentti sellaisena kuin se on 30 päivänä 
joulukuuta 1965 annetussa laissa (708/65), sekä 11s ätään 10 §:ään 
uusi 5 momentti, jolloin entinen 5 momentti sHrtyy 6 momentiksi, seu
raavasti: 

1 §. Työntekijälle, joka työskentelee metsät yössä, uittotyössä, maa
tila- ja puutarhatalouden eri töissä, maa-, vesi- ja talonrakennustyössä, 
maanparannustyössä, turveteollisuustyössä, satamat yössä tahi kotlmaan
liikenteen aluksessa taikka, sikäli kuin asetuksella säädetään, muulla 
sellaisella alalla, jolle lyhytaikaiset työsuhteet ovat luonteenomaisia, 
on työnantajan kustannettava eläketurva vanhuuden ja työkyvyttömyyden 
varalta sekä tällaisen työntekijän omaisille perhe-eläketurva tämän lain 
mukaan. Mikäli tässä laissa ei toisin säädetä, on soveltuvin osin muu
toin voimassa, mitä työntekijäin eläkelain 3 §:n 2-4 momentissa, 4 §:n 
1, 3, 5 ja 6 momentissa, 4a-4c §:ssä, 7a-10 §:ssä, 12 §:ssä, 13 §:n 3 
momentissa, 14 §:ssä, 15a-18 §:ssä ja 19a-23 §:ssä on säädetty. 

10 §. -------------------------------------------
Jos työnantaja on laiminlyönyt suorittaa tämän lain mukaisen va

kuutusmaksun eikä kehotuksen saatuaan työeläkekassan määräämässä 
kohtuullisessa ajassa korjaa laiminlyöntiään, työeläkekassa voi hankki
mansa selvityksen tai sen puuttuessa arvion perusteella määrätä työn
antajalle enintään kaksinkertaiseksi korotetun vakuutusmaksun. Vakuu
tusmaksua älköön kuitenkaan määrättäkö muulta ajalta kuin kulumassa 
olevalta ja vHdeltä sitä edeltäneeltä kalenterivuodelta • Työeläkekassan 
määräämä vakuutusmaksu ja sille vHvästymisen ajalta enintään kymme
nen prosentin mukaan laskettu vuotuinen korko saadaan ulos ottaa ilman 
tuomiota tai päätöstä niin kuin verot ja maksut. 
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Työeläkekassan määräämää vakuutusmaksua ja vakuutusmaksua, 
jonka suorittamisesta eläketurvakeskus on vapauttanut työnantajan, 
pidetään 5 ja 7 §:n säännöksiä sovellettaessa suoritettuina vakuutus
maksuina. Myös sellainen tämän lain alaisessa työsuhteessa ansaittu 
palkka, josta vakuutusmaksua ei enää voida määrätä työnantajan suori
tettavaksi, on otettava 5 ja 7 §:n säännöksiä sovellettaessa huomioon 
ikään kuin vakuutusmaksu ol1si suoritettu, jos palkan määrästä esitetään 
veroviranomaisen todistus tai muu sllhen verrattava luotettava selvltys. 

Työntekijäin eläkelain 15 a §:n säännöksiä sovelletaan myös sel
laisiin tapaukslln, joissa oikeus käytäntö on muuttunut tai muu sllhen 
verrattava syy ilmaantunut ennen tämän lain voimaantuloa. 

Tämän lain 10 §:n 5 momentin säännöksiä ei sovelleta eläkkeeseen, 
jonka perusteena oleva eläketapahtuma on sattunut ennen tämän lain voi
maantuloa. 
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52. OPINTOTUKIASETUS. 

Annettu huhtikuun 14 p:nä 1972. 
(Suomen AsK 287/72) 

Opetusministerin esittelystä säädetään 14 päivänä tammikuuta 1972 
annetun opintotukilain (28/72) nojalla: 

Opintotukiviranomaiset. 

1 §. Opintotukilais sa tarkoitettuja opintotuen myöntämis estä päättäviä 
opintotukiviranomaisia ovat valtion opintotukikeskus sekä seuraavissa 
oppilaitoksissa toimivat opintotukila utakunnat: 

Helsingin yliopisto, 
Oulun yliopisto, 
Jyväskylän yliopisto, 
Joens uun korkeakoul u, 
Kuopion korkeakoulu, 
Teknillinen korkeakoulu, 
Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu, 
Tampereen teknillinen korkeakoulu, 
Eläinlääketieteellinen korkeakoulu, 
Åbo Akademi, 
Turun Yliopisto, 
Tampereen Yliopisto, 
Ka uppakorkeakoulu, 
Svenska Handelshögskolan, 
Handelshögskolan vld Åbo Akademi, 
Turun Kauppakorkeakoulu, 
Vaasan Kauppakorkeakoulu, 
Taideteollinen oppilaitos, 
Sibelius-Akatemian yleinen, koulumusiikki- ja klrkkomusiikki
osasto, 
Svenska social- och kommunalhögskolan, 
Helsingin väliaikainen opettajakorkeakoulu ja 
Turun väliaikainen opettajakorkeakoulu. 

2 §. Edellä 1 §:ssä luetellun oppilaitoksen opintotukilautakunta käsit
telee siinä oppilaltoksessa opiskelevan Suomffi kansalaisen opintotuki
hakemuksen ja myöntää opintotuen. Muussa oppilaitoksessa tai ulkomailla 
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opiskelevan Suomen kansalaisen opintotukihakemuksen käsittelee ja opin
totuen myöntää valtion opintotukikeskus • 

Ulkomaalaisen tekemän opintotukihakemuksen käsittelee ja asian 
ratkaisee valtion opintotukikeskus • 

Opintotuen hakeminen. 

3 §. Opintotukihakemus on tehtävä vahvistettua lomaketta käyttäen. 
Edellä 1 §: ssä luetellussa oppilaitoksessa opiskelevan tai opiske

lemaan tulevan on annettava hakemuksensa oppllaitoksen opintotukilauta
kunnalle. Mulden hakijain on annettava hakemuksensa asianomaisen op
pilaitoksen kansliaan tai kotipaikka kunnan sosiaalilautakunnalle edelleen 
valtion opintotukikeskukselle toimitettavaksi. Ulkomailla opiskelevat tai 
sinne opiskelemaan lähtevät antavat kuitenkin hakemuksensa suoraan val
tion opintotukikeskukselle • 

Opintotuen hakemisajat määrää valtion opintotukikeskus • 

Opintotuen myöntämisen edellytykset. 

4 §. Ensimmäistä opintovuotta opiskelevan henkilön opintomenestyksen 
katsotaan olevan.rHttävä opintotuen myöntämiseksi, kun hänet on hyväk
sytty oppilaitokseen. 

Toisen ja useamman opintovuoden opiskeUjan opintomenestyksen 
harkinnassa on otettava huomioon opinnoissa edistyminen pitäen lähtö
kohtana asianomaisen oppimäärän suorittamiseen käytettävää keskimää
räistä aikaa. Tällöin on myös otettava huomioori hakijaa kohdannut sai
raus tai muu edistymiseen hidastavasti vaikuttanut pätevä syy. 

Opintotukea myönnetään saman tutkinnon suorittamista varten 
enintään seitsemäksi opintovuodeksi. 

Opintovuodella tarkoitetaan tässä asetuksessa 1 päivän heinäkuuta 
ja sitä lähinnä seuraavan kesäkuun 30 päivän välistä aikaa, mainitut 
päivät mukaan luettuina.Opintovuosi jakautuu kahteen lukukauteen, 
joista syyslukukausi tarkoittaa 1 päivän heinäkuuta ja sitä lähinnä seu
raavan joulukuun 31 päivän ja kevätlukukausi 1 päivän tammikuuta ja sitä 
lähinnä seuraavan kesäkuun 30 päivän välistä aikaa, mainitut päivät mu
kaan luettuina. 

5 §. Opintorahan hakijan sekä lukiossa, kansanopistossa tai kansan
korkeakoulussa opiskelevan, opintolainan valtiontakauksen ja korkotuen 
hakijan vähävaraisuutta harkittaessa on otettava huomioon opiskelijan 
omat ja hänen aviopuolisonsa tulot ja omaisuus sekä, milloin hakijan on 
2 momentin mukaan katsottava olevan vanhempiensa huollettavana, näiden 
tulot ja omais uus • 

Opintotuen hakijan katsotaan olevan vanhempiensa huollettavana, 
kun hän on naimaton ja 

1) asu\l opintovuoden aikana vanhempiensa, ottovanhempiensa tai 
näistä jonkun luona taikka 

2) asuu muualla eikä ole ennen opintovuoden alkua täyttänyt 20 
vuotta. 
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Opintotukllain 3 ,§:n 2 momentissa tarkoitettujen tulojen ja omaisuu
den rajat vahvistaa valtioneuvosto vähintään kerran kolmessa vuodessa. 

6 §. Milloin opintotukllain 10 §:n 1 momentin',3 kohdassa tarkoitetun 
opintorahan saannin yleiset edellytykset täyttäviä hakijoita on useampia 
kuin opintorahoja voidaan myöntää, on sen estämättä, mitä edellä 4 ja 5 
§:ssä on säädetty, erityistä huomiota kiinnitettävä hakijan toimeentulo
mahdollisuuKsl1n sekä toisen ja useamman vuoden opiskelijoiden kohdal
ta opinnoissa edistymiseen. 

7 §. Ulkomailla opiskelua varten voidaan Suomen kansalaiselle myöntää 
opintotukea edellytyksin, että oleskelu ulkomailla on tilapäistä. 

Suomessa opiskelevalle ulkomaalaiselle voidaan myöntää opinto-, 
tukea edellytyksin, että hän on oleskellut Suomessa muussa kuin opiske
lutarkoituksessa vähintään kahden vuoden ajan ja' että Suomessa asumista 
voidaan pitää luonteeltaan pysyvänä. Mikäli ulkomaalainen on avioliitos
sa Suomen kansalaisen kanssa tai hänen vanhempansa tai ottovanhempan
sa asuvat Suomessa tai hän voi muutoin osoittaa erityisiä syitä, joiden 
perusteella Suomessa asuminen voidaan katsoa luonteeltaan pysyväksi, 
voidaan opintotukea myöntää lyhyemmänkin ajan Suomessa asuneelle ul
komaalaiselle. 

o pint ola ina. 

8 §. Opintolaina on annettava vahvistetulle lomakkeelle laadittua velka-
kirjaa va staan. . 

Takauspäätökseen merkitsemänsä valtuutuksen nojalla vajaavaltai
sen holhoojat voivat oikeuttaa tämän ottamaan itselleen opintolainan ja 
nostamaan sen ilman eri suostumusta. 

9 §. Opintoja vart;fi!n voidaan myöntää yksi opintolaina , jonka määrää 
vuosittain lisätään opiskelijalle myönnetyllä uudella opintolainaerällä. 

10 §. Samalle henkilölle myönnetyt eri opintolainat voidaan hänen pyyn-' 
nöstään slirtää vastaanottavan luottolaitoksen suostumuksella yhteen 
luottolaitokseen ja yhdistää yhdeksi opintolainaksi. Siirrosta ja yhdistä
misestä on ilmoitettava valtion opintotukikeskukselle sen määräämällä 
tavalla. 

Valtiontakaus ja korkotuki ovat ilman erillistä päätöstä VOimassa, 
vaikka laina siirretään luottolaitoksesta toiseen. . 

11 §. Opintolainan takaisinmaksuehdot ovat seuraavat: 
1) opintolainan ensimmäinen lyhennys erä on suoritettava puolentois

ta vuoden kuluttua ensimmäisestä opintojen päättymistä lähinnä seuraa
vas~a koronmaksupäivästä lukien, kuitenkin viimeistään kymmenen vuo
den kuluttua ensimmäisestä lainan nostamista lähinnä seuraavasta koron
maks upäivästä lukien; 
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2) opintolaina on suoritettava takaisin puol1vuosittain koronmaksu
päivinä tapahtuvln tasa isin lyhennysmaksu1n; 

3) oplntolainan takaisinmaksuaika on ensimmäisestä lyhennyksestä 
lukien kaksi kertaa se aika, joksi henkilö on saanut opintolainaa , kui
tenkin enintään 14 vuotta. 

Luottolaitos ja lainansaaja voivat keskenään sopia edellä mainittua 
lyhyemmästä tai pltemmästä takaisinmaksuajasta kuitenkin niln, että en
simmäinen lyhennys erä on suoritettava vl1meistään kymmenen vuoden ku
luttua ensimmäisestä lainan nostamista lähinnä seuraavasta koronmaksu
päivästä lukien ja että takaisinmaksuaika saa olla enintään 14 vuotta en
simmäisen lyhennys erän suorittamisesta. 

Edellä 1 momentin 3 kohdassa tarkoltettulna opintolainoina otetaan 
huomioon vain samassa luottolaitoksessa olevat opintolainat. 

12 §. Opintotukllain 5 §:ssä tarkoitetut yhden opintovuoden opintolalna
erän enimmäismäärät ja lain 7 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkohyvltyk
sen määrän vahvistaa valtioneuvosto vuosittain ennen toukokuun vllmeis
tä päivää. 

Korkohyvityksen suuruus on vahvistettava siten, että lainansaajan 
maksettava korko on vähintään kolme prosenttia. 

13 §. Opintotukllain 7 §:n 2 momentissa ja tämän asetuksen 11 §:ssä 
tarkoitettuna opintOjen päättymisenä pidetään: 

1) lukion, kansanopiston tai kansankorkeakoulun oppimäärän suo
rittamista, mikäli henkilö ei jatka opintOjaan opintotukilain 1 §:n 1 mo
mentissa tarkoitetussa oppila itoksessa; 

2) ammatillisen tutkinnon suorittamiseen tai muun ammattipätevyy
den saamiseen tarvittavan oppimäärän suorittamista ammatillisessa tai 
muussa vastaavassa oppilaitoksessa, mikäli henkllö ei jatka opintOjaan 
opintotukilain 1 §:n 1 momentissa tarkoitetussa oppilaitoksessa; 

3) alemman kandidaatin tutkinnon tai sitä vastaavan tutkinnon suo
rittamista yliopistossa tai muussa korkeakoulussa, mikäli henkilö ei jatka 
opintOjaan ylemmän kandidaatin tutkinnon tai sitä vastaavan tutkinnon 
suorittamiseksi. 

Jos opintolainan 'saanut opiskelija keskeyttää opintonsa, on kes
keyttmispäivää pide,ttävä opintOjen päättymispäivänä hänelle myönnetyn 
opintolainan takaisinmaks uaikaa" takaisinmaksun alkamisajankohtaa 'ja 
korkotuen maksamisen lopettamista määrättäessä, ellei takauksen myön-
tänyt opintotukiviranomainen toisin päätä. ' ' 

, , 

14 §. Jos 13 §:ssä tarkoitet'ut"jatko-oPinnot aioitetaan vllmeistäänpuolen
toista vuoden kuluttua perusopintojen päättymistä lähinnä seuraavasta 
koronmaksupäivästo, perusopintoja varten myönnettyjen opintolainojen 
kork6tuen maksatus jatkuu keskeytyksettä. ", 

Mikäll jatko-opJJ1no1: aloitetaan myöhemrr;in, 'on lainansaajan /laa
dakseen perusopintoja vari:~n' Otetullle o~iritblainollle korkotukea samoin 
edellytyksin kuin jatko-opintoja varten otettaville opintolainoille, haet
tava korkotukea valtion opintotukikeskukselta vahvistettua lomaketta 
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käyttäen. Korkotuki myönnetään tällöin hakemuksen jättämistä lähinnä 
seuraavasta koronmaks upäivästä lukien. 

15 §. Ennen kunkin lukukauden ensimmäisen laina erän maksamista lainan
saajan on esitettävä selvitys luottolaitokselle siitä, että hän harjoittaa 
opintoja takaus päätöksessä mainitussa oppilaitoksessa •. 

Syyslukukaudelle tarkoitetusta opintolainasta osa on nostettava 
lukukauden aikana i jollei valtlontakaus- ja korkotukipäätöksestä muuta 
johdu. 

16 §. Lainansaaja ei saa nostaa lukukauden aikana seuraavaa lukukautta 
varten tarkoitettua opintolainaa tai sen osaa. Opintovuoden aikana ei 
saa myöskään nostaa aikaisempaa opintovuotta varten tarkoitettua opinto
lainaa tai sen osaa. 

Luottolaitoksen on huolehdittava, ettei opintolainaa makseta 1 mo
mentin vastaisesti. 

17 §. Lainansaajan on keskeytettyään opintonsa tai siirryttyään opiskele
maan toiseen oppilaitokseen tai toista tutkintoa heti ilmoitettava asiasta 
sille opintotukiviranomaiselle, joka on -hänelle viimeksi myöntänyt opinto
tukea. 

Opintotuen lakkaaminen. 

18 §. Ennen kuin myönnetty opintotuki opintotukilain 14 §:n mukaisesti 
osaksi tai kokonaan peruutetaan tai opintotuen takaisinperimiseen ryhdy
tään, on opintotuen saajalle varattava tilais uus tulla kuulluksi, mikäli 
hänen oleskelupaikkansa maassa on tiedossa. 

19 §. Jos opintolainaa on nostettu 16 §:n 1 momentin säännöksen vastai
sesti, raukeaa valtiontakaus ja korkotuki säännöksen vastaisesti nostetun 
lainan osalta. 

20 §. Milloin lainansaaja on laiminlyönyt koron tai lyhennysmaksun suorit
tamisen ja erä päivästä on kulunut vähintään kolme kuukautta, luottolaitok
sella on oikeus ilmoitettuaan laiminlyönnistä valtion opintotukikeskukselle 
vaatia laina heti kokonaisuudessaan takaisin maksettavaksi. 

Milloin lainansaaja on kuollut, on opintoiaina katsottava kokonai
suudessaan erääntyneeksi. Jollei kuolinpesä ole luottolaitoksen kehotuk
sesta huolimatta suorittanut lainaa kolmen kuukauden kuluessa eräpäiväs
tä lukien, on luottolaitoksen esitettävä maksuvaatimus valtion opintotuki
keskukselle. 

Todettuaan, että opintolaina on valtion varoista maksettava, valtion 
opintotukikeskuksen on suoritettava luottolaitokselle valtiontakauksen 
mukaan maksettava määrä. Tämän takaisinperimiseksi on valtion opinto
tukikeskuksen ryhdyttävä vllpymättä toimenpiteisiin. 
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Täydentäviä säännöksiä. 

21 §. Korkohyvityksen ja hoitokorva·uksen maksamista tarkoittava hakemus 
on tehtävä kaksi kertaa vuodessa erikseen kunkin puol1lTuotiskauden osal
ta. Hakemuksen tekee keskusrahalaitos tai luottolaitoksen pääkonttori ja 
on sen perustuttava lainansaajittain ja lainoittain yksllöityih1n lainatie
toihIn valtion opintotukikeskuksen määräämällä tavalla. 

Hoitokorvaus kunkin puol1vuotiskauden osalta suoritetaan asianomai
sen puollvuotiskauden päättymispäivän lainamäärän mukaan laskettuna. 

22 §. Opintotukllain 10 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetut opintorahat 
osoittaa valtion opintotukikeskus 1 §:ssä lueteltujen oppllaitosten opinto
tukilautakuntien jaettavaksi. 

Valtion opintotukikeskuksen on opintorahoja jaettavaksi osoittaes
saan otettava huomioon oppilaitoksen opiskelijain koko määrä ja vieras
paikkakuntalaisten opiskelijain määrä. 

23 §. Lukukaudeksi tarkoitettu opintorahan osa voidaan suorittaa kerralla. 

24 §. Tässä asetuksessa tarkoitettujen lomakkeiden kaavat vahvistaa val
tion opintotukikeskus • 

25 §. Opetusministeriö antaa tarkempia määräyksiä tämän asetuksen täy
täntöönpanosta ja soveltamisesta. 

Valtion opintotukikeskus antaa tarkempia määräyksiä opintotuen nos
tamisesta ja sl1hen liittyvistä asioista. 

26 §. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1972 ja sillä kumo
taan korkeakouluissa ja eräissä muissa oppilaitoksissa opiskelevien hen
kilöiden opintolainojen valtiontakauksesta ja korkotuesta 28 päivänä hel
mikuuta 1969 annettu asetus (167/69) ja ammattiin valmistavissa oppilai
toksissa sekä ammattlkursseilla opiskelevien henkilöiden opintolainojen 
valtiontakauksesta ja korkotuesta 22 päivänä toukokuuta 1970 annettu 
asetus (352/70) nllhin myöhemmin tehtyine muutoksineen. 

Sen estämättä, mitä edellä mainituissa asetuksissa on säädetty 
opintolainojen takaisinmaksu- ja korkotukiehdoista , voidaan näihin eh
toihin nähden noudattaa tämän asetuksen säännöksiä. Opintolainojen 
takaisinmaksuehtoja tämän asetuksen nojalla määrättäessä on otettava 
huomioon lainansaajan aikaisemmat valtion takaamat opintolainat. 

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanos
ta aiheutuvlln valmistavlln toimenpiteislln. 
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53. ASETUS OPINTOTUEN HALUNNOSTA. 

Annettu huhtikuun 14 p:nä 1972. 
(Suomen AsK 288/72) 

Opetusministerin esittelystä säädetään valtion opintotukikeskuk
sesta 14 päivänä tammikuuta 1972 annetun lain (29/72) 4 §:n nojalla: 

Opintotukitoiminnan toimielimet. 

1 §. Valtion opintotukikeskuksen, jota jäljempänä sanotaan opintotuki
keskukseksi, tehtäVänä on johtaa ja valvoa valtion opintotukitoimintaa 
sekä suorittaa ne tehtävät, jotka opintotukea koskevan ja muun lainsää
dännön mukaan sille kuuluvat. 

Opintotukikeskuksen alaisina paikallisina viranomaisina opintotuki
asioissa toimivat oppilaitokset tai opintotukilautakunnat ja sosiaal1lauta
kunnat siten kuin jäljempänä säädetään •. 

Opintotukikeskus • 

2 §. Opintotukikeskuksessa on johtokunta ja peruspaIkkainen johtaja .• 
Opintotukikeskukseen voidaan tulo- ja menoarvion rajoissa ottaa 

esittelijöitä, suunnittelijoita, tarkastajia ja muita ylimääräisiä toimen
haltijoita sekä tilapäisiä toimihenkilöitä ja työsopimussuhteessa olevaa 
henkilökuntaa. 

3 §. Johtoktmnan asettaa ja sen puheenjohtajan määrää opetusministeriö 
kahdeksi vuodeksi kerrallaan. 

Johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja seitsemän muuta jäsentä, 
joista yksi on opintotukikeskuksen johtaja. Jäs enistä tulee ka hden olla 
opintotukilain pllriln kuuluvien oppilaitosten opettajia, kahden opinto
tukilain pllriin kuuluvien opiskelijoiden keskusjärjestöjen edustajia, 
yhden rahalaitosten neuvottelukunnan edustaja,. yhden opetusminlsterlön 
edustaja ja yhden valtiovarainministeriön edustaja. Jäsenille määrätään 
henkilökohtais et varamiehet • 

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerik
seen jonkun opintotukikeskuksen virkamiehistä. 

4 §. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsus
ta. 
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Johtok\Dlta on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohta
jan sekä vähintään neljän mU\Dl jäsenen ollessa läsnä. Äänten mennessä 
tasan ratkaisee se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut. 

5 §. Johtokunnan tehtävänä on: 
1) ohjata ja valvoa opintotuklkeskuksen toimintaa ja antaa sitä 

varten tarpeellisia ohjeita; 
2) laatia esitys opintotukikeskuksen työjärjestykseksJ; 
3) laatia esitys taloussuunnitelmaksi sekä valtion tulo- ja meno

arvioon otettavista opintotukijärjestelmän toteuttamiseen ja kehittämi
seen tarvittavista määrärahoista; 

4) tehdä esitykset opetusministeriölle opintotukilauta kuntlen aset
tamisesta ja vahvistaa opintotukllautak\Dltien ohjesäännöt; 

5) osoittaa yliopistoille ja korkeakouluille sekä muille oppilaitok
sille opintotukilain (28/72) 10 §:n 2 momentissa tarkoitetut opintorahat; 

6) ratkaista opintotukllautakuntien päätöksistä tehdyt valitukset; 
7) antaa yleisohjeet luottolaitoksllle suoritettavan korkohyvityk

sen myöntämisestä, maksamisesta ja tllityksestä; 
8) tehdä opetusministeriölle esityksiä ja aloitteita opintotukijärjes

telmän kehittämis eksi; 
9) edistää opintotukeen kohdistuvaa tutkimustoimintaa; sekä 
10) käsitellä ja ratkaista muut erityisen laajakantoiset ja tärkeät 

asiat. 

6 §. Johtok\Dlnan kokouksessa esittelee asian johtaja tai johtokunnan 
määräämä muu opintotukikeskuksen virkamies. 

7 §. Johtajan tehtävänä on: 
1) johtaa ja kehittää opintotukikeskuksen toimintaa; 
2) ohjata ja valvoa opintotukilautakuntien toimintaa; 
3) huolehtia johtokunnan päätösten toteuttamisesta; 

. ' 4) ratkaista opintotukikeskuksen ratkaistavlln kuuluvat asiat, jotka 
eivät kuulu johtok\Dlnalle ja joita ei työjärjestyksessä ole määrätty muun 
virkamiehen ratkaistavaksi; sekä 

5) ottaa palvelukseen ja siltä vapauttaa, ellei jäljempänä toisin 
säädetä, opintotukikeskuksen henkilökunta. 

8 §. Johtaja päättää hänen ratkaistavakseen kuuluvan asian sen virka
miehen esittelystä, jonka esiteltäväksi asia työjärjestyksen mukaan kuu-
luu. 

Johtaja voi, mikäli katsoo asian laadun sitä vaativan, ottaa yksit
täistapauksessa ratkaistavakseen ,asian, joka muutoin kuuluisi mU\Dl 
virkamiehen ratkaistavaksi. 

Johtajan oHessa esteellinen tai estynyt toiml1 hänen sijaisenaan 
työjärjestykses'sä johta jan sijaiseksi määrätty virkamies. 

,. 
1 ' 

.' .! 
> ; 
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9 §. Yleisenä kelpoisuusehtona opintotukikeskuksen johtajan virkaan 
sekä ylimääräisiln toimiin on, että asianomainen on osoittanut omaa
vansa sellaisen taidon ja kyvyn, jota viran tai toimen menestyksellinen 
hoitaminen edellyttää. Sen lisäksi vaaditaan: 

1) johtajalta virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, opinto
tukikeskukselle kuuluvien asioiden hyvä tuntemus sekä hallinnollista 
kokemusta; sekä 

2) esittelijäitä ja suunnittelijalta toimeen soveltuva ylempi korkea
koulututkinto. 

10 §. Johtajan nimittää valtioneuvosto viran oltua kolmenkymmenen päi
vän ajan haettavana ja opintotukikeskuksen johtokunnan annettua haki
joista lausuntonsa. 

Eslttelijän ja suunnittelijan ottaa opetusministeriö opintotukikes
kuksen esityksestä. 

Muut ylimääräiset tOimenhaltljat sekä tilapäiset toimihenkilöt ja 
työsopimussuhteessa olevan henkilökunnan ottaa johtaja. 

11 §. Virkavapautta johtajalle myöntää opetusministeriö ja ylimääräisllle 
toimenhaltijollle johtaja. 

Viran tai toimen hoidosta virkavapauden aikana määrää virkavapau
den myöntänyt viranoma lnen. 

12 §. Johtajan viran ollessa avoinna määrää sen väliaikaisen hoitajan 
opetusministeriö. Ylimääräisen toimen ollessa avoinna määrää sen väli
aikaisen hoitajan johtaja. 

13 §. Eron virasta tai toimesta myöntää se viranomainen, joka on viran 
tai toimen täyttänyt. 

14 §. Opetusministeriö vahvistaa opintotukikeskuksen työjärjestyksen. 
Työjärjestyksessä annetaan tarkemmat määräykset opintotukikes

kukselle kuuluvien asioiden käsittelemisestä ja ratkaisemisesta sekä 
toimltuskirjojen ja muiden asiakirjojen allekirjoittamisesta . 

Työjärjestyksessä voidaan määrätä, että tOirnltuskirjaan, joka pe
rustuu opintotukikeskuksen arkistossa säilytettävään työjärjestyksessä 
määrätyllä tavalla varmennettuun ratkaisuun ja joka annetaan koneelli
sessa tietojenkäsittelyssä aikaan saatuna asiakirjana , voidaan allekir
joitus merkitä koneellisesti. 

Opintotukllautakunnat. 

15 §. Opetusministeriö päättää oppilaitoksen opintotukilautakunnan aset
tamisesta, niin kuin siltä on opintotukilain 12 §:ssä säädetty. 

Opintotukllautakunnalla on opintotukikeskuksEm vahvistama ohje
sääntö. 

Ohjesäännössä annetaan tarkemmat määräykset opintotukllauta
kunnalle kuuluvien asioiden käslttelemisestä ja ratkaisemisesta sekä 
toimltuskirjojen ja muiden asiakirjOjen allekirjoittamisesta • 
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Ohjesäännössä voidaan määrätä, että toimituskirjaan, joka perus
tuu opintotukilautakunnan arkistossa säilytettävään ohjesäännössä mää
rätyllä tavalla vannennettuun ratkaisuun ja joka annetaan koneellisessa 
tietojenkäsittelyssä aikaan saatuna asiakirjana , voidaan allekirjoitus 
merkitä koneellisesti. 

Ohjesäännössä voidaan opintotukilautakunnan päätösvaltaa siirtää 
puheenjohtajan tahi hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtajan ja sih
teerin muodostamalle jaostolIe. 

16 §. Opintotukilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja 
ja neljä muuta jäsentä, jotka opetusministeriö määrää opintotukikes
kuksen esityksestä kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Puheenjohtajan tulee 
olla asianomaisen oppilaitoksen opettaja. Muista jäsenistä tulee kolmen 
olla tuon oppilaitoksen opiskelijoita ja kahden sen opettajia tai muita 
virkamiehiä. Jäsenille määrätään henkilökohtaiset varamiehet. 

Opintotukilautakunnan sihteerinä toimH oppilaitoksen määräämä 
virkamies. 

17 §. Opintotukilautakunnan tehtävänä on: 
1) käsitellä ja ratkaista opintotukilain mukaista opintotukea koske

via asioista sen mukaan kuin opintotukilaissa ja opintotukiasetuksessa 
(287/72) on säädetty; 

2) pitää luetteloa opintotuen saajista ja toimittaa heistä tarpeelliset 
tiedot valtion opintotukikeskukselle sen määräämällä tavalla; 

3) seurata opintotukea saavien opiskelijOiden edistymistä opinnois-
sa; 

4) tehdä aloitteita opintotukikeskukselle opintotuen kehittämiseksi; 
sekä 

5) huolehtia muistakin tehtävistä, jotka säännösten tai määräysten 
mukaan tahi muuten sille kuuluvat. 

18 §. Opintotukilautakunta kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohta
jan kuts usta. 

Opintotukilautakunta on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapu
heenjohtajan sekä vähintään kahden muun jäsenen ollessa läsnä. Äänten 
mennessä tasan ratkaisee se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut. 

Oppilaitokset ja sosiaalilautakunnat. 

19 §. Sellaisessa opintotukilain piiriin kuuluvassa oppilaitoksessa , johon 
ei ole asetettu opintotukilautakuntaa ,opintotukiasioiden hoitaminen kuu
luu sille henkilölle tai niille henkilöille, jotka oppilaitos on tehtävään 
määrännyt. 

Sosiaalilautakunnassa opintotukiasioita hoitavat ne henkilöt, jotka 
sosiaalilautakunta on tehtävään määrännyt tai joille näiden asioiden hoi
taminen muuten kuuluu. 
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20 §. Oppilaitoksen ja sosiaalilautakunnan tehtävänä on vastaanottaa 
opintotukihakemukset, tarkastaa ne ja toimittaa ne opintotukikeskuksen 
ratkaistaviksi. sekä suorittaa ne muut tehtävät, jotka opintotukikeskus 
toimivaltansa rajoissa määrää. 

Oppilaitoksen tehtävänä on lisäksi antaa opintotukikeskukselle 
sen pyytämiä tietoja opintotukea hakevien tai saaneiden henkilöiden 
opintojen ecllstymisestä, keskeytymisestä ja päättymisestä. 

Sosiaalilautakunnan tehtävänä on lisäksi antaa opintotukikeskuk
selle ja opintotukilautakunnalle nllden pyytämiä lausuntOja opintotukea 
hakevien tai saaneiden henkilöiden varallisuudesta. 

Erinäisiä säännöksiä. 

21 §. Opintotukikeskuksen johtokunnan sekä oppilaitoksen opintotuki
lautakunnan ja sen jaoston puheenjohtajalle, jäsenelle ja sihteerille 
sekä asiantuntijoille suoritettavasta kokouspalkklosta, päivärahasta 
ja matka kustannusten korvauksesta on voimassa, mitä valtion komite
oista näiltä osin on määrätty. 

22 §. Opintotukilautakunnan, oppilaitoksen ja sosiaalilautakunnan tässä 
asetuksessa säädetyt tehtävät hoidetaan virkatyönä. 

Opintotukilain toimeenpanossa tarvittavien lomakkeiden painatuk
sesta ja jakelusta huolehtii valtion opintotukikeskus, jollei se ole toisin 
määrännyt. . 

23 §. Opintotuklkeskus kantaa ja vastaa valtion puolesta sekä valvoo 
tuomioistuimissa ja virastoissa valtion etua ja oikeutta opintotukikes
kusta koskevissa asioissa, jollei toisin ole säädetty. 

Johtajalla on oikeus opintotukikeskuksen puolesta ottaa vastaan 
haasteen tiedoksianto, jollei muualla ole toisin säädetty. 

24 §. Opintotukikeskus voi käyttää lomakkeissaan tunnuskuvaa , jonka 
muodon ja sisällön vahvistaa opetusministeriö opintotukikeskuksen joh
tokunnan esityksestä. 

25 §. Opetusministeriö antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä tämän 
asetuksen täytäntöönpanosta ja soveltamisesta. 

26 §. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1972. 
Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöön

panosta aiheutuviin toimenpiteisiin. 



54. KADUN JA VIEMÄRIN KESKIMÄÄRÄISTEN 
RAKENTAMISKUSTANNUSTEN VAHVISTAMINEN. 

Kaupunginvaltuuston päätös huhtikuun 19 p:1tä 1972. 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1971:76) 
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Kaupunginvaltuusto päätti todeta kadun ja viemärin keskimääräis
ten rakentamiskustannusten nousseen niin, että ne vahvistetaan vuo
deksi 1972 seuraaviksi: 

Sorapäällysteisen kadun keskimääräiset rakentamis
kustannukset neliömetriä kohden. •••• •••• •• • 41,92 mk 

Kestopäällysteisen kadun keskimääräiset rakenta
miskustannukset neliömetriä kohden... •• •• •• 51,72" 

300 mm:n läpimittaisen viemärin keskimääräiset 
rakentamiskustannukset metriä kohden ••••••• 226,00 " 

Edellä vahvistetut hinnat ovat voimassa sellaisin varauksin, että 
nlltä sovelletaan, elleivät hintasäännöstelymääräykset aseta sille es
tettä. 
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55. SAIRAUSVAKUUTUSLAIN l1'A §:N 1 MOMENTISSA 
TARKOITETTUJEN TAKSOJEN PERUSTEET. ' 

Sosiaal1- ja terveysministeriön päätös huhtikuun 19 p:ltä 1972. 
(Suomen AsK 294/72) 

Sosiaal1- ja terveysministeriö on 4 päivänä heinäkuuta 1963 an
netun sairausvakuutuslain 13 §:n nojalla, sellaisena kuin se on 28 
päivänä tammikuuta 1972 annetussa laissa (75/72), -määrännyt sairaus
vakuutuslain 11 a §:n 1 momentissa tarkoitettujen taksojen perusteet 
seuraaviksi: 

1 §. Kansaneläkelaitoksen tulee vahvistaes,saan sairausvakuutuslain 
11 a §:n 1 momentissa tarkoitettuja ,taksoja rioudattaa sairausvakuutus
asetuksen 4 §:n 4 momentts sa ja tämän päätöksen 2-5 §:ssä mainittuja 
perusteita. 

2 §. Lääkärin tutkimus ja hotto. Lääkärin terveyskeskuksessa 
suorittaman tutkimuksen ja hoidon taksaa vahvistettaessa käytetään pe
rusteena enintään 12 markan määrää ja lääkärin potilaan luona suoritta
man tutkimuksen ja hoidon osalta enintään 24 markan määrää tutkimus
tai hoitokerralta • 

3 §. Laboratorio- ja röntgentutkimukset sekä 
fysikaalinen hoito. Laboratoriotutkimusten taksaa vahvistettaessa 
käytetään perusteena enintään 7 markan määrää ja röntgentutkimusten 
taksan perusteena enintään 20 markan määrää käyntikertaa kohti. 

Fysikaalisen hoidon taksaa vahvistettaessa perusteena käytetään 
enintään 5 markan määrää hoitokertaa kohti. 

4 §. Hammaslääkärin tutkimus ja hotto. Hammaslääkärin 
suorittaman tutkimuksen, kirurgisen ja muun hoidon taksoja vahvistetta
essa käytetään perusteena käyntikerraita enintään 10 markan määrää. 

Hammaslääkärin suorittaman paikkaushoidon taksoja vahvistetta
essa käytetään perusteena hampaalta enintään 15 markan määrää, paitsi 
juurihoidon osalta enintään 40 markan määrää hampaalta. 

Hampaiden röntgentutkimuksen taksoja vahvistettaessa käytetään 
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perusteena enintään 5 markan määrää kuvalta. Koko ham paiston kuva uk
sen osalta käytetään perusteena kuitenkin enintään 20 markan määrää 
kuva uks elta • 

5 §. Sairaankuljetus • Kunnan järjestämän sairaankuljetuksen tak
soja vahvistettaessa käytetään perusmaksun, johon sisältyy 10 kilometrin 
ajomatka , perusteena enintään 15 markan määrää Ja tämän matkan ylittä
vän Jokaisen alkavan kilometrin l1sämaksun perusteena enintään 0,80 
markan määrää. 

6 §. Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä huhtikuuta 1972. 
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56. ERÄIDEN OPINTOTUKILAISSA TARKOITETTUJEN 
MÄÄRIEN VAHVISTAMINEN., 

Valtioneuvoston päätös huhtikuun 27 p:ltä 1972. 
(Suomen AsK 339/72) 

Valtioneuvosto on 14 päivänä tammikuuta 1972 annetun oplntotukl
lain (28/72) 3, 5, 7 ja 8 §:n nojalla opetusministeriön eSittelystä päättä
nyt: 

Opintolainaerän enimmäismäärät. 

1 §. Opintovuonna 1972-73 ovat oplntolainaerän enimmäismäärät: 
1) oppikoulun lukioasteella 2 200 markkaa; 
2) kansanopistojen yleissivistävlllä oplntolinjollla 1 000 markkaa; 
3) ammattlln valmistavissa oppilaitoksissa 4 300 markkaa; 
4) yliopistoissa ja muissa korkeakouluissa sekä oplntotukiasetuk

sen (287/72) 1 §:ssä mainituissa nllh1n rinnastettavissa oppilaitoksissa 
4 800 markkaa; ja 

5) ulkomailla sijaitsevissa korkeakouluissa 6 600 markkaa sekä 
muissa ulkomailla sijaitsevissa oppilaitoksissa 6 000 markkaa. 

2 §. Milloin opiskelukustannukset opiskelijan oppilaitokseltaan saa
mien taloudellisten etuisuuksien, opiskeluun liittyvän palkan, opiskelu
ajan lyhyyden tai muiden opintokustannuksHn alentavasti vaikuttavien 
syiden takia voidaan arvioida 1 §:ssä säädettyjä enimmäismääriä alhai
semmaksi, on oplntolainaerän enimmäismäärää alennettava sen mukaan 
kuin valtion oplntotukikeskus päättää • 

.Mikäli oplntokustannukset voidaan edellä malnittujen syiden pe
rusteella arvioida oplntovuoden osalta 500 markkaa pienemmiksi, ei 
opintolainaa myönnetä. 

3 §. Mllloln opiskelija kysymyksessä olevan oplntovuoden aikana 
asuu vanhempiensa tai ottovanhempiensa luona, vähennetään. opiskeli
jalle muutoin tulevasta opintolainaerästä 20 prosenttia. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettua vähennystä ei kuitenkaan suorite
ta, mikäli 

1) opiskelija on naimisissa tai hänellä on huollettavanaan alaikäi
siä lapSia; 



183 

2) opiskelijan vanhemmista tai ottovanhemmista 'toinen on kuollut,: 
tai 

3) opintolainaerän enimmäismäärä asianomaisessa oppllaitoksessa 
on vahvistettu 2 000 markaksi tai sitä pienemmäksi. 

4 §. Opintolainaerän enimmäismäärästä on vähennettävä opiskelijalle 
samanaikaisesti myönnetyn opintorahan määrä. 

5 §. Opintolainaerän määrä on pyöristettävä lähimpään 50 markkaan. 

Opintotukllain 3 §:n 2 momentissa tarkoitettu
j en t u 10 j en 1,a 0 m a i suu den ra ja t • 

6 §. Jos naimattoman opiskelijan ansiotulot tai muut sitä vastaavat 
tulot hänen oman ilmoituksensa mukaan tulevat asianomaisen opintovuo
den aikana ylittämään 5 000 markkaa, vähennetään 2/3 ylimenevästä 
osasta opintolainaerän enimmäismäärästä. 

7 §. Jos opiskelijan, ja hänen aviopuolisonsa yhteenlasketut ansiotulot 
tai muut sitä vastaavat tulot tulevat asianomaisen opintovuoden aikana 
ylittämään 17 000 markkaa, vähennetään 1/3 ylimenevästä osasta opinto
lainaerän enimmäismäärästä. 

8 §. Jos opiskelljalla on huollettavanaan ala ikäisiä lapsia tai hän on 
näihin nähden muutoin elatusvelvollinen, voidaan edellä 6 ja 7 §:ssä 
säädettyihin vapaan tulon määrlln lisätä 2 000 markkaa lasta kohden. 

9 §. Jos opiskelijan tai hänen aviopuolisonsa verotettava omaisuus on 
yli 30 000 markkaa, rinnastetaan ylimenevä osa opintovuoden ansio
tuloon. 

Mikäli omaisuus sisältää osakehuoneiston tai kiinteistön, joss.' 
opiskelija tai hänen perheensä opintovuoden aikana asuu, voidaan edellä 
1 momentissa tarkoitettu rinnastus ansiotuloon jättää osittain tai kokonaan 
s uoritta matta • 

10 §. Opintorahaa ei myönnetä, mikäli opiskelijan ja hänen aviopuollson
sa tulot ja omaisuus ylittävät täysimääräisen opintolainaerän saannin 
edellytyksenä olevat edellä 6, 7 ja 9 §:ssä säädetyt määrät. 

11 §. Opintorahaa ei myönnetä eikä lukiossa, kansanopistossa tai kansan
korkeakoulussa opiskelevalle henkilölle myöskään opintolainan valtion
takausta ja korkotukea , jos opiskelijan opintotukiasetuksen 5 §:n mukaan 
katsotaan olevan vanhempiensa huollettavana ja vanhempien tai ottovan
hempien yhteenlaskettu verotettava vuotuinen tulo vllmeksi toimitetussa 
tulo- ja omaisuusverotuksessa ylittää 8 000 markkaa tai verotettava 
omaisuus 30 000 markkaa. 

Milloin perheessä on huollettavana enemmän kuin yksi lapsi, 
korotetaan edellä 1 momentissa säädettyä verotettavan tulon määrää 
500 markalla kutakin seuraavaa huollettavaa lasta kohden. 
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Opintolaina'n enimmäiskorko, valtion suorittama 
korkohyvitys ja hoitokorvaus • 

12 §. Opintolainan enimmäiskorko on 6 3/4 prosenttia. 

13 §. Valtion varoista luottolaitoksille maksettavan korkohyvityksen 
määrä korkotuen alaisissa opintolainoissa on siten laskettava, että lai
nansaajan maksama korko on kolme prosenttia. 

14 §. Luottolaitoksille opintolainojen hoidosta aiheutuvien l1säkustan
nusten korvaamiseksi tarkoitetun hoitokorvauksen määrä cm 0.2 pro
senttia lainan määrästä siltä ajalta, jolta korkohyvitystä maksetaan. 

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1972. 



57. KUNNALLINEN YLEINEN VIRKAEHTOSOPIMUS. 

KunnalHnen yleinen virkaehtosopimus on allekirjoitettu 
Kunnallisen sopimusvaltuuskunnan sekä Akava r. y:n, 
TVK:n virkamiesjärjestöt TVK-V r. y:n ja Suomen kunnal
listen työntekijäin ja viranhaltijain liitto r. y:n (KTV) 
kesken huhtikulDl 28 p:nä 1972. 

Työmarkkinoilla tapahtuvan sopimusten jatkuvan laajenemisen 
vuoksi ei kOe virkaehtosopimuksen ottamista vuoden 1972 kunnalli
seen asetuskokoelmaan ole katsottu tarkoituksenmukaiseksi. Kysei
nen sopimus on julkaistu kunnaliisessa säädöskokoelmassa (Hel
singin kaupungin kunnallinen säädöskokoelma: IV:56) ja talletettu 
Hels ingin ka upungin tllastotoimiston kirjastoon. 
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58. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN KUUKAUSIPALKKAISlA 
PÄÄTOIMISIA TYÖNTEKIJÖITÄ (TOIMIHENKILÖITÄ) 
KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS. 

Kaupunkien ja kauppalain kuukausipaIkkaisia päätoimisia työn
tekijöitä (toimihenkilöitä) koskeva työehtosopimus on allekir
joitettu Kunnallisen sopimusvaltuuskmman sekä Akava r.y:n, 
TVK:n virkamies järjestöt TVK-V r. y:n ja Suomen kunnallisten 
työntekijäin ja viranhaltijain lHtto r. y:n (KTV) kesken huhti
kuun 28 p:nä 1972. 

Työmarkkinoilla tapahtuvan sopimusten jatkuvan laajenemisen 
vuoksi ei ko. sopimuksen ottamista vuoden 1972 kmmalliseen asetus
kokoelmaan ole katsottu tarkoituksenmukaiseksi. Kyseinen sopimus 
on julkaistu kmmallisessa säädöskokoelmassa (Helsingin kaupungin 
kunnallinen säädöskokoelma: IV:52) ja talletettu Helsingin kaupungin 
tilastotoimiston kirjastoon. 



59. ASETUS AMMATTIOPPILAITOKSISTA ANNETUN 
ASETUKSEN 2 §:N MUUTTAMISESTA. 

Annettu toukokuWl 5 p:nä 1972. 
(Suomen AsK 335/72) 
(Vrt. kWln. as.-kok. 1959:6 ja 1968:120) 

Opetusministerin esittelystä muutetaan ammattloppllaitoksista 

187. 

16 päivänä tammikuuta 1959 annetWl aset'uksen (3/59) 2 §:n 2 moment
ti, sellaisena kuin se on 26 päivänä heinakuuta 1968 annetussa asetuk
sessa (486/68), näin kuuluvaksi: 

2§. --------------------------------------------
Yleisen ammattlkoulWl lukuvuoden tulee sisäitää vähintään 195 

työpäivää. 

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1972. 
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60. IAKI TYÖNTEKIJÄIN VUOSILOMASTA ANNETUN 
IAIN MUUTTAMISESTA. 

Annettu toukokuun 5 p:nä 1972. 
(Suomen AsK 345/72) 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1960:40) 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan työntekijäin vuosi
lomasta 30 päivänä huhtikuuta 1960 annetun lain (199/60) 4 § näin 
kuuluvaksi: 

4 §. Vuosllomaa en jäljempänä mainituln poikkeuksin annettava kalen
terivuosittain kaksi työpäivää jokaiselta 3 §:ssä tarkoitetulta kuukau
delta. 

Työntekijälle, jonka työsuhde maallskuun loppuun mennessä en 
keskeytymättä jatkunut vähintään kymmenen vuotta, on annettava vuosi
lomaa vähintään yksi kuukausi, jos hän on ollut työssä kahdentoista 
3 §:ssä tarkoitetun kuukauden aikana. 

Vuosllomaa annettaessa luetaan työpäiviksi kaikki muut päivät, 
paitsi sunnuntait, kirkol11set juhlapäivät, itsenäisyyspäivä, juhannus
aatto ja vapunpäivä. 

Tätä lakia sovelletaan 1 päivän huhtikuuta 1972 jälkeiseltä ajalta 
määräytyvään vuosllomaan ja loman korvaukseen. 

Ennen tämän lain voimaantuloa tehtyyn tYÖSOpimukseen sovelletaan, 
jollei toisin sovita, tätä ennen voimassa ollutta lakia, ei kuitenkaan, 
jos sopimus on tehty toistaiseksi, kauemmin kuin jos työnantaja ol1si 
sen irtisanonut tämän lain voimaantulopäivänä. 



61. ASETUS KANSANTERVEYSASE'l'UKSEN 
MUUTTAMISESTA. 

Annettu toukokuun 5 p:nä 1972. 
(Suomen AsK 368/72) 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1972:33) 
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Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä lisätään 10 päivänä 
maaliskuuta 1972 annetun kansanterveysasetuksen (205/72) 6 §:ään 
uusi 2 momenttl, jolloin entinen 2 ja .3 momentti siirtyvät 3 ja 
4 momentiksi, seuraavasti: 

6 §. ----------------------------:---------------
Edellä 1 momentissa säädetystä pOiketen saadaan lääkintö

hallituksen tarpeellisiksi katsomat laboratorio-, röntgen- ja muut 
tutkimukset suorituttaa valtion tai yliopiston laitoksessa. 
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62. LAKI KANSAN EDUSTAJAIN VAALEISTA ANNETUN 
LAIN MUUTTAMISESTA. 

Annettu toukokuun 12 p:nä 1972. (Lyhennys ote) 
(Suomen AsK 358/72) 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1969:82) 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muu t eta ankansanedustajain 
vaaleista 13 päivänä kesäkuuta 1969 annetun lain (391/69) 2 ja 12 §, 
13 §:n 1 momentti, 14 §:n 1 momentti, 15 §:n 1 ja 3 momentti, 16 §:n 1 
momentti, 17 §:n 1 ja 3 momentti, i8 §:n 1 momentti, 19 §:n 1 momentti, 
21 §:n 1 momentti, 22 §, 23 §:n 1 momentti, 24 §:n 1 ja 2 momentti, 
46 §:n 2 momentti, 63 ja 64 §, 67 §:n 1 momentti, 74 §, 76 §:n 2 moment
ti, 77 §:n 2 momentti, 78 §:n 1 momentti, 79 §, 80 §:n 2 momentti, 81 §, 
98 §:n 3 momentti ja 103 § sekä 11 s ät ä än lakiin uudet 25a, 25b ja 
25c § sekä 46 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti: 

2 §. Suhteellisilla vaaleilla valittavien kansanedustajain paikkojen jako 
vaalipiirien kesken toimitetaan sen henkikirjoituks en perusteella, johon 
vaaleissa käytettävät äänestysalueiden vaaliluettelot pohjautuvat. Jaon 
toimittaa valtioneuvosto hyvissä ajoin ennen kutakin vaalia antamallaan 
päätöksellä, joka julkaistaan asetus kokoelmassa • 

2 luku. 

Vaa 111uettelot. 

12 §. Edustajainvaalien toimittamista varten laaditaan vaalioikeutetuista 
henkilöistä vaaliluettelot. 

Vaaliluettelot vaalivuotta edeltävänä vuonna Suomessa henkikirjoi
tetuista vaalioikeutetuista laaditaan erikseen kunnan jokaista äänestys
aluetta varten (äänestysalueen vaal11uettelo). 

Muista kuin 2 momentissa tarkoitetuista vaalioikeutetuista laadi
taan vaaliluettelot vaalipiireittäin (va ali pii r ln va a 111 u ett elo) • 

Äänestysalueiden vaaliluettelot laatii kunnan keskusvaalilautakunta 
ja vaalipiirien vaaliluettelot väestörekisterikeskus • 

13 §. Äänestysalueiden vaaliluetteloiden pohjaksi on asianomaisen henki
kirjoitusviranomaisen vuosittain viimeistään elokuun 10 päivänä toimitet
tava kunnan keskusvaalilautakunnalle edellisen vuoden lokakuussa 
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toimitetun äänestysaluejaon mukaisesti laaditut luettelot (p 0 h j a -
luettelot) kaikista kuluvan vuoden henkikirjan mukaan kunnassa 
asuneista henkilöistä, jotka ennen seuraavan vuoden alkua ovat täyttä
neet 18 vuotta. Luettelot kirjoitetaan henkikirjan osoittamassa järjes
tyksessä oikeusministeriön vahvistamalle lomakkeelle. Nl1ssä on oma
na ryhmänä mainittava henkilöt, jotka on henkikirjoitettu kunnassa, 
mutta jolta ei ole merkitty minkään kHnteistön kohdalle. Kuhunkin luet
teloon on liitettävä kaksin kappalein aakkosellinen hakemisto, joka on 
laadittu kortiston muotoon siten, että toista kappaletta voidaan käyttää 
16 §: ssä tarkoitetun ilmoituskortin pohjana. 

14 §. Äänestysalueiden vaallluetteloihin on otettava jokainen Suomen 
kansalainen, joka ennen vaal1vuoden alkua on täyttänyt 18 vuotta ja on 
vaallvuotta edeltävänä vuonna henkiklrjoitettu kunnassa. 

15 §. Äänestysalueiden vaaliluettelot on kunnan keskusvaalilautakunnan 
toimesta pidettävä syyskuun 15 päivästä saman kuun 21 päivään, mo
lemmat päivät mukaan luettuina, asianmukaisen valvonnan alaisena tar
kastusta varten nähtävinä kunakin arkipäivänä kello 9-20 välisen ajan, 
kaupungissa ja kauppalassa kunnan alueella, tarvittaessa useammassa 
paikassa äänestysalueittain , sekä maalaiskunnassa jokaisella äänestys
alueella. 

Paikoista, joissa äänestysalueiden vaaliluettelot ovat nähtävinä, 
ja kunnan äänestysalueista on annettava ennakolta hyvissä ajoin tieto 
sillä tavalla kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Tiedoksi
annossa on maalaiskunnassa mainittava myös sen henkilön nimi ja osoite, 
jonka valvonnan alaisena luettelot ovat nähtävinä ja jolle 17 §:n 1 momen
tissa tarkoitettu oikaisuvaatimus voidaan antaa. 

16 §. Kunnan keskusvaalilautakunnan on lähetettävä jokaiselle kunnassa 
äänestysalueen vaaliluetteloon otetulle äänioikeutetulle, jonka osoite on 
tunnettu, oikeusministeriön painattamaa ja henkik1rjoitusviranomaisen 
alustavasti täyttämää korttia käyttäen ilmoitus, jossa on ne tiedot, mitkä 
hänestä on henkikirjaan tai vaaliluetteloon otettu, ja tieto sl1tä, minkä 
äänestysalueen vaaliluetteloon hänet on merkitty, milloin ja missä vaal1-
luettelo on nähtävänä sekä milloin ja missä äänestys tapahtuu. Tämän li
säksi ei kortlssa saa olla muuta kuin ohjeet sen käyttämisestä ja kortista 
ehkä ilmenevien virheiden oikaisemisesta. 

3 luku. 

Ehdokkaiden asettaminen ja vaalll11tot. 



192 

46 §. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -'- --
Jos tasavallan presIdenttI on määrännyt toImItettavIksi uudet vaalit, 

on vaalltoImItus kolmantena sunnuntaIna ja sItä seuraavana maanantaIna 
sIinä kuussa, joka alkaa lähinnä 60 päIvän kuluttua slltä, kun määräys 
uusien vaalien toImIttamIsesta julkaIstiin. 

Kun tasavallan preSidentti on antanut määräyksen uusIen vaalien 
toImIttamIsesta, on slltä vllpymättä tIedotettava ainakIn Suomen dIplo
maattisissa ja lähetetyn konsulIn johtamissa edustustoissa julkIpantavin 
Ilmoituksin ja tarvittaessa muullakIn sopIvalla tavalla. 

Tämä lakI tulee voImaan 15 päivänä toukokuuta 1972. 
AsIanomaIsen henkIkIrjoltusvIranomaIsen on vuonna 1972 kunnan 

keskusvaalIla utakunnalle toImltettavIIn pohjaluetteloihIn llitettävIksI 
laadittava luettelot, JoIhin tämän lain 13 §:ssä säädetyssä järjestyk
sessä merkItään vuosina 1953 ja 1954 syntyneet henkilöt. 

Ennen laIn voImaantuloa voIdaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edel
lyttämIin toImenpiteIslln. 



63. LAKI KUNNALLISLAIN MUUTTAMISESTA. 

Annettu toukokuun 12 p:nä 1972. 
(Suomen AsK 360/72) 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1948:143, 1968:69 ja 1969:73) 
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Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan 27 päivänä elo
kuuta 1948 annetun kunnallislain 15 §:n 2 momentin 2 kohta, sellai
sena kuin se on 30 päivänä toukokuuta 1969 annetussa laissa 
(345/69), ja muutetaan lain 15 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se 
on 24 päivänä toukokuuta 1968 annetussa laissa (291/68), sekä 16 § 
seuraavasti: 

15 §. Äänioikeus kunnallisvaalissa on jokaisella henkilöllä, joka 
vaallvuoden alkaessa oli kunnan jäsen ja vähintään 18 vuotta täyttä
nyt ja joka vaal1vuotena on kunnassa henkikirjoitettu tai ollut henki
kirjoitettava • 

16 §. Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimiin on, mikäli nllstä ei ole 
erikseen säädetty, jokainen kunnassa asuva ja vaalivuoden alkaessa 
vähintään 20 vuotta täyttänyt henkilö, jolla 15 §:n mukaan on ääni
oikeus ja joka ei ole holhouksenalainen. 

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä toukokuuta 1972. 



194 

64. KUNNALLISVAALIlAKI. 

Annettu toukokuun 12 p:nä 1972. 
(Suomen AsK 361/72) 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 luku. 

Äänestysalueet ja vaaliviranomaiset. 

1 §. Kunnallisvaaleissa valitaan valtuutetut ja heidän varajäsenensä 
siten kuin tässä laissa säädetään. 

2 §. Vaaleissa kunta on yhtenä vaalipUrinä. 
Vaalit toimitetaan Jokais essa kunnassa ä ä n e s t y sai u e i tt a i n • 

Vaaleihin voidaan osallistua myös ennakolta (ennakkoäänestys) 
niin kuin siitä jäljempänä säädetään. 

3 §. Kunta, jonka asukasluku on pienempi kuin 3 000, muodostaa yhden 
äänestysalueen, jollei kunnallisvaltuusto lllkenteellisistä tai muista 
syistä katso tarpeelliseksi jakaa kuntaa useampaan äänestysalueeseen. 
Sitä suurempi kunta on kunnallisvaltuuston vuosittain lokakuussa Jaettava 
äänestysalueislln, joissa on enintään 3 000 asukasta. Samalla valtuuston 
on määrättävä, mihin äänestysalueeseen kuuluvat ne kunnassa henkikir
JOitetut henkilöt, jolta ei ole merkitty henkikirjaan minkään kiinteistön 
kohdalle. 

Milloin kunnallista jaotusta muutetaan vaalivuotta seuraavan vuo
den alusta päätöksellä, joka on annettu äänestysalueisiin jakamisen jäl
keen, valtuuston on sen johdosta tarkistettava äänestysaluejako. Jos 
jaotuksen muutoksesta on päättänyt sisäasiainministeriö, äänestysalue
jaon tarkistaminen on kuitenkin kunnallishallituksen asiana. 

Läänin hallitus voi erityiSistä syistä va pa uttaa kunnan toimittamasta 
jakoa äänestysalueisUn sekä sallla yli 3 000 asukasta käsittävän äänes
tysalueen muodostamisen. 

Äänestysaluejakoa koskevasta päätöksestä on heti ilmoitettava hen
kikirjoitusviranomaiselle. Päätöstä noudatetaan valituksesta huolimatta, 
kunnes valitusasia on ratkaistu. 

Lääninhallituksen tässä pykälässä tarkoitetussa asiassa antamaan 
päätökseen ei saa hakea muutosta. 
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4 §. Kunnallisvaltuuston on asetettava kuntaan kun n a n k e s k u s -
va a 11 1 a u ta kun ta, johon kuuluu vlisi jäs entä ja tarpeellinen määrä 
varajäseniä, kuitenkin vähintään vlisi. 

Jäsenet, joista valtuuston on määrättävä yksi puheenjohtajaksi Ja 
yksi varapuheenjohtajaksi, sekä varajäsenet on valittava neljäksi vuo
deksi kerrallaan vaalikelpoisista kunnan jäsenistä siten, että he mah
dollisuuksien mukaan edustavat kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa 
es iintyneitä äänestäjäryhmiä • 

Kunnan keskusvaalilautakunta ottaa itselleen sihteerin ja muun tar
vi tta van henkilökunnan. 

5 §. Kunnallisvaltuuston on hyvissä ajOin ennen vaaleja asetettava kuta
kin äänestysaluetta varten va a 111 a u ta k un ta, johon kuuluu vlisi jä
sentä ja tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään vlisi, sekä 
59 §:ssä tarkoitettuja laitoksia varten va a llt oi m i k un ta, joita kun
nassa voi olla yksi tai useampia ja joihin kuuluu kolme jäsentä ja kol~e 
varajäsentä. 

Valittaessa jäseniä, joista yksi on määrättävä puheenjohtajaksi ja 
yksi varapuheenjohtajaksi, sekä varajäseniä on noudatettava, mitä 4 §:n 
2 momentissa on säädetty. 

Vaalilautakuntien ja vaalltoimikuntlen puheenjohtajien nimet ja 
postlosoitteet on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle. 

6 §. Kuntien keskusvaalllautakunnat ja vaalilautakunnat ovat päätös
valtaisia viisijäsenisinä sekä vaalitoimikunnat kolmijäsenislnä. 

Jos kunnan keskusvaalilautakunnan, vaalilautakunnan tai vaali
toimikunnan jäsen tahi varajäsen kuolee, menettää vaalikelpoisuutensa 
toimeen tai saa siitä vapautuksen taikka on estynyt tai esteelllnen, saa 
kunnallishallltus tarvittaessa määrätä väliaikaisen varajäsenen. 

Mitä kunnalllslain (642/48) 94 §:n 2 momentissa on säädetty kun
nallishallltuksen edustajan valitsemisesta lautakuntaan, ei koske kunnan 
kes kusvaalila uta kuntaa, vaa lila uta kuntaa eikä vaalitoimikuntaa • 

2 luku. 

Vaall1uettelot. 

7 §. Vaal11uettelot vaalivuonna henkikirjoitetuista vaalloikeutetuis
ta laatU kunnan keskusvaalllautakunta· erikseen kunnan jokaista äänestys
al uetta varten. 

8 §. Vaaliluettelojen pohjaksi on asianomaisen henkikirjoitusviranomai
sen vaallvuonna vilmeistään· elokuun 1 päivänä toimitettava kunnan kes
kusvaalilautakunnalle säädettyä maksua vastaan äänestysaluejaon mukai
sesU:laaditut luettelot (pohjaluettelot) kaikista kuluvan vuoden 
henkikirjan mukaan kunnassa asuneista henkilöistä, jotka ennen vaali
vuoden alkua ovat täyttäneet 18 vuotta. Luettelot kirjoitetaan henkikirjan 
osoittamassa järjestyksessä oikeusministeriön vahvistamalle lomakkeelle. 
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Niissä on omana ryhmänä"mainittava henkilöt, jotka on henkikirjoitettu 
kunnassa, mutta joita ei ole merkitty minkään kiinteistön kohdalle. 
Kuhunkin luetteloon on liitettävä aakkosellinen hakemisto ja 11 §:ssä 
tarkoitetut ilmoituskortit oikeusministeriön ohjeiden mukaisesti täytet
tyinä. 

Jos on tiedossa syy, minkä vuoksi pohjaluetteloon merkitty henkilö 
on tai hänen voidaan perustellusti epäLllä olevan vaalioikeutta va llla, on 
siitä tehtävä merkintä luetteloon hänen kohdalleen. 

9 §. Vaallluetteloihin on otettava jokainen Suomen kansalainen, joka en
nen vaallvuoden alkua on täyttänyt 18 vuotta ja on vaallvuonna henkikir
joltettu tai olisi henkikirjoituksesta voimassa olevien säännösten mukaan 
ollut henkikirjoitettava kunnassa. 

Kunnan keskusvaalilautakuiman on ennen elokuun 14 päivää tarkas
tettava pohjaluettelot. Luetteloihin voidaan lisätä vain sellainen henkilö, 
joka ilmeisesti on jäänyt henkikirjoittamatta ja joka henkikirjoitusviran
omaisen todistuksen mukaan olisi pitänyt siinä kunnassa henkikirjoittaa 
ja merkitä pohjaluetteloon. Niiden henkilöiden nimien kohdalle, joilla ei 
ole vaalloikeutta, on merkittävä syy siihen ja heidän nimensä on yliviivat
tava. Henkilö, jonka osalta vaalioikeuden menettämisseuraamus virallisen 
selvityksen mukaan lakkaa ennen ensimmäistä vaalipäivää, on merkittävä 
luetteloon äänioikeutetuksi. 

Sitten kun pohjaluettelo on edellä mainituin tavoin tarkastettu ja oi
kaistu, on se merkittävä äänestysalueen vaaliluetteloksi ja kunnan kes
kusvaalllautakunnan puolesta allekirjoitettava. 

Henkikirjoitusviranomaiset ja muut vä estökirjojen pitäjät sekä 
nimismiehet, ka upunginviskaalit, kihlakunnantuomarit ja raastuvanoikeu
det ovat velvolliset antamaan kunnan keskusvaalilautakunnalle tarpeelli
set tiedot. Keskusvaalllautakunta voi kutsua yhden tai useamman henki
lön kustakin äänestysalueesta paikallisena aSiantuntijana avustamaan 
äänestysalueen vaaliluetteloa laadittaessa. 

10 §. VaalUuettelot on kunnan keskusvaalilautakunnan toimesta pidettävä 
elokuun 15 päivänä saman kuun 21 päivään, molemmat päivät mukaan 
luettuina, asianmukaisen valvonnan alaisena tarkastusta varten nähtävinä 
kunakin arkipäivänä kello 9-20 välisen ajan kunnan alueella tarvittaessa 
useammassa paikassa äänestysalueittain. 

Vaallluettelot voidaan, milloin erityiset syyt vaativat ja jollei ääni
oikeutetuille aiheudu kohtuutonta haittaa, pitää nähtävinä kunnan "ulko
puolella kin. 

Paikoista, joissa vaaliluettelot ovat nähtävinä, ja kunnan äänestys
alueista on annettava ennakolta hyvissä ajoin tieto sillä tavalla kuin kun
nalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. 

11 §. Kunnan keskusvaalilautakunnan on lähetettävä jokaiselle kunnassa 
vaaliluetteloon otetulle äänioikeutetuIle, jonka osoite on tunnettu, oike
usministeriön vahvistamaa ja sen ohjeiden m"ukaisesti täytettyä korttia 
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käyttäen ilmoitus, jossa on ne tiedot, mitkä hänestä on henkikirjaan tai 
vaaliluetteloon otettu, ja tieto siltä, minkä äänestysalueen vaaliluette
loon hänet on merkitty, milloin ja missä vaaliluettelo on nähtävänä sekä 
milloin ja missä äänestys tapahtuu. Tämän lisäksi ei kortissa saa olla 
muuta kuin ohjeet sen käyttämisestä ja kortista ehkä ilmenevien virheiden 
oikaisemisesta. 

Edellä 1 momentissa mainittu kortti lähetetään sen jälkeen, kun vaa-
11luettelo on asianomaisen henkilön osalta tarkastettu, kuitenkin viimeis
tään elokuun 14 päivänä. 

12 §. Joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty pois vaaliluette
losta. tai merkitty siihen vaalioikeutta vailla olevaksi tahi että häntä tar
koittava merkintä siinä on muutoin virheellinen, voi tehdä kirjallisen oi
kaisuvaatimuksen kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään elokuun 
31 päivänä ennen kello 16. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun oikaisuvaatimuksen voi puoliso il
man valtuutusta tehdä tois en puolison puolesta. 

Jos kunnan äänioikeutettu jäs en katsoo, että henkilö,· ykSi tai 
us eampi, on oikeudettomasti merkitty vaallluetteloon äänioikeutetuksi , 
voi hän tehdä sitä koskevan perustellun kirjallisen oikaisuvaatimuksen 
vilmeistään elokuun 25 päivänä ennen kello 16 kunnan keskusvaalilauta
kunnalle. 

Oikaisuvaatimus voidaan perustaa myös sellaisiin asianomaisen 
henkilön vaalioikeuteen vaikuttaviin seikkoihin, jotka ovat sattuneet 
vaaliluettelon allekirjOittamisen jälkeen. 

13 §. Kun oikaisuvaatimus tarkoittaa henkilön merkitsemistä vaaliluette
loon vaalioikeutta vailla olevaksi, on kunnan keskusvaalilautakunnan 
puheenjohtajan ilmoitettava sille henkilölle, jota oikaisuvaatimus kos
kee, vaatimuksesta ja sen sisällöstä sekä että hänellä on tilaisuus osoi
tetussa paikassa nähdä oikaisuvaatimus ja viimeistään syyskuun 2 päivä
nä ennen kello 16 antaa vaatimuksen johdosta kunnan keskusvaalilauta
kunnalle selityksensä uhalla, että jollei selitystä anneta, asia ratkais
taan siltä huolimatta. 

Ilmoitus oikaisuvaatimuksesta on viimeistään elokuun 26 päivänä 
annettava kirjattuna lähetyks enä postin kuljetettavaksi suljetussa kuo
ressa, johon on merkitty vastaanottajan nimi ja' postiosoite, mutta il
moitus voidaan toimittaa muullakin todistettavalla tavalla, mikäli se ei 
ai heuta vil vytystä. Jollei vastaanottajan postiosoitetta tunneta, on il
moitus viipymättä julkaistava slllä tavalla, kuin kunnalliset ilmoitukset 
kunnassa julka istaan, mainitsematta siinä kuitenkaan oikais uvaatimuk
sen perustetta. 

14 §. Vaaliluetteloa vastaan tehdyt oikaisuvaatimukset käsitellään ja 
ratkaistaan kunnan keskusvaalilautakunnan 4 päivänä syyskuuta pidettä
vässä kokouksessa, joka alkaa kello 19. Keskusvaalilautakunnan on 
kussakin asiassa annettava päätös, joka perusteluineen on merkittävä 
pöytäkirjaan. 



198 

Milloin 12 §:n 1 momentissa tarkoitettu oikaisuvaatimus hylätään 
tai jätetään tutkimatta taikka 12 §:n 3- momentissa tarkoitettu\nl oikaisu
vaatimukseen suostutaan, on henkilölle, jonka vaalioikeutta päätös kos
kee, viipymättä lähetettävä päätöksestä pöytäkirjanote, johon on liitettä
vä valitus osoitus • Jollei vastaanottajan postiosoitetta tunneta, ilmoitet
takoon 13 §:n 2 momentissa säädetyllä tavalla, mistä pöytäkirjanote on 
saatavissa. 

15 §. Joka ei tyydy kunnan keskusvaalilautakunnan ratkaisuun oikaisu
vaatimusta koskevassa asiassa, saa hakea siihen muutosta sen läänin 
lääninhallitukselta, jonka alueella ratkaisun tehnyt keskusvaalilautakunta 
on. Valituskirja on osoitettava lääninhallitukselle ja toimitettava keskus
vaalilautakunnalle viimeistään 14 päivänä syyskuuta ennen kello 16. 
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan on viipymättä lähetettävä valitus
kirja omine la usuntoineen ja ote keskusvaalilautakunnan pöytäkirjasta , 
jollei sitä ole valitukseen liitetty, sekä asian käsittelyssä kertyneet asia
kirjat lääninhallitukselle. 

Lääninhallituksen on annettava päätöksestään tieto kunnan keskus
vaalilautak\nlnalle, joka kuuluttaa sen. Keskusvaalilautakunnan on myös 
ilmoitettava päätöksestä henkilölle, jonka äänioikeutta päätös koskee, 
sillä tavoin kuin 13 §:n 2 momentissa säädetään. 

Päätöksen tulee olla seitsemän päivän kuluessa kuuluttamisesta 
lukien nähtävänä kunnan keskusvaalilautakunnan ilmoittamassa paikassa. 

16 §. Lääninhallituksen päätökseen vaaliluettelon oikaisemista koskevas
sa asiassa ei saa hakea muutosta valitt-amalla. 

Jos kuitenkin asianosainen katsoo lain soveltamisen kannalta ole
van tärkeätä saattaa lääninhallituksen ratkaisu korkeimman hallinto
oikeuden tutkittavaksi, on hänellä oikeus pyytää lupaa muutoksen hake
miseen. Hakemus, joka osoitetaan korkeimmalle hallinto-oikeudelle ja 
johon on liitettävä valituskirja tai sisällytettävä valitus sekä todistus 
päivästä, jolloin kunnan keskusvaalilautakunta on lääninhallituksen 
päätöksen kuuluttanut, on annettava lääninhallitukselle viimeistään 
ennen kello 12 neljäntenätoista päivänä päätöksen kuuluttamisesta luki
en. Lääninhallituksen on lähetettävä hakemus liitteineen ja jäljennös 
päätöksestä sekä asiakirjat oman la usuntonsa seuraamana viipymättä 
korkeimmalle hallinto-Oikeudelle. 

Korkein hallinto-oikeus toimittaa asiassa antamansa päätöksen 
viipymättä lääninhallituksen välityksellä kunnan keskusvaalila utakunna l
Ie. 

17 §. Jos henkikirjoitusviranomainen katsoo, että henkilö oikeudetto
masti on jätetty pois vaaliluettelosta tahi merkitty siihen vaalioikeutta 
vailla olevaksi tai äänioikeutetuksi tahi että merkintä on muutoin virheel
linen, on hänellä viran puolesta oikeus tehdä kunnan keskusvaal1lauta
kunnalle oikaisuvaatimus ja hakea muutosta vaatimuksen johdosta annet
tuun päätökseen 12, 15 ja 16 §:ssä säädetyssä järjestyksessä. 
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18 §. Jollei vaatimusta vaaliluettelon muuttamisesta ole säädetyn ajan 
kuluessa tehty kunnan keskusvaalilautakunnalle, on luetteloon merkit
tävä todistus siitä, että luettelo on lainvoimaLnen. 

Jos muutosta on vaadLttu, on kunnan keskusvaalilautakunnan, sitten 
kun vaatimus on ratkaistu lainvoLmaLsella päätöksellä, merkittävä vaali
luetteloon siitä mahdollisesti johtuvat oikaisut ja sen ohessa jokaisen 
oikaisun kohdalla mainittava päätös, johon oikaisu perustuu, minkä jäl
keen luetteloon on kirjoitettava todistus, että se siten oikaLstuna on lain
voLmainen. 

LaLnvoimaista vaaliluetteloa on vaaleissa muuttumattomana nouda
tettava. Vaaliluetteloa pidetään lainvoimaisena sen estämättä, että l'opul
lista päifföstä vaaliluettelon oikaisemisesta tehtyyn vaatimukseen ei ole 
ennen vaaleja annettu tai kunnan keskusvaalilautakunnan-tietoon saatettu. 
Henkilön, joka esittää vaalllautakunnalle valitusviranomaisen päätöksen, 
jonka mukaan hänellä on äänioikeus, on kuitenkin annettava äänestää. 

19 §. Kunnan keskusvaalilautakunnan on huolehdittava siltä, että vaali
luettelot ovat ennen vaalitoimituksen alkamista vaalilautakuntien käytettä
vissä. 

3 luku. 

Ehdokkaiden asettaminen ja vaaliliitot .• 

20 §. Valttsijayhdistyksellä, jonka vähintään 10 äänioikeutettua 
kunnan jäsentä on perustanut, on oikeus asettaa ehdokas valtuutetuksi ja 
saada hänen nimensä julkaistuksi ehdokaslistOjen yhdistelmässä. 

Henkilö voL olla perustajajäsenenä vain yhdessä valitsijayhdistyk
sessä., Jos hän on ryhtynyt sellaiseksi kahteen tai useampaan valitsija
yhdistykseen, potstakoon kunnan keskusvaalilautakunta hänet niistä kai
kista. 

Kunnan asukasluvun vähäisyyden johdosta oikeusministeriö voi 
määrätä, että valitsijayhdistyksen saa perustaa pienempikin määrä ääni
oikeutettuja kunnan jäsenLä kuin 1 momentissa on säädetty, kuitenkin vä
hintään kolme. Ministeriön päätös on julkaistava asetuskokoelmassa vil
meistään vaalivuoden toukokuun aikana. 

Yhdistyksellä, jonka oikeusministeriös sä pidettävään puoluerekis
teriin merkitty puolue on ilmoittanut edustavan puolueen jäs eniä kunnassa, 
on oikeus valitsijayhdistyksiä perustamatta asettaa kunnassa ehdokkaita 
valtuutetuiksi ja saada heidän nimensä julkaistuiksi ehdokaslistojen yh
distelmässä. 

Sama henkilö saadaan asettaa vain yhden valitsija yhdistyksen taL 
yhden puolueen ehdokkaaksi. 

21 §. Henkilöiden, jotka tahtovat perustaa vaUtsijayhdistyksen, on teh
tävä se allekirjolttamallaan päivätyllä asiakirjalla (p e r u s ta m i sas ia -
k i r ja), jossa on selvästi mainittava ehdokkaan nimi ja enintään kahta 
ilmaisua käyttäen hänen arvonsa, ammattinsa tai toimensa. Perustamis
asiakirjassa on annettava jollekin kunnan jäsenelle valtuutus toimia 
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valitsija yhdistyksen asiamiehenä ja toise lle olla tämän varamiehenä, 
ja siinä on selvästi mainittava molempien nimi, ammatti tai toimi, posti
osoite ja puhelinnumero. 

Perustamisasiakirjassa jäsenten on vakuutettava, että he ovat ääni
oikeutettuja kunnan jäseniä. Jäsenten omakätisten allekirjoitusten alle 
on selvästi merkittävä heidän nimensä, ammattinsa tai toimensa ja osoit
teensa. 

22 §. Oikeusministeriön on viimeistään elokuun 15 päivänä ilmoitettava 
jokaisen kunnan keskusvaalllautakunnalle, mitkä puolueet on merkitty 
puoluerekisteriin , ja ne henkilöt, jotka ovat oikeutettuja kirjoittamaan 
puolueen nimen. 

23 §. Yhdistyksen, jolla 20§:n 4 momentin mukaan on oikeus asettaa 
kunnassa ehdokkaita valtuutetuiksi, on annettava valtuutus jollekin 
kunnan jäs en elle toimia p u 0 1 u e en va ali a s i a m i e h en ä ja tois elle 
011a tämän varamiehenä •. 

24 §. Hakemus valitsijayhdistyksen ehdokaslistan julkaise
misesta on valitsijayhdistyksen asiamiehen tai hänen valtuutettunsa an
nettava kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään elokuun 25 päivänä 
ennen kello 16. Hakemuksen voi antaa lautakunnalle myös 28 §:ssä tarkoi
tettu yhteislistan antaneiden va'titsijayhdlstysten asiamies •. 

Hakemuksessa valitsijayhdistyksen asiamiehen on vakuutettava, 
että ehdokas on vaalikelpoinen kunnan jäsen ja että jäsenet ovat oma
kätisesti allekirjoittaneet perustamisasiakirjan. Hakemus on asiamiehen 
omakätisesti allekirjoitettava. 

Hakemukseen on liitettävä'perustamisasiakirja sekä erikseen kirjoi
tettu ehdotus ehdokaslistaksi, jossa on oltava ehdokkaasta 21 §:n 1 mo
mentissa mainitut tiedot kuitenkin siten, että etunimen rinnalla tai sen 
sijasta voidaan käyttää yleis esti tunnettua puhuttelunimeä tai myös etu
nimeä lyhennettynä. Ehdokaslistassa ei saa olla muita merkintöjä, paitsi 
jos ne ovat tarpeen henkilöllisyyden täsmentämiseksi. 

25 §. Hakemus puol ueen ehdoka s listan julkaisemisesta on puo
lueen vaaliasiamiehen tai hänen valtuutettunsa annettava kunnan keskus
vaalilautakunnalle viimeistään 24 §:n 1 momentissa 'mainittuna aikana. 

Hakemuksessa, jossa on selvästi mainittava puolueen vaaliasia
miehen ja tämän varamiehen nimi, ammatti tai toimi sekä postiosoite ja 
puhelinnumero, asiamiehen on vakuutettava, että ehdokkaat ovat vaali
kelpoisia kunnan jäseriiä. Hakemus on asiamiehen omakätisesti allekir
joitettava. 

Hakemukseen on liitettävä ehdotus puolueen ehdokaslistaksi, jossa 
ehdokkaat on puolueen nimen alla lueteltava siinä järjestyksessä, mihin 
heidät 40· §:ssä tarkoitetussa ehdokaslistojen yhdistelmässä tulee asettaa. 
Tiedot ehdokkaista on ilmoitettava niln kuin 24 .§:n 3 momentissa on saa
detty. Hakemukseen on myös liitettävä puolueen antama ilmoitus siitä, 
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että yhdistys, jonka puolesta puolueen vaaliasiamies eslintyy, edustaa 
puolueen jäseniä kunnassa, sekä vaallasiamiehen valtuutus. 

26 §. Mllloin valltsijayhdistys tai 20 §:n 4 momentissa tarkoitettu yhdis
distys on asettanut ehdokkaakseen henkilön, joka on myös toisen valitsi
jayhdistyksen tai puolueen ehdokkaana, on-hänellä oikeus saada nimensä 
poistetuksi ehdokasllstasta, jollei hän ole valitsijayhdistyksen jäsen tai 
muutoin suostunut ehdokkaaksi. 

Vaatimus, jota tarkoitetaan 1 momentissa, on esitettävä kirjallisesti 
keskusvaalilautakunnalle vllmeistään syyskuun 2 päivänä ennen kello 16. 

27 §. Kahdella tai useammalla valitsijayhdistyksellä on oikeus antaa 
y h te i s Ii s ta sekä kahdella tai useammalla puolueella yhtyä va a li
liitoksi. 

Yhteislistan, vaaliliiton tai vaalillittoon kuulumattoman puolueen 
ehdokkaita saa olla enintään valit~avien valtuutettujen kaksinkertainen 
määrä. 

28 §. Yhteisllstan muodostaminen tapa htuu siten, että va litsija yhdistysten 
asiamiehet antavat kunnan keskusvaalilautakunnalle yhtelsen kirjallisen 
ilmoituksen, jossa yhteislistaan liittyvät valltsiJayhdistykset ja ehdokkaat 
on lueteltava siinä järjestyksessä, mihin ehdokkaat 40 §:ssä tarkoitetussa 
ehdokas listojen yhdistelmässä tuiee as~ttaa. ' 

Ilmoituksessa voidaan ehdottaa ehdokaslistojen yhdistelmään otet
tavaksi yhteisllstan nimitys, johon tulee sisältyä sana yhteislista. Nimi
tys ei saa olla sopimaton eikä merkitykseltään yleistävästi tai muutoin 
harhaanjohtava. Nimitykseen voi aina sisältyä yhdistysrekisterlln merkit
ty nimi, jonka käyttämiseen yhteislistan antaneet valitsijayhdistykset 
ovat saaneet yhdlstykseltä todisteellisen luvan, ei kuitenkaan puolue
rekisterlln merkityn puolueen nimeä. 

Yhteislistaa koskevassa ilmoituksessa on annettava valtuutus jolle
kin valitSijayhdistyksen asiamiehelle toimia yhteislistan asiamiehenä ja 
toiselle olla varamiehenä, ja sllnä on selvästi mainittava molempien 
nimi, ammatti tai toimi, postiosoite ja puhellnn um ero. Ilmoitus on valit
sijayhdistysten asiamiesten allekirjoitettava. 

Ilmoitus yhteislistasta on annettava keskusvaaUlautakunnalle saman
aikaisesti ehdokaslistan julkaisemista tarkoittavan hakemuksen kanssa. 

29 §. Vaaliliiton muodostaminen tapahtuu siten, että puolueiden vaaliasia
miehet antavat kunnan keskusvaalilautakunnalle yhteisen kirjallisen ilmoi
tuksen, jossa luetellaan vaalllllttoon yhtyvät puolueet. Ilmoitus on puolu
eiden vaaliasiamiesten allekirjoitettava. 

Ilmoitus vaaliliitosta on annettava keskusvaalllautakunnalle saman
aikaisesti puolueen ehdokasUstan julkaisemista tarkoittavan hakemuksen 
kanssa. 

30 §. Yhteisllstan asettaneiden valitsijayhdistysten asiamies tai puolu
een vaaliasiamies taikka näiden varamies älköön olko toisen yhteislistan 
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tai puolueen asiamiehenä taikka tämän varamiehenä. 
Älköön kunnan keskusvaalilautakunnan jäsen tai varajäsen olko 

valitsijayhdistyksen , yhteisl1stan tai puolueen asiamiehenä tai tämän 
varamiehenä. 

31 §. Edellä 20 §:n 4 momentissa tarkoitetun yhdistyksen tässä ja 4 lu
vussa tarkoitetussa asiassa tekemiin päätöksiin ei sovelleta yhdistys
lain säännöksiä yhdistyksen päätöksen moittimisesta. 

32 §. Edellä 21, 24, 25, 28 ja 29 §:ssä tarkoitetut perustamisasiakirja, 
hakemus, ehdotus ehdokaslistaksi, puolueen ilmoitus sekä ilmoitukset 
yhteislistasta ja vaaliliitosta on laadittava oikeusministeriön vahvista
man kaavan mukaisesti. 

4 luku. 

Kunnan keskusvaalilautakunnan valmistavat 
toimenpiteet vaaleja varten. 

33 §. Kunnan keskusvaalilautakunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta 
viimeistään elokuun 13 päivänä ja sen jälkeen elokuun 25 päivänä, syys
kuun 2 ja 5 päivänä, vaaleja edeltävänä päivänä, toisena vaalipäivänä, 
vaalien jälkeisenä päivänä ja 5. päivänä vaalien jälkeen sekä muulloin
kin, milloin asian käsittely sitä vaatii. 

34 §. Ensimmäisessä kokouksessa valitaan kunnan keskusvaalilautakun
nalle sihteeri ja päätetään kuulutuksesta, jossa on mainittava, montako 
valtuutettua valitaan, kenelle, minä päivinä ja kellonaikoina sekä missä 
paikassa keskusvaalila utakunnalle tarkoitetut vaaleja koskevat aSiakirjat 
on annettava. 

Kuulutus on viipymättä julkaistava sillä tavalla, kuin kunnalliset 
ilmoitukset kunnassa julkaistaan, ja pantava nähtäväksi keskusvaali
lautakunnan kokous huoneistossa . 

35 §. Kunnan keskusvaalilautakunnan kokouksessa, joka pidetään elo
kuun 25 päivänä, esitellään ja tarkastetaan valmistavasti ehdokaslistojen 
julkaisemista koskevat hakemukset niihin liitettyine asiakirjoineen ja 
ryhdytään ehkä tarpeellisten lisäselvitysten hankkimiseen. Ehdokkaiden 
nimet, yhteislistat, puolueiden ehdokaslistat ja vaaliliitot on saatettava 
äänioikeutettujen tietoon ilmoituksella, joka pannaan nähtäväksi keskus
vaalilautakunnan kokoushuoneistossa ja kunnan ilmoitustaululla. 

VaaliliittOja koskevat ilmoitukset merkitään roomalaisin numeroin 
niiden saapumisjärjestyksessä. 

Jos havaitaan, ettei hakemusta taikka ilmoitusta yhteislistasta tai 
vaaliliitosta ole annettu kesk usvaalila utakunnalle rilääräaikana, on se 
jätettävä tutkimatta. 

Valitsija yhdistyksen' tai yhteislistan asiamiehelle taikka puolueen 
vaaliasiamiehelle on viipymättä huomautettava, jos havaitaan, ettei ha
kemuksen perille toimittamisessa muutoin ole noudatettu laissa säädettyä 
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tai keskusvaalllautakunnan määräämää järjestystä taikka että ehdokkaaksi 
on otettu henkilö, joka ei ole vaallkelpoinen tai joka on asetettu myös toi
sen valltsijayhdistyksen tai puolueen ehdokkaaksi. Mikäli hakemusta tai 
sllhen liitettyjä aSiakirjoja muusta syystä ei voida pitää lainmukaisina tai, 
mikäli ilmoitusta yhteislistasta tai vaaliliitosta muusta kuin 3 momentissa 
mainitusta syystä ei voida hyväksyä, on siltäkin asiamiehille huomautet
tava. 

36 §. Asiamiehillä, joille huomautuksia edellä 35 §:n 4 momentin mukaises
ti on esitetty, on oikeus viimeistään syyskuun 2 päivänä ennen kello 16 
tehdä niistä johtuvat oikaisut. Saman ajan kuluessa asiamiehillä on oikeus 
tehdä ehdokkaan nimeä, ammattia tai tointa koskevia tarkistuksia. Mikäli 
huomautus koskee ilmoitusta vaalillltosta, on puolueiden vaaliasiamiehillä 
oikeus antaa keskusvaalilautakunnalle yhteinen kirjallinen ehdotuksensa 
ilmoituksen oikaisemiseksi. 

, Jos huomautuksen syynä on ollut, että ehdokkaaksi on otettu sellai
nen henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen taikka joka on asetettu myös toi
sen valltsijayhdistyksen tai toisen puolueen ehdokkaaksi, on asiamiehellä 
oikeus saman ajan kuluessa poistaa tällainen ehdokas. 

37 §. Syyskuun 2 päivänä kunnan keskusvaalllautakunta käsittelee uudel
leen määräaikana perille toimitetut vaaliasiakirjat ja tarkastaa nllhin 36 
§:n 1 momentissa säädetyllä tavalla mahdollisesti tehdyt oikaisut sekä 
tekee päätökset hakemusten sekä yhteislistaa ja vaalillittoa koskevien 
ilmoitusten johdosta. Määräaikana perille toimitetut hakemukset sekä 
ilmoitukset yhteisllstasta ja vaaliliitosta, joita vastaan huomautuksia 
ei ole esitetty, on hyväksyttävä. 

Samassa kokouksessa käsitellään valmistavastl myös hakem ukset, 
jotka tarkoittavat 26 §:ssä mainittua ehdokkaan nimen poistamista ehdo
kasllstasta. Ennen kuin asia otetaan lopulllsesti päätettäväksi, valltsija
yhdistyksen asiamiehelle tai puolueen vaaliasiamiehelle on varattava ti
laisuus lausunnon antamiseen. 

38 §. Valitsijayhdistyksellä tai puolueella, jonka ilmoitusta yhteislistaan 
tai vaaliliittoon lllttymtsestä ei ole hyväksytty, on oikeus saada ehdok
kaansa poistetuksi ehdokasllstojen yhdistelmästä. Tätä koskeva ilmoitus 
valitsijayhdistyksen asiamiehen ja puolueen osalta sen vaaliasiamiehen 
on kirjallisesti tehtävä kunnan keskusvaalllautakunnalle vllmeistään 
syyskuun 5 päiv~nä ennen kello 16. 

39 §. Siinä kokouksessa, joka pidetään syyskuun 5 päivänä, kunnan kes
kusvaalilautakunta tekee päätökset 36 §:n 2 momentissa ja 38 §:ssä tar
koitettujen ilmoitusten sekä 37 §:n 2 momentissa tarkoitetun hakemuksen 
johdosta. Samassa kokouksessa lautakunta laatii 40 §:n 1 momentissa 
tarkoitetun ehdokasllstojen yhdistelmän. 

Jos ehdokas on asetettu myös toisen valltsijayhdistyksen tai toisen 
puolueen ehdokkaaksi eikä 37 §:n 2 momentissa tarkoitettua hakemusta ole 
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tehty tai hyväksytty taikka 36 §:n 2 momentissa tarkoitettua ilmoitusta eh
dokkaan pOistamisesta ole määräajassa tehty tahi jos ehdokas on kuollut, 
on ehdokkaan nimi poistettava ehdokaslistojen yhdistelmästä. 

Valitsijayhdistyksen ja yhteislistan asiamies sekä puolueen vaali
asiamies on velvollinen viipymättä ilmoittamaan ehdokkaan kuolemasta 
kes k usvaalila uta kunnalle. 

40 §. Jos vaaleja varten hyväksyttyjä ehdokkaita on enemmän kuin valitta
via valtuutettuja, kunnan keskusvaalilautakunnan on laadittava ehdokas
Ii s to j en y h d i s te 1 mä. Kaikki ehdokasllstat järjestetään samalle puo
lelle lehteä. Yhdistelmässä ei saa olla muuta kuin yhteinen otsake, josta 
käy selville, mitä vaaleja varten yhdistelmä on laadittu, sekä puolueiden 
nimet ja yhteislistojen nimitykset, jotka on merkittävä kunkin puolueen 
ja yhteisllstan yläpuolelle, sekä kaikki ehdokkaat järjestysnumeroineen. 
Puolueiden ehdokaslistojen ja yhteislistojen järjestys yhdistelmäs sä 
määräytyy keskusvaalilautakunnan suorittaman arvonnan perusteella siten, 
että yhdistelmään merkitään ensin puolueet arvotussa järjestyksessä ryh
miteltyinä vasemmalta oikealle ja niiden jälkeen yhteislistat niin ikään 
arvotussa järjestyksessä vasemmalta oikealle. 

Saman puolueen ehdokkaat yhdi&etään puolueen nimen alle 25 §:n 3 
momentissa tarkoitetussa järjestyksessä ja samaan yhteislistaan kuuluvat 
ehdokkaat yhteislistan nimityksen alle 28 §:n 1 momentissa tarkoitetussa 
järj.estyksessä. Jos puolueen tai yhteisllstan ehdokkaita ei lukumääränsä 
vuoksi voida järjestää ylhäältä alaspäin, on ne järjestettävä kahdelle tai 
useammalle vierekkäiselle palstalle riveittäin vasemmalta oikealle. Yh
teislistojen ulkopuolella olevat valitsija yhdistysten ehdokkaat otetaan 
yhdistelmään äärimmäisiksi oikealle ylärlvlltä alkaen aakkosjärjestykses
sä erotettuina selvästi toisistaan. 

Tämän jälkeen hyväksytyt ehdokkaat numeroidaan siten, että arpo
misen mukaan järjestyksessä ensimmäiseksi tulleeseen puolueeseen ta]" 
jos puolueen ehdokaslistaa yhdistelmässä ei ole, ensimmäiseksi tullee
seen yhteislistaan kuuluvat ehdokkaat merkitään edellä mainitussa jär
jestyksessä ensimmäisillä numeroilla alkaen numerosta 2 ja järjestykses
sä toIsen puolueen tai yhteislistan ehdokkaat samalla tavalla seuraavilla 
järjstysnumeroilla ja niin edelleen sekä yksinäiset ehdokkaat aakkosjär
jestyksessä viimeisillä järjestysnumerollla . 

Jos nimitys, joka yhteislistaa muodostettaessa tai huomautuksen 
johdosta myöhemmin on sille ehdotettu, on 28 §:n 2 momentin säännösten 
vastainen taI jos ehdotusta siitä ei ole tehty, keskusvaalila utakunta 
määrää nimityksen, joka ilmaisee vain yhteislistan järjestyksen yhdistel
mässä muihin yhteislistoihin nähden. 

Ehdokaslistojen alapuolelle on painettava hyväksyttyjä vaaliliittoja 
koskeva tiedonanto, jossa on 35 §:n 2 momentln mukaisessa numerojär
jestyksessä mainittava, mitkä puolueet kuhunkin vaalililttoon ovat liitty
neet. 

41 §. Kunnan keskusvaalilautakunnan tulee saattaa ehdokaslistojen yhdis
telmä äänioikeutettujen tiedoksi sillä tavalla, kuin kunnalliset ilmoitukset 
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kunnassa JulkaIstaan, ja lisäksI keskusvaalilautakunnan kokoushuoneIs
tossa JulkaIstavalla ilmoituksella. Riittävä määrä yhdistelmiä on syys
kuun 15 päivään mennessä toimitettava kunna1l1shallltukselle ja hyvissä 
ajoin ennen vaaleja kunnan vaalilautakuntien ja vaaUtoimikuntlen puheen
johtajllle sekä kunnan alueella ennakkoäänestyspaikoiksi määrättyjen 
posti- ja lennätinlaitoksen toimi paikkojen vaalltoimltsijollle. NHtä on 
myös pidettävä kunnan jäsenten saatavissa. 

42 §. Kunnan keskusvaalilautakunnan on toimitettava vaalUautakunnille 
tarpeellinen määrä oikeusministeriön painattamia äänestyslippuja sulje
tussa päällyksessä, johon on merkittävä siinä olevien äänestyslippujen 
määrä. 

Äänestyslipun on oltava vakiokokoa 148 x 21.0 mm, ja sen sisäpuo
lelle on painettava otsake, jossa mainitaan, missä vaaleissa sitä on käy
tettävä, sekä lisäksi vHvalla merkitty ympyrä, joka on halkaiSijaltaan 
90 mm ja joka lippua kokoontaitettaessa jää taittamattomaksi. Keskellä 
ympyrää tulee olla selvästi havaittava merkintä: N:o sen ehdokkaan 
numeron merkltsemistä varten, jonka hyväksi äänestäjä tahtoo antaa 
äänensä. 

ÄänestyslippuIhin käytettävän pa perin on oltava valkeata ja laadul
taan sellaista, ettei se vaaranna vaalisalaisuuden säilymistä. NHden tu
lee olla siten tehtyjä, että selvästi näkyy, miten ne on kokoon taltettava, 
eikä nllssä saa olla mitään muuta, kuin mitä edellä on säädetty. 

5 luku. 

Valtuutettujen valitseminen vaaleja toimitta
matta. 

43 §. Jos vaaleja varten hyväksyttyjä ehdokkaita on yhtä paljon kuin 
vallttavia valtuutettuja, ei vaalitoimitusta toimeenpanna, vaan kunnan 
keskusvaalUautakunta julistaa lokakuun ensimmäisenä sunnuntaina pi
dettävässä kokouksessa, että valtuutetulksi on valittu hyväksytyt eh
dokkaat. 

Valltsijayhdistyksellä ja 20 §:n 4 momentissa tarkoitetulla yhdis
tyksellä on oikeus asettaa 1 momentissa tarkoitettua tapausta varten 
ehdokkaalle vara ehdokas , josta on voimassa, mitä 3 luvussa ehdokkaas
ta on s ääd etty • 

Varajäseniksi määrätään 2 momentissa tarkoitetut varaehdokkaat. 
Tarvittaessa kutsutaan varajäseniä valtuutetuiksi siten, että asianomai
sen valtuutetun Sijaan tulee hänen varajäsenensä tai, jollei sellaista 
ole, samasta yhteislistasta, vaalUHttoon 'kuulumattomasta puolueesta 
tai vaalillltosta muu varajäsen,yhteisllstan asiamiehen tai puolueen vaa
liasIamIehen taIkka vaaliliiton csalta puolueiden vaallasiamiesten yhtel
sest1ilmoittamassa järjestyksessä. Mikäli varajäsenten järjestystä ei 
ole keskusvaallla utakunnalle ilJ;noitettu ennen 1 momentissa tarkoitetun 
kokouksen alkua, määrää lautakunta järjestyksen. 
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6 luku. 

Va a 11 toi m i.t u s • 

44 §. Kunnallisvaalit toimitetaan äänestysalueissa lokakuun ensimmäisenä 
sunnuntaina ja sitä seuraavana maanantaina (va a 11 t oim lt us). 

Vaalitoimifus on kunnan keskusvaalila utakunnan toimesta saatettava 
tiedoksi sillä tavalla kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. 
Ilmoituksessa on mainittava vaaliajat ja äänestysalueiden äänestyspaikat. 
Kuulutus voidaan antaa 10 §:n 3 momentissa tarkoitetun kuulutuksen yhtey
dessä. 

45 §. Vaalitoimitus alkaa kumpanakin vaalipäivänä kello 9 ja jatkuu yhtä
jaksoisesti kello 20 asti. 

Kaikilla niillä äänestäjillä, jotka ovat ennen kello 20 tulleet saapu
ville odottamaan äänestysvuoroaan, on oikeus äänestää, ennen kuin vaali
toimitus ensimmäisenä vaalipäivänä keskeytetään tai toisena vaalipäivänä 
lopetetaan. Odotustila on suljettava ja eristettävä kello 20. Sulkemisesta 
on sitä ennen ilmoitettava saapuville tulleille äänestäjille. 

46 §. Vaalitoimitusta varten tulee kussakin äänestysalueessa olla 
ään e stys pa ik ka , jota varten on järjestettävä käytettäväksi sopiva 
huoneisto ja kalusto. Erityisistä syistä äänestys paikka voidaan sijOittaa 
äänestysalueen tai kunnankin ulkopuolelle, jollei siltä aiheudu äänestä
jille kohtuutonta haittaa. 

Äänestyspaikassa tulee olla rilttävästi tilaa myös niltä äänestäjiä 
varten, jotka odottavat vuoroaan päästäkseen vaalihuoneeseen äänestä
mään. 

47 §. Kunnan keskusvaalilautakunnan on ryhdyttävä kaikkiin vaalien toi
mittamista varten tarpeellisiin toimenpiteisiln ja silnä tarkoituksessa 
muun ohella hyvissä ajoin varmistauduttava siltä, että vaalilautakunnilla 
on käytettävänään: 

1) sellainen äänestyspaikka kuin 46 §:ssä on säädetty; 
2) sellarset äänestyskopit äänestysmerkinnän tekemistä varten, 

että vaalisalaisuuden säilyminen turvataan; 
3) vaallluettelo hakemistoineen; 
4) keskusvaalilautakunnan vahvistamia ehdokas listojen yhdistelmiä, 

jotka on asetettava nähtäviksi vaallhuoneeseen ja odotustiloihin sekä jO
kaiseen äänestyskoppiln; sekä 

5) äänestysliput, vaallleimasin, sinetöimisvälineet, 'pöytäkirjaio
makkeet ja vaalluurna, jonka' oikeusministeriö valtion kustannuksella 
toimituttaa kunkin äänestysalueen vaalilautakunnalle. 

48 §. Jokaisella äänestys paikalla tulee olla saapuvilla erityinen vaali
lautakunnan ottama, käsivarsina uhalla varustettu va ali a v u st aja., 
joka äänestäjän pyynnöstä avustaa häntä merkinnän tekemisessä äänes
tyslippuun. 
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Äänestäjällä, joka haluaa käyttää vaal1lautakunnan jäsentä avusta
jana äänestysmerkinnän tekemis.,essä, on slihen oikeus, jollei se vllvytä 
vaalitoimitusta • 

Sokea äänestäjä saa käyttää äänestysmerkinnän tekemisessä apUna 
valltsemaansa henkilöä. 

Avustajana ei saa olla henkilö, joka on ehdokkaana asianomaisessa 
kunnassa. 

Se, jolla on oikeus avustaa äänestäjää', on velvollinen tunnollisesti 
täyttämään äänestäjän osoitukset sekä pitämään salassa vaalltoimitukses
sa saamansa tiedot. 

49 §.Ä1köön äänestys paikalla taikka sen,vällttömässä läheisyydessä pi
dettäkö puheita, julkipantako tai jaettako painettuja tai kirjoitettuja keho
tuksia älköönkä millään tavoin vaikutetta'ko tai yritettäkö vaikuttaa äänes
täjien vaallvapauteen. 

Saapuvilla olevien on noudatettava nlltä määräyksiä, joita vaall
lautakunta harkitsee tarpeelliseksi antaa järjestyksen ylläpitämiseksi ja 
vaalltoimituksen hälriöttömän kulun turvaamiseksi. 

50 §. Vaalltoimituksen alkaessa vaalilautakunnan puheenjohtajan tai vara
puheenjohtajan on näytettävä läsnä oleville äänestäjille, että vaaliuurna 
on tyhjä, sekä sen jälkeen suljettava uurna ja avattava päällys, jossa 
vaalilautakunnalle lähetetyt äänestysllput ovat. 

Vaalluumaa ei saa avata sen jälkeen, kun se on vaalltoimituksen 
alkaessa suljettu, ennen kuin toisena vaalipäivänä äänestyksen päätyttyä 
ryhdytään laskemaan ääniä. 

51 §. Äänioikeutettu henkilö saa äänestää sen äänestysalueen vaalitoimi
tuksessa , jonka vaal11uetteloon hänet on merkitty. 

Joka haluaa äänestää vaalltoimituksessa, ilmoittautukoon vaalllau
takunnalle saadakseen äänestysllpun. Vaalilautakunnan tulee huolehtia 
siltä, ettei äänestäjä saa äänestysllppua, ennen kuin on todettu, että 
hänet on merkitty äänioikeutettuna vaallluetteloon. 

Äänestäjä on tarvittaessa velvolllnen esittämään vaalllautakunnalle 
selvityksen henkllölllsyydestään. 

52 §. Äänestäjän on merkittävä äänestyslipussa olevaan ympyrään sen 
ehdokkaan numero, jonka hyväksi hän antaa äänensä, niin selvästi, ettei 
epätietoisuutta voi syntyä siltä, ketä ehdokasta hän tarkoittaa. Merkintä 
on tehtävä äänestyskopissa siten, että vaalisalaisuus sällyy. 

53 §. Äänestäjän, joka on tehnyt merkintänsä äänestysllppuun, tulee antaa 
se kokoon taitettuna vaaUlautakunnalle leimattavaksi ja panna leimattu 
äänestysUppu vaaUuurnaan. 

Vaalllautakunnan on valvottava, että vaalltoimitus kunkin äänestä
jän osalta tapahtuu niin kuin tässä laissa on säädetty. 

Vaalileiman, joka on samanlainen kaikissa kunnissa, vahvistaa oi
keusministeriö. 
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54 §. Kun äänestäjä on pannut äänestyslipun vaalluurnaan, on vaaliluet
teloon merkittävä, että hän on äänestänyt. 

55 .§. Kun vaalitoimitus keskeytetään ensimmäisenä vaalipäivänä, on vaal1-
uurna suljettava puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja vähintään yhden 
muun jäsenen sineteillä ja pantava varmaan talteen. Vaal1luettelo ja sen 
aakkosellinen hakemisto on niin ikään sen jälkeen, kun äänioikeuttaan 
käyttäneiden lukumäärä on laskettu, samalla tavalla sinetöltyinä pantava 
varmaan talteen. Toimitusta jatkettaessa vaalilautakunnan on ennen sinet
tien poistamista tarkastettava, että ne ovat eheät. 

56 §. VaaUlautakunnan puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan julistettua 
vaalitoimituksen päättyneeksi otetaan äänestysl1put vllpymättä vaal1uur
nasta Ja lasketaan nllden lukumäärä. Samoin lasketaan nllden henkilöiden 
lukumäärä, Jotka vaa11luetteloon tehtyjen merkintöJen mukaan ovat äänes
täneet. 

Sen jälkeen äänestysliput tarkastetaan. Ne äänestysliput, joista 
puuttuu leima tai Jotka 77 §:n mukaan muutoin on katsottava mitättömiksi, 
erotetaan eri ryhmäksi. Jäljellä olevat liput järjestetään siten, että kun
kin ehdokkaan hyväksi annetut liput ovat eri ryhmänä. Kussakin ryhmässä 
olevien äänestyslippujen lukumäärä lasketaan. 

Vaa11lautakunnan on suoritettava äänestysl1ppujen laskeminen ja jär
jestäminen keskeytyksettä loppuun. 

Äänestysl1put, ryhmitettyinä siten kuin edellä on sanottu, pannaan 
sen jälkeen kestävään päällykseen, jonka puheenjohtaja tai varapuheen
johtaja ja vähintään yksi muu jäsen sinete1llään huole1l1sestl sulkevat. 
Päällykseen merkitään kunnan keskusvaalilautakunnan osoite, lähetyksen 
sisältö ja lähettäjä. 

Va11tsijayhdlstyksen ja yhteislistan asiamiehellä sekä puolueen vaa
liasiamiehellä tai yhteislistan taikka puolueen asiamiehen kutakin vaal1-
lautakuntaa varten erikseen kirjalllsesti valtuuttamalla henkilöllä on oi
keus olla läsnä lautakunnassa äänestysl1ppuja Järjestettäessä Ja lasket
taessa. 

57 §. Vaa11lautakunnan on määrättävä yksi jäsenistään pitämään va ali -
pöytäkirjaa , johon merkitään: 

1) päivät sekä kellonajat, jolloin vaal1toimitus alkoi, keskeytyi 
ja julistettiin päättyneeksi; 

2) läsnä olleet vaal1la utakunnan jäs enet; 
3) vaaI1avustajat ja sokeain käyttämät, heidän itse val1tsemansa 

avustajat; 
4) äänioikeuttaan käyttäneiden lukumäärä; 
5) annettujen äänestysl1ppuJen kokonaismäärä ja nllden lukumäärä 

kussakin ryhmässä, joihin ne 56 §:n mukaan on ryhmitelty; 
6) päivä ja keilonaika, jolloin äänestysliput suljettiin päällyksiin; 

sekä 
7) äänestysl1ppuja järjestettäessä ja laskettaessa saapuvilla olleet 

val1tsiJayhdlstysten ja yhteisl1stojen asiamiehet sekä puolueiden vaall-
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asiamiehet tai yhteislistojen taikka puolueid'en asiam~esten valtuuttamat 
henkilöt. 

Pöytäkirjaan merkitään myös ne keskusvaalilautakunnan jäsenet, 
jotka ovat tuoneet 75 §:n 2 momentissa tarkoitetut vaalikuoret äänestys
paikkaan , ja heidän tuomiensa vaaliuumaan pantujeri äänestyslippujen 
lukumäärä. ' , 

Pöytäkirjaan on painettava käytettyjen s'inettien painojäljet se,kä 
liitettävä vaalila utakunnalle annetut 1 momentin 7' kohdassa tarkoitetut 
asiamiesten valtuuttamien henkilöiden valtakirjat. 

LopukSi pöytäkirja luetaan julki, tarkastetaan ja varustetaan vaali
la utakunnan puhee~johtajari tai vara puheenjohtajan ja vähintään yhden 
muun jäsenen allekirjoituksin sekä suljetaan liitteineen päällykseen, 
johon kirjoitetaan kunnan keskusvaalilautakunnan osoite sekä merkintä' 
päällyksen sisällöstä ja lähettäjästä. : 

Oikeusministeriö antaa vaali pöytäkirjan laatimisesta tarkemmat 
ohjeet ja vahvistaa käytettävän lomakkeen kaavan. 

58 §. Vaalilautakunnan puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja yhden 
muun jäsenen on toimituksen päätyttyä viipymättä vietävä kunnan keskus
vaalila utakunnalle tai lähimpään postitoimipaikkaan 56 ja 57 §:ssä maini
tut kunnan keskusvaalilautakunnalle osoitetut lähetykset. 

7 luku. 

Ennakkoäänestys. 

59 §. Äänioikeutettu henkilö, joka on hoidettavana sairaalassa, kunnal
liskodissa , vanhainkodissa , sairaskodissa tai invaliidihuoltolaissa 
(907/46) tarkoitetussa erityishuoltolaitoksessa tahi otettu työlaitokseen, 
päihdyttävien aineiden väärin käyttäjien huoltolaan tai rangaistuslaitok
seen, joita tässä laissa sanotaan laitoksiksi, taikka joka 44 §:ssä 
tarkoitettuina vaalipäivinä muusta syystä todennäköisesti on estynyt 
käyttämästä äänioikeuttaan sen äänestysalueen vaalitoimituksessa , jonka 
vaaliluetteloon hänet on merkitty, saa äänestää ennakolta niin kuin tässä 
luvussa säädetään. 

60 §. Ennakkoäänestys tapahtuu asetuksella määrättävissä posti- ja len
nätinlaitoksen toimipaikoissa sekä 59 §:ssä tarkoitetuissa laitoksissa 
(ennakkoäänestys paikat). 

Laitoksissa saavat äänestää ennakolta vain niissä hoidettavina ole
vat tai niihin otetut henkilöt. 

61 §. Äänestyksen järjestämLsestä posti- ja lennätinlaitoksen toimipai
kassa huolehtii asianomaisen posti piirin päällikön määräämä virkamies 
(v a' ali toi m i t s i ja) ja laitoks es sa 5 §: ssä tarkoitettu vaalitoimikunta . 

Tarvittaessa voidaan samaan ennakkoäänestyspaikkaan määrätä 
kaksi tai useampia vaalitoimitsijoita . 
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62 §. Ennakkoäänestys aloitetaan 20. päivänä ennen vaaleja Ja lopetetaan 
vaaleja edeltävänä keskiviikkona kello 16. 

63 §. Ennakkoäänestys tapahtuu posti- ja lennätinlaitoksen tolmipaikassa 
sen säännönmukaisena aukioloaikana jokaisena sellaisena arkipäivänä, 
jolloin toimipaikka on yleIsöä varten säännönmukaIsesti avoinna, taIkka 
posti- ja lennätinhallituksen määräämänä muuna aIkana. Laitoksessa en
nakkoöänestys tapahtuu sen mukaan, kuin vaalltoimIkunta määrää, ennak
koäänestyksen 10pettamIspäivänä taI sitä edeltävänä päIvänä sekä yhtenä 
muuna päIvänä toimIkunnan määrääminä aIkoina. 

Henkilöllä, joka 1 momentissa tarkoitettuna aikana on saapunut 
ennakkoäänestyspaikkaan, mutta eI ole voinut käyttää äänioikeuttaan 
tuooa aIkana, on oikeus äänestää sanotun ajan päätyttyäkin. 

VaalltoImitsijan ja vaalltoimIkunnan on huolehdittava siitä, että 
äänestysajoista ja ennakkoäänestyksen tarkemmasta järjestelystä tiedo
tetaan ennakkoäänestys paIkassa julkipantavIn kuulutuksin ja tarvittaessa 
muullakIn sopIvalla tavalla. 

64 §. Kunnan keskusvaalllautakunnalle on 14 päIvää ennen ennakkoäänes
tyksen alkamIsta ilmoitettava kunnan alueella ennakkoäänestyspaIkoiksI 
määrätyIssä posti- ja lennätInlaitoksen toimipaikoissa olevan vaalltoimit
sIjan nImi ja virka-asema tai tehtävä sekä kellonajat, jolloIn ennakko
äänestys tapahtuu. Ilmoitus on asIanomaIsen postlpllrin päällIkön tehtävä. 

Kunnan alueella ennakkoäänestyspaikkoina olevat posti- ja lennätin
laitoksen toimipaikat ja äänestysajat niissä on kunnan keskusvaalilauta
kunnan toimesta saatettava tiedoksi sillä tavalla kuin kunnalliset ilmoi
tukset kunnassa julkaistaan. 

65 §. Älköön ennakkoäänestyspaikassa äänestys aikana pidettäkö puheita, 
julkipantako tai jaettako painettuja tai kirjoitettuja kehotuksia älköönkä 
muutoinkaan vaikutettako tai yritettäkö vaikuttaa äänestäjien vaallvapau-
teen. 

Saapuvilla olevien on noudatettava niitä määräyksiä, joita vaall
toimitSija ja vaalltoimikunta harkitsevat tarpeelliseksi antaa järjestyksen 
ylläpitämiseksi ja äänestyksen häIriöttömän kulun turvaamiseksi. 

66 §. Ennakkoäänestyksessä on käytettävä 42 §:ssä tarkoitettua äänestys
lippuasekävaalikuorta, lähetekIrjettä ja lähetekuorta, 
jotka valmistetaan ja painetaan oikeusministeriön toimesta. 

67 §. OIkeusministeriön on hyvissä ajoin ennen ennakkoäänestyksen alka
mista tarpeellisin ohjein varustettuna lähetettävä äänestyslippuja, vaali
kuoria ,lähetekirjeItä ja lähetekuoria sekä 72 §:n 2 momentissa tarkoitet
tuja luettelolomakkeita kuntien keskusvaalllautakunnille toImitettaviksi 
vaalitoimItsijoUle ja vaalitoimikunnUle. 

68 §. Joka haluaa äänestää ennakolta, IlmoIttautukoon ennakkoäänestys
paikassa vaalitoImltsijalle tai vaalitoimikunnalle. Laitoksessa on vaali-
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toimitus tarvittaessa järjestettävä myös' eri osastoissa ja potilashuone1ssa 
tapahtuvaksi. '. 

, Äänestäjän eSitettyä henkllöillsyystbdistuksen tai muun rllttävän 
selvityksen henkilöll1syydestään on hänelle annettava äänestysllppui 
vaalikuori , lähetekirjelomake ja lähetekuor1. Äänestäjälle, joka äänestää 
oman kuntansa alueella olevassa ennakkoäänestyspaikassa , on varattava 
tilais'uus tutustua kunnan ehdokaslistojen' yhdistelmään •. 

. Äänestäjän pyynnöstä on vaalitoimitsijan ja vaalltoimikunnan fäsenen 
avustettava häntä äänestämisessä. Sokealla äänestäjällä on oikeus käyt
tää äänestyksessä apuna valltsemaansa henkilöä. Näistäavustajlsta on 
voimassa, mitä vaaliavustajasta 48 §:n 4 ja 5 momentissa on säädetty. 

69 §. Äänestäjällä on oikeus &änestää sen' kunnan 'ehdokaslistojen yhdis
telmässä olevaa ehdokasta, jossa hänet on merkitty äänioikeutetuksi. 

Äänestyslippua täyttäessään äänestäjän on otettava huomloon, mitä 
52 §:ssä on säädetty. 

Äänestys ennakkoäänestyspalkassa on järjestettävä slten, että vaa
Usalals uus säilyy. 

70 §. Läheteklrje on osoitettava sen kunnan keskusvaalilautakunnalle, 
jossa äänestäjä on ilmoituksensa mukaan merkitty vaal1luetteloon. 

Läheteklrjeen tulee slsältää: .. 
1) äänestäjän selitys siltä, että hän itse vaalisalalsuuden säilyttä

en on täyttänyt äänestyslipun ja sen leimattuna sulkenut vaaUkuoreen; 
2) ilmoitus äänestäjän täydellisestä nlmestä ja, milloin nimi on 

muutettu tai muutt1IDut, myös entislstä nimistä, ammatista tai tOimesta, 
syntymäajasta ja -palkasta sekä nykyisestä aSuinpaikasta ja postlosolt
teesta; 

3) ilmoitus kunnasta, missä äänestäjä on merkitty vaallluetteloon 
tal missä hänet on vaallvuonna henkiklrjoltettu, ja asuinpaikasta siellä 
sekä äänestysalueen numero tal nimi, jos äänestäjä sen varmasti tietä~ 
sekä 

4) ilmoltus syystä, minkä vuoksi äänestäjä todennäköisesti on es
tynyt käyttämästä äänioikeuttaan vaalipälvinä vaalltolmltuksessa slinä 
äänestysalueessa, missä hänet on merkitty vaaliluetteloon. 

Äänestäjän, joka luovuttaa lähetekirjeeseen liitettäväksi 11 §:ssä 
tarkoitetun llmoituskortin, ei tarvltse erlkseen antaa edellä· 2 momentln 
2 ja 3 kohdassa mainittuja tietoja. 

Lähetekuoreen merkltään osoite lähetekirjeen mukaan. 

71 §. Äänestäjän on esitettävä äänestyslippu taitettuna vaalltolmitsijalle 
ja laltoksessa vaalltoimikunnalle lelmattavaksl sekä vällttömästi sen 
jälkeen nälden nähden suljettava se vaallkuoreen. Myös vaaUkuori on 
leimattava, mutta muita merklntöjä siihen ei saa ennakkoäänestyksessä 
tehdä. Äänestäjän on vaalltolmitsijan ja laltoksessa vaaUtolmlkunnan 
läsnä ollessa omakätisesti allekirjoitettava täytetty läheteklrje ja annet
tava se sekä llmoltuskorttl, jos hänellä sellalnen on, vaalltolmitsljalle 
tal vaalltolmlkunnalle. 
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, Lelmaslmena, jolla äänestysl1ppu ja vaal1kuorl en leimattava, käy
tetään 53 §:n 3 momentissa tarkoitettua vaallleimaslnta. 

PostlpHrln päälUkön on hl.!olehdlttava sHtä, että vaal1toimitsljoilla 
on käytettävIssään vaal11elmasln. 

- 72 §. Vaal1toimitsljan ja vaal1tolmikunnan puheenjohtajan en läheteklr
jeessä todistettava, että äänestys O!1, tapahtunut 68-71 §:ssä säädetyin 
tavoin. Todistus on päivättävä sekä Varustettava vaal1toimitsijan tai ' 
vaal1toimikurman puheenjohtajan allekirjoltuksella ja ilmoituksella en
nakkoäänestyspaikasta. Vaal1kuori ja lähetekirje en tämän jälkeen suljet-
tava lähetekuoreen. ' 

Ennakkoäänestyspaikassa äänestäjistä on pidettävä oikeusmlniste
riön painattamaa lomaketta käyttäen luetteloa, johon merkItään äänestäjän 
nimi, se kunta, jossa äänestäjä ilmoituksensa mukaan on merkitty vaall
luett~loon, sekä päivä, jolloin ennakolta äänestäminen on tapahtunut. 

73 §. Vaalltoimltsijan ja vaaUtoimikunnan on huolehdittava sl1tä, että 
lähetekuori vllvytyksettä lähetetään edelleen virkalähetyksenä. 

74 §. Kunnan keskusvaalllautakuntaan saapuneet ennakkoäänestysasia
kirjat tarkastetaan vaallkuoria avaamatta kokouksissa, jotka en pidettävä 
siten, että vaaleja edeltävänä lauantaina ennen kello 12 saapuneet ennak
koäänestysasiakirjat ehditään niissä käsitellä. 

Jollei ennakolta äänestänyttä henk11öä ole merkitty vaaliluetteloon 
äänioikeutetuksi tai jos käy 11mi, että hän on kuollut, tahi jos lähetekirje 
on niin puutteellinen tai epäselvä, ettei varmasti voida päätellä, kuka 
henk11ö on äänestänyt, taikka jos vaaUkuori on avonainen tahi leimaamaton 
tai sllhen on tehty äänestäjää tahi ehdokasta koskeva taikka muu asiaton 
merkintä, on äänestys jätettävä huomioon ottamatta. Tästä on tehtävä 
merkintä kokouksessa pidettävään pöytäkirjaan, johon on liitettävä huo
mioon ottamatta jätetty vaallkuori lähetekirjeineen ja -kuorineen. 

Jos lähetekirje ja vaallkuori ottaen huomioon, mitä niistä' edellä on 
säädetty, voidaan hyväksyä, merkitään vaaliluetteloon , että lähetekir
jeessä mainittu henkilö on äänestänyt. Samalla vaallkuoren etupuolelle 
tehdaän merkintä, että äänestäjä on todettu äänioikeutetuksi. Sen jälkeen 
hyväksytyt vaallkuoret lasketaan ja tarkastetaan, että niiden lukumäärä 
on sama kuin vaaliluetteloon äänestäneiksi merkittyjen lukumäärä. 

Keskusvaalilautakuntaan 1 momentissa mainitun määräajan jälkeen 
saapuneet lähetekuoret on avaamatta jätettävä huomioon ottamatta. 

Hyväksytyt vaallkuoret on lähetekirjeistä erotettulna säilytettävä 
keskusvaaUlautakunnassa varmassa tallessa. 

8 luku. 

Äänten laskeminen ja vaalien tuloksen 
vahvistaminen. 

75 §. Kunnan keskusvaalilautakunnan on ryhdyttävä laskemaan ennakko-
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äänestyksessä annettuja ääniä toisena vaalipäivänä kokouksessa, joka 
voidaan aloittaa aikaisintaan kello 16. Tällöin avataan 74 §:n 5 momen
tissa tarkoitetut vaalikuoret. Ne äänestYSliput, jotka mltättöminä on 
jätettävä huomioon ottamatta, erotetaan eri ryhmäksi. Muut äänestysliput 
järjestetään siten, että kunkin ehdokkaan hyväksi annetut liput ovat eri 
ryhmänä, ja kussakin ryhmässä olevien äänestyslippujen lukumäärä laske-
taan. 

Mikäli hyväksyttyjä vaalikuorla on enintään 25, on keskusvaali
lautakunnan puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja yhden muun jäsenen 
yhdessä vietävä vaalikuoret avaamattornina ennen vaalitolmltuksen päätty
mistä kunnan johonkin äänestyspaikkaan, jossa vaalikuoret on avattava 
ja äänestysliput vaalisalaisuus säilyttäen taitettuina pudotettava vaali
uumaan. 

76 §. Vaalien jälkeisenä päivänä kello 9 kunnan keskusvaalilautakunnan 
on ryhdyttävä tarkastamaan vaalitoimituksessa annettuja äänestyslippuja 
ja vaalllautakuntlen laskelmia sekä tällöin päätettävä, mitkä äänestys
liput mltättöminä on jätettävä huomioon ottamatta. Sen jälkeen keskus
vaalilautakunnan on laskettava erikseen kunkin ehdokkaan hyväksi ennak
koäänestyksessä ja vaalitoimituksessa annettujen hyväksyttyjen äänien 
kokonaismäärä. 

Vaalitulosten ennakkolaskennassa ja tledottamisessa on noudatetta
va oikeusministeriön antamia ohjeita. 

77 §. Äänestyslippu on mitätön: 
1) jos vaallkuoressa on useampia tai muutakin kuin yksi äänestys

lippu,: 
2) jos vaalikuoressa on sellainen puutteellisuus tai merkintä, että 

äänestys olisi 74 §:n 2 momentin mukaan ollut jätettävä huomioon otta
matta; 

3) jos äänestyslippuna on käytetty muuta kuin oikeusministeriön 
palnattamaa äänestyslippua; 

4) jos äänestyslippu on leimaamaton; 
5) jos ehdokkaan numero on merkitty siten, ettei selvästlilmene, 

ketä ehdokasta se tarkoittaa; sekä 
6) josäänestyslippuun on kirjoitettu äänestäjän nimi tai erityinen 

tuntomerkki taikka sl1hen on tehty muunlainen asiaton merkintä. 
Asiattornana älköön pidettäkö äänestys lippuun tehtyä merkintää, 

joka ainoastaan selventää, ketä ehdokasta äänestäjä on tarkoittanut 
äänestää. 

78 §. Jos käy 11mi, että äänestäjän osoittama ehdokas ei ole vaalikelpoi
nen tai on kuollut, tulevat sellaisen ehdokkaan saarnat äänet kuitenkin 
sen puolueen tai yhteislistan hyväksi, johon ehdokas kuuluu. 

79 §. Samaan puolueeseen tai samaan yhteislistaan kuuluvilla ehdokkailla 
on etusija toistensa edellä heidän saamiensa äänimäärien suuruuden mu
kaan. 
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Mainitussa järjestyksessä annetaan ehdokkaille verta u s 1 uv ut 
siten, että ensimmäinen ehdokas kustakin puolueesta saa vertausluvuk
seen puolueen hyväksi annettujen äänien koko lukumäärän, toinen puolet 
s11tä, kolmas kolmanneksen, neljäs neljänneksen ja niin edelleen. Vas
taavasti annetaan verta usl uvut yhteisllstan ehdokkaille. 

Yhteisllstaan kuulumattoman -ehdokkaan vertauslukuna on hänen 
saamansa äänimäärä. 

80 §. Mllloin on muodostettu vaaliliitto, määräytyy s11hen kuuluvien· 
ehdokkaiden keskinäinen järjestys heidän 79 §:n 1 momentissa tarkoi
tettujen henkilökohtaisten äänimäärlensä mukaan. Tässä järjestyksessä 
annetaan vaalilllton ehdokkaille vaaliliiton vertausluvut siten, että en
simmäinen ehdokas saa vertausluvukseen vaaliliiton hyväksi annettujen 
äänien koko lukumäärän, toinen puolet s11tä, kolmas kolmanneksen, 
neljäs neljänneks en ja nlln edelleen. 

81 §. Äänestyksen tuloksen määräämiseksi kirjoitetaan kaikkien ehdok
kaiden nimet heidän vertauslukujensa suuruuden mukaiseen järjestykseen, 
jolloin vaaliliittoon kuuluvien ehdokkaiden osalta otetaan huomioon heille 
80 §:n mukaan lasketut vertausluvut, ja kunkin ehdokkaan nimen kohdalle 
merkitään hänen vertauslukunsa. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetusta ehdokkaiden nimisarjasta julistaa 
kunnan keskusvaalllautakunta valtuutetulksi nimisarjan alusta alkaen niin 
monta ehdokasta, kuin kunnassa on valtuutettuja valittava. 

Jos valittuja ehdokkaita on yhteensä vähemmän, kuin vaaleissa on 
valittava valtuutettuja, valtuutettujen lukumäärä jää toistaiseksi vajaaksi. 

82 §. Valltulksi tulleille ehdokkallle määrätään kussakin vaaliliitossa, 
vaaliliittoon kuulumattomassa puolueessa ja yhteislistassa ensimmäisistä 
valitsematta jääneistä ehdokkaista varajäseniä yhtä monta, kuin nllstä 
on valittu valtuutettuja. 

Jos valtuuston toimikauden aikana on kunnallislain 38 §:n 2 momen
tin nojalla kutsuttava valtuutetun sijaan varajäsen, mutta edellä 1 momen
tissa säädetyin tavoin määrättyjä varajäseniä ei enää ole, kunnan keskus
vaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä vaall
liitolle tai yhteisllstalle taikka, mikäli on kysymys vaallliittoon kuulumat
tomasta puolueesta, sille uusia varajäseniä n11n, että n11tä jälleen on 1 
momentissa tarkoitettu määrä. 

Jollei edellä tässä pykälässä olevien säännösten nojalla kaikkia 
varajäsenten toimia saada täytetyiksi, jää varajäsenten luku vajaaksi. 

83 §. Jos äänimäärät tai vertausluvut ovat yhtä suuret, ratkaistaan nllden 
keskinäinen järjestys arpomalla. 

84 §. MllloIn äänestyslippujen laskenta tai käsittely keskeytetään, on 
kaikki äänestysliput ja laskelmat säilytettävä siten, ettei kukaan saa 
n11tä käsllnsä. 
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85 §. Kunnan keskusvaalllautakunta vahvistaa vaalien tulok~en 5. päivänä 
vaalien jälkeen. 

Keskusvaalilautakunnan on heti annettava valtuustolle luettelo val
tuutetulksi valituista ja heidän varajäsenistään sekä julkaistava se sillä 
tavalla kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. 

86 §. Kunnan keskusvaalilautakunnan kokouksissa, jotka pidetään äänes
tyslippujen laskemista ja vaalien tuloksen määräämistä varten, on valitsi
jayhdistysten ja yhteislistojen asiamiehillä sekä puolueiden vaaliasiamie
hillä oikeus olla saa puvilla • 

87 §. Kunnan- keskusvaalllautakunnan kokouksissa tehdään pöytäkirja , 
_ johon merkitään kokouksen päivät, kellonajat, jollOin kokous alkoi, kes
keytyi ja päättyi, läsnä olleet jäsenet ja 86 §:ssä mainitut henkilöt sekä 
tehdyt päätökset. Päätöks en sisältö voidaan ilmoittaa viittaamalla kirjee
seen tai muuhun tOimituskirjaan. 

Pöytäkirja allekir-joitetaan siten kuin siitä kunnallislaissa on sää
detty. 

88 §. Kun vaalien tulos on vahvistettu, on pöytäkirjassa mainittava sekä 
valtuutetuiksi valitut henkilöt että ne, jotka on määrätty valtuutettujen 
varajäseniksl. 

Kukin vaftuutetuksi valittu merkitään pöytäkirjaan ilmoittamalla hä
nen nimensä ja arvonsa, ammattinsa ja toimensa sekä asuinpaikkansa 
samoin kuin hänen saamansa vertausluvut ja äänimäärä. 

Pöytäkirjaan on myös merkittävä vaalitoimituksessa annettujen mi
tättömien äänestyslippujen luku äänestys alueittain • 

89 §. Kunnan keskusvaalilautakunnan toimitus kirjat allekirjoitetaan siten 
kuin siitä on kunnallislaissa säädetty. 

90 §. Äänestysliput ja kappale ehdokaslistojen yhdistelmää on pantava 
päällykseen, joka suljetaan kunnan keskusvaalilautakunnan puheenjohta
jan tai varapuheenjohtajan sinetillä, sekä säilytettävä, kunnes seuraavat 
kunnallisvaalit on toimitettu. 

Lopulliset laskelmat on yhdistettävä keskusvaalilautakunnan puheen
johtajan sinettisiteellä sekä säilytettävä pöytäkirjan liitteenä. 

9 luku. 

Vaaleista valittaminen. 

91 §. Valtuutettujen vaaleihin saa jokainen hakea muutosta sillä perus-
te ella , että hänen yksityistä oikeuttaan on loukattu, ja kunnan jäsen myös 
sillä perusteella, että vaalit on toimitettu laista poikkeavassa järjestyk-

_ sessä. 
Muutosta kunnan keskusvaalilautakunnan päätökseen haetaan kirjal

lisella valituksella lääninhallitukselta 14 päivän kuluessa siitä, kun vaali
en tulos 85 §:n 2 momentln mukaan on julkaistu. 
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Valltuksen johdosta' vaatlkoon lääninhallitus kunnan keskusvaall
lautakunnalta lausunnon ja valltuksenalaisen päätöksen sekä, jos muutosta 
on haettu keskusvaalllautakunnan vaaleihin valmistavaa tOimenpidettä kos
kevaan päätökseen, myös tuon päätöksen, mikäll nlltä ei ole valltukseen 
llitetty, viran puolesta oikeiksi todistettuina pÖytäkirjanotteina, joihln on 
merkittävä vaallen tuloksen julkaisemispäivä, sekä ne tiedot ja selvityk
set, jotka valltuksen johdosta katsotaan tarpeelllsiksi. 

Valltus on käsiteltävä kllreelllsenä. 

92 §. LäänlnhalUtuksen päätöksestä on annettava tieto paitsi valittajalle 
myös kunnan keskusvaalllautakunnalle. 

Lääninhallltuksen päätöksestä saa vallttaa korkeimpaan hallinto
oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta. 

93 §. Jos valltuksen johdosta määrätään toimitettaviksi uudet vaalit, kun
nan keskusvaalllautakunnan on vllpymättä ryhdyttävä nllden toimeenpane
miseen. Vaaleissa käytetään sUloin voimassa olevia vaaUluetteloita. 
Kumotulssa vaaleissa vaUtulksi tulleet valtuutetut pysyvät toimissaan, 
kunnes uusien vaalien tulos on julkaistu. 

10 luku. 

Erityisiä säännöksiä. 

94 §. Jos valtuutettujen luku jää alle kolmen neljänneksen säädetystä 
määrästä, valtuuston puheenjohtajan on lääninhallituksen välit yksin saa
tettava asia oikeusministeriön tietoon. Ministeriö voi tällöin määrätä 
toimitettaviksi täydennysvaallt. Nllssä käytetään vllmeksi laadittuja lain
voimaisia vaalUuetteloita. Vaaleissa noudatetaan soveltuvin kohdin tämän 
lain säännöksiä. 

95 §. Mllloin muuta kuin vaallen toimittamista tai vaaUen tuloksen vahvis
tamista varten säädetty taikka 43 §:n 1 momentlssa tarkoitettu määräpäivä 
sattuu pyhäpäiväksi tai arkUauantaiksi, pidettäköön seuraava arkipäivä 
määräpäivänä. Edellä 10 §:n 1 momentlssa tarkoitetussa tapauksessa ar
kllauantaita pidetään arkipäivänä. 

96 §. Jos valtuutettujen vaaleja tai nUhin kuuluvia toimenpiteitä ei josta
kin syystä voida toimittaa tässä laissa säädettyinä aikOina, oikeusminis
teriö voi valtuuston esityksestä läänlnhallltuksen lausunnon hankittuaan 
määrätä uuden ajan nUtä varten. Jollei vaaleja ole toimitettu ennen vaaU
kauden loppua, valtuutetut ja varajäsenet, joiden toimikausi sllloin päät
tyisi, pysyvät toimissaan, kunnes uusien vaalien tulos on julkaistu. 

97 §. Mllloin on määrätty toimitettaviksi uudet vaallt tai vaallen toimit
tamista varten uusi aika, ennakkoäänestys tapahtuu vain siinä kunnassa, 
jota määräys koskee. 
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98 §. Mitä tässä laissa on säädetty val1tsijayhdistyksen, yhteisl1stan ja 
puolueen asiamiehestä, on soveltuvin osin voimassa tämän varamiehestä. 

Asiamiehen puolesta saa tässä laissa tarkoitetun hakemuksen, ilmoi
tuksen tai oikaisun tehdä hänen kirjallisesti valtuuttamansa henkilö. 

99 §. Jos kunnan keskusvaalilautakunnan, vaalilautakunnan tai vaal1toimi
kunnan jäsen tai muu henkilö tässä laissa edellytettynä vaal1viranomaisena 
toimiessaan laiminlyö velvollisuutensa, rangaistakoon häntä niin kuin vir
kamiestä virkarikoksesta • 

100 §. Kaikki kuntien keskusvaaUlautakuntien, vaalilautakuntien ja vaali
toimikuntien menot on kuntien suoritettava, mutta äänestysliput sekä 66 
§:ssä ja 72 §:n 2 momentissa tarkoitetut ennakkoäänestysasiakirjat kustan
netaan ja kaikki vaalitoimitsijain menot suoritetaan valtion varoista. 

Kunnallisvaaleja koskevissa asioissa kunnan keskusvaal1lautakun
nalla, vaalilautakunnalla, vaalitoimikunnalla ja vaalitoimltsijalla on va
paakirjeoikeus. 

101 §. Mikäli jotkin oikeusministeriössä pidettävään puoluerekisteriin 
merkityistä puolueista ovat toisiinsa sellaisessa suhteessa, kuin puolue
lain (10/69) 2 §:n 2 momentissa tarkoitetaan, pidetään n11tä tässä laissa 
annettuja säännöksiä sovellettaessa yhtenä puolueena. 

102 §. Tarkempia määräyksiä ja ohjeita tämän lain soveltamisesta antaa 
tarvitta essa oikeusministeriö. 

103 §. Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä toukokuuta 1972, ja s1llä ku
motaan 7 päivänä helmikuuta 1964 annettu kunnallisvaalllaki (49/64) s11-
hen myöhemmin tehtyine muutoksineen. VaalUeiman on kuitenkin oltava 
sellainen kuin se on sisäasiainministeriön vllmeksi mainitun lain 41 §:n 
nojalla antamassa päätöksessä (362/64). Kunnall1svaaleissa vuonna 1972 
noudatetaan nUtä varten vUmeksi mainitun lain mukaan toimitettua äänes
tysaluejakoa • 

. Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edel
l yttämiin toim en pitel s iin • 
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65. LAKI KUNNALLISEN JAOITUKSEN MUUTTAMISESTA 
ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA. 

Annettu toukokuun 12 p:nä 1972. 
(Suomen AsK 362/72) 
(Vrt. kunn. as.";'kok. 1925:3) 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 11 s ät ään kunnallisen jaoituksen 
muuttamisesta 19 päivänä toukokuuta 1925 annetun lain (180/25) 17 §:ään 
uusi 2 momentti ja muu te t aan 22 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 
14 päivänä m'arraskuuta 1950 annetussa laissa (559/50), sekä 11s ätään 
vl1meksi mainittutm pykCilään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 moment
ti sl1rtyy 3 momentiksi, seuraavasti: 

17 §. -----:-----------------------------------------
Laajentuvan kunnan keskusvaalilautakuntaan on, sen mukaan kuin 

liitettävän alueen asukasluvun suhde kunnan asukaslukuun edellyttää, 
valittava jäsen tai jäseniä sekä varajäseniä myös li1tettävältä alueelta. 
Milloin laajentuvassa kunnassa jaoituksen muutoksen johdosta muodoste
taan uusi äänestysalue , joka käsittää' ktmtaan 111tettävää aluetta, sovel
letaan sitä varten valittavaan vaalilautakuntaan vastaavasti, mitä edellä 
on sanottu keskusvaalilautaktmnasta. 

22 §. Uudessa kunnassa on valtuutetut ensi kerran valittava siten, 
kuin tässä laissa säädetään, ennen ja'oituksen muutoksen voimaantuloa. 
Keskusvaalilautaktmnan, vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnat ensimmäis
tä vaalia varten asettaa 23 §:ssä mainittu järjestelytoimikunta , jonka 
muutoinkin on huolehdittava valtuustolle sanotun vaalin osalta kuulu
vista tehtävistä. Sillä on vaalia koskevissa asioissa vapaakirjeoikeus. 

Valittujen valtuutettujen toimikausi kestää sen 'kalenterivuoden 
loppuun, minä kunnallinen vaalikausi maan kunnissa seuraavan kerran 
päättyy. 
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Annettu toukokuun 12 p:nä 1972. 
(Suomen AsK 377/72) 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1957:63, 1965:65, 1967:4 ja 52) 
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Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumota'an 1 päivänä heinä
kuuta 1957 annetun kansakoululain (247/57) 4 §:n 2 momentti, sellai
sena kuin se on 13 päivänä kesäkuuta 1967 annetussa laissa (275/67), 
muutetaan 4 §:n 1 ja 4 momentti, 74 §:n 4 momentti, sellaisena 
kuin se on 13 päivänä kesäkuuta 1967 annetussa laissa (276/67), 81 
§:n 4 momentti, sellaisena kuin se on 5 päivänä tammikuuta 1967 an",:, 
netussa laissa (11/67), sekä 86 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 
23 päivänä kesäkuuta 1965 annetussa laissa (387/65), ja lisätään 
62 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti: 

4 §. Kansakoulun lukuvuodessa on satayhdeksänkymmentä työpäivää. 
Oppilaiden koulutyö aloitetaan kouluhallltuksen määräämänä päivänä 
elokuussa ja päätetään toukokuun viimeisenä arklpäivänä, jollei koulu
hallitus erityisestä syystä toisin määrää. 

Erityisestä syystä voidaan 1 ja 3 momentin säännöksistä pOiketa, 
sen mukaan kuin siltä asetuksella säädetään. Edellä 1 momentissa tar
koitetuista työ päivistä saadaan käyttää kaksi päivää lukuvuodessa kol
men perättäisen lukuvuoden aikana koulujärjestelmän perusteista 26 
päivänä heinäkuuta 1968 annetussa laissa (467/68) tarkoitetun kunnan 
koululaitoksen perustamisesta aiheutuvaan opettajien jatkokoulutuk
seen niin kuin kouluhallltus määrää. 

62 §. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
Kunnan perustaessa koulUjärjestelmän perusteista 26 päivänä hei

näkuuta 1968 annetussa laissa (467/68) tarkoitetun kunnan koululaitok
sen silrretään, sen estämättä, mitä 1 momentissa on säädetty, kansa
koululaitoksen p:tlveluksessa oleva pätevä päätoiminen työnohjaaja ja 
tuntiopettaja , joka sitä haluaa, mikäli mahdollista peruskoulun palve
lukseen. 
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14 §. --------------------------------------------
Jos koulua varten hankitaan tehdasvalmisteinen, s llrtokelpoinen 

rakennus, kunnalla on oikeus 1 ja 2 momentissa tarkoitetun avustuksen 
sijasta saada vuosittain sitä vastaavasti avustusta rakennuksen vuotui
sesta arvonvähennyksestä, joka lasketaan valtioneuvoston vahvistamien 
perusteiden mukaan normaalihinnoin rajoitettujen rakennuskustannusten 
määrästä, sekä 1 momentissa tarkoitetun kuoletuslainan sijasta neljän 
prosentin suuruinen vuotuinen korkohyvitys laskettuna siitä lainan mää
rästä, joka kunnalla muutoin olisi oikeus saada 1 momentin mukaan. 
Valtion rahoitusta ei kuitenkaan myönnetä siltä ajalta, jona rakennus 
ei ole koulun käytössä, eikä sen jälkeen, kun rakennuksen hankinta
kustannusten on katsottava tulleen täysin kuoletetuiksi. Mitä 86 §:ssä 
on säädetty valtion avustuksen palauttamisesta, ei ole sovellettava 
rakennukseen, jonka rahoitus on järjestetty tässä momentissa säädetyllä 
tavalla. 

81 §. --------------------------------------------
Valtioneuvosto voi myöntää kaupungille, jonka kansakoulurasitus on 

muodostunut kohtuullista raskaammaksi, ylimääräistä valtionapua 1 mo
mentissa mainittuihin menoihin. Nlln ikään valtioneuvosto voi myöntää 
kaupungille avustusta ja kuoletuslainaa omien kansa koulurakennusten 
hankkimiseen, mikäli nllden hankkimisesta aiheutuva rasitus muuten 
tulisi kaupungUle kohtuullista raskaammaksi. Ylimääräistä. valtionapua 
sekä avustusta ja kuoletuslainaa ei kuitenkaan voida myöntää enempää 
kuin mitä maalaiskunta 77 §:n, 78 §:n 1 ja 2 momentin, 79 §:n ja 74 §:n 
1 momentin mukaan voi näihin menoihin saada. 

86 §. --------------------------------------------
Mitä 1 momentissa on säädetty valtion avustuksen palauttamisesta, 

ei ole sovellettava kansakoulurakennukseen, jota kunnasta rllppumatto
masta syystä ei voida käyttää kansakoulun tarpeislln, jos rakennusta 
sen omistusoikeutta luovuttamatta ja kunnossapitoa laiminlyömättä koulu
hallituksen suostumuksella käytetään opetus- tai sivistystoimeen, nuori
so-, sosiaalihuolto-, kansanterveys-, matkallu-, urhellu- tai retkelly
toimintaan tahi muuhun kunnan toimialaan kuuluvaan tarkoitukseen taikka 
teollisuus- tai muuhun yritystoimintaan. Sama on voimassa, jos edellä 
tarkoitettu kansakoulurakennus on sen huonon kunnon vuoksi kouluhalli
tuksen suostumuksella purettu. Koulurakennuksen hankkimiseen tai perus
parannukseen valtionvaroista myönnettyä kuoletuslainaa ei saa irtisanoa 
sillä perusteella, että rakennusta käytetään tässä momentissa tarkoite
tulla tavalla. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1972, kuitenkin siten, 
että 81 §:n 4 momenttia sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1972 lukien. 
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Annettu toukokuun 12 p:nä 1972. 
(S.uomen AsK 378/72) 
(Vrt. kunn. as.":'kok. 1958:103, 1967:68 Ja 1968:52) 
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Opetusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrä
tyn ministerin esittelystä k um ota a n 23 päivänä heinäkuuta 1958 anne
tun kansakouluasetuksen (321/58) 3 §:n 1 momentti Ja muutetaan 5 §, 
sellaisena kuin se on 9 päivänä huhtikuuta 1968 annetussa asetuksessa 
(223/68), 7 §:n 1 momentti, 17 §:n 1 momentti, sellaisena kuiJl se on 14 
päivänä heinäkuuta 1967 annetussa asetuksessa (342/67), 20 §, sellaise
na kuin se on 14 päivänä heinäkuuta 1967 annetussa asetuksessa (342/ 
67), 24 §:n 1 momentti, 26 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on 14 päi
vänä heinäkuuta 1967 annetussa asetuksessa (342/67), 30 §, 38 §:n 2 
momentti Ja 72 §:n 3 momentti seuraavasti: 

5 §. Kesäloman lisäksi kansakoulussa on vähintään yksitoista päivää 
kestävä Joululoma, vHden päivän pääsiäisloma sekä kouluhallituksen 
alueittain määräämänä aikana enintään kuusi arkipäivää kestävä urheUu
loma. UrheUuloma tai osa siitä voidaan yhdistää pääsiäisloman yhtey-
teen. 

Lupapäiviä ovat lauantait, Jollei lauantai ole koulut yön päättämis
päivä tai sunnuntain lisäksi muu viikon päivä ole pyhä-, Juhla- tai vapaa
päivä taikka jollei kouluhallitus erityisestä syystä toisin määrää. Luku
vuoteen voi kuulua myös muita lupa päiviä ja ne on sijoitettava samoiksi 
päiviksi koulun kaikllla luokllla. 

EhtOja lukuun ottamatta oppUaLlle ei anneta koulutehtäviä loman ai
kana suorltettaviksi. 

7 §. Päivän työ aloitetaan lyhyellä päivänava uks ella • Sen Jälkeen seu
raavat kuusikymmentä minuuttia kestävät koulutunnit. Tunnista käytetään 
vähintään neljäkymmentävHsi minuuttia työjärjestyksen mukaiseen opetuk
seen ja vähintään kymmenen minuuttia välituntiin. Ruokallutauko pidetään 
opetukseen käytettävää aikaa lyhentämättä, ja se kestää ainakin kolme
kymmentä minuuttia. Milloin opetettavan aineen tai opetuksessa käytettä
vän työtavan vuoksi tai muusta erityisestä syystä on tarkoituksenmukaista, 
päl vittäinen työaika voidaan järjestää muutoinkin, työpäivää kuitenkaan 
lyhentämättä. 
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17 §. Varsinaisen kansakoulun ensimmäisen ja toisen luokan oppilaat 
saavat opetusta 18-22, kolmannen ja neljännen 23-25 ja sitä ylempien 
luokkien oppilaat 25-28 tuntia vl1kossa. 

20 §. Ykslopettajaisessa kansakoulussa saadaan kaikkia vuosiluokkia 
opettaa yhdessä. 

24 §. Kansalalskoulussa ,oppilaat saavat opetusta 25-30 tuntia vllkossa. 

26 '§. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kansalaiskoulun vapaaehtoisen kolmannen vuosIluokan vuotuinen 

työaika voidaan lyhentää yhdeksäkslkymmeneksivlldeksi työpäiväksi 
sekä lukuvuoden työn alkaminen ja päättyminen määrätä toisin kuin kan
sakoululain 4 §:ssä säädetään. 

30 §. Apukoulun ensimmäisellä luokalla opetetaan 17-20 vllkkotuntia, 
toisella 19-21, kolmannella 21-23, neljännellä 23-25 ja sitäylemmlllä' 
luok1lla 25-27 vllkkotuntia. 

38 §. -----------'---------------------------------
Keskikoulun oppilaat saavat opetusta 25-32 tuntia vllkossa. Oppi

laan työ päivään ei yleensä saa sisältyä useampaa kuin seitsemän oppi
tuntia. 

72 §. --------------------------------------------
Oppilaita ei pidetä asuntolassa joulu- eikä kesäloman aikana eikä 

Ilman pakottavaa syytä muun loman tai vähintään kaksi päivää kestävän 
koul utyön kes keytyks en aikana. 

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1972. 



68. ASETUS PERUSKOULUASETUKSEN MUUTTAMISESTA. 

Annettu toukokuun 12 p:nä 1972. 
(Suomen AsK 379/72) 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1970:68) 
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Opetusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään mää
rätyn ministerin esittelystä kumotaan 26 päivänä kesäkuuta 1970 an
netun peruskouluasetuksen (443/70) 4 §:n 1 momentti ja muutetaan 
6 §:n 1 ja 2 momentti, 8 §:n 2 momentti, 18 §:n 1 ja 2 momentti, 20 §:n 
1 momentti, 25 §:n 1 momentti, 33 §, 34 §:n 2 ja 3 momentti, 53 §:n 
1 momentin 18 kohta, 69 §:n 3 momentti sekä lisätään 87 §:ään uusi 
3 momentti seuraavasti: 

6 §. Kesäloman llsäksi peruskoulussa on vähintään yksitoista päivää 
kestävä joululoma, vilden päivän pääsiälsloma sekä kouluhallltuksen 
alueittain määräämänä aikana enintään kuusi arkipäivää kestävä urhellu
loma. Urhelluloma tai osa siltä'voidaan yhdistää pääsiälsloman yhtey-
teen. 

Lupapäiviä ovat lauantait, jOllei lauantai ole koulut yön päättämis
päivä tai sunnuntain llsäksi muu vlikon päivä ole pyhä-, juhla- tai va
paapäivä taikka jOllei kouluhallltus erityisestä syystä toisin määrää. 
Lukuvuoteen voi kuulua myös muita lupa päiviä ja ne on sijoitettava sa
moiksi päiviksi koulun kaikllla luokllla. 

8§. --------------------------------------------
Päivänavausta seuraavat kuusikymmentä minuuttia kestävät koulu

tunnit. Tunnista käytetään vähintään neljäkymmentävllsi minuuttia työ
järjestyksen mukaiseen opetukseen ja vähintään kymmenen minuuttia . 
välltuntlln. Ruokallutauko pidetään opetukseen käytettävää aikaa lyhen
tämättä, ja se kestää ainakin kolmekymmentä minuuttia. Mllloin opetet
tavan aineen tai opetuksessa käytett'ävän työtavan vuoksi tai muusta 
erityisestä syystä on tarkoituksenmukaista, päivittäinen työaika voidaan 
järjestää muutoinkin, työpäivää kuitenkaan lyhentämättä. 

18 §. Peruskoulun ensimmäisen ja toisen luokan oppllaat saavat opetusta 
ja ohjausta 18-22, kolmannen ja neljännen 23-25, vlldennen ja kuuden
nen 26-28 ja sitä ylempien luokkien 28-32 tuntia vllkossa. Tämän llsäksi 
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oppilaille voidaan antaa tukiopetusta. 
Jos ruotsinkielisen peruskoulun ala-asteen vlldennellä ja kuuden

nella luokalla opetetaan vapaaehtoisena aineena englannin kieltä tai 
suomen kieltä, voi oppilaan vllkkotuntimäärä olla tähän opetukseen 
käytettyä vllkkotuntimäärää vastaavasti suurempi kuin 1 momentissa 
on säädetty, kuitenkin enintään 30 viikkotuntia tukiopetusta lukuun 
ottamatta. 

20 §. Peruskoulun yläasteen opetussuunnitelmaan tulee kuulua kaikille 
oppilaille yhteisinä aineina: uskontoa, äidinkieltä, vierasta kieltä, 
toista kotimaista kieltä, historiaa, yhteiskuntaoppia, kansalaistaitoa, 
matematiikkaa, fysl1kkaa, kemiaa, luonnonhistoriaa , maantietoa ja lii
kuntaa. Lisäksi opetetaan yhteisenä aineena yhtenä lukuvuotena koti
taloutta ja yhtenä tai kahtena lukukautena musiikkia, kuvaamataitoa 
ja käsityötä. Vieras kieli on englannin kieli tai sen sijasta ala-asteella 
opetettu muu vieras kieli. Yläasteella yhteisenä aineena aloitettavassa 
kielessä on valittavana pitkä ja lyhyt kurssi. Yläasteen opetussuunnitel
maan voi kuulua myös kasvatukselliseen ja opetukselliseen ohjaukseen 
sekä ammatlnvalinnanohjaukseen varattuja tunteja kouluhallituksen, oh
jeiden mukaisesti. Yhteisten aineiden opetukseen sekÖ oppilaiden oh
jaukseen käytetään 22-25 tuntia viikossa, mikäli kouluhallitus ei eri
tyis estä syystä myönnä poikkeusta. 

25 §. Peruskoulun yksiopettajaisella ala-asteella saadaan kaikkia ala-
asteen vuosiluokkia opettaa yhdessä. ' 

33 §. Apukoulun ensimmäisellä luokalla annetaan opetusta ja ohjausta 
17-20 vllkkotuntia, toisella 19-21, kolmannella 21-23, neljännellä 
23-25, viidennellä ja kuudennella 24-26 ja sitä ylemmillä luokilla 25-
30 viikkotuntia., Tämän lisäksi oppilaalle voidaan antaa tukiopetusta. 

34 §. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ' 
Ruotsinkielisen apukoulun ala-asteella voidaan viidenneltä vuosi

luokalta alkaen opettaa yhteisenä aineena opetettavan englannin kielen 
lisäksi vapaaehtoisena aineena suomen kieltä taikka yhteisenä aineena 
opetettavan suomen kielen lisäksi vapaaehtoisena aineena englannin 
kieltä. Tällöin oppilaan viikkotuntimäärä voi olla tähän opetukseen käy
tettyä vUkkotuntimäärää vastaavasti suurempi kuin 33 §:ssä on säädetty, 
kuitenkin enintään 28 viikkotuntia tukiopetusta lukuun ottamatta. 

Apukoulun yläasteen yhteisten aineiden opetukseen ja oppilaiden 
ohjaukseen käytetään 20-23 tuntia viikossa, mikäli kouluhallitus ei 
erityis'estä syystä myönnä poikkeusta. Yläasteen opetuksella tulee olla 
yhteiskuntaan ja työelämä'an sijoittumisen edellytyksiä valmistava luonne. 
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53 §. Koululautakunnan tulee: 

18) järjestää kouluhallltuksen määräysten mukaisesti opettajien 
opinto- ja suunnittelutllaisuuksia sekä 158 §:ssä säädetty kokous; 

69 §. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
Oppilaita ei pidetä asuntolassa joulu- eikä kesäloman aikana eikä 

ilman pakottavaa syytä muun loman tai vähintään kaksi päivää kestävän 
koulut yön keskeytyksen aikana. 

87 §. --------------------------------------------
Kokeilutoiminnassa voidaan, sen mukaan ja siinä laajuudessa kuin 

opetusministeriö lähemmin määrää, koulun työpäiviksi lukea myös sellai
set täysituntlset päivät, joista vain osa käytetään työjärjestyksen mukai
seen opetustyöhön ja osa kouluhallituksen ohjeiden mukaiseen koulut yön 
suunnitteluun ja opettajien jatkokoulutukseen. Mikäli toiminnan järjestä
misestä osapäiväisenä aiheutuisi oppilas'kuljetusten vuoksi kohtuuttomia 
vaikeuksia tai lisäkustannuksia, voidaan edellä tarkoitettuun koulut yön 
suunnitteluun ja opettajien jatkokoulutukseen käyttää koko täysituntlnen 
päivä. Edellä tarkoitetun suunnittelun tai jatkokoulutuksen vuoksi hoita
matta jääneitä oppitunteja ei tarvitse pitää myöhemmin. 

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1972. 

r 
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69. ASETUS TERVEYSKESKUKSESSA PERITTÄVISTÄ MAKSUISTA 
JA KORVAUKSISTA ANNETUN ASETUKSEN MUUTTAMISESTA. 

Annettu toukokuun 12 p:nä 1972. 
(Suomen AsK 383/72) 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1972:34) 

Sosiaall- ja terveysministerin esittelystä muutetaan terveys
keskuksessa perittävistä maksuista ja korvauksista 10 päivänä maalis
kuuta 1972 annetun asetuksen (206/72) 6 § näin kuuluvaksi: 

6 §. Lääkärin tai hammaslääkärin todistuksesta tai lausunnosta, joka 
ei liity potilaan hOitoon, peritään 15 markkaa. Maksua ei kuitenkaan 
peritä sellaisesta lääkärintodistuksesta tai -lausunnosta, joka annetaan 
sairausvakuutuslain (364/63) mukaisen etuuden taikka invalHdihuollon 
tai työkyvyttömyys eläkkeen taikka sairausloman hakemista varten. 

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1972. 



70. ASETUS TERVEYSKESKUKSEN LÄÄKÄRIN JA HAMMASLÄÄKÄRIN 
KUNNALTA TAI KUNTAINLIITOLTA SAAMIEN TOIMENPIDEPALK
KIOIDEN HUOMIOONOTTAMISESTA ELÄKkEEN PERUSTEENA 
OLEVANA PALKKANA. 

Annettu toukokuun 12 p:nä 1972. 
(Suomen AsK 384/72) 
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Sosiaali;" ja terveys ministerin esittelystä säädetään kansanterveys
lain voimaanpanosta 28 päivänä tammikuuta 1972 annetun lain (67/72) 
11 §:n 8 momentin nOjalla, sellaisena kuin se on 24 päivänä maaliskuuta 
1972 annetussa laissa (241/72): 

1 §. Terveyskeskusten lääkärin ja hammaslääkärin virat Jaetaan kahdek
saan eläkeryhmään lääkärin ja hammaslääkärin terveyskeskusta ylläpitä
vältä kunnalta tai kuntainllitolta saamien toimenpidepalkkioiden huomioon
ottamiseksi eläkkeen perusteena olevana palkkana. 

2 §. Terveyskeskuksen lääkärin Ja hammaslääkärin viran eläkeryhmä 
määräytyy 1 §:ssä mainittujen palkkioiden kokonaismäärän perusteella. 
Kokonaismäärä on se määrä, jonka kunta tai kuntainliitto on terveys
keskuksen lääkärin tai hammaslääkärin viran haltijalle suorittanut palk
kioina vlimeksi kuluneena kalenterivuonna. Palkkioiden kokonaismäärät 
ja eläkeryhmät vastaavat toisiaan seuraavasti: 

Palkkioiden kokonaismäärä vuodessa 

enintään 7 000 mk 
7 001 - 13 900 

13 901 - 20 900 
20 901 - 27 800 
27 801 - 34 800 
34 801 - 41 800 
41 801 - 48 700 

yli 48 700 

Eläkeryhmä 

I 
II 

III 
IV 
V 

VI 
VII 
VIII 

3 §. Eläkeryhmän mukaisena anSiona, joka otetaan huomioon eläkkeen 
perusteena olevaa palkkaa määrättäessä, pidetään seuraavia markka
määriä: 
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Eläkeryhmä Ansio vuodessa 

1 ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
II ................................ . 

111 ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
IV ••••••••••••••••••.••••••••.••••• 
V ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

VI ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
VII ••••••••••••••••••••••••••••.•••• 

VIII ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

4 000 mk 
9 600 

16 000 
22 400 
28 800 
35 200 
41 600 
44800 

4 §. Terveyskeskuksen lääkärin ja hammaslääkärin viran sijoittamisesta 
eläkeryhmään päättää lääkintöhall1tus kunnalHshalHtuksen esityksestä. 

LääkintöhalHtuksen tulee lähettää terveyskeskuksen lääkärin ,ja 
hammaslääkärin viran eläkeryhmään sijoittamista koskevasta päätökseS"' 
tään tieto kunnalUshalHtukselle ja kunnalHselle eläkelaitokselle. 

5 §. KunnalHshall1tuksen on tehtävä esitys terveyskeskuksen lääkärin 
ja hammaslääkärin viran eläkeryhmään sijoittamisesta 1 päivään helmi
kuuta 1973 mennessä. MUloin terveyskeskuksen lääkärin tai hammaslää
kärin viralla ei ole ollut haltijaa, sijoitetaan virka alimpaan eläkeryh
mään, jollei kunnallishalUtuksen antamasta tai muusta selvityksestä 
voida muuta päätellä. Lääkintöhallituksen päätös asiassa on annettava 
1 päivään maaliskuuta 1973 mennessä. 

Jos terveyskeskuksen lääkärin tai hammaslääkärin virka peruste
taan 31 päivän tammikuuta 1973 jälkeen, sijoitetaan se kunnalUshall1-
tuksen esityksestä eläkeryhmään arvioimalla lääkärUle tai hammaslääkä
rille siinä virassa suoritettavien palkkioiden määrä. 

Lääkintöhallituksen on otettava terveyskeskuks en lääkärin ja ham
maslääkärin viran eläkeryhmään sijOittamista koskeva asia eläkeryhmän 
tarkistamista varten uudelleen käsiteltäväksi aina kolmen vuoden väli
ajoin kunnallishallituksen tehtyä asiasta esityksen. KunnalUshallituksen 
esitys tulee tehdä kolmivuotiskauden päättymistä seuraavan tammikuun 
ja lääkintöhallituksen päätös vastaavasti helmikuun kuluessa. Ensimmäi
nen kolmivuotiskausi käsittää vuodet 1973-1975. 

6 §. Terveyskeskuksen lääkärin ja hammaslääkärin viran eläkeryhmään 
sijoittamista koskeva asia voidaan erityisestä syystä ottaa käsiteltäväksi 
5 §:n 3 momentissa mainittuna kolmivtiotiskautena. 

Jos terveyskeskuksen lääkärin tai hammaslääkärin viran haltija esit
tää selvityksen siitä, että palkkioiden määrä olennaisesti ja pysyvws
luonteisest! poikkeaa siitä, mitä ne olivat eläkeryhmää vahvistettaessa, 
otetaan asia pyynnöstä eläkeryhmän tarkistamista varten uudelleen har
kittavaksi. 

7 §. Kunnall1shallituksen tulee kalenterIvuosittain sitä seuraavan huhU
kuun loppuun mennessä ilmoittaa lääklntöhall1tukselle sen vahvistamaa 
lomaketta käyttäen terveyskeskuksen lääkärUle tai hammaslääkärHle 
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suorittamiensa toimenpidepalkkioiden kokonaismäärä. 

8 §. Mikäll 1 §:ssä tarkoitettujen palkkioiden kokonaismäärä on poik
keuksellisista syistä ollut tavanomaisena pidettävää määrää olennaisesti 
pienempi taikka suurempi, on eläkeryhmään sijoittamisen tapahduttava 
nlln kuin tällaista poikkeuksell1sta syytä ei ol1si esllntynyt. 

9 §. Mlkäll terveyskeskuksen lääkäri tai hammaslääkäri ei ole ollut 
virkasuhteessa koko kalenterivuotta tai eläketapahtuma sattuu kalenteri
vuoden aikana, otetaan eläkeryhmän mukaisesta vuosiansiosta huomioon 
nlltä päiviä vastaava osa, joiden ajan virkasuhde on sanottuna vuonna 
kestänyt. Jokaista virkasuhteessa oltua päivää kohU lasketaan kalenteri
kuukaudesta rllppumatta 1/360 vuosiansiosta. 

10 §. Terveyskeskuksen lääkärin ja hammaslääkärin eläkeryhmään sijoit
tamista koskevaa päätöstä sovelletaan päätöksen antamisvuoden alusta 
lukien, kuitenkin siten, että jos eläkeryhmään sijoittaminen tapahtuu 5 
§:n 2 momentin perusteella, päätöstä sovelletaan viran perustamisesta 
lukien. 

11 §. Jos eläketapahtuma sattuu huhtikuun 1 päivän 1972 ja joulukuun 31 
päivän 1972 välisenä aikana, määrätään lääkärin tai hammaslääkärin 
eläkeryhmä kunnan tai kuntainlliton hänelle sanottuna aikana ennen eläke
tapahtumaa suorittamien palkkioiden perusteella, paitsi 3 momentissa 
mainituissa tapauksissa. 

Edellä 1 momentissa mainituissa tapauksissa eläkeryhmää määrät
täessä muunnetaan suoritetut palkkiot vastaamaan 2 §:n mukaista palk
kioiden kokonaismäärää vuodessa siten, että suoritettu palkkioiden määrä 
jaetaan huhtikuun 1 päivän ja eläketapahtuman vällsen ajanjakson päivien 
lukumäärällä ja näin saatu osamäärä kerrotaan 360:IHi. 

Mikäll terveyskeskuksen lääkärin viran halUja on kansanterveys
lain voimaan panosta annetun lain 11 §:n 1 tai 2 momentin nojalla sl1rretty 
kunnan tai kuntainlliton palvelukseen, hänen eläkeryhmänsä vuonna 1972 
on sama kuin hänen enUsen virkansa eläkeryhmä. 

Mikäll terveyskeskuksen lääkärin tai hammaslääkärin palvelussuhde 
on päättynyt 1 momentissa mainittuna aikana hänen olematta välittömästi 
oikeutettu eläkkeeseen, hänen eläkeryhmänsä määrätään noudattaen so
veltuvin osin, mitä 1, 2 ja 3 momentissa on säädetty. 

Eläkeryhmään määräämisestä tässä pykälässä mainituissa tapauk
sissa päättää kunnallinen eläkelaitos , jonka tulee myös hankkia 1, 2 ja 
3 momentissa tarkoitettu selvitys. 

12 §. Tarkempia ohjeita tämän asetuksen soveltamisesta antaa sosiaall
ja terveysministeriö. 

13 §. Tätä asetusta sovelletaan 1 päivästä huhtikuuta 1972. 
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71. HELSINGIN KAUPUNGINARKISTON JOHTOSAANTÖ. 

Kaupunginvaltuuston vahvistama toukokuun 17 p:nä 1972. 
(Vrt. kunn. as. -koko 1958:51) 

1 §. Helsingin kaupunginarkisto toimH julkisista arkistoista annetussa 
laissa tarkoitettujen ka upungin kunnallisten arkistojen keskusarkistona. 

Kaupunginarkisto on välittömästi kaupunginhallituksen alainen. 

2 §. Kauplnlginarkiston tehtävänä on 
1) järjestää, luetteloida, säilyttää ja hoitaa kaupunginarkistoon 

siirretyt asiakirjat, 
2) ottaa vastaan kaupungin virastojen ja laitosten, toimikuntien, 

komiteain ja muiden niihin verrattavien elinten kaupunginarkistoon siir
rettävät asiakirjat, 

3) huolehtia sHtä, että toimintansa lopettavien kaupungin elinten 
asiakirjat siirretään ka upunginarkistoon, 

4) ottaa vastaan sopimuksen perusteella lahjana tai talletettaviksi 
kauplnlgin kannalta merkittäviä yksityisluonteisia arkistoja ja" asiakir
joja, 

5) täydentää Helsinkiä koskevaa asiakirja-aineistoa hankkimalla 
tai valokuvauttamalla sitä, 

6) hoitaa ja täydentää arkistotieteel11stä ja HelSingin historiaa 
valaisevaa käsikirjastoa , 

7) laatia Helsinkiä koskevaa aSiakirja-aineistoa käsitteleviä asia
kirjaluetteloita ja selvityksiä sekä suorittaa sitä koskevia tutkimuksia, 

8) valvoa, että kaupungin virastoihin ja laitoksiin määrätään "vas
tuunalaiset arkiston hoitajat , 

9) huolehtia kaupunginarkiston henkilökunnan sekä kauPlnlgin mui
den virastojen ja laitosten arkistojen vastuunalaisten hoitajien ja muun 
arkistohenkilökunnan koulutuksen suunnittelusta ja toimeenpanosta huo
mioon ottaen kaupungin koulutustoiminnasta annetut määräykset, 

10) antaa valtionarkiston vahvistamien yleis periaatteiden ja erikois
ohjeiden mukaisesti ohjeita ja neuvoja kaupungin virastoille ja laitoksille 
nl1den arkistojen järjestämisestä ja hoitamisesta, 

11) tarkastaa kaupungin virastojen ja laitosten arkistot vähintään 
kerran kolmessa vuodessa sekä tehdä tarkastuksesta aiheutuvia esityksiä 
ka upungin asianomaisille viranomaisille, 

12) tehdä ehdotuksia tarpeettomiksi katsottujen asiakirjojen hävit
tämisestä ja valvoa tätä koskevien kaupunginvaltuuston päätösten täy
täntöönpanoa , 
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13) antaa kaupungin viranomaisille nilden pyynnöstä tietoja, selvi
tyksiä ja la us untoja asiakirjojen arkistointia ja arkistojen hoitoa koske
vissa asioissa, 

14) antaa, noudattaen mitä asiakirjojen julkisuudesta on säädetty 
tai määrätty, jäljennöksiä, otteita, todistuksia ja tietoja ka upunginarkis
tossa säilytettävistä asiakirjoista, 

15) opastaa tutkijoita kaupungin arkistoainesten käytössä, 
16) lainata, noudattaen mitä asiakirjojen julkisuudesta on säädetty 

tai määrätty ja valtionarkiston antamissa ohjeissa kunnallisten arkistojen 
asiakirjain hoitamisesta on määrätty, asiakirjojen kaupunginarkiston tai 
kaupungin muiden virastojen tahi laitosten tiloissa käytettäviksi sekä 

17) tehdä kaupungmhallituks elle esityksiä ka upunginarkiston toimi
alaa koskevista asioista. 

3 §. Ka upunginarkistossa on ka upunginarkistonhoitaja, arkiston hoitajia , 
arkistontarkastajia ja toimistonhoitaja sekä muita vakinaisia ja tilapäisiä 
vlranhaltijoita sekä työsuhteessa olevaa henkilökuntaa. 

4 §. Kaupunginarkistonhoitajan tehtävänä on 

1) johtaa ja valvoa kaupunginarkiston ja sen henkilökunnan' toimin
taa sekä huolehtia ka upunginarklston toiminnan tarkoituks enmukaisesta 
kehi ttämis estä, 

2) suorittaa virka säännön ja muiden voi~assa olevien määräysten 
mukaan virastopiiäll1kölle kuuluvat tehtävät, . ' 

3) huolehtia kaupungmvaltuuston, kaupunginhallituKsen ja sen yleiS
jaoston sekä kaupunginjohtajan ja asianomaisen apulaiskaupunginjohtajan 
päätösten täytäntöönpanosta,l jos se on annettu kaupunginarkiston tehtä
väksi, 

4) antaa ka upunginhallitukselle määräajassa ehdotus ka upunginar
kiston seuraavan vuoden talousarvioksi, edellisen vuoden tilinpäätös ja 
kertomus edellisen vuoden toiminnasta, 

5) päättilä kaupunginarkiston hankintOjen suorittamisesta, valvoa, 
että ne suoritetaan tarkoituksenmukaisesti ja annettuja ohjeita noudattaen, 
sekä valvoa, että ka upunginarkiston hallintaan annettua tai hankittua omai
s uutta hoidetaan huolellis esti ja käytetään tarkoituks enm ukaisestl, 

6) määrätä kaupunginarkiston henkilökunnan tehtävistä, mikäli nils
tä ei ole tässä johtosäännössä tai muutoin määrätty, 

, 7) huolehtia 2 §:n 9) kohdassa tarkoitetun koulutuksen suunnittelus
ta ja toimeenpanosta, 

8) huolehtia siltä, että laskut ja muut kaupunginarkiston tileihin 
kuuluvat asiakirjat tilisäännön ja muiden annettujen määräysten mukaises
ti tarkastetaan, hyväksyä kaupunginarkiston laskut sekä valvoa määrära
hojen käyttöä, 

9) allekirjoittaa kaupunginarkiston kirjeet, sopimukset ja muut asia
kirjat sekä päättää niiden varmentamisesta, 

10) antaa kaupunginhallitukselle, sen yleisjaostolle, kaupunginjoh
tajalle ja apulaiskaupunginjohtajille näiden pyytämiä, kaupunginarkiston 
toimialaa koskevia lausuntoja, tietoja ja selVityksiä sekä 
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11} suorittaa ka upunginhallituks en, sen yleisjaoston , ka upungin
johtajan ja asianomaisen apulaiska upunginjohtajan määräämät, toimialaan
sa kuuluvat muut tehtävät. 

5 §. Sen llsäksl, mitä kunnalllslaissa on säädetty viranhaltijain päätök
sistä pidettävästä pöytäkirjasta , on pöytäkirjaa tai päätösluetteloa -pidet
tävä kaupunginarkistonhoitajan muissakin tarpeellisiksi katsomissa tapa
uksissa. Päätösluettelon allekirjoittaa kaupunginarkistonhoitaja ja sitä 
pitää kaupunginarkistonhoitajan määräämä henkilö. Pöytäkirjoihin ja pää
tösluetteloihin nähden on noudatettava, mitä kunnallislaissa on säädetty 
ja kaupunginhallituksen ohjesäännössä määrätty päätösten allstamisesta 
kaupunginhallltuksen tutkittaviksi. 

6 §. Kaupunginarkistonhoitajan estyneenä tai poissa ollessa hoitaa hä
nen tehtäviään kaupunginhallituksen yleisjaoston määräämä arkistonhoi
taja. 

7 §. Kaupunginarklstonhoitajalla tai hänen määräämällään muulla kaupun
ginarkiston henkilöllä on oikeus toimittaa työalaansa kuuluvia tutkimuksia 
kaupungin virastoissa ja laitoksissa sekä saada niiltä tarvitsemansa tiedot 
ja selvitykset. &.moin kaupunginarkistonhoitajalla tai hänen määräämäl
lään henkllöllä on oikeus antaa kaupungin virastoissa ja laitoksissa nll
den arkistoja hoitaville henkilöille tehtävän suorittamista varten tarpeel
lisia menettelyta paohjeita, joista on annettava tieto myös asianomaiselle 
virastopääll1kölle. 

B §. Kaupunginarklstonholtajan pätevyysvaatimuksena on yllopistossa 
suoritettu filosofian kandidaatin tutkinto, korkein arvosana Suomen tai 
Suomen ja Skandinavian historiassa sekä perusteellinen arkistoalan tun
temus. 

Arkistonhoitajan pätevyysvaatim uks ena on yllopistossa s uorLtettu 
filosofian kandidaatin tutkinto, korkein arvosana Suomen tai Suomen ja 
Skandinavian historiassa sekä valtlonarkiston alempi arkistotutkinto ja 
ka upunginarkiston arkistokurs si. 

Arkistontarkastajan pätevyysvaatimuksena on yllopistossa tai kor
keakoulussa suoritettu virkaan soveltuva loppututkinto sekä valtionar
kiston alempi arkistotutkinto ja kaupunginarkiston arkistokurssi. 

Muulta henkilökunnalta vaadittavan pätevyyden määrää valinnan 
suorittaja, kuitenkin niin, että toimistovirkoihin kuuluvaa virkaa täytet
täessä on otettava huomioon, mitä nilden osalta on erikseen määrätty. 

9 §. Kaupunginarkistonhoitajan valitsee kaupunginhallitus. Muut vaki
naiset viranhaltijat valltsee kaupunginhallituksen yleis jaosto. Tilapäiset 
viranhaltijat ja työsuhteessa olevan henkilökunnan ottaa ja irtisanoo kau
punginarkistonhoitaja. 
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10 §. Kaupunginarkiston henkilökuntaan kuuluva ei saa kerätä itselleen 
eikä muille asiakirjoja, nimikirjoituksia, sLnettejä eikä muuta arkistoalaan 
kuuluvaa. 

11 §. Kaupunginhallitus antaa tarvittaessa määräyksiä ja ohjeita asiakir
jojen slirtämis estä ka upunginarkistoon. 

12 §. Kaupunginarkiston kassa- ja tilltehtävistä huolehtll rahatoimisto. 
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72. NUORISOLAUTAKUNTA-ASETUS. 

Annettu toukokuun 19 p:nä 1972. 
(Suomen AsK 418/72) 

Opetusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrä
tyn ministerin esittelystä säädetään kuntien nuorisolautakunnista ja kun
tien nuorisotyöhön annettavasta valtionavusta 21 päivänä tammikuuta 1972 
annetun lain (117/72) 8 §:n nOjalla: 

1 §. Nuorisotoiminnan tukemis- ja kehittämistyössä nuorisolautakunnan 
tulee: 

1} pitää yhteyttä nuorisoyhdistyksiin, oppilaitoksiin ja koteihin se
kä kasvatuksen ja muun nuorisopolitiikan alalla toimiviin viranomaisiin; 

2} seurata nuorison harrastuksia ja vapaa-ajan käyttöä sekä suun
nitella tOimenpiteitä paikallisen nuorisotoiminnan kehittämiseksi; 

3} tukea nuorisoyhdistysten työtä sekä tarvittaessa järjestää opis
kelu-, harrastus- ja muuta vapaa-ajan toimintaa nuorisolle; 

4} tehdä ehdotuksia nuorisoa ja nuorisotoimintaa koskevien näkö
kohtien huomioon ottamiseksi kunnan toiminnan, talouden ja maankäytön 
suunnittelussa; 

5} tehdä ehdotuksia nuorisotoiminnalle tarpeell1sten toimitilojen ja 
-alueiden rakentamiseksi ja varaamiseksi; 

6} päättää niiden määrärahojen jaosta, jotka kunnassa on varattu 
paikallisten nuorisoyhdistysten toiminnan tukemiseen; 

7} pitää luetteloa kunnan alueella toimivista nuorisoyhdistyksistä; 
sekä 

8} suorittaa muutkin toimialaansa kuuluvat tehtävät. 

2 §. Kelpoisuusehtoina hallinnollisissa ja organisatorisissa tehtävissä 
toimivilta nuorisola utakunnan alaisilta viranhaltijoilta vaaditaan: 

1} nuorisotoimen johtajalta Tampereen Yliopistossa suoritettu nuo
risotyön tutkinto tai muu tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto tahi 
käytännön toiminnalla saavutettu viranhoidon edellyttämä pätevyys; sekä 

2} nuorisosihteeriltä ja vastaavalta viranhaltijalta opistoasteinen 
nuorisotyön tutkinto tai muu tehtävään soveltuva tutkinto tahi käytännön 
toiminnalla saavutettu viranhoidon edellyttämä pätevyys. 

Opetusministeriö voi erityisistä syistä myöntää erivapauden 1 mo
mentissa säädetyistä kelpoisuusehdoista . 
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3 §. Opetusministeriö antaa tarkemmat määräykset niistä ehdoista, joilla 
aatteellisille, poliittisille ja muille paikallisille nuorisoyhdistyksille kun
nan varoista myönnetyt vuosiavustukset hyväksytään valtionapuun oikeut
taviksi menoiksi. 

4 §. Nuorisolautak'UIlnan toiminnasta aiheutuviin kustannuksUn saatavaa 
valtionapua on haettava opetusministeriöltä viimeistään tilivuotta seuraa
van toukokuun 31 päivänä. Hakemukseen on liitettävä opetusministeriön 
määräämä selvitys. 

5 §. Tarkempia määräyksiä ja ohjeita' tämän asetuks~n soveltåmisesta 
antaa tarvittaessa opetusministeriö. 

6 §. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuUta 1972 •. 
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73. HELSINGIN SATAMAN KONEELUSTEN 
TAVARAN SIIRTOlAITTEIDEN KÄYTTÖTAKSA. 

Satamalautakunnan vahvistama toukokuun 25 p:nä 1972. 
(Vrt. kunn. as. -koko 1971:43 ja 138) 

Maks ut varsinais ena työaikana. 

TAKSA A. 

Laiturinosturit 

1. 150 tonnin nosturi Hana saaren laiturilla 

a) Tavaran paino 

Enintään 5 tonnia •••••••••••••••••• 
Yli 5, mutta enintään 10 tonnia 
"10," 15 
" 15, 20 
" 20, 25 
" 25, 30 

b) Tavaran paino 

Maksu tunnilta tai sen osalta 

49 mk 
115 " 
175 " 
240 " 
310 " 
390 " 

Maksu yhdeltä nostolta 

Yli 30, mutta enintään 50 tonnia •••••• 390 mk + 15 mk lisää jokaiselta 
30 tonnia ylittävältä tonnilta tai 
sen osalta. 

Yli 50, mutta enintään 100 tonnia ••••• 690 mk + 20 mk lisää jokaiselta 
50 tonnia ylittävältä tonnilta tai 
sen osalta. 

Yli 100, mutta enintään 150 tonnia •••• 1 690 mk + 32 mk lisää jokaiselta 
100 tonnia yllttävältä tonnilta tai 
sen osalta. 

Tuntlmaksu määrätään kulloinkin kysymyksessä olevan tunnin aikana 
nostetun raskaimman kollin painon mukaan. 

Nosturia tilattaessa on nostettavien kollien lukumäärästä ja painos
ta annettava kirjallinen ilmoitus. 

Käytettäessä nosturia konttien käsittelyyn, noudatetaan kohdassa 
2. mainittuja taksoja. 



2. 40 tonnin konttinosturi Saukon laiturilla 

1. Konttien käsittely 
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a) Kontin nosto aluksesta laltlirllle tai kuljetusajoneuvoon tai päin
vastoin 

Kontin pituus enintään 20' •••••••••••• 
yli 20' , mutta enintään 30' 
" 30'," 40' 

25 mk/kpl 
32 " 
38 " 

b) Kontin nosto laiturikentältä kuljetusajoneuvoon tai päinvastoin 

Kontin pituus enintään 20' •••••••••••• 
yli 20' , mutta enintään 30' 
" 30', 40' 

13 mk/kpl 
16 " 
19 " 

Nosturia tilattaessa on nostettavien konttien lukumäärästä ja koos
ta annettava kirjallinen ilmoitus. 

II. Muun kappaletavaran nostot nostokoukulla 

Tavaran paino Maksu tunnilta tai sen osalta 

Enintään 5 tonnia •••••.••••••••••••••• 
Yli 5, m utta enintään 10 tonnia ••••••••• 
" 10, 15 ....... .. 
" 15, 20 ....... .. 
" 20, 25 ••••••••• 
" 25, 30 ....... .. 
" 30, 35 ....... .. 
" 35, 40 ....... .. 

43 mk 
100 
155 
210 
270 
340 
410 
480 

Kappaletavarakäytössä tuntimaksu määrätään kulloinkin kysymyk
sessä olevan tunnin aikana nostetun raskaimman kollin painon mukaan. 

Kolllen lukumäärästä ja Painosta on annettava kirjalllnen ilmoitus. 

Erityismääräys 
Konttinosturin käytössä asetetaan aina konttilaivojen purkaus- ja 

lastaustyöt kaiken muun käytön edelle. 

3. 25 tonnin nosturi Jätkäsaaren laitu.rllla 

Tavaran paino Maksu tunnilta tai sen osalta 

Enintään 3 tonnia ••••.•••••••••••••••• 
Yli 3, mutta enintään 5 tonnia •••••••••• 
" 5, 10 .••••••••• 
" 10, 15 ......... . 
" 15, 20 ......... . 
" 20, 25 ......... . 

36 mk 
50 " 

120 " 
190 " 
250 " 
340 " 
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Tuntimaksu määrätään kulloinkin kysymyksessä olevan tunnin aikana 
nostetun raskaimman kolUn painon mukaan •. 

N osturia tilattaessa nostamaan yU 5 tonnin painoisia kolleja, on 
kolllen lukurnäärqstä ja painosta annettava kirjallinen ilmoitus. 

Käytettäessä nosturia konttien käsittelyyn, noudatetaan kohdassa 
2. mainittuja taksoja. 

4. Ka ppaletavaranosturit 
a) Kappaletavara 

. Tavaran pablO Maksu tunnilta tai sen osalta 

Enintään 3 tonnia· • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • 36 mk 
Yli 3, mutta enintään 5 tonnia.......... 50" 

II 5, 6.. • • • • .. • • 70" 
Maksu yhdeltä nostolta 

Enintään 3 tonnia. • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • 35 mk 
Yli 3, m utta enintään 5 tonnia. • • • • • • • • • 45" 
" 5, 6. • • • • • • • • • 54" 

Käytettäessä kahta nosturia yhdessä Maksu tunnilta tai sen osalta 
Enintään 4,5 tonnia................... 77 mk 

7,5 • • • • • • • • • • • • • • ••• • • 119 II 

9 • • • •• • • • • • • • • • •• •• • 147" 
12 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 214" 

b) Joukkotavara Maksu tunnilta tai sen osalta 
66 mk. 

5. Ioukkotavaranosturit 
Maksu tonnilta 

Lastaus aluksesta vaunuun, au-
toon tai supplloon ••••••••..•••••••• 1,90 mk 
Muu käyttö •••••••••••••••••••••••• 2,10 " 

2,10 mk 
2,30 " 

Käytettäessä nosturelta kappelatavaran käsittelyyn, noudatetaan 
yllä kohdassa 4a mainittua taksaa. 

Käytettäessä nosturelta muun joukkotavaran käsittelyyn, nouda
tetaan yllä kohdassa 4b mainittua taksaa. 

TAKSA B. 

Truklt 

1. Tavallis et haarukkatruklt 

Tavaran paino Maksu tunnilta tai sen osalta 

Satamakäyttö 
Enintään 5 tonnia. • • • • • • • • • • • • •• • • • •• 25 mk 
Yli 5, mutta enintään 12 tonnia. • • • • • •• 38 " 

Muu käyttö 
38 mk 
58 " 



Käytettäessä trukkeja kauptmgin omaan varastot yöhön, kannetaan 
trukkien käytöstä korvauksena 17 mk tunnilta tai sen osalta. 

2. Erikoistrukit 

25 tonnin trukki Maksu yhdeltä nostolta 
a) Kontainerien ja suurlavojen siirto 11 mk/kpl 

Maksu tunnilta tai sen osalta 
b) Muun raskaan tavaran siirto ••• ~ • .63 mk. 

Milloin trukkia vuokrataan muuhtm kuin satamalllkenteen tarpeeseen, 
kannetaan sen käytöstä korvauksena 95 mk tunnilta tai sen osalta. 

Yleisiä määräyksiä 
1. Nosturien varsinainen työaika on arkisin (paitsI lauantaisin) 

klo 8.00-12.00 ja klo 13.00-17.00 sekä lauantaisin klo 8.00-12.00. 
Muina kuin em. aikoina suoritettu työ on ylityötä. 

- 2. Trukkien työaika on arkisin (paitsi lauantaisin) klo 8.00-12.00 
ja klo 13.00-17.00. Lauantaisin ja muina kuln emo aikoina suoritettu työ 
on ylityötä. 

3. YlityöaJalta, myös silloin kun laitteita vuokrataan muuhtm kuin 
satamaliikenteen tarpeeseen, veloltetaan lisämaksuna henkllöstölle mak
settava yl1työkorvaus eli s euraavastl: 

taksa A (Nosturit) 
ta ksa B (Truklt) 

arkisin sunntmtaisin Ja pyhä päivinä 
18,50mk 37mk 
17,-- " 34 " 

Huom I Stmntmtaityöksi luetaan myös ne ylityötunnit, jotka on tehty 
klo 18.00-24.00 välisenä aikana la uantaina tai pyhäpäivän aattona. 

4. Odotusalalta eli siltä ajalta mikä kuluu tilatun ajan alkamisesta 
laitteen käyttämisen alkamiseen, raukeamiseen tai peruuttamiseen maksu 
varsinaisena työaikana on laiturinostureista (taksa A) 18 mk sekä trukeis
ta (taksa B) 12,50 mk tunnilta tai sen osalta. ylityöajalta veloitetaan li
säksi kuten edellä kohdassa 3. on määrätty. 

5. Milloin laitetta jostakin syystä vuokrataan käytettäväksi ka upun
gin rajojen ulkopuolella, veloitetaan emo maks ujen lisäksi henkilöstölle 
maksettava HelSingin kaupungin matkustus säännön mukainen päiväraha 
sekä matkakustannukset. 

Tämä taksa tulee voimaan 1. 6. 1972. 
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74. LASTEN - JA NUORISOHUOLTO
LAITOSTEN HOITOMAKSUT. 

Sosiaalihallituksen vahvistamat toukokuun 25 p:nä 1972. 
(Kaupunginvaltuuston hyväksymät maaliskuun 8 p:nä 1972) 
(Vrt. kunn. as. -koko 1966:173) 

Sosiaalihallitus vahvisti mainittuna päivänä kaupunginvaltuuston 
8.3.1972 tekemän päätöksen, jolla se hyväksyilastensuojelulautakun
nan alaisissa lasten- ja nuorisonhuoltolaitoksissa annetusta hoidosta 
hoitovuorokaudelta perittävän korvauksen enimmäismäärät seuraaviksi: 

Sofianlehdon vastaanottokoti 8 mk 
Herttoniem en vastaanottokoti 8 
Outamon vastaanottokot! 8 
Vastaanottokoti LemmHä 8 
Naulakallion vastaanottokoti 8 
Hyvösen lastenkoti 8 
RHhenkulman lastenkoti 8 
Perhekoti 8 
Nuorten työkoti 8 
Hoitokoti TeinHä 8 
Oppilas koti Toivola 8 
Tutkinta-asema 8 
Malmin lastenkoti 8 
Päivöiän lastenkoti 8 
Kallion nuorlsokoti 7 
Töölön nuorisokoti 7 
Kaarelan nuorisokoti 7 
TaIvallahden nuorlsokot! 7 
Koskentuvan nuorisokoti 7 
SUtavuoren nuorlsokoti 7 
Usvatien nuorisokoti 7 
Jakomäen nuorisokoti 7 
Laajasalon nuorlsokoti 7 

Holtomaksutaksaa sovelletaan 1. 7.1972 lukien. 



75. LAKI KOULUJÄRJESTELMÄN PERUSTEISTA ANNETUN 
LAIN 12 §:N MUUTTAMISESTA. 

Annettu toukokuun 31 p:nä 1972. 
(Suomen AsK 441/72) 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1968:119) 
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Eduskunnan päätöksen mukaisesti llsätään koulUjärjestelmän perus
teista 26 päivänä helnäkuuta 1968 annetun lain (467/68) 12 §:ään uusi 3 
momentti seuraavasti: 

12 §. --------------------------------------------
Sen estämättä, mitä 1 ja 2 momentissa on säädetty, tulee kunnan 

koululaitokseen kuuluvalla lukiolla olla kouluneuvosto, josta on soveltu
vln osln voimassa, mitä oppikoulun kouluneuvostosta on säädetty tai 
määrätty. 
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76. AJOKORTTIASETUS. 

Annettu toukokuun 31 p:nä 1972. 
(Suomen AsK 447/72) 

Lllkenneministerin eSittelystä säädetään 29 päivänä maaliskuuta 
1957 annetun tielllkennelain (143/57) nojalla: 

1 luku. 

Yleisiä säännöksiä. 

1 §. Soveltamisala. 
1. Tämä asetus koskee ajokortteja ja lupia, jotka tiellikennelain 

mukaan vaaditaan moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettamiseen ja kuljet
tajaopetuksen antamiseen. 

2. Puolustuslaitoksen moottorikäyttöisten ajoneuvojen kuljettami
seen vaadittavista ajokorteista ja kuljettajaopetuksen antamisesta puo
lustuslaitoksessa säädetään erikseen. 

2 §. Ajo-oikeus. 
1. Moottorikäyttöistä ajoneuvoa saa kuljettaa, jollei 2 tai 3 mo

mentissa toisin säädetä, vain henkilö, jolla on ajoneuvon luokkaa 
vastaava, voimassa oleva ajokortti. 

2. Moottoripolkupyörän tai sllhen rinnastettavan invalidipyörän 
kuljettamiseen ei vaadita ajokorttia , mutta kuljettajan on oltava 15 
vuotta täyttänyt. 

3. Kävellen ohjattavaa moottorikäyttöistä laitetta saa kuljettaa 
ilman ajokorttia • 

4. Ajokortti on pidettävä ajettaessa mukana ja vaadittaessa esi
tettävä poliisi- tai katsastusmiehelle taikka muulle 11lkenteen valvo
jaIle . 

3 §. Aj ok ortit. 
1. Ajokortti annetaan seuraavia moottorikäyttöisten ajoneuvojen 

luokkia varten: 
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A-l u 0 k k a: moottoripyörät; 

B-l u 0 k k a: henkllö- ja pakettia utot, muut ajoneuvot ja ajoneuvo
yhdistelmät, joIden kokonaispaino on enintään 3 500 kiloa ja joissa on 
kuljettajan lisäksI tilaa enintään kahdeksalle henkilÖlle, sekä ajoneuvo
yhdistelmät, joiden vetoauto kuuluu tähän luokkaan ja joissa hinattavan 
ajoneuvon kokonaispainO on enintään 750 kiloa. 

C-luokka: kuorma-autot ja muut ajoneuvot, joiden kokonais
paino ylittää 3 500 kiloa ja joissa on kuljettajan lisäksi tilaa enintään 
kahdeksalle henkllölle, sekä ajoneuvciyhdistelmät, joiden vetoauto 
kuuluu tähän luokkaan ja joissa hlnattavan ajoneuvon kokonaispaino 
on enintään 750 kiloa; 

D-l u 0 k ka: linja-autot ja muut ajoneuvot, joissa on kuljettajan 
lisäksi tilaa useammalle kuin kahdeksalle henkilölle, sekä ajoneuvo
yhdistelmät, joiden vetoauto kuuluu tähän luokkaan ja joissa hinattavan 
ajoneuvon kokonaispaino on enintään 750 kiloa; 

E-luo kka: ajoneuvoyhdistelmät, jotka eivät kuulu edellä mai
nittuihin luokkiin; 

K-l u 0 k k a: kevyet moottori pyörät ja lnvalidipyörät; 

T-l u ok ka: traktorit, moottorltyökoneet, moottorikelkat ja moot
torikäyttöiset laitteet nllhin kytkettyine hinattavine ajoneuvoineen. 

2. Ajokortissa ilmaistaan 1 momentissa mainituin kirjaintunnuksin 
ne ajoneuvoluokat, joihin kuuluvia ajoneuvoja ajokortti oikeuttaa kuljet
tamaan. Tämän mukaiset ajokortit ovat A-, AB-, ABC-, ABCD-, ABCE-, 
ABCDE-, KT- ja T-luokan ajokortti. 

3. E-Iuokkaan kuuluvaa ajoneuvoyhdistelmää saa kuljettaa vain 
henkilö, jolla on myös vetoauton kuljettamiseen oikeuttava ajokortti. 
A-luokan ajokortti oikeuttaa kuljettamaan myös K- ja T-luokklln kuulu
via ajoneuvoja, ja ABC-luokan ajokortti oikeuttaa myös koeajamaan ja 
tilapäisesti siirtämään D-Iuokkaan kuuluvia ajoneuvoja llnian matkusta
jia sekä E-luokkaan kuuluvia ajoneuvoja ilman kuormaa. 

4 §. Ahvenanmaalla annettu ajokortti. 

Ahvenanmaan maakunnassa vakinaisesti asuvalle henkllölle maa
kunta lakien mukaisesti annettu ajokortti oikeuttaa kelpoisuutensa ra
joissa kuljettamaan moottorikäyttöistä ajoneuvoa koko valtakunnan 
alueella. 
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2 luku. 

5 §. Autokoululupa • 

1. Kuljettajaopetus annetaan autokoulussa , jollei jäljempänä toi
sin säädetä. 

2. Autokoulun pitämiseen on hankittava lupa. Lupaa haetaan kir
jalllsesti lääninhallitukselta. Hakemukseen on llltettävä hakijan virka
todistus ja selvitys siltä, että hän hallitsee itseään ja omaisuuttaan, 
tahi jos hakijana on yhtiö, osuuskunta tai muu yhteiSÖ, ote kauppa-
tai yhdistysrekisteristä ja yhtlöjärjestys tai sitä vastaava yhtiösopi
mus taikka osuuskunnan tai muun yhteisön säännöt. 

3. Lääninhallltus voi myöntää autokoululuvan, jos hakijalla 
katsotaan olevan edellytykset autokoulun pitämiseen ja koulun perusta
minen harkitaan liikenneministeriön antamien yleisten ohjeiden mukaan 
tarpeelliseksi ja tarkoituksenmukaiseksi. Ennen luvan myöntämistä on 
hankittava autokoulun tOimipaikan lääninkatsastusmiehen ja poliiSin 
lausunnot. Lupa myönnetään määräajaksi, enintään vHdeksi vuodeksi, 
ja se voidaan antaa ehdoin ja rajoituksin. 

6§. Autokoulun opetushenkilöstö. 

1. Autokoulussa tulee olla opetustoiminnasta vastaava johtaja ja 
koulun toiminnan laajuuteen katsoen rllttävä opetushenkllöstö. 

2. Autokoulun opetustoiminnasta vastaavalla johtajalla ja ajo
opetusta antavalla opettajalla tulee olla lilkenneopettajalupa. Muulla 
opettajalla on oltava llikenneopettajalupa tai autokoulupaikan katsas
tusmiehen hyväksymä opetusalan tuntemus. 

7 §. Autokoulun valvonta ja ilmoitus oppilaasta. 

1. Autokoulu on sen katsastusmiehen valvonnassa, jonka toimi
alueella koulu on. 

2. Autokoulun on tehtävä Umoitus jokaisesta oppUaastaan a uto
rekisterikeskukselle ja sllle katsastusmiehelle, jonka valvonnassa 
koulu on. Autorekisterlkeskus toimittaa llmoltuksen saatuaan oppUasta 
koskevan ajokorttlrekisterin valvontakortln ja ajokorttUomakkeen oppi
laan asuinpalkan pollisLlle. 

8 §. Autokoululuvan uudistaminen. 

1. Autokoululuvan uudistamista haetaan samassa järjestyksessä 
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kuin lupaa autokoulun pitämiseen. Hakemukseen on llltettävä uudistet
tavaksi pyydetty lupa alkuperäisenä tai sen oikeaksi todistettu jäljennös. 

2. Hakemusta ratkalstaessa on otettava huomioon 5 §:ssä säädet
tyjen edellytysten lisäksi se, miten hakija on hoitanut uudistettavaksi 
pyydetyn lupansa mukaisen autokoulutoiminnan. 

9 §. Autokoululuvan peruuttaminen. 

Lääninhallitus voi peruuttaa autokoululuvan kokonaan tai määrä
ajakSi: 

a) jos luvan haltijalla ei ole enää edellytyksiä autokoulun 
pitäm is een; 

b) jos autokoulusta annettuja säännöksiä ja määräyksiä tai lupa
ehtoja ei noudateta; tai 

c) jos opetusta ei hoideta asianmukaisesti. 

10 §. Autokoululuvan haltijan konkurssi tai 
kuolema. 

Jos autokoululuvan haltija kuolee tai asetetaan konkurssiin, 
on kuolin- tai konkurssipesällä oikeus jatkaa entisen luvan nOjalla 
autokoulun pitämistä enintään kuusi kuukautta ehdolla, että luvan 
myöntäneelle lääninhallltukselle vllpymättä ilmoitetaan luvan hal- . 
tljan velvollisuuksista vastaava henkilö, jonka lääninhallitus voi 
hyväksyä. 

11 §. L1ikenneopettajalupa. 

1. LUkenneopettajaluvan saamisen ehtona on: 

a) että hakijalla on ABC-Iuokan ajokortti; 

b) että hakija on suorittanut IUkenneopettajantutkinnon; 
ja 

c) ettei hakijaa henkilÖkohtaisten ominaisuuksiensa takia 
voida pitää sopimattomana autokoulun opettajaksi. 

2. Lllkenneopettajaluvan myöntää hakijan asuinpaikan polllsi 
ajaksi, jonka hakijan ajokortti on voimassa. Lupaa haettaessa on 
esitettävä ajokortti, todis tus liikenneopettajantutkinnosta ja kaksi 
lupaan kUnnitettäväksi sopivaa valokuvaa. 

3. Poliisin on peruutettava liikenneopettajalupa, milloin sen 
haltljasta on ilmennyt seikkOja, jotka ovat esteenä luvan saamiselle. 
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4. LUkenneopettajaluvan myöntämisestä ja peruuttamisesta on 
lisäksi soveltuvin osin voimassa, mitä ajokortin antamisesta ja peruut
tamisesta on säädetty. 

12 §. Opetus- ja harjoltuslupa. 

1. Poliisi voi erityisistä syistä oikeuttaa pllrissään asuvan hen
kilön, jolla on auton kuljettamiseen oikeuttava ajokortti ja vähintään 
kolmen vuoden ajokokemus sekä rllttävät tiedot liikennesäännöistä. 
antamaan määrätylle henkilölle opetusta ajokortin saamiseksi. Tällai
nen lupa annetaan enintään kuudeksi kuukaudeksi. Lupa saadaan an
taa enintään kolme kuukautta ennen kuin opetettava täyttää ajokortin 
saamisen edellytykseksi säädetyn vähimmäisiän. Ajo-opetus on annet
tava luvassa määrätyllä ajoneuvolla , jonka on oltava tähän tarkoituk
seen soveltuva. 

2. Poliisi voi oikeuttaa pllrissään asuvan henkilön suorittamaan 
A- tai KT-Iuokan ajokorttia varten harjoitusajoa moottoripyörällä ilman 
ajo-opettajaa. Tällainen lupa, joka saadaan antaa vain kuljettajan
tutkinnon teoria kokeen s uorittaneelle henkilölle, annetaan enintään 
kolmeksi kuukaudeksi, eikä sitä saa ilman pätevää syytä uudistaa. 
Lupa on voimassa vain sl1nä määrätyllä alueella. Harjoitusajossa ei 
saa kuljettaa henkilöitä eikä tavaraa. 

3. Poliisin on lähetettävä 1 ja 2 momentissa mainituista luvista 
ilmoitus autorekisterikeskukselle. Autorekisterikeskus toimittaa il
moituksen saatuaan poliisille oppilastå koskevan ajokorttlrekisterin 
valvonta kortin ja ajokorttilomakkeen. 

4. Luvan myöntänyt poliisi voi peruuttaa opetus- tai harjoltus
luvan, milloin sl1hen harkitaan olevan syytä. 

13 §. Ajo-opetus. 

1. B- tai C-Iuokkaan kuuluvalla ajoneuvolla ajoa harjoiteltaessa 
opettajan on oltava oppilaan vieressä. Opettaja katsotaan tällöin kul
jettajaksi. 

2. Annettaessa ajo-opetusta D- tai E-Iuokkaan kuuluvalla 
ajoneuvolla oppilas katsotaan kuljettajaksi. D-Iuokkaan kuuluvassa 
ajoneuvossa saa ajo-opetuksen aikana kuljettaa enintään seitsemää 
ajo-oppilasta. 

3. Ajo-opetusta annettaessa ja moottoripyörällä ajoa harjoltel
taessa tulee ajoneuvossa olla liikenneministeriön määräämä tunnus. 

14 §. Opetustodistus • 

Kun oppilaalle on autokoulussa annettu kuljettajatutkinnon 
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edellyttämä opetus, on koulun opetustoiminnasta vastaavan johtajan tai 
hänen määraämänsä opettajan annettava slltä todistus. Yksityisopettajan 
on antamastaan opetuksesta tehtävä merkJntä polllsJn antamaan opetus
lupaan. 

15 §. Kuljettajaopetus llikenneopettajia 
kouluttavassa laitoksessa. 

Lllkenneopettajia kouluttavassa laitoksessa saadaan antaa 
kuljettajaopetusta ilman autokoulu- ja lllkenneopettajalupaa. Tässä 
laitoksessa annettavasta opetuksesta on VOimassa, mitä 6 §:n 1 
momentissa sekä 7, 13 ja 14 §:ssä säädetään. 

3 luku. 

~~~!!~aJ2E!~~~~~~ 

16 §. Tutkintopaikka • 

KuljettaJantutkJnto on, ellei ll1kenneministeriö ole toisJn mää
rännyt, suoritettava sille katsastusmiehelle, jonka toimialueella 
henkilö on saanut kuljettajaopetuksen, tai, milloJn opetustodistusta 
ei vaadita, jonka toimialueella hänen asuJnpaikkansa on. 

17 §. Tutkintoon pääsemisen edellytykset. 

1. A-tai AB-l u 0 k a n ajokortin saamiseksi suoritettavaan kuljet
tajantutkJntoon pääsemisen edellytyksenä on: 

a) että henkilö on täyttänyt 18 vuotta; 

b) että hän on saanut ajokortin luokkaa vastaavan kuljettaja
opetuksen tai harjoitusluvan taikka että hänelle on aikaisemmin Suo
messa tai ulkomailla annettu vastaava ajokortti; 

c) että hänen näkönsä tarkkuus silmälasein tai ilman nlltä on 
toisella silmällä vähJntään 0,7 Ja toisella vähintään 0,3 taikka, 
mllloin heikompi silmä ei täytä mainittua vaatimusta, että hänen 
näkönsä tarkkuus paremmalla silmällä on vähintään 0,8 Ja että mah
dollinen silmien vika tai sairaus on katsottava pysähtyneeksi vähin
tään vuotta ennen kuljettajatutkintoon ilmoittautumista; Ja 

d) ettei hänellä ole sellaista sairautta tai vammaa, Joka oleel
lisesti vähentää tai vaarantaa hänen kykyään toimia ajoneuvon kulJet
tajana. 
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2. ABC-I u 0 k a n ajokortin saamiseksi suoritettavaan kuljettajan
tutkintoon pääsemisen edellytyksenä on 1 momentissa mainittujen vaa
timusten lisäksi, että henkilön näkökentät ovat normaalit, että hänen 
näkönsä tarkkuus sllmälasein tai ilman nlltä on toisella silmällä vähin
tään 0,7 ja toisella vähintään 0,3 ja että hän ainakin toisella korvalla 
kuulee tavalllsen puheäänen neljän metrin etäisyydeltä. 

3. ABCD-Iuokan ajokortin saamiseksi suorltettavaan kuljetta
jantutkintoon pääsemisen edellytyksenä on: 

a} että henkilÖ on täyttänyt 21 vuotta, mutta ei 70 vuotta; 

b} että hänellä on ABC-Iuokan ajokortti ja että hän on ajanut 
autoa päätoimisesti tai muuten merkittävässä määrin vähintään vuoden 
tai saanut kuljettajan ammattiopetusta liikenneministeriön ohjeiden 
muka is en vähimmäis määrän; 

c} että hänen näkökenttänsä ovat normaalit ja hänen näkönsä 
tarkkuus silmälåsein tai ilman niitä on toisella silmällä vähintään 0,8 
ja toisella vähintään 0,6 sekä että hän ainakin toisella korvalla 
kuulee tavallisen puheäänen neljän metrin etäisyydeltä; ja 

d} ettei hänellä ole 1 momentissa mainittua sairautta tai vammaa. 

4. ABCE-tai ABCDE-Iuokan ajokortin saamiseksi suoritetta
vaan kuljettajatutkintoon pääsemisen edellytyksenä on: 

a} että henkilö täyttää 3 momentin a kohdassa mainitun ikävaati
muksen ja 2 ta! vastaavasti 3 momentissa mainitut terveysvaatimuk
set; ja 

b} että hän on ajanut vähintään kolme kuukautta C- tai vastaa
vasti D-Iuokkaan kuuluvaa ajoneuvoa päätoimisesti tai saanut kuljet
tajan ammattiopetusta IHkenneministeriön ohjeiden mukaisen vähim
mäismäärän • 

5. KT-tai T-Iuokan ajokortin saamiseksi suoritettavaankul-
jettajantutkintoon pääsemisen edellytyksenä on: 

a} että henkilö on täyttänyt 16 vuotta; ja 

b} että hän täyttää 1 momentissa mainitut terveysvaaUmukset. 

6. Edellä 1 ja 5 momentissa mainittujen ajokorttien saamiseksi 
suorltettavaan kuljettajantutkintoon voidaan ottaa sellainenkin henkilö, 
jolla on ajokykyyn vaikuttava vamma, mikäli vamma ei vaikuta oleel
lisesti hänen kykyynsä toimia automaattivaihteisen tai erityisin laittein 
varustetun ajoneuvon kuljettajana. 

18 §. Tutkintoon llmoitta utuminen. 

1. Kuljettajantutkintoon ilmolttautuvan on esitettävä katsastus
miehelle: 



a) virkatodistus tai muu selvitys, josta luotettavastl ilmenevät 
hänen henkilötietonsa ja -tunnuksensa; 

b) enintään kolme kuukautta aikaisemmin annettu todistus 
kuljettajaopetuksen saamisesta tai enintään kolme kuukautta aikai
semmin annettu harjOituslupa taikka selvitys aikaisemmin annetusta 
ajokortista ja ajokokemuksesta, milloin sellainen on kuljettajantut
kintoon pääs emis en edellytyks enä; 
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c) enintään kolme kuukautta aikaisemmin annettu lääkärintodis
tus; ja 

d) kaksi ajokorttiin kiinnitettäväksi sopivaa valokuvaa. 

2. T-Iuokan ajokortin saamiseksi suoritettavaan kuljettajan
tutkintoon llmoittautuvalta ei vaadita 1 momentln b kohdassa mainittua 
selvitystä. Tätä selvitystä ei myöskään vaadita A- tai KT-Iuokan 
ajokortin kuljettajantutkinnon teoriakokeeseen ilmoittautuvalta. 

19 §. Teoria- ja ajokoe. 

1. Kuljettajantutktnnossa tutkittavan on osoitettava: 

a) te 0 r i a k 0 k e e s S a, että hän tuntee tiellä IHkkumista 
koskevat säädökset sekä rHttävästl moottoriajoneuvoja koskevia 
multa määräyksiä, moottoriajoneuvon toimintatapaa, muita lHkenne
turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä ja, milloin tutkinto suoritetaan 
ABC- tai ABCD-hiokan ajokorttia varten, ammattimaista liikennettä 
koskevia määräyksiä sekä auton rakennetta ja huoltoa; ja 

b) ajo k 0 k e e s s a, että hän kykenee käsittelemään ja llikenne
sääntöjä noudattaen kuljettamaan liikenteessä sellaista ajoneuvoa, 
jonka kuljettamiseen oikeuttavaa ajokorttla varten tutkinto suoritetaan. 

2. Kuljettajantutkinnossa T-Iuokan ajokorttla varten ei suoriteta 
ajokoetta , ellei katsastusmies pidä sitä tarpeellisena. 

3. Tutkittava on velvollinen hankkimaan käytettäväksi ajokokeessa 
tarvittavan ajoneuvon. Ajokokeen aikana hänet katsotaan kuljettajaksi. 

20§. Kuljettajantutkintotodistus ja tutkinnossa 
hylkääminen. 

1. Hyväksytystä kuljettajantutkinnosta katsastusmies antaa tut
kitulle todistuksen. Samalla katsastusmiehen ja tutkitun on kirjoitettava 
nimensä tutkintoon llmoitta uduttaes sa esitettyyn valokuvaan. 
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2. Jollei tutkittavaa ole kuljettajantutklnnossa hyväksytty, 
katsastusmies voi määrätä uuteen tutkintoon pääsemisen ehdokSi, 
että tutkittava saa hänen määräämänsä llsäopetuksen. 

4 luku. 

21 §. Ajokortin antamis en edellytyks et. 

Ajokortin saamisen ehtona on: 

a) että hakija täyttää 17 §:ssä mainitut vaatimukset; 

b) että hakija on suorittan ut ajokorttia vastaavan kuljettajan
tutkinnon tai, mllloin on kyseessä 17 §:n 1, 2 tai 5 momentissa tar
koitettu ajokortti, vastaavan tutkinnon puolustuslaitoksessa; 

c) ettei hakijaa alkoholin tai muun huumaavan aineen jatkuvan 
väärinkäytön taI henkilökohtaisten ominaisuuksiensa johdosta voida 
katsoa sopimattomaksi toimimaan kuljettajana; 

d) ettei hakija ole ajokiellossa; 

e) että vähintään kaksi vuotta on kulunut sutä, kun hakija 
ulkomallla on syyllistynyt moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettamiseen 
alkoholin tai muun huumaa van aineen vaikutuksen alaisena; ja 

f) että vähintään vuosi on kulunut sl1tä, kun hakija on syyllisty
nyt ajokortitta ajoon, ellei erityisiä syitä ajokortin· myöntämiseen ole. 

22 §. Ajokortin voimassaoloaika ja erltyisehdot. 

1. Ajokortti on voimassa määräajan, Joka päättyy ajokortin hal
tijan täyttäessä 70 vuotta. Ajokortti annetaan 65 vuotta täyttäneelle 
henkilölle kuitenkin vlideksi vuodek.s i. 

2. Mllloin henkilö vain silmälaseja käyttäen täyttää näön tark
kuudesta säädetyn vaatimuksen, ajokorttUn on merkittävä, että hänen 
on ajaessaan käytettävä silmälaseja. Jos AB-Iuokan ajokortin saaja 
ei kuule tavallista puhe ääntä neljän metrin etäisyydeltä, on hänen 
ajokorttiinsa merkittävä, että hänen kuljettamassaan autossa on oltava 
taustapeili myös korin oikealla puolella. Jos kuljettajantutkinto on ajo
kortin saajan vamman takia suoritettu automaattivaihteisella tai erityisin 
laittein varustetulla ajoneUVOlla , ajokorttiin on merkittävä, että se oi
keuttaa kuljettamaan vain sellaista ajoneuvoa, jossa on automaatti
vaihteisto tai katsastusmiehen hyväksymät ajolaitteet. 

3. Ajokortti voidaan erityisistä syistä antaa ehdolla, että sen 
haltijan on määräajan kuluttua tai tietyin aikavälein esitettävä asuin
paikkansa pollisille lääkärintodistus • Tätä ehtoa ajokortin haltijan 
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asuinpaikan polilsi voi myöhemmin tarvittaessa muuttaa. Muuttamispää
töksestä on ilmoitettava autorekisterikeskukselle. 

23 §. Ajokortin myöntäminen. 

1. Ajokorttia haetaan hakijan asuinpaikan poliisilta. Hakemukses
sa on ilmoitettava, onko ajokortin antamiseen 21 §:n d tai e kohdassa 
mainittua estettä. Hakijan on esitettävä: 

a) virkatodistus tai muu selvitys, josta luotettavastl ilmenevät 
hänen henkllötietonsa ja -tunnuksensa; 

b) todistus enintään kolme kuukautta aikaisemmin hyväksytystä 
kuljettajantutklnnosta; 

c) enintään kuusi kuukautta aIkaisemmin annettu lääkärintodistus 
ja, mikäli poliisi harkitsee tarpeelliseksi, erikoislääkärin antama to
distus; ja 

d) katsastusmiehelle esitetyt valokuvat. 

2. Poliisin on ennen hakemuksen ratkaisua hankittava hakijaa 
koskeva ajokorttirekisterin valvonta kortti , jollei autorekisterikeskus 
ole sitä aikais emmin poliis llle toimittanut. 

3. Ajokortti on annettava, jos 1 ja 2 momentissa mainitut asia
kirjat ja mahdollisesti hankittu lisäselvitys osoittavat, että hakija 
täyttää 21 §:ssä säädetyt vaatimukset. PolUsin on ilmoitettava aJo- . 
korttihakemuksen ratkaisemisesta autorekisterikeskukselle, joka 
ilmoituksen saatuaan tarvittaessa toimittaa polilsille ajokorttllomak-: 
keen. 

4. Jos hakijalla on aikaisemmin saatu ajokortti, hänen on luovu
tettava se polilsille saadessaan uuden. 

24 §. Uusia kuljettajia koskevat erityisehdot. 

1. Henkilö, jolla on ollut moottoripyörän taI auton kuljettamiseen 
oikeuttava ajokortti vähemmän kuin vuoden, saa kuljettaa ajoneuvoa 
enintään 80 km/h nopeudella, elleIvät muut määräykset velvoita käyt
tämään vieläkin pienempää nopeutta. 

2. Moottoripyörässä sekä henkilö- ja pakettiautossa, jota 1 mo
mentissa mainittu henkilö kuljettaa, on oltava ajoneuvon takana näky
vällä paikalla liikenneministeriön määräämä tunnus. 

25 §. Terveysvaatimusten valvonta. 

1. Ajokortin haltijan on esitettävä asuinpaikkansa polllsllle lää
kärintodlstus sinä kalenterivuonna , jona hän täyttää 45 vuotta, ja joka 
vlldentenä sen jälkeisenä kalenterivuonna • Tätä velvollisuutta ei kui
tenkaan ole sinä näistä kalenterivuosista, jona ei ole kulunut vllttä 



252 

vuotta ajokortin tai ammattiajoluvan antamisesta tai uudistamisesta. 
2. Autorekisterikeskus ilmoittaa ajokortin haltijalle ja hänen 

asuinpaikkansa poliisille lääkärintodistuksen esittämisvelvollis uudesta 
ja ajasta, jolloin velvolllsuus on täytettävä. Ilmoitus ajokortin halti
jalle lähetetään hänen rekisteriln merkittyyn osoitepaikkaansa. 

3. Mllloin on syytä ep'älllä, että ajokortin haltija ei enää täytä 
ajokortin saamisen ehtona olevia terveysvaatimuksia, poliisi voi 
määrätä hänet esittämään lääkärintodistuksen. 

26 §. Ajotaidon valvonta. 

Mllloin ajokortin haltija on syylllstynyt tieliikennelain tai sen 
nojalla annettujen säännösten tai määräysten rikkomiseen tai muuten 
on syytä epälllä, ettei hän ole säilyttänyt ajotaitoaan , poliisi voi 
määrätä hänet esittämään todistuksen uudesta hyväksytystä kuljetta
jantutkinnosta . 

27 §. Ajokortin uudistaminen. 

1. Ajokortin uudistamista haetaan kirjalllsesti hakijan asuin
paikan poliisilta. Hakijan on esitettävä: 

a) uudistettavaksi pyydetty ajokortti; 

b) luotettava selvitys siltä, että hakija on säilyttänyt ajotaitonsa , 
tai katsastusmiehen antama todistus hyväksytyn ajokokeen suorittami
sesta; 

c) enintään kolme kuukautta aikaisemmin annettu lääkärintodistus 
ja, milloin poliiSi harkitsee tarpeelliseksi, erikoislääkärin antama to
distus; ja 

d) kaksi ajokorttiin kiinnltettäväksi sopivaa valokuvaa. 

2. Ajokortti on uudistettava, jos 1 momentissa mainitut asiakirjat 
ja mahdollisesti hankittu lisäselvltys osoittavat, että hakija täyttää 
ajokortin saamista varten säädetyt vaatimukset. Ajokortti uudistetaan 
vHdeksi vuodeksi. ABCE-, ABCD- ja ABCDE-Iuokan ajokortti voidaan 
uudistaa vain 17 §:n 1, 2 tai 5 momentissa mainituksi ajokortiksi. 

3. Poliisin on ilmoitettava ajokortin uudistamisesta autorekisteri
keskukselle, joka ilmoituksen saatuaan lähettää ajokorttilomakkeen 
pol11s111e. Poliisi voi uudistettavaksi pyydettyyn ajokorttiin tehdyllä 
merkinnällä jatkaa sen voimassaoloa .enintään kolmeksi kuukaudeksi. 
Ajokortin saa jan on luovutettava polllsille vanha ajokortti saadessaan 
uuden. 

28 §. Ajokortin kaksoiskappale. 

1. Milloin ajokortti on kadonnut, tuhoutunut tai tunneltunut siten, 
ettei sitä voida vaikeudetta lukea tai ettei valokuvasta voida enää 
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tunnistaa sen haltijaa, taikka milloin ajokortin haltijan nimi on m uuttu
nut, ajokortin haltijan on pyydettävä ajokortin kaksoiskappale asuin
paikkansa polllsilta. Nimenmuutoksesta johtuva pyyntö on tehtävä kol
men kuukauden kuluessa muutoksesta. 

2. Ajokortin kaksoiskappaletta pyydettäessä on esitettävä ajo
kortti, jos se on tallella, sekä kaksi ajokorttiin kilnnitettäväksi sopi
vaa valokuvaa. Nimenmuutoksesta on lisäksi esitettävä virkatodistus. 
Ajokortin katoamisesta tai tuhoutumisesta on annettava kirjallinen se
lostus. 

3. Polllsin ilmoituksesta autorekisterikeskus lähettää pollisllle 
ajokorttilomakkeen. Asianomaisen on luovutettava poliisille tallella 
oleva ajokortti saadessaan kaksoiskappaleen. 

4. Henkilölle, joka on tässä pykälässä mainitussa tarkoituksessa 
pyytänyt ajokortin kaksoiskappaletta, voi poliisi antaa väliaikaisen ajo
kortin, joka on voimassa enintään kolme kuukautta. Väliaikainen ajo
kortti on luovutettava polUsllle samalla kuin ajokortin kaksoiskappale 
annetaan. 

5. Jos kadonnut ajokortti myöhemmin löytyy, se on luovutettava 
pol1is1lle. 

5 luku. 

~!.~~I!l.?-..P~~~2~iE!E..: 
29 §. Ajokortin peruuttaminen. 

1. Ajokortin peruuttaa ajokortin haltijan aSuinpaikan poliisi. 
2. PolUsln on peruutettava ajokortti määräajaksi tai kokonaan: 
a) mllloin on käynyt ilmi sellainen ajokortin haltijaa koskeva 

seikka, joka 21 §:n mukaan on ajokortin saamisen esteenä; 
b) mllloin sen haltija llman pätevää syytä lyö laimln 22 §:n 3 

momentln tai 25 §:n mukaisen lääkärintodistuksen esittämisvelvolli
suuden; tai 

c) mllloin ajokortin haltija ei noudata poliisin 26 §:n nojalla anta
maa määräystä. 

3. Jos 24 §:ssä tarkoitettu ajokortin haltija on kuljettanut ajoneu
voa, jossa ei ole 24 §:n 2 momentin mukaista tunnusta, ja tällöin rik
konut uusia kuljettajia koskevan nopeusrajoituksen, poliiSin on peruu
tettava hänen ajokorttinsa yhdeksi vuodeksi. Jos sellainen ajokortin 
haltija on muulla tavoln rikkonut 24 §:n säännöksiä, hänen ajokorttinsa 
voidaan peruuttaa vuotta lyhyemmäksi määräajaksi tai jättää peruutta
matta. 

4. Pollisi voi peruuttaa aj okortin määräaja ks i: 
a) milloin sen haltija on tuomittu rangaistukseen moottorikäyttöi

sen ajoneuvon käytöstä ilman omistajan suostumusta; 
b) milloin sen haltija on tuomittu rangaistukseen tieliikennelain 

8 a §:ssä tarkoitetusta rikoksesta; 
c) mllloin sen haltija on tuomittu rangaistukseen siltä, että hän 



254 

on tahallisesti Jättänyt noudattamatta poliisi- tai katsastusmiehen tahi 
muun liikenteen valvojan antamia määräyksiä tai merkkejä,: tai 

dl milloin sen haltija on toistuvasti tielilkennelakia tai sen 
nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä rikkomalla osoittanut 
puuttuvaa halua tai kykyä niiden noudattamiseen. 

5. Ajokortti voidaan peruuttaa 4 momentin a, b tai c kohdassa 
mainitun rikoksen johdosta vasta sitten, kun tuomioistuimen rikosasiaa 
koskeva päätös on saanut lainvoiman • Peruuttamis päätös, joka perustuu 
3 momenttiin tai 4 momentin d kohtaan, voidaan tehdä polllsitutkinnan 
perusteella. 

6. Ajokortin peruuttamispäätöksellä voidaan myös muuttaa ajokor
tin luokkaa tai erityisehtoja. 

7. Poliisin on llmoitettava ajokortin peruuttamisesta autorekisteri
keskukselle. 

30 §. Ajokortin väliaikainen peruuttaminen. 
1. PolUsimies voi heti ottaa ajokortin pois henkllöltä, jonka epäil

lään syyllistyneen tieliikennelain 6 §:n 2 momentissa taikka 8 §:n 1 tai 
3 momentissa mainittuun rikokseen. Jos poliisitutkinnan perusteella pi
detään todennäköisenä, että henkilö on syyllistynyt tällaiseen rikokseen, 
ajokortti on väliaikaisesti peruutettava, kunnes tuomioistuin on antanut 
asiassa päätöksen. 

2. Milloin ajokortin peruuttamiseen 29 §:n nojalla on todennäköi
sia syitä, ajokortti voidaan asian laadusta riippuen peruuttaa väliaikai
sesti, kunnes lopullinen päätös tehdään. Jos ajokortti väliaikaisen 
peruuttamisen tapahduttua samasta syystä peruutetaan 29 §:n 3 momen
tin nOjalla, aika, jonka ajokortti on ollut väliaikaisesti peruutettuna, 
on luettava sen ajan vähennykseksl, joksi ajokortti 29 §:n 3 momentin 
nojalla peruutetaan. 

3. Poliisin on ilmoitettava ajokortin väliaikaisesta peruuttamises
ta autorekisterikeskukselle. 

31 §. Peruutetun ajokortin luovutusvelvollisuus. 
Ajokortin haltijan, jonka ajokortti on peruutettu, on heti luovutet

tava se peruuttamispäätöksen tehneelle poliisille. 

32 §. Peruutetun ajokortin palauttaminen. 
1. Milloin tuomioistuin hylkää syytteen rikoksesta, jonka vuoksi 

ajokortti on peruutettu, ajokortti on heti palautettava sen haltijalle, 
vaikka tuomioistuimen päätöksestä val1tetaankin. 

2. Henkilön, jonka ajokortti on peruutettu kokonaan, on ennen 
uuden ajokortin saamista esitettävä samat selvityks et kuin ajokorttia 
haettaessa. Poliisi voi määrätä samat selvitykset esitettäviksi myös 
ennen määräajaksi peruutetun ajokortin palauttamista. 

3. Poliisin on llmoitettava peruutetun ajokortin palauttamisesta 
autorekisterikeskukselle. 



6 luku. 

!:I..E!E.!<!~~a..~t2!l_~'!,IE1_a..t~~aJEl~~!. 
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33 §. Oikeus kuljettaa henkilöautoa ammattimaisessa 
ll1kenfeessä. 
1. Henkilöautoa saa kuljettaa ammattimaisessa lllkenteessä 

vain henkilö, jolla on ajokortin lisäksi auton IUkenneluvassa mainitun 
asemapaikan poliisin myöntämä ajolupa. 

2. Ajolupa on pidettävä ajettaessa mukana ja vaadittaessa esitet
tävä poliisi- tai katsastus miehelle taikka muulle liikenteen valvojalle. 

34 §. Ajoi u van m yön t ä m i ne n ja per u u tt a m i ne n • 
1. Ajoluvan saamisen ehtona onl 
a) että hakijalla on auton kuljettamiseen oikeuttava ajokortti, joka 

on ollut hänellä vähintään vuoden; 
b) että hakija täyttää ABC-luokan ajokortin saamisen edellytyksenä 

olevat terveysvaatimukset; 
c) ettei hakijaa henkllökohtaisten ominaisuuksiensa takia voida 

pitää sopimattomana kuljettamaan henkUöautoa ammattimaisessa IUken
teessä; ja 

d) että hakijalla on poliisin hyväksymä paikkakunnan ja ammatti
maista lHkennettä kos kevien määräysten tuntem us. 

2. Ajolupaa haettaessa on esitettävä ajokortti ja lääkärintodistus. 
PolUsi voi lisäksi määrätä hakijan esittämään todistuksen uudesta 
hyväksytystä kuljettajantutkinnosta • 

3. Ajolupa myönnetään ajaksi, jonka hakijan ajokortti on voimassa. 
Lupa voidaan peruuttaa, jos sen haltija ei enää täytä luvan saamisen 
ehtOja. 

4. Ajoluvan myöntämisestä ja peruuttamisesta on lisäksi soveltuvin 
osin voimassa, mitä ajokortin antamisesta ja peruuttamisesta on säädetty. 

7 luku. 

~~~~~~~~~~~J2_~~~~~~~~~~21~~~~~~ 
35 §. Kansainvälinen ajokortti. . 

Poliisi voi liikenneministeriön ohjeiden mukaisesti antaa pUris
sään asuvalle 18 vuotta täyttäneelle henkllölle hänen kansallista ajo
korttiaan vastaavan kansa invälis en ajokortin. 

36§. Pohjoismaissa annettu ajokortti. 
1. Islannissa, Norjassa, Ruotsissa tai Tanskassa muulle kuin 

Suomessa vakinaisesti asuvalle henkilölle annettu ajokortti oikeuttaa 
kelpoisuutensa rajoissa kuljettamaan moottorikäyttöistä ajoneuvoa 
Suomessa. 

2. Henkilön, joka asettuu vakinaisesti asumaan Suomeen ja joka 
aikoo käyttää täällä 1 momentissa mainittua ajokorttia , on esitettävä 
se asuinpaikkansa polUsllle. Polllsin on llmoitettava ajokortissa olevat 
tiedot autorekisterikeskukselle. 
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3. Edellä mainitun ajokortin vaihtamisesta suomalaiseksi ajo
kortiksi on soveltuvin osin voimassa, mitä suomalaisen ajokortin uudis
tamisesta on säädetty. 

37 §. Muu ulkomainen ajokortti ja tilapäinen ajo
kortti. 
1. Genevessä vuonna 1949 tai Wienissä vuonna 1968 tehtyyn 

tieUikennesopimukseen Uittyneessä valtiossa annettu sopimusten mukai
nen kansal11nen tai kansainvälinen ajokortti taikka kansal11sen ajokortin 
virallinen suomen- tai ruotsinkielinen käännös oikeuttaa kelpoisuutensa 
rajoissa ulkomailla vakinaisesti asuvan ja Suomessa ajokortin saamisel
le säädetyn vählmmäisiän täyttäneen henkilön kuljettamaan Suomessa 
moottorikäyttöistä ajoneuvoa. 

2. Muut kuin 36 §:ssä ja tämän pykälän 1 momentissa mainitut 
ulkomaiset ajokortit eivät ole päteviä Suomessa, ellei kansainvälisistä 
sopimuksista muuta johdu. Poliisi voi kuitenkin antaa A- ja B-luokkiin 
kuuluvien ajoneuvojen kuljettamiseen oikeuttavan, enintään vuoden 
voimassa olevan ajokortin ulkomailla vakinaisesti asuvalle henkilÖlle, 
jonka ulkomainen ajokortti ei ole pätevä Suomessa. 

3. Ulkoasiainministeriön antaman todistuksen mukaan diplomaatti
kuntaan kuuluvalle henkilölle, jolla on ulkomainen ajokortti, voi poUisi 
antaa vastaavan suomalaisen ajokatin hakijan esitettyä mainitun todis
tuksen, selvityksen ajokortistaan sekä kaksi ajokorttiin kllnnltettäväksi 
sopivaa valokuVaa. 

38 §. U 1 k 0 m a i s e en ajo k 0 r tt 11 n per u s t u van 0 i k e u den 
per u.u t t a m i n en. 
1. Jos poliisin tietoon on tullut 36 tai 37 §:ssä tarkoitetun ajo

kortin haltijaa koskeva seikka, joka 21 §:n mukaan on ajokortin saa
misen esteenä, tai jos sellainen ajokortin haltija on syylUstynyt 29 
§:n 4 momentissa tarkoitettuun menettelyyn, poliisi voi noudattaen 
soveltuvin osin 29-32 §:n säännöksiä peruuttaa ulkomaiseen ajokort
tiin perustuvan oikeuden kuljettaa moottorlkäyttöistä ajoneuvoa Suo
messa. Peruuttamisesta ei ilmoiteta autoreklsterikeskukselle, jollei 
peruuttaminen koske Suomessa esitettyä pohjOismaista ajokorttia • 

2. Kun 1 momentissa tarkoitettu oikeus on peruutettu tai ajokortin 
haltija on määrättyajokieltoon , poliisin on otettava haltuunsa ja pidet
tävä ajokortti, kunnes peruutusaika tai ajokieltoaika on päättynyt. Ajo
kortti on kuitenkin pyynnöstä annettava takaisin sen haltijalle hänen 
pOistuessaan maasta, vaikka mainittu aika ei oUsikaan päättynyt. 
Kansainväliseen ajokorttiin poUisi voi korttia haltuunsa ottamatta mer
kitä, ettei se ole voimassa Suomessa. Tässä pykälässä tarkoitetun 
oikeuden peruuttamisesta on mahdollisuuksien mukaan ilmoitettava 
ajokortin antaneelle viranomaiselle. 

3. Norjassa, Ruotsissa tai Tanskassa annettu ajokortti, johon 
perustuva oikeus on peruutettu, on 2 momentissa mainitusta menette
lystä poiketen lähetettävä ajokortin antaneelle viranomaiselle. 



8 luku. 

~!~~~~i!:~~~s_t~!:~._ 

39 §. Ajokorttirekisterissä olevat tiedot. 
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1. Autorekisterikeskus pitää ajokorttireklsteriä, johon on talle
tettu ajokorttien haltijoista seuraavat tiedot: 

a) täydellinen nimi, henkilötunnus, syntymäkotikunta ja osoite; 
b) ajoneuvoluokat, joihin kuuJuvia ajoneuvoja ajokortti oikeuttaa 

kuljettamaan, ja erityisehdot sekä lisäluvat; 
c) ajokortin, henkilöauton ammattiajoluvan ja IUkenneopettaja

luvan myöntämistä ja peruuttamista koskevat tiedot; 
d) rangaistukset ja muut seuraamukset, jotka on tuomittu tielllken

nelain tai sen nOjalla annettujen säännösten rikkomisesta; ja 
e) kuljettajaopetusta ja kuljettajantutkintoa koskevat tiedot. 
2. Edellä 1 momentissa mainittujen tietojen lisäksi rekisterissä 

on henkilötiedot niistä ajokortittomista henkilöistä, jotka on tuomittu 
rangaistukseen tieliikennelain 6 §:n 2 momentissa tai 8 §:n 1 tai 3 mo
mentissa mainitusta rikoksesta tai ajokortitta ajosta, sekä tiedot hei
dän mainituista rikoksista saamistaan rangaistuksista. 

3. Jos viranomainen havaitsee ajokorttirekisterin tietoja käsitel
lessään niissä virheen, sen on ilmoitettava siltä heti autorekisterikes
kukselle. 

40 §. Polllsin valvontakortisto. 
1. Poliisin on pidettävä pUrissään asuvista ajokortin haltijoista 

valvontakortistoa, joka koostuu autorekisterikeskuksen toimittamis'ta 
valvontakorteista. Valvontakorteissa ovat muut paitsi kuljettaja opetusta 
ja kuljettajantutkintoa koskevat rekisteritiedot. 

2. Valvontakortiston yhteydessä on säilytettävä ajokortin halti
joiden valokuvat. Ajokortin haltijan muuttaessa toiseen pollisipilrUn 
hänen valokuvansa on lähetettävä sinne. Autoreklsterikeskus ilmoittaa 
poliisille muutosta. 

3. Poliisin on sallittava, että ajokortin haltija saa nähdäkseen, 
mitä hänen omaan valvontakorttiinsa on merkitty. 

9 luku. 

Erinäisiä säännöksiä. 

41 §. Rangaistussäännös. 
1. Joka rikkoo tätä asetusta tai sen nojalla annettuja määräyksiä, 

on tuomittava rangaistukseen nlln kuin tiellikennelaissa on säädetty. 
2. Mllloin moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettajalla ei ole ollut 

mukana ajokorttia , mutta hän on saamansa määräyksen mukaisesti esit
tänyt sen poliisille, ja olosuhteista ilmenee, että laiminlyönti on joh
tunut tilapäisestä huomaamattomuudesta, ajokortitta ajoa on pidettävä 
sellaisena vähäisenä rikoksena, josta tieliikennelain mukaan voidaan 
jättää syyte tekemättä ja rangaistus tuomitsematta. 
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42 §. Muutoksenhaku. 
1. Muutoksenhausta tämän asetuksen nojalla annettuun hallinto

viranomaisen päätökseen on 2 ja 3 momentissa säädetyin poikkeuksin 
voimassa, mitä muutoksenhausta hallintoasioissa on säädetty. 

2. Autokoululuvan saamista koskevasta lääninhallituksen päätök
sestä valitetaan liikenneministeriöön. Katsastusmiehen päätöksestä va
litetaan autorekisterikeskukselle ja autorekisterikeskuksen päätöksestä 
edelleen liikenneministeriöön , jonka tällaisessa asiassa antamaan pää
tökseen ei saa hakea valittamalla muutosta. 

3. Tämän asetuksen nojalla annettu päätös voidaan panna täytän
töön valituksesta huolimatta. 

43 §. Poikkeusluvat. 
Liikenneministeriö voi erityisistä syistä myöntää pOikkeuksen 21 

§:n e kohdassa mainitusta ajokortin saamisen ehdosta sekä ajokorttia 
ja henkilöauton ammattiajolupaa koskevista ikä- ja terveysvaatimuksista • 

44 §. Valtuutussäännös. 
1. Liikenneministeriö antaa määräykset tämän asetuksen sovelta

misesta. 
2. Tieliikennelain 10 §:ssä ja tässä asetuksessa mainittuja ilmoi

tuksia, todistuksia, ajokortteja ja lupia annettaessa on käytettävä lii
kenneministeriön vahvistaman kaavan mukaisia lomakkeita, jollei minis
teriö toisin määrää. Lääkärintodistuslomakkeiden kaavat vahvistaa kui
tenkin lääkintöha llitus. 

45 §. Voimaantulo- ja siirtymäsäännös. 
1. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1972 ja sillä 

kumotaan 4 päivänä lokakuuta 1957 annetun moottoriajoneuvoasetuksen 
(330/57) 6 luku, 43, 44, 51, 52 ja 79 §, 84 §:n 2 momentti ja 86 § 
niihin tehtyine m uutoksineen. 

2. Aikaisempien säännösten nojalla annetut autokoulu- ja opetus
luvat, opettajakortit ja ajokortit ovat voimassa niissä mainitun ajan lu
kuunottamatta joulukuun 31 päivän 1971 jälkeen ensi kertaa myönnettyjä 
opettajakortteja, joiden voimassaolo päättyy 15 päivänä heinäkuuta 1972. 
Poliisin on edelleen pidettävä näistä ajokorteista moottoriajoneuvoase
tuksen 33 §:n mukaista ajokorttirekisteriä. Liikenneministeriö voi kuiten
kin määrätä poliisin pitämät ajokorttirekisterit lakkautettaviksi ja niissä 
olevat tiedot siirrettäviksi a utorekisterikeskuks en ajokorttirekisteriin • 

3. Tämän asetuksen voimaantullessa autokoulun opetustoiminnasta 
vastaavana johtajana toimivalla henkilöllä on edelleen oikeus toimia 
tässä tehtävässä, vaikka hänellä ei ole liikenneopettajalupaa. 

4. Liikenneministeriön kuljettajantutkinto- ja ajokorttivaatimuksista 
moottoriajoneuvoasetuksen nOjalla antamat pOikkeusluvat ovat edelleen 
vOimassa, jollei lupapäätöksestä muuta ilmene. 

5. Aikaisempien säännösten nOjalla annetut ajokortit uudistetaan 
seuraavasti: 



a) Moottoripyörän ajokortti uudistetaan A-Iuokan ajokortiksi; 
b) henkilöauton yksityis- ja ammattiajokorttl AB-Iuokan ajo

kortiksi; 
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c) kuorma-auton yksityis- ja ammattiajokortti ABCE-Iuokan ajo
kortiksi; 

d) linja-auton ajokortti ABCDE-Iuokan ajokortiksi; 
e) kevyen moottoripyörän ja inval1dipyörän ajokortti KT-Iuokan 

ajokortiksi; ja 
f) traktorin ajokortti T-Iuokan ajokortiksi. 
6. Ennen 1 päivää tammikuuta 1972 ensi kertaa myönnetyn opettaja

kortin haltija saa ajokorttia uudistettaessa tämän asetuksen mukaHIen 
IHkenneopettajaluvan ja henkilö, joka esittämänsä selvityksen mukaan 
toimH henkilöauton kuljettajana ammattimaisessa lHkenteessä tai jolla 
on aikaisempien säännösten mukainen ajolupa , henkilöauton ammatti
ajoluvan. 

7. Aikaisempien säännösten nojalla annettua ajokorttia ei ilman 
erityistä syytä uudisteta aikaisemmin kuin neljä kuukautta ennen sen 
vanhenemista. Ajokorttia uudistettaessa noudatetaan ajokortin uudista
mista koskevia tämän asetuks en säännöksiä ja ajokortti uudistetaan 
22 §:ssä mainituksi ajaksi. Hakemukseen e1 kuitenkaan tarvitse IHttää 
lääkärintodistusta , jollei hakija ole täyttänyt 45 vuotta tai jollei polHsi 
pidä sitä erityisistä syistä tarpeellisena, eikä myöskään selvitystä 
ajotaidon säilyttämisestä, kun haetaan kevyen moottoripyörän, invalldi
pyörän tai traktorin ajokortin uudistamista. Hakemukseen on liitettävä 
virkatodistus tai muu selvitys, josta luotettavastl ilmenevät hakijan 
henkilötiedot ja -tunnus. Poliisin on ennen uudistamisasian ratkaisua 
hankitta va a utorekisterikes kuks esta ha kijaa kos keva aj okorttirekisterin 
valvontakorttl ja ajokorttilomake. 

8. Nl1lle henkilöille, jotka hakevat ajokorttla kahden kuukauden 
kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta ja jotka täyttävät ajokortin 
saamisen edellytykset, polHsin on annettava 30 päivään syyskuuta 1972 
voimassa oleva väliaikainen ajokortti. Se on luovutettava takaisin po
lHsille samalla kun sen haltija autorekisterikeskuksen ilmoituksen 
saatuaan noutaa poliisilta varsinaisen ajokorttinsa. 

9. MHloin uutta ajokorttia tai ajokortin uudistamista hakeva 
henkilö on asunut vähemmän kuin vuoden sllnä poliisipllrissä, jossa 
hakemus tehdään, on polHsin mahdollisuuksien mukaan pyydettävä 
ennen hakemuksen ratkaisua lausunto entisen asuinpaikan pollisilta. 
Lausuntoa ei kuitenkaan tarvitse pyytää kesäkuun 30 päivän 1973 
jälkeen. 

10. Uusia kuljettajia koskevia 24 §:n säännöksiä ja terveys
vaatimusten valvontaa koskevaa 25 §:n 1 momentin säännöstä sovelle
taan vain tämän asetuksen mukaisen ajokortin haltijaan. 
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77. LAKI TIELIIKENNELAIN 10 §:N MUUTTAMISESTA. 

Annettu toukokuun 31 p:nä 1972. 
(Suomen AsK 467/72) 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1957:33 ja 1966:38) 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 29 päivänä maalis
kuuta 1957 annetun tieliikennelain (143/57) 10 §, sen 1 ja 4 momentti 
sellaisina kuin ne ovat 13 päivänä toukokuuta 1966 annetussa laissa 
(271/66), näin kuuluvaksi: 

10 §. Mllloin moottoriajoneuvon kuljettaja on syyllistynyt 6 §:n 2 
momentissa tahi 8 §:n 1 tai 3 momentissa tarkoltettuun rikokseen, on 
tuomioistuimen määrättävä hänet määräajaksi ajokieltoon. Tuomio
istuimen päätös menee tältä osin valituksesta huolimatta täytäntöön. 

Ajokieltoon määrätty henkilö menettää ajolupansa. Ajolupaa ei 
saa antaa ajokiellossa olevalle henkilölle. 

Ajokortin peruuttamisesta hallintotoimin säädetään asetuksella. 
Kun henkilö, jolla on ajolupa , on tuomittu rangaistukseen tämän 

lain tai sen nojalla annettujen säännösten rikkomis esta, on tuomio
istuimen annettava tieto päätöksestä ajokorttirekisteriä pltävälle viran
omaiselle 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Vastaavasti on 
ilmoitettava päätöksestä, jolla muu henkilö on tuomittu rangaistukseen 
1 momentissa tarkoitetusta rikoksesta tai moottorlajoneuvon kuljetta
misesta ilman ajolupaa. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1972. 



78. KUNNALLISEN ELÄKELAITOKSEN ELÄKESAANNÖN 
MUUTTAMINEN. 

Kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskwman päätös kesäkuun 
2 p:ltä 1972. 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1966:190, 1967:88, 1968:148, 1969:154 
ja 1971:207) 

Valtuuskunta päätti muuttaa kunnallisen eläkelaitoksen eläke-
säännön siten, että 

1 §:n 2 mom. muutetaan, 
2 a §:n 3 mom. muutetaan, 
4 §:n 2 mom. muutetaan, 
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4 §:ään lisätään uusi 3 mom., jolloin entinen 3,4,5,6,7,8 ja 
9 mom. muuttuu 4,5,6,7,8,9 ja 10 momentiksi, 
8 §:n 2 mom. muutetaan, 
15 §:n 2 ja 6 mom. muutetaan, 
16 §:n 3 mom. muutetaan, 
19 §:n 2 mom. (vaihtoehto II) muutetaan, 
25 §:ään lisätään uusi 3 mom., 
26 §:n 3 mom. muutetaan, 
30 §:n 3 mom. muutetaan sekä lisätään uudet 34 ja 35 §:t seuraa
vasti: 

1 §. --------------------------------------------
Kunnallisen palvelussuhteen ei katsota keskeytyvän myöskään 

kunnallisen jaoituksen muuttumisen jäsenyhteisön laitoksen, IUkkeen 
tai kUnteistön toisen jäsenyhteisön omistukseen sUrtymisen taikka 
jäsenyhtelsön tietyn toiminnan toisen jäsenyhteisön toiminnaksi sUrty
misen johdosta. 

2 a §. -------------------------------------------
Muilta osin tämän luvun mukaiseen perhe-eläkkeeseen sovelletaan 

10,12,23,25 ja 27-33 §:n määräyksiä. 

4§. --------------------------------------------
Eläkkeeseen oikeuttavaksi palvelusajaksi ei lueta: 
1) aikaa, joka saman virka- tai työsuhteen perusteella on luettava 

viranhaltijan tai työntekijän hyväksi muuta lakisääteistä eläkettä varten, 
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2) aikaa, jolloin viranhaltlja tai työntekijä on ollut vakinaisessa 
palveluksessa asevelvollisuuttaan suorittamassa, 

3) aikaa, jolloin virantoimitus tai työ on ollut keskeytyneenä ja 
viranhaltlja tai työntekijä on l~eskeytysaikana suorittanut jäsenyhteisön 
virantoimituksen tai työn sijasta muuta työtä, johon on liittynyt oikeus 
eläketurvaan , 

4) aikaa, jolta viranhaltija tai työntekijä virantolmltuksessa sattu
neen yli kuusi kuukautta yhdenjaksoisestl jatkuneen muun kuin edellä 3 
kohdassa tarkoitetun keskeytyksen johdosta ei ole saanut palkkaa jäsen
yhteisöltä, paitSi milloin palkattomuuden syynä on ollut julkinen tehtävä, 
josta ei ole lupa kieltäytyä eikä 

5) aikaa, jonka viranhaltlja tai työntekijä välittömästl ennen van
huuseläkkeelle sllrtymistään on eläkeiän täyttämisen jälkeen ollut muun 
syyn kuin vuosiloman takia poissa virantoimituksesta tai työstä. 

Sovellettaessa 2 momenttla katsotaan palkaksi myös päiväraha, 
jonka jäsenyhteisön sairauskassa on maksanut sairausvakuutuslain mu
kaisten etuuksien lisäksi. 

8§. --------------------------------------------
Työkyvyttömyyseläkettä voidaan vähentää, jos viranhaltlja tai työn

tekijä on aiheuttanut työkyvyttömyytensä törkeällä tuottamuksella tai saa
nut sairautensa, vikansa tai vammansa rIkollisella teolla taIkka jos hän 
ei ole Liman hyväksyttävää syytä suostunut eläkelaitoksen määräämään ja 
kustantamaan tutkimukseen tai lääkärin määräämään hOitoon, hengenvaa
ralliseksi katsottavaa tutkimusta ja holtotoimenpidettä lukuun ottamatta. 
Samoin voidaan eläkettä vähentää, jos työkyvyttömyys aiheutuu alkoholin 
tai muiden päihdyttävien aineiden väärinkäyttämisestä ja viranhaltlja tai 
työntekijä kieltäytyy hakeutumasta holtoon, jonka eläkelaitos kustantaa. 

15 §. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
Kuitenkin luetaan nllstä ajoista, joina viranhaltlja tai työntekijä on 

ollut 1 momentin 3 ja 4 kohdassa tarkoitetussa palveluksessa, lisäeläk
keeseen oikeuttavaksi palvelusajaksi kaikista yhteensä enintään 10 vuot
ta. 

Llsäeläkkeeseen oikeuttavaksi palvelusajaksi luetaan myös aika, minkä 
viranhaltija tai työntekijä on sotatilan aikana ollut 

1. sotapalveluksessa, vakinaisessa väessä 31. 5 .1945 jälkeen pal-
veltua asevelvollisuusaikaa kuitenkaan lukuun ottamatta, 

2. työpalvel ujoukois sa , 
3. kauppalaivastopalveluksessa tai 
4. sotatilan aikaisessa sotapalveluksessa saadun vamman tai sai

rauden vuoksi hoidettavana sairaalassa ennen syyskuun 26 päivää 1947. 

16 §. --------------------------------------------
Jos viranhaltlja tai työntekijä on palvellut eri viroissa tai töissä, 

joita varten on määrätty erilaiset eläkeiät, hänen oikeutensa vanhuus-
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eläkkeenä suoritettavan llsäeläkkeen saamiseen alkaa hänen täytettyään 
palvelusajoilla palnotettujen eläkeikien keskiarvoa vastaavan iän. Tämä 
ikä saadaan jakamalla kunkln eläkeiän ja sitä vastaavan palvelusajan 
tulojen summa palvelusaikojen summalla, jolloin vllmeisen palvelussuh
teen kestoaikaa laskettaessa otetaan huomioon myös tuleva palvelusaika 
sitä virkaa tai työtä varten määrätyn eläkeiän täyttämiseen. M11l0ln vi
ranhaltijalla tai työntekijällä on enemmän kuin 360 sellaista palvelus
kuukautta, jotka on otettava huomioon eläkeikää laskettaessa, ei palve
luskuukausia silnä virassa tai työssä, jota varten on määrätty korkeln 
eläkeikä, oteta huomioon enempää kuin se osa, joka tarvitaan yhteensä 
360 palveluskuukauden saavuttamiseksi. Eläkeikää tämän momentin mu
kaan laskettaessa ei kuitenkaan oteta huomioon sitä aikaa, jonka vlran
haltija tai työntekijä 15 §:n 6 momentin nojalla saa lukea eläkkeeseen 
oikeuttavaksi palvelusajakseen. 

-19 §. -----------~--------------------------------
Sovellettaessa 1 momenttia ei kuitenkaan oteta huomioon eläkettä, 

elinkorkoa eikä korvausta siltä osin kuln se perustuu edunsaajan itsensä 
kustantamaan vapaaehtoiseen vakuutukseen. Muu eläke, ellnkorko ja 
korvaus. milloin se suoritetaan eläkkeensaajan tuottamuksen johdosta 
alennettuna, voidaan ottaa huomioon alennettuna tai alentamattomana. 

25 §. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mitä 10 §:ssä on määrätty vanhuus- tai työkyvyttömyys eläkkeen 

kokonaan tai osaksi maksamatta jättämisestä tai sen suorittamisesta 
sosiaalilautakunnan välityksellä eläkkeensaajan omaisille, noudatetaan 
soveltuvln osin myös tämän luvun mukaiseen perhe-eläkkeeseen. 

2 C §. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tässä pykälässä tarkoitettua yhdistämistä suorltettaessa ei oteta 

huomioon sotllasvammalain nojalla suorltettavaa eläkettä eikä kansan
eläkettä. Muusta vakuutukseen perustuvasta tai jäsenyhteisön, valtion 
tai muun julkisoikeude1l1sen yhteisön osaksi ylläpitämän leski- ja orpo
kassan myöntämästä eläkkeestä otetaan huomioon vain jäsenyhteisön , 
valtion tai muun julkisoikeudellisen yhteisön kustannusosuutta vastaava 
osa. Muutoin on yhdistämisestä voimassa, mitä 19 §:n 2, 3, 5, 6 ja 8 
momentissa on määrätty. 

30 §. --------------------------------------------
Perhe-eläkkeen suorittaminen alkaa edunjättäJän kuolemaa seuraa

van päivän alusta kuitenkin siten, että jos perhe-eläke myönnetään van
huus- tai työkyvyttömyyseläkkeensaajan jälkeen, perhe-eläkkeen suorit
tamlnen alkaa sen kalenterikuukauden alusta, joka lähinnä seuraa edun
fättäjän kuolemaa. 

34 §. Eläkelaitos voi antaa ennakkotiedon slltä, onko hakija tämän eläke
säännön alaisessa virka- tai työsuhteessa tai onko hän tiettynä ajanjak
sona ollut sellaisessa virka- tai työsuhteessa, sekä mikä on eläkeikä 
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siinä virassa tai työssä, jossa hän ennakkotietoa hakiessaan on, ja onko 
jokin sl1tä maksettava palkkalaji eläkkeeseen oikeuttavaa palkkaa. En
nakkotletoa on noudatettava annettaessa eläkepäätös henkllölle, jota en
nakkotieto koskee edellyttäen, että eläke myönnetään nl1den säännösten 
ja määräysten nOjalla, joihin ennakkotieto perustuu. Ennakkotiedosta 
saadaan kuitenkin poiketa eläkkeenhakijan eduksi. 

35 §. Milloin puolustuslaitoksen palveluksessa olleelle henkllölle on 
muun syyn kuin työkyvyttömyyden tai saavutetun eroamisiän perusteella 
myönnetty upseerien, aliupseerien ja lentomestarien oikeudesta eläkkee
seen 17 päivänä tammikuuta 1941 annetun lain (52/1941) mukainen osa
eläke, hänellä on sen estämättä mitä 1 §:n 7 momentissa on määrätty, 
oikeus 1 luvun mukaiseen peruseläkkeeseen. Eläkesääntöön 2 päivänä 
kesäkuuta 1972 hyväksyttyjen muutosten voimaantulomääräykset: 

Eläkesäännön muutokset tulevat voimaan 1 päivästä heinäkuuta 
1972 lukien kuitenkin siten, että 

35 §:ään perustuvia eläkkeitä aletaan maksaa aikaisintaan samasta 
päivästä lukien. 



79. LAKI PÄIHDYTTÄVIEN AINEIDEN VÄÄRINKÄYTTÄJIEN 
HUOLLOSTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA. 

Annettu kesäkuun 8 p:nä 1972. 
(Suomen AsK 453/72) 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1961:16 ja 1962:104) 
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Eduskunnan päätöksen mukaisesti k um otaan päihdyttävien 
aineiden väärinkäyttäjien huollosta 10 päivänä helmikuuta 1961 annetun 
lain (96/61) 11 §:n 4 momentti ja 14 a §, sellaisina kuin ne ovat 25 päi
vänä elokuuta 1962 annetussa laissa (460/62), ja 17 §:n 2 momentin 7 
kohta sekä muu t eta a n 27 §:n 3 ja 4 momentti-, 28 §:n 1 momentin 4 
kohta ja 29 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat mainitussa 25 päi
vänä elokuuta 1962 annetussa laissa, näin kuuluviksi: 

27 §. ---------------------------------------.-----
Jos huoltolaan määrätty on toimitettu huoltolahoidon asemesta sai

raalaan tai muuhun vastaavaan hOitolaitokseen, päättää hänen sllrtämi
sestään huoltolaan sosiaalihallitus laitoksen johtavan lääkärin tai tämän 
pyynnöstä sen kunnan sosiaalilautakunnan esityksestä, josta huollettava 
on toimitettu hoitoon. 

Ennen kuin huoltolan johtokunta tekee esityksen huollettavan sllrtä
misestä muuhun huoltolaan, on johtokunnan kuultava huollettavaa, jolle 
myös on varattava tilaisuus kirjallisen vastineen antamiseen esityksen 
johdosta. 

28 §. Edellä 12 §:n 1 momentissa tarkoitettuun hoitoaikaan luetaan myös 
aika: 

4) jonka huoltolaan määrätty on ollut suljetussa huoltolassa; 

29 §. Huollettavan työlomalle tai muulle lomalle päästämisestä ja loman 
keskeyttämisestä päättää huoltolan johtaja. Laitoksen ohjesäännössä 
voidaan kuitenkin lomalle päästämisestä ja loman keskeyttämlsestä päät
täminen määrätä johtokunnan tehtäväksi. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1972. Tämän lain voi
maan tullessa on suljetussa huoltolassa oleva henkilö, jollei häntä ole 
vapa utettava, sHrrettävä huoltolaan hoidon jatkamista varten. 
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80. HELSINGIN KAUPUNGIN VIRKAHOLHOUSTOIMEN 
JOHTOSMNTÖ. 

Kauptmginvaltuuston vahvistama kesäkutm 14 p:nä 1972. 

1 §. Virkaholhoustointa hoitavat oikeusapulautakunnan ja oikeusavusta
jan alaisina ensimmäinen (1.) virkaholhooja ja tarpeellinen määrä muita 
virkaholhoojia sekä toimistohenkllöktmtaa. 

Virkaholhoojien kelpoisuusvaatlmuksista ja virkojen täyttämisestä 
on määrätty oikeusapulautakunnan ja oikeusa putoimiston johtosäännöissä. 

2 §. Ensimmäisen virkaholhoojan tehtävänä on 
1) johtaa ja valvoa muiden virkaholhoojien ja toimistohenkllökunnan 

toimintaa sekä antaa oikeusapulautakunnalle ja oikeusavustajalle näiden 
tarpeellisiksi katsomat tiedot ja selostukset holhoustoimista ja uskotun 
miehen tehtävistä samoin kuin toiminnasta kokonaisuudessaan sekä 

2) suorittaa muut oikeusapulautakunnan ja oikeusavustajan määrää
mät la utakunnan toimialaan kuul uvat tehtävät. 

3 §. Virkaholhoojien tehtävänä on 
1) pitää huolta heille määrätyistä holhoustoimista ja uskottm miehen 

tehtävistä, holhoteista ja heidän omaisuudestaan, 
2) pitää olkeusapulautakunnan määräämällä tavalla kirjaa tehtävis

tään ja tehdä holhouslautakunnalle asianmukaiset holhoustillt, 
3) ottaa tarvittaessa vastaan oikeusaputoimiston hoitamissa asiois

sa uskotun miehen tehtäviä, 
4) toimia toisten virkaholhoojien estyneenä ollessa heidän sijaisi

naan ja hoitaa silloin heidän tehtävänsä ilman eri määräystä tai valtuu
tusta sekä 

5) suorittaa muut oikeusapulautakunnan ja oikeusavustajan määrää
mät lautakunnan toimialaan kuuluvat tehtävät. 

Ensimmäisen virka holhoojan sijaisena toimli virassa vanhin muu 
virkaholhooja, ellei vuoslloman tai virkavapauden myöntänyt viranomai
nen toisin määrää. 



81. AJOKORTTIASETUKSEN SOVELTAMINEN. 

Liikenneministeriön päätös kesäkuun 15 p:ltä 1972. 
(Suomen AsK 471/72) 
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Liikenneministeriö on 31 päivänä toukokuuta 1972 annetun ajo
korttiasetuksen (447/72) 44 §:n 1 momentin nojalla antanut seuraavat 
määräykset: 

1 luku. 

~~!J.!!.!:~aJ2E.P.!!.!:~~!. 
1 §. Autokoululuvan myöntäminen. 

1. Autokoululupien myöntämistä varten liikenneministeriö voi jakaa 
maan autokoulualueislin. Autokoululupa oikeuttaa harjoittamaan auto
koulutoimintaa vain sillä alueella, mihin autokoulu on luvassa määrätty 
sijoitettavaksi. 

2. Liikenneministeriö antaa erikseen yleiset ohjeet siitä, miten 
autokoulun perustamisen tarpeellisuus ja tarkoituksenmukaisuus on har
kittava. 

3. Autokoululuvassa on määrättävä autokoulun tOimipaikka, missä 
a utokoul un opetus huoneen on sijaittava. 

4. Lääninhallituksen on lähetettävä jäljennös autokoululuvan myön
tämistä, uudistamista ja peruuttamista koskevista päätöksistään läänin
katsastusmiehelle ja autorekisterikeskukselle. 

2 §. Autokoulun opetushenkilöstö. 
1. Katsastusmiehen on todettava autokoulun johtajan ja opettajan 

pätevyys ennen kuin he saavat ryhtyä hoitamaan opetustoimintaa. 
2. Henkilö, jolla ei ole liikenneopettajalupaa , saadaan hyväksyä 

autokoulun teoria opettajaksi, mikäli hän on saanut sitä alaa koskevan 
koulutuksen, mitä hän aikoo opettaa, ja perehtynyt alaan käytännössä. 

3 §. Autokoulun opetushuone. 
1. Autokoulun opetushuoneen on oltava riittävän tilava ja täytettävä 

kohtuulliset siisteyttä, valaistusta, Umanvaihtoa ja lämmitystä koskevat 
vaatimukset. 

2. Opetushuoneessa on oltava nähtävillä autokoulun ja sen johtajan 
nimi sekä koulun toimintaa valvovan katsastusmiehen nimi ja hänen toimi
paikkansa osoite. Opetushuoneessa on oltava nähtävillä myös opetus-
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ohjelma ja lukujärjestys. 
3. Opetushuone saadaan ottaa käyttöön vasta kun katsastusmies 

on sen hyväksynyt. 

4 §. Autokoulun opetusvälineet. 
1. Autokoulun opetusvälineitä ovat tarpeelliset havaintovälineet ja 

kouluajoneuvot. Opetusvälineiden tulee olla katsastusmiehen hyväksymät. 
2. Autorekisterlkeskus antaa tarkemmat määräykset autokoululssa 

käytettävistä havaintovälineistä • 

5 §. Kouluajoneuvot. 
1. Kouluajoneuvona on käytettävä: 
a) vähintään neljälle henkilölle rekisteröityä henkllöa utoa, jos ope

tusta annetaan AB-Iuokan ajokortin saamiseksi; 
b) kuorma-autoa, jos opetusta annetaan ABC-hiokan ajokortin saa

miseksi; 
c) E-luokkaan kuuluvaa ajoneuvoyhdistelmää, jossa vetoautona on 

kuorma-auto, jos opetusta annetaan ABCE- tai ABCDE-Iuokan ajokortin 
saamis eksi; 

d) linja-autoa, jos opetusta annetaan ABCD-Iuokan ajokortin saa
miseksi; 

el kaksipyöräistä moottoripyörää, jonka moottorin tilavuus on yli 
125 cm , jos opetusta annetaan A-Iuokan ajokortin saamiseksi; ja 

f) kevyttä moottoripyörää, jos opetusta annetaan KT-Iuokan ajo
kortin saamiseksi. 

2. Kouluajoneuvojen on oltava normaalirakenteisia eikä nllssä saa 
olla automaattlvaihteistoa eikä muutakaan erityistä ajamista helpottavaa 
hallinta laitetta , jollei ajoneuvolla anneta opetusta yksinomaan sellaisille 
oppilallle, joiden vamma edellyttää tällaisten laitteiden käyttöä. 

3. Kouluautossa on oltava hlnausköysi ja erikseen annettujen mää
räysten mukainen ensiapupakkaus sekä opettajaa varten erilliset kytkin
ja jarrupolkimet, äänimerkin painokytkin ja taustapeillt. Unja-autossa 
ja E-Iuokkaan kuuluvassa ajoneuvoyhdistelmässä ei kuitenkaan tarvitse 
olla erillisiä hallintalaitteita. Henkilöautossa on oltava opettajalle ja 
oppilaalle erllliset säädettävät istuimet. 

4. Koulumoottoripyörässä tulee olla opettajaa varten erillinen jarru-
laite. 

6§. Opetusaiheet. 
1. Autokoulussa on annettava kuljettajatutklntoa varten tarpeellinen 

teoria - ja ajo-opetus. 
2. Oppilaalle on opetettava lllkennesäännöt, liikennemerkit ja muut 

liikennettä koskevat määräykset sekä annettava rllttävät tiedot liikenne
turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä, liikennevahingoista ja vahinko
vastuusta , moottoriajoneuvojen verotuksesta sekä liikennerikosten seu
raamuksista. Oppilaalle on lisäksi selvitettävä moottoriajoneuvon toimin
tatapa. ABC-I uokan ajokortin saamiseksi annettavaan opetukseen on 
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sisällytettävä tarpeellisilta osin myös ammattimaista lllkennettä koskevat 
määräykset sekä tiedot auton rakenteesta ja huollosta. 

3. Kuljettajaopetuksessa on korostettava erityisesti huomaavaisuut
ta multa tiellä kulkevia kohtaan. 

7§. Teoriaopetus. 
1. AB-Iuokan ajokortin saamiseksi on oppilaalle annettava teoria

opetusta vähintään 20 tuntia, josta neljä tuntia on ajoneuvoteknllkan 
opetusta. Tämä vähimmälsmäärä ei koske kuitenkaan henkllöä, jolla on 
vähintään vuotta aikaisemmin annettu moottoripyörän kuljettamiseen oi
keuttava ajokortti. 

2. ABC-Iuokan ajokortin saamiseksi on annettava teoriaopetusta 
1 momentissa mainitun tuntimäärän lisäksi vähintään 15 tuntia, joista 
10 tuntia on ajoneuvoteknllkan ja vllsi tuntia erityisesti kuorma-autoja 
ja ammattimaista lllkennettä koskevien määräysten opetusta. Oppilaalle, 
jolla on AB-Iuokan ajokortti, on annettava vain tässä momentissa mainit
tu lisäopetus • 

3. Teorlatunnln tulee kestää vähintään 50 minuuttia. Teorlaopetusta 
saa oppllaalle antaa enintään kaksi tuntia päivässä. 

8 §. Ajo-opetus. 
1. A- tai KT-Iuokan ajokortin saamiseksi on annettava ajo-opetusta 

vähintään kymmenen ajokertaa • 
2. AB-Iuokan ajokortin saamiseksi on ajo-opetusta annettava vähin

tään 30 ajokertaa • Ohjeena on pidettävä, että oppllas saa opetusta yhden 
ajokerran kutakin ikävuottaan kohti. Mikäli oppllaalla on vähintään vuotta 
aikaisemmin annettu moottoripyörän kuljettamiseen oikeuttava ajokortti, 
ajo-opetuksen vähimmäismäärä on kuitenkin 16 ajokertaa. 

3. ABC-Iuokan ajokortin saamiseksi on ajo-opetusta annettava 2 
momentissa mainittu määrä, jollei oppilaalla ole AB-Iuokan ajokorttia • 

4. Ajokerran pituus on 25 minuuttia ja se lasketaan ajon alkami
sesta sen päättymiseen. Ajo-opetusta saa antaa kullekin oppilaalle enin
tään kaksi ajokertaa peräkkäin ja kolme ajokertaa päivässä. 

5. Ennen vilkkaalla l1ikenneväylällä annettavaa ajo-opetusta oppilaalle 
on annettava perusteellinen opetus auton käynnistämisessä, vaihteiden käsit
telyssä ja pysäyttämisessä. Tämän alkuopetuksen tulee mahdollisuuksien 
mukaan tapahtua yleiseltä liikenteeltä suljetulla alueella. Alkuopetusta 
tai suljetulla alueella annettua ajo-opetusta ei saa lukea edellä tässä 
pykälässä mainittuihin ajo-opetuksen vählmmälsmääriin. 

6. Ajo-opetukseen on sisällytettävä maantieajon harjoittelua vä
hintään kahdeksan ajokertaa. Ajo-opetusta on, varsinkin maantiellä, 
mahdollisuuksien mukaan annettava myös pimeän aikana. Ajo-opetusta 
moottoritiellä saa antaa vain oppllaalle, joka on saanut maantieajo
opetuksen ja jonka voidaan katsoa kykenevän turvallisesti ja muuta lii
kennettä kohtuuttomasti haittaamatta kuljettamaan ajoneuvoa moottori
tiellä. 
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7. Milloin ajo-opetuksesta on ilmeistä haitta·a muulle lUkenteelle, 
voi katsastusmies polUsin esityksestä- kieltää sen antamisen kaupungissa 
tai kauppalassa määräaikoina määräty1llä kaduilla tai alueilla. 

9 §. Opetuksen järjestely. 
1. Teoriaopetus on annettava autokoulun opetushuoneessa. Läänin

halHtus voi myöntää autokoululle luvan antaa teoria opetusta muussakin 
kuin sen varsinaisessa opetushuoneessa, jos se katsotaan tarkoituksen
mukaiseksi. Samalla autokoulualueella toimivat autokoulut saavat järjes
tää yhteisesti ABC-Iuokan ajokortin saamiseksi annettavan teoriaopetuk
sen jonkun koulun opetushuoneessa • 

2. Ajo-opetus on annettava pääasiassa autokouhm toimipaikkakun
nalla. 

3. Autokoulun on laadittava autorekisterikeskuksen antamien ohjei
den mukainen opetus ohjelma ja lukujärjestys, joista ilmenevät opetuksen 
yleinen järjestely sekä teoriatuntien ajat ja paikat. 

10§. Oppilaan ottaminen autokouluun. 
1. Oppllaan saa ottaa autokouluun aikaisintaan kolme kuukautta 

ennen kuin hän täyttää ajokortin saamiselle säädetyn vähimmwsiän. 
2. Autokouluun otetusta oppilaasta on tehtävä vl1pymättä ajokortti

asetuksen mukaiset ilmoitukset. 
3. Autokoulun on pidettävä luetteloa tai kortistoa henkllöistä, jotka 

ovat saaneet koulussa opetusta, sekä· heidän saamansa opetuksen mää
rästä ja laadusta. 

11 §. Autokoulun valvonta. 
1. Autokoulun on annettava katsastusmiehelle ne oppllaita ja ope

tuksen järjestelyä koskevat tiedot, jotka ovat valvonnan kannalta tarpeel
lisia. 

2. Autorekisterikeskus antaa tarkemmat ohjeet ja määräykset auto
koulujen valvonnan järjestämisestä. 

12 §. Opetuslupa • 
1. Ajokorttiasetuksessa tarkoitettuina erityisinä syinä, joiden perus

teella polHsi voi oikeuttaa henkllön antamaan opetusta AB-Iuokan ajokor
tin saamiseksi, on pidettävä: 

a) että opettaja ja opetettava ovat saman perheen jäseniä; . tai 
b) että opetettavan taloudellisista olosuhteista ja autokoulumatkojen 

pituudesta johtuen autokouluopetukseen osallistuminen tuottaa erityisiä 
vaikeuksia opetettavalle; taikka 

c) että ajo-opetus on opetettavan vamman johdosta annettava erityi
sin hallintalaittein tai automaattivaihteistolla varustetulla autolla. 

2. ABC-, ABCD-, ·ABCE- tai ABCDE-Iuokan ajokortin saamiseksi 
voidaan myöntää opetus lupa , milloin opetusta tullaan antamaan oppisopi
mussuhteeseen perustuvan autonkuljettajan ammattiopetuksen yhteydessä 
tai milloin työnantajan toimesta annetaan sellaista kuljettajaopetusta , 
joka. ei ole kuljettajantutkintoon pääsemisen edellytyksenä. 
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3. Opetusluvan saajalla on oltava opetukseen käytettävän ajoneu
von kuljettamiseen oikeuttava ajokortti. Milloin opetusta annetaan D- tai 
E-Iuokkaan kuuluvalla ajoneuvolla ,opetettavalla on oltava ABC-Iuokan 
ajokortti. 

4. Poliisi voi määrätä opetusluvan hakijan esittämään ennen luvan 
myöntämistä todistuksen uuden kuljettajantutkinnon teoria kokeen suorit
tamista. 

5. Opetusluvassa määrätyn ajoneuvon on täytettävä kouluajoneuvoja 
koskevat 5 §:n 1 ja 2 momentissa mainitut vaatimukset. Opetukseen käy
tettävässä B-Iuokkaan kuuluvassa ajoneuvossa on oltava riittävän tehokas 
jarrulalte, jota opettaja voi vaikeudetta käyttää. Poliisi voi ennen luvan 
myöntämistä määrätä, että auto on katsastusmiehen hyväksyttävä. 

6. Opetusluvalla annettavassa opetuksessa on soveltuvin kohdin 
noudatettava, mitä autokouluopetuksesta on määrätty. Opetuslupaan on 
merkittävä 8 §:n 7 momentin nojalla mahdollisesti määrätyt rajoitukset. 

13 §. Opetusajoneuvon tunnus. 
1. Tunnus, joka on oltava ajo-opetukseen tai -harjoitukseen käy

tettävässä autossa ja moottoripyörässä, on valkoinen tasasivulsen kol
mion muotoinen kilpi, jonka sivun pituus on autossa 25 cm ja moottori
pyörässä 16 cm. Tunnus on kiinnitettävä ajoneuvon taakse näkyvälle 
paikalle. 

2. Kouluajoneuvon taakse on 1 momentissa mainitun tunnuksen li
säksi kiinnitettävä kilpi, josta ilmenee koulun nimi. Kuorma-autossa 
koulun nimi voidaan merkitä lavan reunoihin tai oviin. Kouluajoneuyoon 
ei saa kiinnittää mainoksia. 

2 luku. 

!!~!.J!l!!.aJ2E!~~iE-!~!._ 
14 §. Tutkintoon pääsemisen edellytykset. 

1. Henkilön, Joka on saanut teorianopetusta 7 §:ssä mainitut vä
himmäistuntlmäärät, saa ottaa kuljettajantutkintoon aikaisintaan 30 päi
vän kuluttua kuljettajaopetuksen aloittamisesta. 

2. Kuljettajantutkinnon ajokokeeseen pääsemisen edellytyksenä on, 
että henkilö esittää selvityksen enintään kolme kuukautta aikaisemmin 
suoritetusta teoriakokeesta • 

3. Liikenneministeriö antaa erikseen ohjeet niistä kuljettajan am
mattiopetuksen vähimmäismääristä, jotka oikeuttavat pääsemään ABCD-; 
ABCE- tai ABCDE-Iuokan ajokortin saamiseksi suoritettavaan kuljettajan
tutkintoon. 

4. Autorekisterikeskus määrää ne paikkakunnat, joilla kuljettajan
tutkinnon ajokoe saadaan suorittaa. 
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15 §. TeorIa koe. 
Teorlakoe suoritetaan kirjallisesti käyttäen autorekisterikeskuksen 

hyväksymiä kysymyslomakkeita, JolleI autorekIsterikeskus toIsIn määrää. 

16 §. Aj okoeL 
1. Hyväksyttävän ajokokeen vählmmälskestoalka on 20 minuuttIa 

tai, mIlloin koe suoritetaan ABCD-, ABCE- taI ABCDE-Iuokan ajokortin 
saamIseksI, 40 minuuttia. 

2. Ajokokeessa käytettävän ajoneuvon on täytettävä opetusajoneu
voa koskevIen vaatimusten lisäksI 3-5 momentissa mainitut ehdot. 

3. Ajokokeessa käytettävän kuorma-auton rekIsteröldyn kokonaIs
painon on oltava vähintään 8 000 kiloa, todelllsen kokonaIspainon vä
hintään 6 000 kiloa ja akselLvälIn vähintään 3,80 m. 

4. Ajokokeessa käytettävän linja-auton rekIsteröldyn kokonaIspaI
non on oltava vähintään 9 000 kiloa ja aksellvälln vähintään 4,70 m. 

5. Ajokokeessa käytettävän E-Iuokkaan kuuluvan ajoneuvoyhdistel
män vetoauton ja perävaunun yhteenlasketun rekIsteröldyn kokonaispaInon 
on oltava vähintään 20 000 kiloa ja pituuden vähintään 14 m. Vetoautoon 
kytketyn hInattavan ajoneuvon on oltava joko puoliperävaunu tai kaksi
akselInen varsinainen perävaunu. Vetoauton ja perävaunun korirakenteen 
tai kuorman on oltava vähintään vetoauton ohjaamon korkuinen. 

17 §. Tutkinnossa hylkäämInen. 
Henkilölle, jota eI ole voitu tutklnnossa hyväksyä, palauttaa kat

sastusmIes opetustodlstuksen tehtyään sllhen merkinnän hylkäämisen 
syystä ja mahdollisesti määrätystä llsäopetuksesta. LisäopetukseksI 
voIdaan määrätä teorIa opetusta enintään viisi tuntia taI ajo-opetusta 
enintään 10 ajokertaa. 

3 luku. 

~~iEii!:!!.1!.El..1!.~§r!C!,!~!. 
18 §. AjokorttiIn kiinnitettävä valokuva. 

1. AjokorttiIn kllnnltettävän valokuvan on oltava kooltaan 35 x 45 
mm. Valokuvasta on voitava hyvin tunnistaa ajokortin haltija, jonka kas
vojen on oltava edestäpäln kuvatut. 

2. Valokuva on kiinnitettävä ajokorttlln lilmaamalla taI muulla sel
laIsella menetelmällä, joka eI vahingOlta ajokorttla. 

19§. Uusien kuljettajien tunnus. 
1. Ajokorttlasetuksen 24 §:n 2 momentin mukainen uusIen kuljetta

jIen ajoneuvossa käytettävä tunnus on pyöreä, halkaIsijaltaan 130 mm:n 
suuru1n~ laatta. Laatan pohjaväri on valkoInen ja sitä ympäröI 5 mm:n 
levyinen musta reunus. Laatan keskellä on luku 80 mustin, 80 mm kor
kein numeroin. 

2. UusIen kuljettajien tunnus voIdaan asettaa auton takaikkunan 
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vasempaan reunaan lastin kilnni sisäpuolelle, jos se näkyy siltä selvästi 
auton taakse. Tunnus voidaan kiinnittää ajoneuvon takaosaan muuhunkin 
paikkaan, josta se on hyvin nähtävissä. 

3. Uusien kuljettajien tunnusta ei kiinnitetä sellaiseen ajoneuvoon, 
jonka kuljettamis een eI vaadita ajokorttia • 

20§. Henkilöauton ammattiajoluvan peruuttaminen. 
1. Milloin ajolupa peruutetaan, on samalla peruutettava kalkki hen

kilöllä olevat ajoluvat. 
2. Kun ajoluvan haltijan ajokortti peruutetaan määräajaksi, on po

liisin otettava ajolupa haltuunsa siksi ajakSi, jonka ajokortti on peruu
tettuna. 

21 §. Aj okorttireki st erin ilm oltus loma kke et. 
Autorekisterikeskus voi antaa ohjeita ajokorttlrekIsteri-ilmoltusten 

tekemisestä. Se voi tehdä lilkenneministeriön vahvistamiin llmoltuslomak
keisiin sellaisia muutoksia, jotka eivät vaikuta reklsterin tietosisältöön. 

22 §. Voimaantulo- ja slirtymämääräys. 
1. Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1972 ja sillä 

kumotaan moottoriajoneuvoasetuksen täytäntöön panosta 29 päivänä mar
raskuuta 1957 annetun kulkulaitosten ja ylelstm töiden ministerIön pää
töksen (392/57) 10 luku silhen myöhemmin tehtyine muutoksineen. 

2. Aikaisemman päätöksen mukaisesti ajokortin saamiseksi annettu 
kuljettajaopetus rinnastetaan tässä päätöksessä tarkoitettuun vastaavan 
ajokortin saamiseksi annettavaan opetukseen. 

3. Aikaisemman päätöksen mukaisesti suoritettu kuljettajantutkinto 
rinnastetaan tämän päätöksen mukaiseen vastaavaan tutkinteon. 



274 

82. PERHELISÄLAIN TÄYTÄNTÖÖN PANOSTA ANNETUN 
VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSEN MUUTTAMINEN. 

Valtioneuvoston päätös kesäkuun 15 p:ltä 1972. 
(Suomen AsK 473/72) 
(Vrt. kunn. as. -kok. 1967: 115 ja 1971: 64) 

Valtioneuvosto on sosiaall- ja terveysministeriön esittel ystä 
muuttanut perhellsälain täytäntöön panosta 14 päivänä joulukuuta 1967 
antamansa päätöksen (539/67) 2 §:n, sellaisena kuin se on 22 päivänä 
huhtikuuta 1971 annetussa valtioneuvoston päätöksessä (293/71), näin 
kuuluvaksi: 

2· §. Perhelisän suuruus on perheUsälain 1 §:n 1 momentissa tarkoitetun 
perheen neljättä ja kutakin seuraavaa sekä mainitun lain 1 §:n 2 momen
tissa tarkoitetun perheen toista ja kutakin seuraavaa huollettavana olevaa 
lasta kohti ensimmäiseen kalleusluokkaan kuuluvalla paikkakunnalla 124 
markkaa, toiseen kalleusluokkaan kuuluvalla paikkakunnalla 116 markkaa 
ja kolmanteen kalleusluokkaan kuuluvalla paikkakunnalla 108 markkaa 
vuodessa. 

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1972 lukien. 



83. ASETUS AJOKORTTIASETUKSEN MUUTTAMISESTA. 

Annettu kesäkuun 16 p:nä 1972. 
(Suomen AsK 470/72) 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1972:76) 
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Liikenneministerin esittelystä muutetaan 31 päivänä toukokuuta 
1972 annetun ajokorttiasetuksen (447/72) 22 §:n 1 momentti, 25 §, 27 
§:n 1 momentin c kohta, 29 §:n 2 momentin b ja c kohta sekä 45 §:n 10 
momentti näin kuuluviksi: 

22 §. Ajokortin voimassaoloaika ja erltyisehdot. 
1. Ajokortti annetaan vlideksi vuodeksi. 

25 §. Terveysvaatimusten valvonta. 
Mllloin on syytä epälllä, että ajokortin haltija ei enää: täytä ajo

kortin saamis en ehtona olevia terveysvaatlm uksia, pollisi voi määrätä 
hänet esittämään lääkärintodistuksen • 

27 §. Ajokortin uudistaminen. 
1. Ajokortin uudistamista haetaan kirjallisesti hakijan asuinpaikan 

pol lisilta • Hakijan on esitettävä: 

c) mllloin hakija on täyttänyt 45 vuotta tai se muutoin katsotaan 
tarpeelliseksi, enintään kolme kuukautta aikaisemmin annettu lääkärin
todistus , ja, mikäli poliisi harkitsee tarpeelliseksi, erikoislääkärin an
tama todistus; ja 

29 §. Ajokortin peruuttaminen. 

2. Poliisin on peruutettava ajokortti määräajaksi tai kokonaan: 

b) mllloin sen haltija ilman pätevää syytä lyö laimin 22 §:n 3 mo
mentin mukaisen lääkärintodistuksen esittämisvelvollisuuden; tai 

c) milloin ajokortin haltija ei noudata poliiSin 25 tai 26 §:n nOjalla 
antamaa määräystä. 
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45 §. Voimaantulo- ja sl1rtymäsäännös. 

10. Uusia kuljettajia koskevia 24 §:n säännöksiä sovelletaan vain 
tämän asetuksen mukaisen ajokortin haltijaan. 

84. ASETUS PERUSKOULUASETUKSEN MUUTTAMISESTA. 

Annettu kesäkuun 16 p:nä 1972. 
(Suomen AsK 477/72) 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1970:68) 

Opetusministerin esittelystä muutetaan 26 päivänä kesäkuuta 1970 
annetun peruskouluasetuksen (443/70) 108 §:n 6 momentti ja 119 §:n 3 
momentti näin kuuluviksi: 

108 §. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -"- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Peruskoulun opettajan, jonka tehtäväksi se on vuositarkisteessa 

määrätty, tulee ohjata opetusta peruskouluissa, järjestää opettajille 
opinto- ja neuvontatllaisuuksia sekä antaa asiantuntija-apua opetukses-
sa tarpeell1sten välineiden ja tarvikkeiden hankinnassa. " 

119 §. -------------------------------------------
Teknisten aineiden opettajan virkaan on kelpoinen henkilö, jolla on 

kansalaiskoulun opettajan kelpoiSUUS vähintään kahdessa seuraavista ai
neista: puut yö, metall1työ sekä kone- ja sähköoppi. Niin ikään teknisten 
aineiden opettajan virkaan on kelpoinen kansalaiskoulun puut yön, metall1-
työn tai kone- ja sähköopin taikka oppikoulun poikien käsityön opettajan 
kelpoisuuden omaava henkilö, joka on suorittanut kouluhallituksen mää
räämän l1säopiskelun. 



85. LAITURIHUOLLON TAKSA. 

Satama lautakunnan vahvistama kesäkuun 20 p:nä 1972. 
(Vrt. kunn. as. -koko 1971:42) 

Satamalautakunnan vahvistama kesäkuun 20 p:nä 1972. 
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Korvaus laiturihuollon Helsingin satamassa vastaanottamien tava
roiden maihinotosta ja varastoimisesta makasiiniin , laiturlsuojaan tai 
avoimelle laiturille sekä haltuunottamisesta ja hoidosta veloitetaan, 
tavaran siirtomatkan ollessa enintään 50 metriä paikasta, johon nosto
väline taakan jättää, jäljempänä seuraavan taksan maksujen mukaan,_ 
kuitenkin siten, että vähin veloitus on 2 markkaa. ' 

Astiatavarasta veloitetaan kuten ka ppaletavarasta, milloin astian 
paino on enintään 30 kg. 

TAKSA A 
AluksIsta purettava tavara 

Aaltopahvi ja siihen verrattavat ••••••• 
AluminIum, harkkoina •••••••••••.•••• 

lanka ........•.......... 
Asbestiputket .•••••••••••••••••.• -••• 
Astiatavara , ei erikseen mainittu, yli 

30 kg:n astloissa, väh. 2 000 kg. 
alkoholi, yli 200 1 astioissa .•••• 

Astiat, tyhjät, ei yli 200 1 kpl •••••••• 
201-400 1 kpl ••••••••• 
yli 400 1 kpl ••••••.••• 

Autot •..•....•.•...••.........•....• 
Hamppu, pellava ja rohtlmet ••••••••••• 
Ha ppopullot ••••••••••••••••••••••••• 
Hedelmät, tuoreet .••.•••.•••••••••••• 

kuivatut ••••••••••••••••••• 
Jalopuu, kuten tammi-, mahonkl-, pyök

kl- yms. tukkeina j<;l nIputettulna, 
väh. 300 kg •••••••••••••••••••• 

Hinnat tonnilta = 1 000 kg 
ellei muuta ole- mainittu: 
Kesätaksa Talvitaksa 
1.4.-15.11. 16.11.-31.3. 

mk mk 
11,67 12,4~ 

9,43 10,05' 
10,83 11,6d 
10,02 10,68 

7,37 
9,16 

-0,65 
0,86 
1,05 

16,75 -
17,42 
14, 11 
18,16 
19,06 

9,83 

7,78 
9,73 
0,69 
0,92 
1,13 

17,84 
18,54 
14,92 
19,28 
20,18 

10,49 
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Jalopuu, sahattW1a irt. lankuiksi väh. 
300 kg .••.••••••••••••••••.•••• 
viUu, väh. 300 kg .•••••••••••••• 

Juurikasvit , pa perisäkeissä ••••••••••.•• 
Jätepa peri •••••••••••••••••••••••••••• 
Kaakel1-, seinä- ja lattialaatat: 

pieninä paketteina enintään 10 kg:n 
saakka ••.•••.••••••••••.•••.••• 
yli 10 kg painavina paketteina (irto
naisina kuin tUlet) .•••••••••••••• 

Kaapelikelat, yli 3 tonnia ••••••••..••.. 
alle 3 tonnia ................... . 

Kala, kuivattu. .••••••••••••••.•••••••. 
jäädytetty (minkin ruoka) ••••••••• 

Kanlsterit, tyhjät ja maitopystöt, alle 
30 1 kpl •.•••••••••••••••••••.•• 

Ka ppaletavara ..............•..•.•.... 
Kattohuopa .•••.•••••••••••••••••••••• 
Kevyt tavara (ks. sivu 4) ••••••••••••.•• 
Kettinki ••••••••••••••••••••••••••••.• 
Klmrööki, laatikoissa •••••••••••••••••• 

II säkeissä, katso säkkitavara 
Korkki, paaluissa ja kartongeissa .•••••• 
Lumppu, paaluina ••••••••••••••••••.•• 
Ly1!y, sinkki, tina, kupari ja valkometal-

11 harkkolna ••••••.•••••••••••••• 
Paketlt, kpl, paino enintään 10 kg ••••••• 
Paperit, palautustavarana •••••••••••••• 
Pllkkilanka •••.••••••••••••••••••••••• 
Putken pätkät •••.•••••••••••••••••.••• 
Rakennuslevyt (SAVO, ENSO, kipsonlltti) • 
Rauta, kuten takki- ja betonirauta, kiskot, 

palJd.t, pellit, putket, vaW1W1pyörät 
samoin kuin rauta ja teräs, pienem
pää kokoa, väh. 300 kg .•••••••••• 
öljytyt, 10 %:n 11säys 

Rautalevyt, irralliset, alle 3 mm •••••••• 
Rom\JI'auta •••••••••••••••••••••••••••• 
S1111, astloissa ••••••••••.•••••••••••• 
Säkkitavara, väh. 2 000 kg: 

1 luokka, luettelo sivulla 5 ••••••• 
II 6 ...... . 
III 6 ••••••• 
Kahvi, kaakaopavut sekä mausteet. 
Kalkkltyppi •••••.• '.' •.•••..•••.•. 
Kananruoka , näkinkenkärouhe •••••• 
Klmröökl •.••••••••••••••••••.•.• 

mk 

11,21 
7,86 

12,00 
8,99 

11,30 

9,63 
17,31 

9,63 
9,36 

17,91 

0,27 
19,06 
8,08 

32,34 
9,43 

11,90 

17,93 
17,93 

6,73 
0,35 
9,06 

11,35 
10,89 
9,36 

9,02 

10,15 
11,54 
7,67 

9,73 
11,06 

9,27 
11,33 

mk 

11,98 
8,39 

12,82 
9,62 

12,13 

10,29 
18,52 
10,27 

9,98 
19,03 

0,28 
20,18 
8,64 

34,79 
10,05 
12,59 

19,10 
19,10 

7,13 
0,37 
9,49 

12,12 
11,47· 

9,83 

9,60 

10,83 
12,12 
8,14 

10,29 
11,76 

9,79 
12,06 



Leseet ....................••. 
Sooda (natriumkarbonaatti) •••••• 
Verlalbumllnl ••.....••...•...•. 

TUlet, irralliset, paino alle 1 kg •••••• 
II 1 - alle 2 kg .• 

2 - 3 kg •••••• 
yll 3 kg ••••••• 

II häkeissä ja laatikoissa •••••••••• 
Tilli putket, suuret •••••••••••••••••• 
Traktorit ••••••••••••••••••••••••••• 
Van eri , pala utustavarana ••••••••••••• 
VUnisälliöt, ka ppale ••••••••••••••••• 
Vuodat, irtonalset, märät, väh. 300 kg. 

kuivat, suolatut, märät nippui
na, väh. 300 kg .••....•.••.. 

TAKSA B 
Autoista ja vaunuista purettu tavara. 

mk 

12,45 
11,53 
11,72 
13,37 
11,99 

9,20 
8,20 
9,19 

14,79 
15,31 
7,63 

18,07 
11,84 

11,23 

mk 

13,30 
12,28 
12,49 
14,51 
12,97 

9,88 
8,78 
9,85 

15,93 
16,11 
8,18 

19,24 
12,74 

12,06 
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Maakuljetuksin suoraan ulkomailta tai muun tullitoimipaikan pas
slttamana saapuneen tavaran osalta peritään seuraavat purkaus- ja hal
tuunottomaksut, joihin sisältyvät ylimääräisten kuljetusten keskimää
rälset kustannukset: 

Astiatavara , yll 2 000 kg •••••••••••••• 
Säkkitavara, yll 5 000 kg .•••••.••••••. 
Rauta ja muut metalllt, kappaleina ja 

nipuissa, ylll 000 kg ••••••••••• 
Muu, erIkseen mainitsematon ••..••.•.• 

Erlkolstaksa: 

Vapaa purkaus (koskee taksaa A) 

Hinnat tonnilta = 1 000 kg 
Kesätaksa Talvitaksa 
1.4.-15.11. 16.11.-31.3. 

mk mk 
12,80 13,50 
12,80 13,50 

12,80 
21,60 

13,50 
22,70 

Jos alus yll 3 tonnia painavien tavarayksikköjen osalta on 
konossementtlehdon nojalla vapautunut purkauksen aiheuttamista kustan
nuksista, on tavaran vastaanottaja velvollinen maihinottokustannusten 
lisäksI korvaamaan myöskin tällaisten tavaraIn sUrrosta aluksen kannel
ta tai lastlruumasta aluksen partaalle aiheutuvat kustannukset. 

Lalturihuollolle tällä ns. va paalla purka uks ella purettujen tavarain 
vastaanotosta veloltetaan seuraavasti: 

1. Kollin painon olles sa 3-5 tonnia •••• 
2. yli 5 tonnia •••• 

Kesätaksa 
tonnilta 

mk 
30,60 
22,09 

. Talvltaksa 
tonnilta 

mk 
33,05 
23,63 
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3. Kollln painon olles sa yli 5 tonnia 
nostettaessa uivalla nosturilla 

4. Rautaa tai putkia käsittävät kollit, 
yli 3 tonnia ••••••••••••••••••••• 

5. Autot, yli 3 tonnia •••••••••••••••••• 
6. Jalopuu II II •••••••••••••••••• 

7. Tra ktorit yli 3 tonnia •••••••••••••••• 

mk mk 

24,02 25,77 

16,08 17,19 
28,07 30,02 
18,36 19,63 
24,85 26,57 

_ Purettaessa tavaroita satamalaitoksen nostureilla veloittaa nostu-
riosasto yli 3 tonnia painavista kolleista edellä ilmoitettujen hintojen 
lisäksi voimassa olevan nosturivuokran. 

Muu kuin ahtausliikkeen suorittama purkaus 
Mikäli vastaanottaja kustannuksellaan purkaa suuryksiköitä lai

turihuollon varastosuojissa ja -kentillä, veloitetaan näissä tapauk
sissa ahtaustaksan ja tämän taksan erotus, kuitenkin siten, että tuo
reitten hedelmien osalta se on 6,95 mk/tonni. Milloin rahdlnottaja te
kemänsä sopimuksen perusteella suorittaa itse yksikön purkauksen ja 
veloittaa vastaanottajalta maih1nottokustannukset, peritään rahdinot
tajalta yksiköstä puretun tavaran yhteenlasketusta painosta 9,23 mk 
tonnilta. 

Kevyt tavara (koskee taksaa A) 
Mikäli joudutaan purkamaan yhtäjaksoisesti vähintään 10 tonnia 

jääkaappeja, pes ukoneita, öljykaminoita, televisioputkia , pajukoreja, 
muovipatjoja, karttapalloja, muovisaaveja, muoviammeita, muovirou
hetta tai vastaavanlaista tavaraa, veloitetaan taksassa mainittu kevyen 
tavaran maks u . 

Kuljetukset purkauksen yhteydessä (koskee taksaa A) 
Tavara, jonka käsittely ja varastossapito ovat poikkeusmääräysten 

alaiset, kuljetetaan säilytyspaikkaan, jonka viranomaiset tätä tarkoitus
ta varten osoittavat, ja veloitetaan siitä aiheutuvat kuljetuskulut ja mah
dolliset muut kustannukset erikseen. 

Hedelmät ja muu arka tavara, joka maihin otetaan kylmänä vuoden
aikana, kuljetetaan lämpimään varastoon. Tästä aiheutuvat kuljetus- ja 
mahdolliset muut kustannukset veloitetaan erikseen. 

Myöskin milloin tavara tilanpuutteen vuoksi tai muista syistä on 
purettaessa kuljetettava aluksen sivuilta autolla tai muulla kuljetusväli
neellä, veloitetaan kuljetuskustannukset erikseen. Tässä mainituista 
kuljetuksista veloitetaan keskimääräiset kustannukset 20 %:n lisäyksellä. 

Korvaukset erikoistehtävistä 
Tavaranomistajan määräyksestä tai hänen etujensa vuoksi suorite

tuista töistä, kuten lajittelusta, punnituksesta, uudelleen tapuloimises
ta, tavarain päällyksen korjaamisesta, rautatievaunujen purkamisesta tai 
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kuonnaamisesta, vartioinnista Jms. veloitetaan työkustannukset 20 %:n 
lisäyksellä, kuitenkin siten, että vähin maksu on 2 mk. 

Ylitöistä veloitetaan niistä annettujen perusteiden mukaan. 
Odotusajalta, Jota satamalaitos tai sen väki eivät ole aiheuttaneet, 

veloitetaan erikseen. 
Purkausvaiheessa suoritetusta lavoituksesta veloitetaan 25 penniä 

tonnilta. 

Tavarapeitteiden vuokra 
Jos tavara suoJataan tavarapeitteellä, veloitetaan siltä korvausta 

1 mk 30 p peitteeltä vuorokaudessa Ja peittämisestä 2 mk 52 p peitteeitä. 
Vähin veloitettava maksu peittämiskustannusten lisäksi on 1 mk 30 p 
peitteeitä. 

Laskemisesta ns. oman vastaanoton yhteydessä veloitetaan 
1,15 mk tonnilta. 

Tavaranomistajan pyynnöstä annettavista laskentatodlstuksista 
veloitetaan 3,50 mk todistukselta. 

Tämä taksa tulee voimaan 21.6.1972. 

alle 50 kg 50-100 kg yli 100 kg 
(suluissa talvitaksa) 

Säkkltavara: mk mk mk 
Iluokka: ........... 8,89 (9,42) 8,55 (9,05) 9,lll (10,22) 
Al umini ums ulfaatti 
Asbesti 
Autohl1let 
Glaubersuola 
Heinänsiemenet/herneet 
Kalisuola 
Kaliums ulfaatti 
Kalkkiammoniumsalpietarl 
Kalkkikivijauhe 
Kalkkisalpietari 
Llhajauhe 
Maantiesuola 
Maasälpä 
Maisslrehujauho 
Mannorijauhe, -ryynit 
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Montanasalpietari, karkea 
Rehujauhot ja -kakut 
Rehukalkki 
Saostettu kalkkifosfaatti 
Sinkkituhka 
Sokeri 
Suola 

II luokka: ••••••••••• 9,29 (9,86) 8,96 (9,50) 
Ammoniumsulfaatti, salpietari 
Bari ums ulfaatti 
Grafiittijauhe 
Kalajauho 
Kalkki, sammutettu 
Kipsi 
Kuivavärit 
Liitu 
Luuliima 
Magnesiittijauhe 
Manganioksidi, - javaliitti 
Montanasalpietari, hieno 
Quebrac hou ute 
Renofos faatti 
Savi, kaoliini- ja posliinisavi 
SementtL 
Sinkkioksidi 
Sooda (natriumbikarbonaatti) 
Superfosfaatti 
Talkki 
Tuomaskuona 

III luokka: •••••••••• 10,08 (10,74) 9,75 (10,37) 
Kiemansideaine (Form powder) 
Kalkki, sammuttamaton 
Luujauhe 
Rikki 



86. HELSINGIN KAUPUNGIN KIINTEISTÖVIRASTON 
MAATALOUSOSASTON ALAISTEN TYÖNTEKIJÄIN 
TYÖEHTOSOPIMUS. 

Hels ing in ka uplD1gin kiinteistövlra ston maatalous osaston 
alaisten työntekijäin työehtosopimus on allekirjoitettu 
Kunnallisen sopimusvaltuuskunnan ja Suomen kunnallis
ten työntekijäin ja viranhaltijain Hitto r. y:n (KTV) kesken 
kesäkulD1 21 p:nä 1972. 

Työmarkkinoilla tapahtuvan sopimusten jatkuvan laajenemisen 
vuoksi ei ko. työehtosopimuksen ottamista vuoden 1972 klD1nalli
seen asetuskokoelmaan ole katsottu tarkoituksenmukaiseksi. Kysei
nen sopimus on julkaistu kunnallisessa säädöskokoelmassa (Helsin
gin kauplD1gin klD1nallinen säädöskokoelma: IV:32) ja talletettu Hel
singin kauplD1gin tllastotoimiston kirjastoon. 

283 
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87. LAKI KUNNALLISISTA KUULOVAMMAISTEN KOULUISTA. 

Annettu kesäkuWl 22 p:nä 1972. 
(Suomen AsK 476/72) 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

Koulun perustaminen. 

1 §. KWlta voi opetusministeriön luvalla perustaa kuulovammaisia oppi
velvollisia varten kunnallisen kuulovammaisten koulun. Kunnan koulu
järjestelmästä rHppuen koulu on joko kansakoulu tai peruskoulu. 

Valtioneuvosto voi velvoittaa kunnan perustamaan kWlnallisen kuu
lovammaisten koulWl samoin edellytyksin kuin kWlnalle myönnetään lupa 
tällaisen koulWl perustamiseen. 

2 §. KWlnallisen kuulovammaisten koulWl perustamisen edellytyksenä on, 
että koulWl oppllaspohja on pysyvästi vähintään vHsltoista, että kouluWl 
otettavien oppilaiden kyyditys voidaan järjestää tarkoituksenmukaisesti, 
että kWlta sitoutuu ottamaan kouluun kuulovammaiset oppilaat opetus
ministeriön määräämistä toisista kunnista ja että koulWl perustaminen on 
kuulovammaisten opetuksen valtakunnallisen järjestämisen kannalta tar
koituks enm ukaista • 

Koulunkäyntioikeus. 

3 §. Kuulovammaisella oppivelvollisella on oikeus käydä kuulovammais
ten koulua, jos hänen kotipaikkansa on koulWl sijaintlkWlnassa tai jos 
koulun perustanut kunta on sltOutWlut ottamaan kouluun oppilaita kuulo
vammaisen lapsen kotikWlnasta. 

Kuulovammaisen oppivelvollisen sHrtämisestä suorittamaan oppi
velvollisuuttaan valtion sisäoppilaitoksessa säädetään asetuksella. 

Valtionavustus. 

4 §. Kuulovammaisllle tarkoitettujen omien koulutilOjen hankkimista ja 
nHssä tehtäviä perusparannuksia varten kWlta saa valtionavustuksena 95 
prosenttia rakennuskustannuksista. Mllloin rakennuskustannukset ylittä
vät valtioneuvoston vuosittain vahvistamien perusteiden mukaan määrätyn 
normaalih1nnan, valtionavustus on laskettava normaalih1nnasta, jollei 
valtioneuvosto erityistapa uksessa myönnä valtionavustusta normaalihinnan 
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ylittävistäkin kustannuksista. 
Edellä 1 momentissa tarkoitetun valtionavustuksen tuella hankitun 

kuulovammaisten koulun ensikertaiseen kalustamiseen ja varustamiseen 
tarpeellisin opetusvälinein kunta saa valtionavustusta samojen perus
teiden mukaan kuin koulutilojen hankkimiseen. 

Kunnan oikeudesta saada 1 momentissa mainitun valtionavustuksen 
sijasta vuotuista valtion rahoitusta elementtirakenteisen sHrtokelpoisen 
koulurakennuksen hankkimiseen on vastaavasti soveltuvin osin voimassa, 
mitä siitä kansakoulun osalta on säädetty. 

5 §. Kunta saa vuosittain valtionavustuksena 90 prosenttia niistä kuulo
vammaisten koulun todellisista käyttökustannuksista , jotka johtuvat opet
tajien laissa säädetyistä palkoista ja lakkautuspalkoista sekä niistä me
nevistä työnantajan sosiaaUturvamaksuista. 

Lisäksi kunta saa vuotuisena valtionavustuksena 95 prosenttia kuu
lovammaisten koulun todellisista käyttökustannuksista. Niihin ei kuiten
kaan lueta rakennus pääoman korkoa ja kuoletusta, velkojen korkoja ja 
kuoletuksia, oppilaiden terveydenhoidon, hampaanhoidon ja kesäsiirtolan 
kustannuksia eikä koulun hallinnon kustannuksia. 

Erinäisiä säännöksiä. 

6 §. Jos lapsen kotikunta on toinen kuin koulua ylläpitävä kunta, koti
kunta on velvollinen korvaamaan lapsen koulunkäynnistä aiheutuvat ma
joitus- ja kyydityskustannukset siltä osin, kuin valtionavustus ei niitä 
kata. Mikäli taloudelliset tai käytännölliset syyt niin vaativat, voi lap
sen kyydityksen järjestää lapsen kotikunta, jolloin se saa kyydityksestä 
aiheutuviin kustannuksiin saman valtionavustuksen kuin koulun sijainti
kunta'. 

7 §. Mikäli tässä laissa ei ole toisin säädetty, on kuulovammaisten 
kouluun sovellettava, mitä kansakoulusta ja peruskoulusta on lailla sää
detty. 

8 §. Tarkemmat määräykset tämän lain täytäntöön panosta annetaan ase
tuksella. 

9 §. Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1973. 
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88. KANSAKOULUJEN JA AMMATTIKOULUJEN VAHTI MESTARIEN , 
SIIVOOJIEN JA TALONMIES-LÄMMITTÄJIEN YLIMÄÄRÄISET PALK
KIOT SEKÄ ERÄIDEN RUOANJAKAJIEN JAKELU PALKKIOT • 

KauplmginhalUtuksen päätös kesäkulm 26 p:1tä 1972. 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1971:135) 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kansakoulujen vahtimestarit 
tai heidän sijastaan määrätyt henkilöt ja silvoojat sekä talonmies
lämmittäjät laskuttamaan siltä ylityöstä, jonka he arki-iltoina viralli
sen työaikansa jälkeen ja pyhä päivinä joutuvat yhdistysten ym. toi
minnan vuoksi tekemään, 1.5.1972 lukien seuraavat palkkiot: 

I. VahtimestarIt: 
Tuntipalkkio oplnto-, harjoitus- tai kokousryhmän kokoontuessa 

samanaikaisesti eri huoneIssa ryhmien lukumäärän ollessa: 
1 ryhmä 2 ryhmää 3 ryhmää 4 ryhmää kultakin seu

raavalta ryh
mältä lisäksi 

Palkkio 
1.5.1972 
alkaen 5,42 mk 6,31 mk 7,26 mk 8,77 mk 1,09 mk 

Klo 21.30 jälkeen tapahtuvasta toiminnasta maksetaan palkkiot 
50 %: lla korotettuina. 

Milloin koulun sisäänkäytävät ja huoneistot jakautuvat siten, 
ettei yksi henkilö voi valvontaa hoitaa, voidaan toiseksi valvojaksi 
määrätä koulun johtajan tai taloudenhoitajan hyväksymä henkilö sekä 
laskutus jakaa hänen ja vahtimestarin kesken siten, että kumpikin 
laskuttaa valvomiensa ryhmien osalta erillisesti edellä olevan taksan 
mukaisesti. 

II. Siivoojat: 
Ylimääräisestä silvouksesta kokoontumlskerralta maksettava palk
kio: 

VoimIstelu- Veistosalin Luokka huoneen 
kerralta sllvous tms. sllvous 

Palkkio 
1.5.1972 
alkaen 6,30 mk 5,35 mk 2,84 mk 
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III. Lauantai-iltoina tai sunnuntaina järjestettävistä tilaisuuksista suo
ritetaan edellä mainitut. palkkiot 100 %:lla korotettuina, ei kuitenkaan 
koulun opettajan valvonnassa toimivien kerhOjen tai toimintaryhmien osal
ta, ellei koulun johtajan harkinnan mukaan erikoista syytä siihen ole. 

IV. Kouluilla mahdollisesti järjestettävistä suurista juhlista suoritetaan 
korvaukset koulun johtajan hyväksymän sopimuksen mukaan. 

V. Voimistelu- ym. seurojen, jotka haluavat lämmintä vetfä, on mak
settava sen valmistamisesta koulujen talonmies-Iämmittälille sinä aika
na vuotta, jona koululla ei ole avustavia talonmies-Iämmittäjiä, käyttö
kerralta ryhmää kohti palkkio seuraavan erittelyn mukaisesti: 

Palkkio 
1.5.1972 
alkaen 

Ryhmien lukumäärä 
1 ryhmä 2 ryhmää 3 tai useampia 

ryhmiä 

6,52 mk 5,24 mk 4,47 mk 

VI. Eräille ruoanlakaUlle maksettava jakelupalkkio: 
Niille kansa kouluj en ruoanjaka jille, joiden palkkaus perusteena 

on ruokailijoiden lukumäärä, maksetaan 9 kuukauden ajalta vuodessa 
jakelupalkkiota ruoka1l1jaa koht11.5.1972 lukien 2,20 mk kuukaudelta. 

Kansakoulujen vahtimestarien, siivoojien ja talonmies-lämmittä
jien ylimääräisestä työstä maksettavat palkkiot vahvistetaan samalla 
maksettaviksi myös ammattikouluissa, joissa sanotunlaisten palkkIoiden 
maksaminen tuiee kysymykseen. 
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89. RAKENNUSTYÖSSÄ NOUDATETTAVAT JÄRJESTYSOHJEET 
SISÄLTÄVÄN VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSEN MUUTTAMINEN. 

Valtioneuvoston päätös kesäkuun 28 p:1tä 1972. 
(Suomen AsK 496/72) 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1969:53 ja 1971:177) 

Valtioneuvosto on sosiaa11- ja terveysministeriön eSittelystä 
muuttanut valtioneuvoston 29 päivänä huhtikuuta 1969 antaman päätök
sen, joka sisältää rakennustyössä noudatettavat järjestysohjeet (274/69), 
14 §:n 1 momentin ja 80 §:n 1 momentin, sellaisena kuin vHmeksi mainittu 
on 16 päivänä joulukuuta 1971 annetussa valtioneuvoston päätöksessä 
(900/71), näin kuuluviksi: 

14 §. Rakennustyössä käytettävän rakennusnosturin, henkllöhlssin ja 
niihin verrattavan nostolaitteen tyypin on oltava sosiaa11- ja terveys
ministeriön hyväksymä sen mukaan kuin hyväksymisestä erikseen mää
rätään. 

80 §. Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1969, kuitenkin 
niin, että 21 §:ssä tarkoitettu tominosturin kuljettajan koulutus vaadi
taan 1 päivästä heinäkuuta 1971 alkaen. 



90. ASETUS MOOTTORIAJONEUVOASETUKSEN MUUTTAMISESTA. 

Annettu kesäkuun 30 p:nä 1972. 
(Suomen AsK 524/72) 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1957:81) 
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Ll1kenneministerin esittelystä muutetaan 4 päivänä lokakuuta 1957 
annetun moottoriajoneuvoasetuksen (330/57) 1 § ja 2 §:n d kohta sekä 
lisätään asetuksen 2 §:ään uusi e kohta seuraavasti: 

1 §. Tämä asetus koskee moottorikäyttöisten ajoneuvojen sekä niillä 
hinattavien ajoneuvojen rakennetta, varusteita, liikenteeseen hyväksy
mistä, reklsteröintiä ja käyttämistä 2 §:ssä mainitulla tiellä. 

2 §. Tässä asetuksessa tarkoitetaan: 

d) m oott or 1 kä ytt öl se 11 ä ajon e u v olla moottoriajoneuvoa 
ja moottorikäyttöistä laitetta; ja 

e) h i n a tt a va 11 a ajon e u v 0 11 a moottorlkäyttöisen ajoneuvQ'l 
vetämää ajoneuvoa tai laitetta. 

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1972. 
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91. ASETUS KANSAKOULUASETUKSEN MUUTTAMISESTA. 

Annettu kesäkuun 30 p:nä 1972. 
(Suomen AsK 538/72) 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1958:103, 1967:68, 1968:91 ja 
1971:86) 

Opetusministerin esittelystä kumotaan 23 päivänä heinäkuuta 
1958 annetun kansakouluasetuksen (321/58) 153 §:n 3 momentti, sellai
sena kuin se on 24 päivänä kesäkuuta 1968 annetussa asetuksessa 
(377/68), jollOin 4 momentti siirtyy 3 momentlksi, sekä muutetaan 
128 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 5 päivänä kesäkuuta 1971 an
netussa asetuksessa (438/71), 138 §, 153 §:n 1 momentti ja 154 §, sel
laisina kuin ne ovat, 138 § osittain muutettuna, 14 päivänä heinäkuuta 
1967 annetussa asetuksessa (342/67), seuraavasti: 

128 §. Apukoulun opettajan virkaan vaaditaan kansakoulunopettajan tai 
peruskoulun luokanopettajan tutkinto sekä erityisopettajan tutkinto. 

138 §. Hakijan on hakemukseensa liitettävä virkatodistus, kelpoisuuden 
osoittavat todistukset ja, jos hän on kansakoulun palveluksessa, 60 §:n 
3 momentin 7 kohdassa tarkoitettu kansakoulun johtokunnan tai kansakou
lulautakunnan todistus viran hakua varten sekä 161 §:ssä säädetty ansio
luettelo. Jos hakija ei ole liittänyt hakemukseensa tuberkuloosilain 22 
§:ssä tarkoitettua röntgentutkimukseen perustuvaa lääkärintodistusta siltä, 
ettei hän sairasta tartunnanvaarallista tuberkuloosia, on hänen toimitettå
va todistus asianomaiselle viranomaiselle ennen vaalin vahvistamista. 

Mikäli liltteet eivät ole alkuperäisiä, tulee nllden olla julkisen no
taarin tai kahden esteettömän henkilön oikeaksi todistamat. Milloin vaalin 
toimittava viranomainen, lääninhallitus tai kouluhallitus niin vaatll, haki
ja on velvollinen esittämään alkuperäisen todistuksen nähtäväksi. Virka
todistus , johtokunnan tai kansakoululautakunnan todistus ja lääkärintodis
tus ei saa olla annettu eikä ansioluettelo laadittu kuutta kuukautta ennen 
hakuajan päättymistä. 

153 §. Viranhaltijan, jonka virka on lakkautettu, sllrtää kunnallishallitus 
toiseen virkaan samassa kunnassa. Jos saman koulun keskenään naimisis
sa olevia opettajia, joiden virat on lakkautettu, ei voida siirtää oman kun
nan samaan kouluun, k.unnallishallltuksen tulee ilmoittaa nämä opettajat 
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kouluhallltukselle muualle siirtämistä varten, mikäli he sitä haluavat. 
Erittäin painavasta syystä kouluhallitus voi sl1rtää muunkin opettajan, 
Jonka virka on lakkautettu, toisen kunnan virkaan, vaikka omassa kun
nassa on virka avoinna. Jos kouluhallitus ei katso voivansa siirtoa suo
rittaa, llmoittakoon slltä kunnallishallitukselle. 

154 §. Kun kouluhallitukselle on ilmoitettu viranhaltlja, joka on sllrret
tävä toisen kunnan virkaan, on kouluhallituksen määrättävä, että jokin 
tai joitakin avoimia virkoja on jätettävä täyttämättä, klDlnes on selvitet
ty, voidaanko viranhaltija , jonka virka on lakka utettu, siirtää johonkin 
nllstä. Kouluhallitus voi myös määrätä, että jonkin kunnan tai muun alu
een kansakoululaitoksen tietynlaisia virkoja ei saa täyttää kulumassa 
olevana lukuvuotena. 
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92. LAKI KUNNALLISISTA YLEISSAIRAALOISTA ANNETUN 
LAIN MUUTTAMISESTA. 

Annettu heinäkuun 11 p:nä 1972. 
(Suomen AsK 550/72) 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1965:105 ja 1971:153) 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muut eta a n kunnallisista 
yleissairaaloista 29 päivänä lokakuuta 1965 annetun lain (561/65) 21 §, 
23 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 19 päivänä marraskuuta 1971 
annetussa laissa (770/71). 36 §:n 1 momentti, 37 § ja 41 §:n 4 momentti 
sekä 11 s ä t ä än 2 §:ään uusi 3 momentti, jolloin entinen 3 ja 4 moment
ti sHrtyvät 4 ja 5 momentiksi, ja 3 §:ään uusi 2 momentti sekä lakiin uu
si 6 a, 6 b ja 36 a § seuraavasti: 

2§. --------------------------------------------
Asetuksella säädetään hammassairauksia sairastavien hoitamisesta 

keskussairaalan toimesta. 

3§. --------------------------------------------
Terveyskeskuksista säädetään erikseen. 

6 a §. Lääkintöhallituksen tulee kunakin vuonna laatia vllttä seuraavaa 
kalenterivuotta varten valtakunnallinen suunnitelma sairaanhoidon jär
jestämisestä tässä laissa tarkoitetuissa keskussairaalapllrlen aluellla 
olevissa sairaaloissa sekä keskussairaalapllrien alueella sijaitsevissa 
keskus parantoloissa ja mielisairaaloissa. Suunnitelma ja sl1hen tehtävät 
muutokset on alistettava valtioneuvoston hyväksyttäviksi. joka samalla 
määrää, milloin keskussairaalapllrin kuntainlHton on alistettava tähän 
soveltuva 6 b §:ssä tarkoitettu toimintasuunnitelma lääkintöhallitukselle. 

6 b §. Keskussairaalan kuntainlllton tulee yhdessä 6 a §:ssä tarkoitettuja 
sairaaloita ylläpitävien kuntainlHttojen kanssa laatia sanotussa pykäläs
sä mainittuja ajanjaksoja varten hyväksyttyyn valtakunnalliseen suunni
telmaan soveltuva toimintasuunnltelma sairaanhoidon järjestämisestä pH
rinsä alueella olevissa mainitussa pykälässä tarkoitetuissa sairaaloissa. 
Siltä, mitä toimintasuunnitelman tulee sisältää, kuin myös sen käsittely
järjestyksestä kuntainllltossa säädetään asetuksella. Toimintasuunnitelman 
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va hvistaa lääkintöha llitus, jolle suunnitelma on alistettava valtioneuvos
ton 6 a §:n nojalla määräämässä ajassa. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun suunnitelman laatimista varten kes
kussairaalan kuntainlHton on asetettava yhteistoiminta elin , johon kunkin 
keskussairaalapllrin alueella toimivan sairaalakuntainliiton ja asianomais
ta sairaalaa ylläpitävän kunnan on nimettävä enintään kolme jäsentä. 
Llsäksi asianomaisen lääninhallituksen ja seutukaavaliiton on nimettävä 
edustajansa sanottuun yhteistoimintaelimeen. 

Toimintasuunnitelmaa laadittaessa on kaikille kunnille, joita suun
nitelma koskee, varattava tilaisuus esittää sitä koskevat omat ehdotuk
sensa, minkä lisäksi kuntia on kuultava ennen suunnitelman vahvista
mista. Kuntien ehdotukset ja la us unnot on saatettava lääkintöhallituks en 
tietoon. 

Toimintasuunnitelma tulee vahvistaa muuttamatta, kuitenkin siten, 
että sllhen voidaan tehdä oikais unI uonteisia korjauksia. Jos toiminta
suunnitelma on lain tai asetuksen vastainen tai jos se ei sovellu valtio
neuvoston hyväksymään valtakunnalliseen suunnitelmaan taikka on muu
toin epätarkoituksenmukainen, se on palautettava uudelleen käsiteltäväk
si. Mikäli lääkintöhallitus katsoo, ettei lllttovaltuustcn uuttakaan pää
töstä voida edellä san otuila perusteella vahvistaa, on asia alistettava 
valtioneuvoston päätettäväksi. 

Muutettaessa vahvistettua toiminta suunnitelmaa valtioneuvoston 
hyväksymää valtakunnallisen suunnitelman muutoksen johdosta tai muusta 
syystä, on noudatettava, mitä edellä on säädetty toimintasuunnitelman 
laatimisesta ja vahvistamisesta. 

2 luku. 

K e s k u s sai ra ala n per u st a m i n e n j a r a ken t a m i n en. 

21 §. Keskussairaalaan otetaan ens isijaisesti hoidettaviksi potilaita, 
jollla on väestökirjalain (141/69) 9 §:n perusteella määräytyvä koti
paikka keskussairaalan kuntalnliiton jäsenkunnassa, mahdollisuuksien 
mukaan keskimäärin jäsenkuntien sairaansijojen lukumäärlen suhteessa. 
Kiireellistä hoitoa tarvitseva potllas on kuitenkin aina otettava sairaa
laan. Mllloin muu välttämätön syy vaatH, voidaan sinne ottaa muitakin 
kuin täs sä ma inittuja potilaita. 

23 §. Jollei muuta ole sovittu, on muun kuin jäsenkunnan potllaan hoito
kustannuksista sen kunnan, jonka väestörekisterHn potilas on merkitty, 
suoritettava keskussairaalan kuntainliitolle korvauksena keskimääräiset 
hoitokustannukset. Sanotut kustannukset lasketaan siten, että keskus
sairaalan ed ellis en varainhoitovuoden varsinaisten menojen kokonais
määrästä, johon lisätään 4 prosenttia käyttöomaisuuden arvon vähenty
misen korva uksena, vähennetään potilaiden hoitomaksut ja käyttö-
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kustannukslln saatava valtionapu sen määräisenä kuin se 25 §:n nojalla 
asianomaisen kunnan kantokyvyn mukaan saadaan korvattavien kustan
nusten osalta sekä muut varsinaiset tulot lukuun ottamatta kuntien maksu
osuuksia sekä valtion ja muiden sairaaloiden samoin kuin kuntien tämän 
pykälän mukaan suoritettavia hoitokustannusten korva uksia ja erotus jae
taan keskussairaalan hoitovuorokausien kokonaisluvulla, minkä jälkeen 
näin saatu määrä kerrotaan kysymyksessä olevan potilaan holtovuoro
kausien luvulla. Korvaus tutkimuksesta ja hoidosta poliklinikalla laske
taan vastaavasti pollkllnikan varsinaisten menojen ja tulojen sekä poti
laiden käyntikertojen mukaan. 

36 §. Käyttökustannuksina pidetään 34 §:ssä tarkoitetun omaisuuden käy
töstä ja kunnossa pidosta, kHnteiden laitteiden ja irta inten omaisuus eSi
neiden sekä vaate- ja muiden sellaisten varastojen vuotuishankinnoista 
ja uusimisesta, lääke- ja sidosaineista , muista kulutustarvikkeista, 
ruoasta, veden hankinnasta, lämmöstä, valosta ja voimasta, pesusta ja 
puhtaanapidosta, niin myös laitoksen hallinnosta, henkilökunnan palk
kauksesta, luontoiseduista, terveydenhuollosta ja toiminnan tehostami
sesta sekä slihen liittyvästä tutkimus- ja rationalisointitoiminnasta sa
moin kuin 6 b §:ssä tarkoitettuun suunnitteluun kuuluvista tehtävistä sekä 
eläkkeistä, vakuutuksista, henkllökohtaista vastuuvakuutusta lukuunotta
matta, ja laitoks en toiminna sta muutoin aiheutuneita tarpeelliSia kustan
nuksia. 

36 a §. Valtionapua ei suoriteta kustannuksiin, jotka eivät ole aiheutuneet 
6 b §: ssä tarkoitetun va hvistetun suunnitelman toteuttamisesta, eikä määräl
tään liiallisiksi tai kohtuuttoman korkeiksi katsottaviin kustannukslln siltä 
osin kuin ne ylittävät kohtuulliseksi katsottavan määrän. 

Arvonvähennykslln ei suoriteta valtionapua eikä myöskään lainoista 
aiheutuviin kustannuksl1n. 

37 §. Mitä 34, 35, 36 ja 36 a §:ssä on säädetty, sovelletaan myös nl1hin 
kustannuksiin, jotka aiheutuvat lääkintöhallltuksen antamien ohjeiden 
mukaan järjestetystä lääkinnällisen ensiavun antamisesta onnettomuus
paikalla ja varautumisesta sanotunlaiseen tehtävään. 

41 §. --------------------------------------------
Jos tässä laissa tarkoitetun sairaalan toiminnassa ei noudateta voi

massa olevia säännöksiä tai määräyksiä taikka vahvistettua toiminta suun
nitelmaa tahi jos siinä llmenee epäkohtia eikä korjausta ole asetetussa 
määräajassa tapahtunut, lääkintöhallltus voi keskeyttää valtionavun suo
rittamisen tai lopettaa sen ennakon maksamisen. Mllloin sairaanhoidolli
sista syistä on välttämätöntä, lääkintöhallitus voi määrätä toiminnan 
keskeytettäväksi joko osaksi tai kokonaan, kunnes korjaus on saatu ai
kaan. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1972 kuitenkin niin, 
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että lääkintöhallituksen on laadittava 6 a §:ssä tarkoitettu valtaklilmallinen 
suunnitelma ensi kerran vuosia 1974-1978 varten. Mikä11 6 b §:ssä tarkoi
tettua toimintasuunnitelmaa ei ole vuoden 1974 alkuun mennessä vahvis
tettu keskussairaala pllrin osalta, sen alueella olevissa tässä laissa tar
koitetuissa sairaaloissa on toimintasuunnitelman vahvistamiseen asti jat
kettava sairaanhoidollista toimintaa sellaisena kuin se 011 ennen tämän 
lain voimaantuloa. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä tarpeellisiin toimen
piteisiin lain täytäntöönpanoa varten. 

93. LAKI INVALIDIRAHALAIN MUUTTAMISESTA. 

Annettu heinäkuun 11 p:nä 1972. 
(Suomen AsK 554/72) 
(Vrt. kunn. as. -koko 1951:124 ja 1962:97) 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 14 päivänä kesäkuuta 
1951 annetun inva11dirahalain (374/51) 4 §:n 4 momentti, sellaisena kuin 
se on 27 päivänä heinäkuuta 1962 annetussa laissa (440/62), näin kuu
luvaksi: 

4§. --------------------------------------------
Edellä 1 momentissa mainitut markkamäärät tarkistetaan kalenteri

vuosittain maan yleisessä palkkatasossa tapahtuneiden muutosten joh
dosta sen palkkaindeksiluvun mukaan, joka vuosittain vahvistetaan työn
tekijäin eläkelain 9 §:n soveltamista varten. 

Tätä lakia sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1972. Tarkistettavana 
suorituksen määränä pidetään sen määrää 31 päivänä joulukuuta 1971. 
Tämän määrän katsotaan vastaavan sosiaa11- ja terveysministeriön vuo
deksi 1971 vahvistamaa palkkaindeksilukua 216. 
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94. LAKI ELATUSAVUN ENNAKOSTA ANNETUN LAIN 
24 §:N MUUTTAMISESTA. 

Annettu heinäkuun 11 p:nä 1972. 
(Suomen AsK 559/72) 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1963:70) 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan .elatusavun ennakosta 
7 päivänä kesäkuuta 1963 annetun lain (281/63) 24 § näin kuuluvaksi: 

24 §. Milloin sosiaalllautakunta katsoo ennakon saajan velvolliseksi 
23 §:n nOjalla suorittamaan lautakunn~lle takaisin ennakon, lautakunnan 
on kehoitettava sen saajaa suorittamaan oikeudettomasti nostamansa 
määrä lautakunnalle takaisin määräajassa. Jollei sitä saada tällä tavalla 
perityksi eikä ennakon saajaa panna tuomioistl\imess·a syytteeseen, lau-· 
takunnan on ajettava ennakon saajaa vastaan lc:iänJilhallituksessa vaa
timusta hänen velvoittamisestaan maksamaan ennakon määrä lautakunnal
le. 

Lääninhallitus voi erityisestä syystä ennakon .saajan tai sosiaali
lautakunnan hakemuksesta taikka 1 momentissa tarkoitetun vaatimuksen 
käsittelyn yhteydessä päättää, että ennakon saajalta saadaan jättää 
kokonaan tai osaksi perimättä takaisin ennakko, jonka hän on 23 §:n 
nojalla velvollinen suorittamaan sosiaalilautakunnalle. 

Edellä 2 momentissa tarkoitettuun lääninhallituksen päätökseen 
ei saa hakea muutosta vallttamalla. 

95. ASUNTOALUEHANKINNAN KORKOTUKILUOTON KORKO. 

Sisäasiainministeriön päätös heinäkuun 20 p:ltä 1972. 
(Suomen AsK 635/72) 

Sisäasiainmlhisteriö on kunnllle asuntoalueiden hankkimiseksi 
myönnettävästä korkotuesta 21 päivänä tammikuuta 1972 annetun lain 
(65/72) 7 §:n 2 momentin nojalla, hanklttuaan asiasta Suomen Pankin 
lauslmIlon, päättänyt, että sanotussa laissa tarkoitetuista asuntoalue
hankinnan korkotuklluotoista luottolaitosten perimä vuotuinen korko 
saa olla toistaiseksi enintään 8 3/4 prosenttia. 



96. lAKI KUNTIEN YHDISTYMISKORVAUKSISTA JA 
-AVUSTUKSISTA. 

Annettu heinäkuun 24 p:nä 1972. 
(Suomen AsK 572/72) 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

297 

1 §. Milloin kunnallista jaotusta muutetaan yhdistämällä kunta toiseen, 
suoritetaan laajennetulle kunnalle tässä laissa säädetyin edellytyksin 
valtion varoista korvausta tai avustusta jaotuksen muutoksesta aiheutu-

. vien kunnallistalouden lisärasitusten ehkäisemiseksi tai rajoittamiseksi. 

2 §. Mikäli kuntien yhdistämisestä on nllden kuntamuodosta johtuen 
seurauksena, että laajennettu kunta ei saa joihinkin menoihin valtion
avustuksia, Jotka siihen yhdistetylle kunnalle olisi ollut suoritettava, 
tai saa ne pienempinä taikka että laajennettu kunta joutuu suorittamaan 
menoJa, Joita siihen yhdistetyn kunnan ei olisi ollut maksettava, laajen
netulle kunnalle suoritetaan siltä vuodelta, jona Jaotuksen muutos tulee 
voimaan, ja kahdelta seuraavalta vuodelta tai, jos laajennettu kunta on 
ennen vuotta 1959 perustettu kaupunki, neljältä seuraavalta vuodelta 
yhdi stym i s korva us ta valtion varoista. 

3 §. Yhdistymiskorvauksen suuruus ensimmäiseltä vuodelta määrätään 
laskemalla, minkä suuruiset 2 §:ssä tarkoitetut menot Ja valtionavustuk
set olisivat ja otuksen muutoksen voimaantuloa edeltäneenä vuotena ol
leet, jos kunnat jo silloin olisivat olleet yhdistettyinä, ottaen huomioon, 
mikä laajennetun kunnan kantokykyluokan tällöin olisi arvioitava olleen, 
verrattuna siihen, mitä nuo menot ja valtionavustukset sanottuna vuotena 
olivat kunnissa yhteensä olleet. 

Pääomamenot otetaan laskelmassa huomioon todellisten menojen 
sijasta sen suuruisina kuln ne viitenä vuotena ennen Jaotuksen muutok
sen voimaantuloa ovat keskimäärin olleet vuodessa. 

4 §. Seuraavilta vuosilta yhdistymiskorvauksen suuruus on, milloin laa
Jennettu kunta on kauppala tai vuoden 1959 jälkeen perustettu kaupunki, 
toiselta vuodelta 67 Ptosenttia Ja kolmannelta vuodelta 33 prosenttia 
ensimmäiseltä vuodelta suoritettavasta määrästä. Laajennetun kunnan 
ollessa ennen vuotta 1959 perustettu kaupunki, yhdistymiskorvauksen 
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suuruus on toiselta vuodelta 80 prosenttia, kolmannelta vuodelta 60 
prosenttia, neljänneltä vuodelta 40 prosenttia ja vlldenneltä vuodelta 20 
prosenttia ensimmäiseltä vuodelta suorltettavasta määrästä. 

Jos laajennetussa kunnassa sinä vuotena, min'ä jaotuksen muutos 
tulee voimaan, järjestetään koulujärjestelmän perusteista annetussa lals
sa (467/68) säädetty peruskouluopetus , vähennetään yhdistymiskorvauk
sen enslmmwseltävuodelta suorltettavasta määrästä, milloin laajennettu 
kunta on kauppala tai vuoden 1959 jälkeen perustettu kaupunki, puolet 
sanottuun määrään 3 §:ssä tarkoitetun laskelman mukaan sisältyvistä 
kansakoululakiin (247/57) perustuvan koulutoimen menoista. Toiselta ja 
kolmannelta vuodelta sanottujen menojen osuus vähennetään kokonaan. 
Jos peruskouluopetus järjestetään toisena vuotena, vähennetään kansa
koulutoimen menojen osuus siltä vuodelta suoritettavasta määrästä puo
leksi ja kolmannelta vuodelta kokonaan. Jos peruskouluopetus järjestetään 
kolmantena vuotena, vähennetään kansakoulutoimen menojen osuudesta 
puolet siltä vuodelta suorltettavasta määrästä. Milloin laajennettu kunta 
on ennen vuotta 1959 perustettu kaupunki, tehdään vähennykset vastaavln 
perustein myös neljänneltä ja vlldenneltä vuodelta. 

Yhdistymiskorvausta ei suoriteta, jos sen määrä vuodelta jää 
10 000 markkaa pienemmäksi. 

5 §. Milloin kuntien yhdistämisestä on muusta kuin 2 §:ssä mainitusta 
syystä seurauksena sellaisia muutoksia kunnallishallinnon taloudellisissa 
voimavaroissa ja kunnallisverorasituksessa sekä kunnallishallinnon palve
lusten tarpeessa ja tyydyttämismahdollisuuksissa, että ne vaikeuttavat 
kunnallishallinnon ja -talouden asianmukaista järjestämistä laajennetun 
kunnan puitteissa, laajennetulle kunnalle suoritetaan siltä vuodelta, jona 
jaotuksen muutos tulee voimaan, ja kahdelta seuraavalta vuodelta valtion 
varoista yhdistymisavustusta. 

6 §. Yhdistymisavustuksen suuruus ensimmäiseltä vuodelta määrätään 
harkinnan mukaan nlln, että avustus muodostuu tarve- ja kohtuusnäkö
kohdat huomioon ottaen rllttäväksi tueksi selviytymiselle kuntien yhdis
tymisestä aiheutuvista 5 §:ssä tarkoitetuista vaikeuksista. 

Harkinnassa on kiinnitettävä huomiota kuntien taloudelliseen ase
maan ja verovelvollisten verorasitukseen sekä näissä kuntien välillä val
litseviin eroihin, kuntien yhdistymisestä sllrtymävaiheessa aiheutuvlln 
lisämenoihin ja nllden vastapainona syntyvlln säästöihin sekä muihin 
asiaan vaikuttaviin seikkoihin. 

7 §. Yhdistymisavustuksen suuruus toiselta vuodelta on 67 prosenttia 
ja kolmannelta vuodelta 33 prosenttia ensimmälseltä vuodelta suoritet
tavasta määrästä. 

Mitä 4 §:n 3 momentissa on säädetty yhdistymiskorvauksesta, kos
kee vastaavasti yhdistymisavustusta. 
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8 §. Määrättäessä veroäyrin hinnat ensimmäisenä vuotena jaotuksen 
muutoksen tultua voimaan erikseen laajennetun kunnan entisen alueen ja 
erikseen kuntaan liitetyn alueen osalta, niln kuin siitä on säädetty, lue
taan yhdistymiskorvauksesta tai -avustuksesta mainitulta vuodelta suori
tettava määrä sen alueen verovelvollisten hyväksi, minkä osalta veroäy
rin laskettu hinta muutoin muodostuisi korkeammaksi. Se osa sanotusta 
määrästä, mikä tällöin ehkä jää yli, jaetaan alueiden verovelvollisten 
hyväksi alueiden veroäyrien luvun suhteessa. 

9 §. Mitä edellä on säädetty kunnan yhdistämisestä toiseen kuntaan, 
sovelletaan sen estämättä, että ensiksi mainitusta kunnasta samalla 
jokin alue liitetään muuhun kuntaan. Siinä tapauksessa, että sanotulla 
alueella asuvien osuus kunnan asukasluvusta on jaotuksen muutoksen 
voimaantuloa edeltäneenä vuotena toimitetun henkikirjoituksen mukaan 
ollut vähintään neljännes, sovelletaan myös tällaisen alueen liittämiseen 
toiseen kuntaan mitä edellä kunnan yhdistämisestä toiseen on säädetty. 

Milloin kahteen tai useampaan kuntaan kuuluvista alueista peruste
taan uusi kunta siten, että ainakin yksi näistä kunnista samalla lakkaa, 
sovelletaan vastaavasti, mitä edellä on säädetty. Tällöin pidetään kuntana, 
johon toinen kunta yhdistetään, sitä kuntaa, missä uuden kunnan keskus
paikka on tai ilmeisesti tulee olemaan. 

10 §. Yhdistymiskorvauksen ja -avustuksen myöntää ja sen suuruuden en
simmäiseltä vuodelta vahvistaa hakemuksesta sisäasiainministeriö. Hake
mus on tehtävä kolmen kuuka uden kuluessa sanotun vuoden päättymisestä. 
Siihen on liitettävä ministeriön inääräämä selvitys, ja se on toimitettava 
lääninhallitukselle, jonka tulee lausuntonsa ohella lähettää se ministeri
ölle. Ministeriö hankkii hakemuksesta kuntien keskusjärjestön tai -järjes
tqjen lausunnon. 

Yhdistymiskorvauksen määrästä 4 §:n 2 momentin mukaan tehtävästä 
vähennyksestä päättää sisäasiainministeriö. 

11 §. Yhdistymiskorvaus ja -avustus maksetaan ensimmäiseltä vuodelta 
kuukauden kuluessa siitä, kun korvauksen tai avustuksen määrä on vah
vistettu, ja seuraavilta vuosilta asianomaisen vuoden kesäkuun loppuun 
mennessä. 

12 §. Sisäasiainministeriön päätöstä yhdistymiskorvauksen myöntämisestä 
ja sen suuruuden määräämisestä tai 4 §:n 2 momentissa mainitun vähen
nyksen tekemisestä ei ole valituksen eikä ylimääräisen muutoksenhaun 
johdosta kumottava, muutettava tai purettava, paitsi milloin osoitetaan, 
että korvaus, joka on evätty, tulee suorittaa tai että sen määrä on oleva 
vähintään 10 prosenttia suurempi tai pienempi kuin miksi se on vahvis
tettu. 

Ministeriön päätökseen yhdistymiskorvauksen myöntämisestä ja 
sen suuruuden määräämisestä ei saa hakea muutosta. 
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13 §. Tarkempia määräyksiä tämän lain täytäntöön panosta annetaan tar
vittaessa asetuks ella. 

14 §. Tätä lakia sovelletaan kuntiin, joita koskeva kunnallisen jaotuksen 
muutos tulee voimaan aikaisintaan vuoden 1973 ja vUmeistään vuoden 
1977 alusta. 

Tätä lakia sovellettaessa ei ole sovellettava kansakoululain 81 
§:n 3 momenttia, sellaisena kuin se on 5 päivänä tammikuuta 1967 anne
tussa laissa (11/67). 



97. LAKI TYÖSUOJELUHALLINNOSTA. 

Annettu heinäkuun 24 p:nä 1972. 
(Suomen AsK 574/72) 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
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1 §. Työsuojeluhalllnnon tehtävänä on edistää työsuojelua ja kehittä
mällä työn turvallisuutta ja terveell1syyttä ja valvomalla työsuojelua 
koskevien säännösten ja määräysten noudattamista, milloin se on sää
detty työsuojeluhallinnon tehtäväksi, sekä huolehtia nllstä muista teh
tävistä, jotka työsuojeluhallinnon suoritettavaksi on erikseen säädetty 
tai määrätty. 

2 §. Työsuojeluhalllntoa johtaa, valvoo ja hoitaa sosiaa11- ja terveys
ministeriö. 

Työsuojelun alueellista ohjausta ja tarkastusta varten maa jaetaan 
työsuojelupllreihln, jotka määrää valtioneuvosto. Kussakin työsuojelu
pllrissä on työsuojelutoimisto. 

Edellä tässä pykälässä mainittujen valtion työsuojeluviranomaisten 
lisäksi on paikalllsena työsuojeluviranomaisena kunnan terveyslautakun-
ta. 

Mitä tässä laissa on säädetty kunnasta ja kunnan terveyslautakun
nasta sovelletaan vastaavasti 28 päivänä tammikuuta 1972 annetussa 
kansanterveyslaissa (66/72) säädettyjä tehtäviä varten perustettuun kun
tainlHttoon ja sen terveyslautakuntaan. 

3 §. Työsuojeluhall1nnon tulee erityisesti: 
1) huolehtia työsuojelun sUlD'mittelun ja kehittämisen kannalta tar

peellisista toimenpiteistä,: 
2) huolehtia työsuojelun tiedotus-, tutkimus- ja koulutustoimin

nasta; 
3) valvoa tarkastuksia ja tutkimuksia suorittamalla että työsuoje

lua koskevia säännöksiä ja määräyksiä noudatetaan; 
4) antaa ohjeita, neuvoja ja lausuntOja työsuojelusta annettujen 

säännösten ja määräysten soveltamisesta; 
5) antaa ohjeita, neuvoja ja koulutusta työsuojelukysymyksissä 

omaa työtään tekeville sekä suunnitella ja kehittää heille tarpeellista 
työs uoj eI ua; 
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6) harjoittaa kiinteää yhteistoimintaa työnantajain ja työntekijäin 
järjestöjen kanssa työsuojelun alalla; sekä 

7) olla yhteistyössä työsuojelun ja sUhen 111ttyvlllä alollla toimi
vien viranomaisten, laitosten ja yhteisöjen kanssa. 

4 §. Työsuojelua koskevien periaatekysymysten käsittelyä, työsuojelun 
yhtenäistämistä ja edistämistä sekä alan yhteistoiminnan kehittämistä 
varten on sosiaal1- ja terveysministeriön yhteydessä työsuojeluneuvottelu
kunta. Neuvottelukunnan kokoonpanossa, jonka valtioneuvosto määrää 
kolmivuotiskaudeksi kerrallaan, on otettava huomioon työsuojelun eri 
alojen asiantuntemuksen, edustavimpien työmarkkinajärjestöjen, valtio
varainministeriön sekä edustavimpien eri alojen yrittäjien ja kunnallisen 
sopimusvaltuuskunnan edustuksen ohella myös muiden työsuojelun kehit
tämis en kannalta merkittävien järjestöjen ja yhteisöjen edustus. 

Edellä 1 momentissa mainittuja tehtäviä varten on työsuojelupl1reis
sä työsuojelulautakunta , jonka kokoonpanon määrää asianomaisen pl1rin 
eSityksestä sosiaali- ja terveysministeriö. Muuten on työsuojelupl1rien 
työsuojeluiautakunnista soveltuvin osin voimassa, mitä työsuojeluneuvot
telukunnasta on säädetty. 

5 §. Milloin 1 §:ssä tarkoitetuissa työsuojelua koskevissa laeissa on 
edellytetty suoritettavaksi erityisiä selvityksiä, tutkimuksia tai tarkas
tuksia tapaturmien ehkäisemiseksi taikka työn ja työympäristön epäter
veellisyyden toteamiseksi, sosiaal1- ja terveysministeriö voi harkintansa 
mukaan määräajaksi antaa mainittujen toimenpiteiden suorittamisen erityis
ten asiantuntijoiden tai työsuojelujärjestöjen ta h1 ~itosten tehtäväksi. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetuista tOimenpiteistä johtuvien kustan
nusten korvaamiseksi on niiden, jotka ovat velvollisia näitä toiinenpiteitä 
työsuojeluviranomaisen määräyksestä teettämään, suoritettava toimenpi
teen laadun ja laajuuden mukaan määräytyviä maksuja, joiden perusteet 
sosiaall- ja terveysministeriö tarvittaessa vahvistaa. 

6 §. Työsuojelupiirissä voi olla pl1ripääl11kön, apuiaispiiripäällikön, 
vanhemman insinöörin, pllriagronomin, pllr1metsänhoitajan, insinöörin, 
agronomin, metsänhoitajan, lakimiehen, tarkastajan, rakennusmestarin, 
teknikon, työläistarkastajan ja terveydenhoitajan virkOja sekä toimisto
sihteerin, kanslistin, apulaiskansl1stin, konekirjoittajan ja toimistoapu
laisen toimia. 

Pilrlpäällikön virka voi olla sopimuspaikkainen. Muut 1 momentissa 
mainitut virat ja toimet voivat olla eri luokkaisia. 

Työsuojelupiireissä voi olla myös ylimääräisiä tOimenhaltijoita ja 
tUapäisiä toimihenkllöltä sekä työsopimussuhteessa olevaa henkUökuntaa. 

Ennen työläistarkastajan viran täyttämistä on viran hakijoista pyy
dettävä lausunto valtion asianomaiselta työsuojelupl1rlltä sekä työnteki
jäin edustavimmalta ammattijärjestöitä. 
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7 §. Kunnan terveyslautaklUlnan alaiseksi on perustettava yksi tai tarpeen 
mukaan useampia työsuojelutarkastajan virkoja. 

Mllloin päävirkaista työsuojelutarkastajaa ei tOimipaikkojen vähä
lukuLsuuden, klUlnan pienuuden tai mulUl syyn takia ole pidettävä tarpeel
lisena, sosiaall- ja terveysministeriö voi antaa luvan sllhen, että klUl
nassa on työsuojelutarkastajan virka yhdistettynä terveystarkastajan tai 
muuhlUl klUlnan virkaan. 

Sosiaali- ja terveysministeriön suostumuksella kahdella tai useam
malla kunnalla voi olla yhteinen työsuojelutarkastajan virka. 

8 §. KlUlnan oikeudesta saada valtionapua työsuojelutarkastajan palkkauk
seen on voimassa, mitä kunnan oikeudesta saada valtionapua terveystar
kastajan palkkauksesta sekä matka kustannuksista ja päivärahasta samoin 
kuin eläkkeLstä aiheutuvista menoista on säädetty. 

ValtionavlUl myöntämisen edellytyksenä on, että työsuojelutarkasta
jan virkaan valittavalla on sosLaali- ja terveysministeriön hyväksymä pä
tevyys. 

Ennen kunnan työsuojelutarkastajan viran täyttämistä on viran haki
joista pyydettävä lausunto valtion asianomaiselta työsuojelupllriltä sekä 
työntekijäin edustavimmalta ammattijärjestöitä. 

9 §. Valtion ja kunnan työsuojeluviranomaisten keskinäinen toimivalta 
määräytyy siten, että klUlnan työsuojeluviranomaisten tulee valvoa työ
suojelua koskevien säännösten ja määräysten noudattamista sellaisissa 
toimipaikoissa , joissa ei säännöllisesti käytetä työn turvallisuuden ja 
terveellisyyden kannalta vaarallisia aineita tai laitteita tahi työmenetel
miä, ja joissa säännöllisesti työskentelevien työntekijäin lukumäärä ei 
ole huomattava. 

Jos syntyy epätietoisuutta siitä, kuuluuko toimi paikka valtion tai 
klUlnan työsuojeluviranomaisen valvottavlln, tulee työsuojelupllrin saattaa 
asia sosiaali- ja terveysministeriön ratkaistavaksi. 

10 §. Tarkemmat määräykset tämän lain täytäntöön panosta ja soveltami
s esta annetaan a s etuks ella. 

11 §. Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1972, kuitenkin niin, 
että 2 §:n 3 momentti, 7, 8 ja 9 § tulevat voimaan 1 päivästä heinäkuuta 
1973 lukien. Slllä kumotaan 4 päivänä maaliskuuta 1927 annetun ammat
tientarkastuslain (72/27) 1, 2 ja 3 § sekä ammattientarkastuslain tol
meenpanemlsesta 4 päivänä maaliskuuta 1927 annetun valtioneuvoston 
päätöksen (73/27) II ja III luku. Ammattientarkastuslaissa ja sen toimeen
panemisesta annetussa valtioneuvoston päätöksessä olevia säännöksiä 
kunnan ammattientarkastajista ja heidän tehtävistään noudatetaan kuiten
kin 1 päivään heinäkuuta 1973 saakka. 

HeinäkulUl 1 päivästä 1973 lukien lakkautetaan klUltien päätoimi
siksi katsottavat ammattientarkastajien virat ja sllrretään vakinaiset ja 
pysyväisluontoisesti virkasuhteessa olevat tilapäiset viranhaltijat lak
kautettavista viroista kuntien terveyslautakuntien alaisiksi perustettaviln 
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työsuojelutarkastajan virkoihin. Sivutoiminaan kunnan tai useamman kun
nan yhteisiä ammattientarkastajan tehtäviä 1 päivänä heinäkuuta 1973 
hoitavat kuntien ammattientarkastajat jäävät edelleen kuntien terveyslau
takuntien alaisina työsuojelutarkastajina toistaiseksi hoitamaan entisiä 
tehtäviään kuitenkin enintään 1 päivään heinäkuuta 1976 saakka, johon 
mennessä kuntien työsuojelutarkastajien virat on perustettava ja täytettä
vä nlln kuin tässä laissa säädetään. 

Sillä, joka on sl1rretty 2 momentissa tarkoitetulla tavalla kunnan 
terveyslautakunnan alaiseen päätoimiseen työsuojelutarkastajan virkaan, 
on oikeus saada virkasuhteeseensa liittyvät edut sellaisina, että ne vas
taavat hänen aikaisempaan virkasuhteeseensa kuuluneita etuja. 

Milloin kunnan terveyslautakunnan tehtävät tämän lain tullessa voi
maan tai myöhemmin siirtyvät kuntainliiton terveyslautakunnalle, sovelle
taan tällaisen kunnan terveyslautakunnan alaiseen työsuojelutehtäviä hoi
tavaan viranhaltlJaan, mitä 28 päivänä tammikuuta 1972 annetussa laissa 
(67/72) kansanterveyslain voimaanpanosta on säädetty kunnan viranhalti
jan sUrtämisestä kuntainliiton viranhaltljaksi, jollei tämän pykälän 2 ja 
3 momentista muuta johdu. 

Työsuojeluhallinnon tulee suorittaa ne tehtävät, jotka ennen tämän 
lain voimaan tuloa on säädetty tai määrätty ammattientarkastusviranomais
ten suoritettaviksi. 

Tämän lain tullessa voimaan sl1rretään sosiaaU- ja terveysminis
teriössä ja ammattientarkastuksessa työsuojeluhallinnon perustamisen 
johdosta lakkautettavan viran tai pysyväisen toimen haltija säädettyä 
järjestystä noudattaen hänelle soveltuvaan virkaan tai toimeen työsuo
jeluhallinnossa taikka, mikäli häntä ei sanotuin tavoin siirretä edellä 
tarkoltettuun tai muuhunkaan hänelle soveltuvaan virkaan tai toimeen, 
asetetaan lakkautuspalkalle. 



98. ASETUS RAKENNUSASETUKSEN MUUTTAMISESTA. 

Annettu heinäkuun 28 p:nä 1972. 
(Suomen AsK 596/72) 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1959:77 ja 1970:70) 
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Sisäasiainministerin esittelystä muutetaan 26 päivänä kesäkuuta 
1959 annetun rakennusasetuksen 1 a §:n 1 momentti, sellaisena kuin se 
on 26 päivänä kesäkuuta 1970 annetussa asetuksessa (486/70), näin 
kuuluvaksi: 

1 a §. Kaavoltus- ja rakennustointa koskevissa asioissa sisäasiainminis
·terIön apuna on kaavoitus- ja rakennusasiain neuvottelukunta, johon val
tioneuvosto kutsuu kolmeks i vuodeksI kerrallaan puheenjohtajan ja vara
puheenjohtajan sekä enintään 21 muuta jäsentä ja yhtä monta varajäsentä 
henkilöistä, jotka edustavat viranomaisia ja yhteisöjä sekä muutoin asian
tuntemusta kaavoitus- ja rakenn ustoimeen liittyvillä aloilla. 
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99. ASETUS KIRJASTOASETUKSEN MUUTTAMISESTA. 

Annettu heinäkuun 28 p:nä 1972. 
(Suomen AsK 597/72) 
(Vrt. kunn. as. -koko 1962:43) 

Opetusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrä
tyn ministerin esittelystä muutetaan 30 päivänä maaliskuuta 1962 annetun 
kirjastoasetuksen (268/62) 3 §:n 1 momentin 2 kohta, 4 §, 15 § ja 16 §:n 
1 momentti seuraavasti: 

3 §. Pääkirjaston tehtävänä on: 

2) lainata kirjoja ja kunnan harkinnan mukaan myös audiovisuaalista 
aineistoa kunnan asukkaille sekä kunnassa toimiville oppilaitoksille, 
opintokerhollle ja sivistystyötä tekevllle yhdistyksllle; 

4 §. Sivukirjaston tulee suorittaa 3 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitet
tua lainaustoimintaa sekä antaa ohjausta kirjaston ja kirjallisuuden sekä 
audiovisuaalisen aineiston käyttämisessä. Sivukirjasto voi myös ylläpitää 
käsiklrjastoa lukutiloineen sekä järjestää kirjallisuuden eslttelyjä ja an
taa tarpeellista opiskelun neuvontaa, niin myös harjoittaa 3 §:n 2 momen
tissa tarkoitettua toimintaa. 

15 §. Hakijan on hakemukseensa liitettävä virkatodistus ja ansioluettelo 
sekä kelpoisuuden osoittavat todistukset alkuperäisinä tai oikeiksi todis
tettuina jäljennöksinä. 

16 §. Viran hakuajan päätyttyä on saapuneet hakemukset vllpymättä lähe
tettävä lääninhallitukselle, joka antaa lausuntonsa hakijain pätevyydestä. 
Jos viran täyttäminen kirjasto-ohjesäännön nojalla kuuluu muulle viran
omaiselle kuin kirjastolautakunnalle, on tämän lausunto hankittava asias
sa ennen vaalin toimittamista. 



100. RAKENNUSPIIRUSTUKSET. 

Sisäasiainministeriön päätös elokuun 2 p:ltä 1972. 
(Suomen AsK 603/72) 
(Vrt. kunn. as. -koko 1932:47) 
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Sisäasiainministeriö on 26 päivänä kesäkuuta 1959 annetun raken
nusasetuks en (266/59) 1 §:n 2 momentin nojalla päättänyt: 

1 luku. 

Yleiset määräykset. 

1 §. Tämä päätös koskee asemapiirroksia , rakennuspiirustuksia ja sovel
tuvin osin muitakin piirustuksia, joita rakennusluvan myöntävä viranomai
nen voi vaatia sen mukaan kuin erikseen on säädetty. 

Pääpiirustuks illa tarkoitetaan tässä päätöksessä asema
piirroksia ja rakennuspiirustuksia. Rakennuspiirustuk
sia ovat pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirrokset. 

2 §. Pääpiirustukset sekä muut mahdollisesti vaadittavat piirustukset 
on laadittava riittävällä tarkkuudella ja rUttävän s eI viksi siten, että 
niistä käy ilmi, onko rakennustoimenpide rakentamista koskevien sään
nösten ja määräysten mukainen. 

3 §. Pääpiirustuksista tulee, sikäli kuin rakennusluvan myöntävä viran
omainen rakennusasetuksen 51 tai 122 §:n nOjalla katsoo tarpeelliseksi, 
käydä ilmi tässä pykälässä mainitut tiedot. 

Tonttia tai rakennus paikkaa koskevista asema piirroksista tuiee 
käydä ilmi: 

1) rakennettavaksi aiotut, olevat ja purettavat rakennukset sekä 
rakennelmat; 

2) uudisrakennuksen Sijainti, äärimitat ja etäisyydet rajOista, 
rakennuksista tai tunnetuista pisteistä; 

3) teknisen ja muun huollon järjestely, kuten vesijohto, kaivo, 
viemärit kaivoineen ja korkeusasemamerkintöineen, pintavesien pois
johtaminen, kuiva käymälä , muun jätehuollon järjestely, öljysäillöt, 
muu polttoaineen varastointi sekä väestönsuoja varauloskäynteineen; 

4) pihamaan järjestely, kuten ajo- ja kulkutiet, autopaikat, leikki
ja oleskelualueet sekä tarvittaessa kuivatus- ja tuuletuspaikat; 

5) korkeussuhteet ja kasvilllsuuspelte ennen rakentamista ja sen 
jälkeen, tarvittaessa esitettynä kahdella eri pllrroksella; 
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6) tontin tai rakennus paikan kulma pisteiden ja rajojen sekä uudis
rakennuksen nurkkapisteiden ja tarpeen mukaan eri maastokohtien viral
liset tai ehdotetut korkeusasemat; 

7) kiinteistön viralliset tunnukset, rajat ja tarvittaessa niiden pi
tuudet sekä rajoittavien alueiden viralliset tunnukset ja tarvittaessa 
nimet; 

8) ilmans uunnat; sekä 
9) ympäristö tontin tai rakennus paikan ulkopuolelta tarpeellisessa 

laajuudessa, kuitenkin vähintään kuuden metrin etäisyyteen kiinteistön 
rajoista, sekä kaavoittamattoma lla alueella tarpeellisessa määrin laa
jemmaltakin alueelta (ympäristökartta) . 

Pohjapiirroksista tulee käydä ilmi: 
1) ra kenn uks en päämitat; 
2) kerrosten, kellarikerrosten , ullakon ja tarvittaessa vesikaton 

sekä näiden osien korkeusasemat; 
3) huoneiden käyttötarkoitus; 
4) uloskäytävien laji ja leveys; 
5) rakennusosat aine- ja tarvikemerkintöineen; 
6) savuhormit ja ilmanvaihdon yleisjärjestely; 
7) asuinhuoneistojen sekä tarvittaessa muidenkin huoneistojen 

säilytystilat ja kllnteä sisustus; 
8) leikkausten paikat; sekä 
9) tarvittaessa rakennuksen sijainti ilmansuuntiin nähden ja sijain

tikaavio, mikäli piirros esittää vain osaa rakennuksesta. 
Leikkauspiirroksista tulee käydä ilmi: 
1) kerrosten, kellarikerrosten, ullakon sekä tarvittaessa perustus

ten korkeusasemat; 
2) maanpinnan, julkisivupinnan jatkeen ja vesikaton pinnan leik-

kauskohdan sekä vesikaton ylimmän kohdan korkeusasemat; 
3) kerroskorkeudet ja huonekorkeudet; 
4) rakennusosat rakennusaine- ja tarvikemerkintöineen; sekä 
5) perusmaan laatu ja perustamistapa silloin, kun rakennepiirus-

tuksia ei laa dlta. 
Julkisivupilrroksista tulee käydä ilmi: 
1) julkisivu- ja kattopinta käsittelytapoineen; 
2) julkisivupinnan jatkeen ja vesikaton pinnan leikkauskohdan 

sekä vesikaton korkeimman kohdan korkeusasemat; 
3) julkisivupinnan ja sen edessä olevan maanpinnan tai kadun 

leikkausvilva ja sen korkeusasema; sekä 
4) julkisivun liittyminen viereisillä tonteilla tai rakennuspaikollla 

olevien rakennusten julkisivuihin tarpeellisessa laajuudessa, kuitenkin 
vähintään kuuden metrin etäisyyteen tontin tai rakennus paikan rajoista. 

4 §. Pääpiirustuksia täydentävistä muista piirustuksista ja selvityksistä, 
jollaisina tulevat kysymykseen ensi sijassa työ- ja rakennepilrus
t u k s et sekä 1 u j u u s 1 a s k ei m a t, tulee, sikäli kuin rakennusluvan 
myöntävä viranomainen rakennusasetuksen 51 tai 122 §:n nOjalla katsoo 



tarpeelliseksi, käydä ilmi lisäksi tässä pykälässä mainitut tiedot. 
Työpiirustuksista tulee käydä ilmi: 
1) rakennusosien sijainti ja kokonaismitat; 
2) hormit ja ilmanvaihdon järjestely; sekä 
3) tarvittaessa portaat. 
RakennuspHrustuksista tulee käydä ilmi: 
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1) kantavat rakenteet siten esitettynä, että niiden lujuus on arvos
teltavissa, sekä ilmoitus nlissä käytettävistä elementti- ja muista val
misosista; 

2) lämmön-, kosteuden- ja vedeneristys; 
3) rakennusaineiden, -tarvikkeiden sekä rakennusosien lujuus- ja 

eristysarvot, mikäli ne eivät ilmene merkityistä kauppanimikkeistä tai 
standardeista; 

4) rakenteiden hyötykuormat; sekä 
5) perusmaan laatu ja sallittu pohja paine tai paalukuorma. 
Lujuuslaskelmista tulee käydä ilmi varsinaisten laskelmien lisäksi 

laskentaperusteet , kuten: 
1) rakenteiden toimintatavat; 
2) kuormitustapaukset; sekä 
3) laskenta- ja mitoitusmenetelmät. 

5 §. Mikäli rakennuksen lUjuus, terveellisyys, henkllö- tai paloturval
lisuus, 11manvaihto taikka lämmön-, kosteuden- tai ääneneristys eivät 
riittävästi käy 11mi pää-, rakenne- ja työpiirustuksista , on niistä tarpeen 
mukaan annettava erityinen selvitys. 

6 §. PääpHrustukset sekä muut 1 §:ssä tarkoitetut piirustukset on laa
dittava seuraavia m it t a k a avo ja käyttäen: 

1) asemapiirrokset ••.•••.••••••••.. 1:500 tai 1:200 
2) asemapiirrokset suurista alueista •• 1:1 000 
3) rakennus piirustukset •••••••••.••• 1:100 tai 1:50 
4) työ- ja rakennepiirustukset ••••••• 1:50 tai 1:100 
5) yksityiskohdat tarvittaessa ••••••• 1:20, 1:10, 1:5 tai 1:1. 

Muissa tapauksissa on käytettävä mittakaavaa, joka soveltuu pii
rustuksen tarkoitukseen. 

7 §. Piirustuslehtikokoina on käytettävä joko SFS-standardin perusyksi
könA4 kokonaiskerrannaisia tai kokoa, jonka vaakasuora mitta on 210 
millimetrin kokonaislukukerrannainen ja korkeus 446 millimetriä. 

8 §. Piirustuks en oikeaan ala kulmaan on sijoitettava n imi Ö, josta 
tulee käydä 11mi seuraavat tiedot: 

1) piirustuslaji (pääpiirustus, työpiirustus, rakennepiirustus tai 
muu); 

2) piirustuksen sisältö; 
3) mitta kaavat; 
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4) rakennuskohde ja sen sijainti; sekä 
5) rakennustoimenpiteen luonne, mikäll kysymyksessä ei ole uudis

rakennus. 
Nimiössä on oltava suunnittelijan allekirjoitus sekä päiväys. N imiön 

viereen on varattava tilaa viranomaisten merkinnöille. 

9 §. Piirustuksiln käytettävän paperin tulee olla laadultaan ja piirus
tusten tekotavaltaan riittävän sällyviä. Piirustukset saadaan tehdä kopio
tai monistusmenetelmää käyttäen. 

10 §. Piirustukset on taitettava kokoon A4 siten, että nimiö jää näkyviin. 

11 §. Piirustuksen vasempaan reunaan on kiinnitettävä kestävä, 80 milli
metrin rei' ityksellä varustettu l1säke siten, että se ulkonee taitetusta 
pllrustuksesta enintään 20 millimetriä. 

2 luku. 

Merkit. 

12 §. Piirustuksissa käytettävien merkkien, kuten vilvojen ja kuvioiden 
tulee olla havainnollisia ja merkitykseltään selviä. 

Jäljempänä esitettyjä merkkejä saadaan käyttää seUtyksettä. 

13 §. Piirustuksissa saadaan käyttää seuraavia viivalajeja: 
1) ehyttä vilvaa, 

jolla merkitään näkyvät reunat ja rajat, leikkauspinnan rajat sekä 
mltoitusvllvat ja merkkiviivat; 

2) katkoviivaa , 

jolla merkitään näkymättömät reunat ja rajat leikka uspinnan alla 
ja takana; 

3) pistekatkov11vaa lyhyin viivaosin, 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

jolla merkitään reunat ja rajat leikkauspinnan etu- ja yläpuolella; 

4) p i s t eka t k 0 v 11 v a a p i t k 1 n vii va 0 s i n , 

jolla merkitään keskiviivat, aksellvllvat, katkaisclvllvåt ja leik
kauksen paikannusvHvat; sekä 

5) pisteviivaa", 

jolla merkitään poistettavien rakennusten tai rakennusosien reu
nat ja rajat. 
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14 §. Piirustuksissa on leikattujen rakennusosien erotuttava näkyvistä 
pinnoista. 

Kuvioiden pintoja on tarvittaessa tehostettava tarkoitukseen sopi
vin t eho s t e - ja a i n em e r k e I n sekä san a 11 i s I n il m a I s uin. 

Seuraavia leikkaus pintojen tehosteita saadaan käyttää joko yksi
nään tai yhdistelmänä: 

1) rajausvllvan paksuntaminen (kuva 1); 
2) tois istaan erottuvat vilvoitukset, rasterlt ta i hannaasävyt 

(kuva 2); sekä 
3) ainemerkit (kuva 3). 

leikattu rakennusosa 

näkyvä pinta 

Kuva 1. Rajausviivan paksuntamlnen. 

111111111111111111111 

111111111111111111111 

- viivoitus 

- rasteri 

- harmaa sävy , 
(rakennepilrustuksissa voidaan 
käyttää tarkoittamaan erityisesti 
betonia). 

Kuva 2. Esimerkit leikkauspintojen tehostamisesta vlivoituksln, 
rasterein ja harmaasävyin. 
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1• • 0 0 ·0· • 1- betoni O. • _ 

••••••••••••••• - kevytsora ja 
••••• • •• kevytsorabetoni 

r::::: ::::::::::::::: :\- kevytbetonl .......... . 

~- savl- ja kalkkl
hlekkatlill 

V\/\~ -lämmönerlste 

1m 1Il Il fII D11 r ~~:i~~~:~~~~~~n 
eslttämista pa) 

//////////////,i///// - maan pinta 

;:( ;:( ;:( ;:( ;:( ;<;<;< - kallionpinta • 

Kuva 3. Ainemerklt. 

15 §. 

i-___ ,:_,_o __ \l-?J - luiska, 

21 nuoli osoittaa nou
sun suunnan ja pi
tuuden 

- lävistäjä, 
teksti os oittaa ra
kennusosan tai tllan 
omina ls uuksia 

~::E==C~: - ikkuna, 
i- : (karmin ulkoleveys) 

~:::::Jcccr::~: _ aukko seInässä 

/1 _ ovI, 

~::::::rI!::f-d==::Ir:1 ==~I aukeamissuunta ja 
aukeamisen tllan

~ tarve määrätty 

p ~-ovi, 
(vaihtoehtoinen 
eslttämlsta pa) 

E:i - työntöovi, 

Rakennusosat merkitään pUrus
tuksis sa seuraa va stl: 

(el kuitenkaan pal
je-, taite- tai muu 
erikoisovi, joka on 
esitettävä tekstillä) 

~ - kuilu tai aukko. 

c:::;-LJl 
L-===odI 

- vanha rakennus tai 
rakennusosa , 
leikka us pinta voidaan 
esittää myös koko
naan tummennettuna 

II II I 111Jjl)J 1I111 ~I -po"". 
\ 

nuoli osoittaa nousun suunnan ja 
pituuden (kuvassa päällekkäiset 
portaat) 

16 §. 
Lämpö-, vesi- Ja llman

vaihtoteknlllis inä merkkeinä 
(ottaen huomioon kulloIsenkin 
piirustuksen mittakaava) käy
tetään seuraavia: 

o - llmanvaihtahormi 

IZI - savuhormi 

- tulo- ja poistoilman 
virtaussuunta, 
(koneellinen ilman
vaihto ilmoitetaan 
tekstillä) 



- vesipisteen yleismerkintä 

- lattiakaivon yleismerkintä 

- käymäläistuimen yleis
merkintä 

- viemäröidyn vesi pisteellä 
varustetun laitteen yleis
merkintä, pyörylä osoit
taa yleensä viemärin ase
man. 

17 §. 
Laitteiden polttoainetta tai käyttö

energiaa osoittavina yleismerkintöinä 
(ottaen huomioon kulloisenkin pllrus
tuksen mittakaava) käytetään 
seuraavia: 

- sähkölaite 

- kaasulaite 

- öljylalte 

- kllnteää poltto
ain etta käyttävä 
laite. 

Laite voidaan tarvittaessa 
määrittää tekstlllä tai tekstl
lyhenteellä. 
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3 luku. 
Mitoittaminen. 

18 §. 
Mitat ilmaistaan millimet

reissä. 
Korkeusasemaa osoittavissa 

merkinnöissä käytetään kui
tenkin metrejä, Jolloin mitta
luku ilmaistaan kolmella 
desimaalilla. Olosuhteista 
rllppuen voidaan korkeusaseman 
mittaluku ilmaista myös kahdel
la tai yhdellä desimaalilla. 

Edellä 1 ja 2 momentissa 
mainituissa tapauksissa ei mit
ta yksikköä tarvitse merkitä. 
Mikäli erityisistä syis tä käyte
tään muita kuin edellä tarkoi
tettuja mittayksiköitä, on nllstä 
pllrustuksessa oltava rllttävä 
selvitys. 

19 §. 
Korkeusasemaa osoittava 

mittaluku on merkittävä keskei
sesti alueelle, johon se kohdis
tuu ja kehystettävä tarvittaessa. 
Jos luku tarkoittaa pistettä, ra
jaa tai reunaa, sen kohde on 
osoitettava vllvalla. 

Leikkaus- ja julkisivupllrrok
sissa on se taso, jota mittaluku 
tarkoittaa, osoitettava nuoleIla. 

Korkeusasemaluvut on varus
tettava etumerkillä (+ tai -). 

Tasojen kaltevuudet on il
moitettava suhdelukuina (pysty
suoran mitan suhde vaakasuo
raan mittaan). 

4 luku. 
Erinäisiä määräyksiä. 

20 §. 
Tämä päätös koskee soveltu

vin osin myös piirustuksia, joi
ta voidaan vaatia rakennusase
tuksen 50 tai 121 §:ssä tarkoi
tettua lupakysymystä ratkaista
essa. 
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21 §. 
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1972. 
Kuitenkin saadaan rakennuslupahakemukseen vuoden 1973 loppuun 

asti liittää muutoinkin kuin tässä päätöksessä määrätyln tavoin laadlttuja 
pllrustuksia. 



101. RAKEl'JNUSTEl'J PALON KESTÄVYYDESTÄ ANNETUN 
SISÄASIAINMINISTERIÖN PÄÄTÖKSEN MUUTTAMINEN. 

Sisäasiainministeriön päätös elokuun 3 p:ltä 1972. 
(Suomen AsK 604/72) 
(Vrt. kunn. as. -koko 1962:62) 
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Sisäasiainministeriö on muuttanut rakennusten palonkestävyydestä 
22 päivänä toukokuuta 1962 antamansa päätöksen (327/62) 20 §:n 1 mo
mentin 1 ja 4 kohdan, 21 §:n 1, 3 ja 5 kohdan, 22 §:n 1, 3 ja 5 kohdan, 
23 §:n 1, 3 ja 5 kohdan, 24 §:n 1 momentin johdantokappaleen ja 1 koh
dan, 25 §:n johdantokappaleen ja 4 kohdan sekä 35 §:n 1 momentin näin 
kuuluviksi: 

20 §. A-, B- ja C-Iuokan rakennuksissa ja osastoissa tulee kantavien, 
osastoivien ja muiden rakennusosien täyttää tämän pykälän vaatimukset 
sen mukaan, kuin siitä paloluokitustiedotuksissa tarkemmin määrätään. 
D- ja E-luokan rakennuksissa on yhteenrakentamisessa noudatettava, 
mitä kohdassa 4 on määrätty. 

1. Kantavat seinät ja pilarit; muut rakennus
osat, joille tulee kuormitusta kahdesta 
tai useammasta kerroksesta .••••••••••• 
11. Yli 45 m korkeissa rakennuksissa .•• 
12. Kellarissa, jonka lattia on yli 3 m 

maanpinnan alapuolella •••••••••••• 

4. Osastoja toisistaan erottavat seinät 
(osastoiva seinä) yleensä ••••••••••••• 
41. Osastoivat seinät yhteenrakennetta-

essa ........................... . 
42. Osastoivat seinät ullakon kohdalla 

yhteenrakennettaessa •••••••••••••• 
43. Osastoivat, ei kantavat eikä runkoa 

koossa pitävät seinät A-, B- ja C
luokan rakennuksissa, lukuun otta
matta ulos käytävää rajoittavaa osas
toivaa seinää, sekä osastoivat sei
nät yleensä D- ja E-luokan rakennuk-
sissa ........................... . 

Palokuormaryhmä 
pieni keskisuuri suuri 

a1 a2 a4 
a2 a2 a4 

a2 a2 a4 

al a2 a4 

a4 a4 a4 

a2 a2 a2 

bl b2 b4 
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44. Osastoivissa seinissä olevien ovien, 
ikkunoiden ja muita pienehköjä auk
koja suojaavien rakennusosien tunti
luokka on yleensä puolet seinälle 
asetetusta tuntlluokasta I kuitenkin 
niin I että pieneen palokuormaryhmään 
kuuluvien enintään 28 m korkeiden 
asuinrakennusten kerrostaso-ovet 
saavat olla c 1/4-luokkaa , mikäli 
samassa seinäaukossa on tämän oven 
lisäksi toinen ovi. 

Palokuormaryhmä 
pieni keskisuuri suuri 

21 §. A-Iuokan rakennuks en I tulee sen lisäksi, mitä 20 §:ssä on 
määrätty, rakennusosiltaan täyttää tämän pykälän vaatimukset. 

1. Ulkoseinien tulee olla a-Iuokkaa. Ulkoseinissä saa kuitenkin olla 
b- ja c-Iuokan rakennustarvikkeita , mikäli ne on suojattu ja osastoivien 
rakennusosien kohdalla katkaistu tai sijoitettu siten, että palon leviämi
nen on tehokkaasti estetty. 

3. Osaston sisäisten seinien tulee huoneistoissa olla ainakin b-Iuok
kaa ja seinien pinnassa olevien tarvikkeiden tulee täyttää nllstä erikseen 
annettujen määräysten vaatimukset syttymisherkkyys- ja palonlevittämis
luokan osalta. Tämä ei kuitenkaan koske huoneistoissa olevia vähäisiä 
komeroseiniä ja muita vähäisiä seiniä. Kellarissa saavat sisäiset seinät 
olla tulisijattomissa, enintään 100 m2 suuruisissa, savun pOistoa ukolla 
varustetuissa osastoissa c-Iuokkaa ja talousirtaimiston sällytyskomeroi
den seinät vähäisiltä osiltaan c-Iuokan rakennustarvikkeista. 

5. Verhousten osaston sisällä tulee olla a-Iuokkaa. Mllloin verhousten 
pin!1assa olevat tarvikkeet täyttävät nl1stä erikseen annettujen määräys
ten vaatimukset syttymisherkkyys- ja palonlevittämisluokan osalta, saa
vat verhoukset olla b-l uokkaa. 

22 §. B-Iuokan rakennuksen, jonka korkeus on enintään 28 m, 
tulee sen lisäksi mitä 20 §:ssä on määrätty, rakennusoslltaan täyttää 
tämän pykälän vaatimukset. 

1. Ulkosenien tulee olla a -luokkaa. Ulkoseinissä I joiden sisä- ja 
ulkopinnat ovat a-Iuokan rakennustarvikkeista , saa kuitenkin olla b-, 
c- ja d-Iuokan rakennustarvikkeita I mikäli ne on suojattu ja osastoivien 
rakennusosien kohdalta katkaistu taikka. sijoitettu siten, että palon leviä
minen on tehokkaasti estetty. 

Milloin välipohjat ja osastoivat seinät toimivat edellä mainittuina 
katkaisulna ja tehokkaasti estävät palon leviämisen, saavat ulkoseinät 
kuitenkin olla b-Iuokkaa, Jolloin ranko tai seinän vähäinen osa saa olla 
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c-Iuokan rakennustarvikkeista. 

3. Osaston sisäisten seinien tulee huoneistoissa olla ainakin b
luokkaa. Milloin seinien pinnassa olevat tarvikkeet täyttävät nllstä 
erikseen annettujen määräysten vaatimukset syttymisherkkyys- ja palon
levittämisluokan osalta, seinät saavat olla c-Iuokkaa. Tämä ei kuitenkaan 
koske huoneistoissa olevia vähäisiä komeroseiniä tai muita vähäisiä sei
niä. 

Sairaanhoito-, huolto- ja rangaistuslaitosten sekä majoitus- ja 
ravitsemisUikkeiden huoneistoissa, huvi- ja kokoontumishuoneistoissa 
sekä nllhln verrattavissa huoneistoissa tulee sisäisten seinien alna olla 
b-Iuokkaa. 

Kellarissa ja ullakolla tulee osaston sisäisten seinien olla a-Iuok
kaa. Kellarissa saavat sisäiset seinät tullsijattomissa, enintään 100 m2 

suuruisissa osastoissa kuitenkin olla c-Iuokkaa, mikäli osastossClz on 
savunpoistoaukko. Ullakolla ja edellä mainituissa enintään 100 m suu
ruisissa kellariosastoissa saavat talousirtaimiston säilytyskomeroiden ja 
kuiva ustUan seinät olla vähäisiltä osiltaan c-Iuokan rakennustarvikkeista. 

5. Verhousten osaston sisällä tulee olla ainakin b-Iuokkaa. Milloin 
verhousten pinnassa olevat tarvikkeet täyttävät nllstä erikseen annettujen 
määräysten vaatimukset syttymisherkkyys- ja palonlevittämisluokan osal
ta, saavat verhouks et olla c-Iuokkaa. 

23 §. C-I uoka n ra k enn uk sen, jonka korkeus on enintään 14 m ja 
kerros luku enintään 4, tulee sen lisäksi, mitä 20 §:ssä on määrätty, ra
kennusosUtaan täyttää tämän pykälän vaatimukset. 

1. Ulkosenien tulee olla käytännöllisesti katsoen kokonaan ainakin 
b-Iuokan rakennustarvikkeista, milloin rakennuksen vällpohjat eivät ole 
a-Iuokkaa. Jos väli pohjat ovat a-Iuokkaa, saa ulkoseinissä, joiden sisä
ja ulkopinnat ovat b-Iuokan rakennustarvikkeista, kuitenkin olla c- ja 
d-luokan rakennustarvikkeita , mikäli ne on suojattu ja osastoivien raken
nusosien kohdalta katkaistu tai sijoitettu siten, että palon leviäminen on 
tehokkaasti estetty. 

Milloin vällpohjat ja osastoivat seinät toimivat edellä mainittuina 
katkaisulna ja tehokkaasti estävät palon leviämisen, saavat ulkoseinät 
kuitenkin olla c-Iuokkaa. 

3. Osaston sisäisten seinien tulee huoneistossa olla ainakin 
c-Iuokkaa ja seinien pinnassa olevien tarvikkeiden tulee täyttää nllstä 
erikseen annettujen määräysten vaatimukset syttymisherkkyys- ja palon
levittämlsl uokan osalta. Tämä ei kuitenkaan koske huoneistoissa olevia 
vähäisiä komeroseiniä tai muita vähäisiä seiniä. 

Sairaanhoito-, huolto- ja rangaistuslaltosten sekä majoitus- ja 
ravltsemisllikkeiden huoneistoissa, huvi- ja kokoontumishuoneistoissa 
sekä nllhin verrattavissa huoneistoissa tulee sisäisten seinien aina olla 
b-Iuokkaa. 



318 

Kellarissa ja ullakolla tulee osaston sisäisten seinien olla a-luok
kaa. Kellarissa saavat sisäiset seinät tulisijattomissa, enintään 100 m2 

suuruisissa osastoissa kuitenkin olla c-luokkaa, mikäli osastossa on 
savunpoistoaukko. Ullakolla ja edellä mainituissa enintään 100 m2 suu
ruisissa kellariosastoissa saavat talousirtaimiston säilytyskomeroiden 
seinät ja kuivaustilan seinät olla vähäisiltä osiltaan c-luokan rakennus
tarvikkeista. 

5. Verhousten osastonslsällä tulee olla ainakin c-luokkaa. Milloin 
verhousten pinnassa olevat tarvikkeet täyttävät niistä erikseen annettujen 
määräysten vaatimukset syttymisherkkyys- ja palonlevittämisluokan osal
ta, verhouks et saavat olla d-luokkaa. 

24 §. D-luokan rakennuks en, jonka rakennusosiltaan tulee täyttää 
tämän pykälän ja soveltuvin osin 20 §:n määräykset, korkeus on enintään 
7 m. Kuitenkin katsotaan, ellei erityisistä olosuhteista muuta johdu, yksi
kerroksiset 7 m korkeammatkin tehdas-, varasto- ja maatalouden tuotan
toa palvelevat rakennukset sekä muut niihin verrattavat rakennukset D
luokan rakennuksiksi. 

1. Kerroksissa saavat seinät, pllarlt, välipohjat, porrassyöksyt ja 
tasanteet olla c-luokkaa, mikäli kantavien rakennusosien sisäpuoliset 
seinä- ja kattopinnat on suojattu ainakin b 1/4-luokan suojaverhouksella 
ja mikäli huoneiston sisäisten seinien pinnat ovat ainakin b-luokan ra
kennustarvikkeista. Milloin seinän ranko sekä pllareiden ja palkkien 
minimikoot vastaavat c 1/2-luokkaa, ne saavat olla ilman suojaverhousta. 
Mikäli rakennusosissa on täytettä, sen tulee olla b-luokkaa. Palon leviä
minen rakennusosissa olevien kaikkien onteloiden kautta on rakenteelli
sesti tehokkaasti katkaistava. Huoneistoista ulos- ja varauloskäytäviin 
johtavien ovien tulee olla ainakin c 1/4-luokkaa. Yksikerroksisissa ra
kennuksissa, joissa runko ja muut kantavat osat ovat a-luokkaa ja seinät 
sekä yläpohja ainakin b-luokkaa, saa kuitenkin kantavien rakenteiden 
suojaverhouksen jättää pois. Tämä ei kuitenkaan koske rakennuksia, jois
sa runko ja muut kantavat rakennusosat ovat alumiinia tai multa rakennus
tarvikkeita , joihin lämpötilan nousu vaikuttaa lujuutta alentavasti suh
teellisen nopeasti. 

25 §. E -1 u 0 k a n ra ken n u k sen, jonka rakennusosUtaan tulee täyttää 
tämän pykälän ja soveltuvin osin 20 §:n määräykset, korkeus on enintään 
7 m. Kuitenkin katsotaan, ellei erityisistä olosuhteista muuta johdu, 
myös yksikerroksiset enintään 10 m korkeat tehdas-, varasto- Ja maata
louden tuotantoa palvelevat rakennukset sekä muut niihin verrattavat ra
kennukset E-Iuokan rakennuksiksi. 

4. Kellarissa tulee kantavien seinien ja pUarien sekä osastoivien 
seinien olla a 1/2-luokkaa. 

Kellarin yläpuollsen vällpohjan tulee tullsijallisten kellaritllojen 
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kohdalla olla a 1/2-luokkaa, Jolloin lattia alusrakenteineen ja täytteineen 
saa kuitenkin olla d-Iuokan rakennustarvikkeista. Kellarin osastoivissa 
seinissä olevien ovien, luukkujen ja ikkunoiden tulee olla ainakin 1/4 
tunnin luokkaa. 

Verhousten tulee kellarissa olla ainakin b-Iuokkaa. Enintään 50 m 2 

suuruisessa tilassa voivat ne kuitenkin olla d-Iuokkaa. 

35 §. A-Iuokan rakennuksessa tulee 34 §:n 1 momentissa tarkoitetun ulos
käytävän olla palo- ja savuvarma • Jos rakennuksen korkeus ylittää 28 m 
mutta ei kuitenkaan 45 m ja mikäli siinä oleva ulos käytävä on yhteydessä 
kerroksissa olevien huoneistojen kanssa vain sellaisen tilan (sulkuhuone 
tai käytävä, jota tässä ei ole katsottava ulos käytävän osaksi) kautta, 
joka täyttää paloteknillisen osaston vaatimukset ja joka on erotettu huo
neistoista vähintään c 1/2-luokan ja porrashuoneesta vähintään a l-luo
kan palo-ovilla, uloskäytävä saa kuitenkin olla palovarma • Muissa A
luokan rakennuksissa sekä B- ja C-Iuokan rakennuksissa tulee mainitun 
ulos käytävän olla palovarma • 
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102. ASETUS TUBERKULOOSIASETUKSEN MUUTTAMISESTA. 

Annettu elokuun 11 p:nä 1972. 
(Suomen AsK 611/72) 
(VIt. kunn. as.-kok. 1961:67) 

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä muut eta a n 15 päivänä 
kesäkuuta 1961 annetun tuberkuloosiasetuksen (325/61) 25 § ja 29 § sekä 
lisätään asetukseen uusi 24 aja 25 a § seuraavasti: 

24 a §. Hakemuksesta, joka koskee tuberkuloosllain 25 a §:ssä tarkoi
tetun perustamis- ja toimintasuunnltelman hyväksymistä, tulee kyseessä 
olevan keskus parantolan, tuberkuloositoimiston taikka tuberkuloosllain 
6 §:ssä tarkoitetun laitoksen tai osaston kohdalta käydä selville: 

1) sijoituspaikka; 
2) sitä käyttävän väestön määrä ja tässä tapahtuvaksi arvioidut 

muutokset; 
3) tuberkuloosin vastustamistyön nykyinen järjestely tuberkuloosi

piirin keskusparantolassa, tuberkuloosltoimistossa ja muissa laitoksissa; 
4) suunnitellut potilaille suoritettavien tutkimusten ja annettavan 

hoidon laatua koskevat muutokset; 
5) rakennushankkeen laajuus ja tilantarve; 
6) toteuttamisajankohta; 
7) alustava selvitys perustamis- ja käyttökustannuksista; sekä 
8) muu tarpeelliseksi katsottava selvitys. 
Hakemus on toimitettava lääkintöhal11tukselle, jonka on oman lau

suntonsa kera lähetettävä se sosiaa11- ja terveysministeriölle. 

25 §. Tehtäessä tuberkuloosilain 26 §:ssä tarkoitettu hakemus keskus
parantolan , tuberkuloositoimiston tai sanotun lain 6 §:ssä tarkoitetun 
laitoksen tai osaston rakentamisen, laajentamisen tai peruskorjauksen 
hyväksymisestä valtionavun suorittamista koskevaan yleiseen suunni
telmaan on siihen liitettävä: 

1) lääkintöhallituksen hyväksymän huonetilaohjelman mukaan laa
dittu rakennus hanketta koskevan suunnitelman luonnos yksityiskohtaisine 
piirustuksineen, kustannusarvioineen ja rakenn uss elostuksineen; 

2) lääkintöhall1tuksen hyväksymät kiinteiden kOjeiden ja laitteiden, 
klintokaluston ja iItaimiston hankinta ohjelmat; 

3) arvio perustamiskustann usten määrästä erittelyineen; 
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4) selvitys rahoituksesta; sekä 
5) muu tarpeelliseksi katsottava selvitys. 
Mikäli hakemus koskee muita kuin 1 momentissa tarkoitettuja ra

kentamiseen, laajentamiseen tai peruskorjaukseen kuuluvia perushankin
toja , on siihen liitettävä hankintaohjelma ja kustannusarvio. 

Hakemus liitteineen on kahtena kappaleena toimitettava lääkintö
hallitukselle, joka tekee asiasta esityksensä sosiaali- ja terveysminis
teriölle. Lääkintöhallitus vahvistaa hakemuksessa käytettävät lomakkeet 
ja antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita hakemuksen laadinnasta. 

25 a §. Kun kunta tai kuntainliitto on tehnyt suunnitelman ja päätöksen 
uuden keskus parantolan , tuberkuloositoimiston tai tuberkuloosilain 6 
§:ssä tarkoitetun laitoksen tai osaston rakentamisesta tai vanhan täy
dellisestä peruskorjauksesta, sosiaali- ja terveysministeriö voi siitä 
huolimatta, että kysymystä perustamistöiden tai -hankintojen hyväksy
misestä valtionavun suorittamista koskevaan yleiseen suunnitelmaan ei 
sanottuna ajankohtana ratkaista, hakemuksesta ennakolta päättää, 
myönnetäänkö suunnitelman toteuttamisen jälkeen valtionapua käyttö
kustannuksiin. 

Mitä 1 momentissa on säädetty, voidaan vastaavasti soveltaa pe
ruskorja uks een ja perus hankintaan, josta voidaan kats oa ai heutuvan 
käyttökustannuksiin annettavassa valtionavussa säästöä sellainen määrä, 
jota on pidettävä merkittävänä, kun otetaan huomioon vastaaviin perusta
miskustannuksiin annettava valtionapu. 

29 §. Tuberkuloosilain 31 §:ssä tarkoitettua lisättyä valtionapua koskevat 
hakemukset on toimitettava lääkintöhallitukselle tilivuotta seuraavan ka
lenterivuoden syyskuun loppuun mennessä. 
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103. ASEMA-, RAKENNUS-, YLEIS- JA SEUTUKAAVOISSA 
KÄYTETTÄVISTÄ MERKINNÖISTÄ ANNETUN SISMSIAIN
MINISTERIÖN PÄÄTÖKSEN MUUTTAMINEN. 

Sisäasiainministeriön päätös elokuun 25 p:ltä 1972. 
(Suomen AsK 625/72) 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1959:103) 

Sisäasiainministeriö on päättänyt muuttaa asema-, rakennus-, 
yleis- ja seutukaavoissa käytettävistä merkinnöistä 30 päivänä syys
kuuta 1959 antamansa päätöksen (386/59) II osaston sekä lisätä pää
tökseen uuden II! osaston seuraavasti: 

!.I.:_~~~i!'!-22~.9.!~~~_'!.~~~!~~JE_IE~.!:~~tEl~~ 
Edellä olevia merkintöjä on soveltuvin kohdin käytettävä myös 

yleiskaavoja laadittaessa. 

!.ll:._~~~t~!-22~.9.!~~~_'!.~~~!~~iE_IE~.!:~!.n_tEl~~ 

Merkintä: Viiritcttynä: Rastcroituna: 

0.01 _ ... -
0.02 -_._ .. -
0.03 

0.04 .......... 

0.05 --------

0.06 @ 

Merkinnän selilYs: 

Seutukaava·nlueen raja 
(vlivan paksuus 1.5 mm) 

Seutukaav:m osa-alueen 
raja (viivan paksuus 1.0 
mm) 

Alueen raja (viivan pak
suus 0.4 mm) 

Alueen rRja. ioka on 
tarkasti paikallistettavis-
50 (viivan paksuus 0.3 
mm) 

OhjeeIlinen alueen raja 
(viivan paksuus 0.4 mm) 

Seutukaavan osa-alueen 
numero 
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Merkintä: Väritettynä Rasteroituna: Merkinnän selitYs 

® 
Maankäyttöalueen ala· 

0.G7 ryhmää osoittava mer· 
kintä 

0.08 123 Alueen, viivBIDerkinnän 
tai kohteen numero 

~ Laajahkojen alueiden oh· 
jeellinen rajaus, jossa 

0.09 . . . . . . . . . numero osoittaa aluee-
seen liittyvää 
vitystä 

erityissel-

0.10 0 0 0 0 0 0 0 OhjeeIlinen 
retkeilyreitti 

ulkoilu- ja 

0.11 t:=::::J C::-~ ~ c:::=::J OhjeeIlinen 
lä 

päälaivaväy-

Ohjeellisen alueen tai ,-
) viivamerkinnän kirjain-

0.12 l merkintä, johon liitetään 
~ 

käyttöä osoittava kirjsin-
tunnus 

0.13 e Suojelukohde .' 
0.14 0 Ulkoilu· ja virkistystoi-... mintoihin liittyvä kohde 

p Muu kohde, johon lii· 0.15 terään käyttöä osoittava 
kirjain tunnus 

e Moottoritie tai mootto-
PistorRsteri (tiheys 20- riliikcnnetie (viivojen 

0.16 • i::IL1i.MI Puna:mon 40 linjaa/cm, peinävyys paksuus 0,2 mm ja vii-ri ZGW5 
00-90 %) vojen väli 1.2 mm ja 

0.5 mm) 

@ tw=o" 
Valtatie tai kantatie 

0.17 (viivojen paksuus 0.2 
nim ja viivojen väli 1.5 
mm) 
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Merkintä: 

0.18 e . 

0.19 
e , 

e , 

0.20 

0.21 e , 

0.22 @ 

0.23 ==}= 
0.24 I 

0.25 I 
0.26 I 

I 
0.27 ~ 
0.28 -0-
0.29 -0-

Väritettynä 

Punainen 

Rasteroituna: Merkinnän selitys 

Pisterasteri (tiheys 2()'- Seudullinen tie (viivo-
40 linjaa/cm, peitlävyys jen paksuus 0.2 mm ja 
60-90 9b) väli 1.0 mm) 

Kokoojatie . (viivojen 
paksuus 0.2 mm ja väli 
0.6 mm) 

Kaupunkimoouoritie 
(viivojen paksuus 0.2 
mm ja viivojen väli 1.2 
mm ja 0.5 mm) 

Pääkatu tai -tie (viiv?
jen paksuus 0.2 mm Ja 
väli 1.5 mm tai 1.0 mm) 

Kokoojakatu tai -tie 
(viivojen paksuus 0.2 
mm ja väli 0.6 mm) 

Eritasoliittymä 

Tasoliittymä. kun mo· 
lemmat tiet tai väylät 
esitetään seutukaavakar
fassa 

Tärkeä tasoliinymä, jo
hon liittyvää tietä tai 
kstua ei esitetä seutu
kaavakBrtBssa 

Eritasoristeys 

Rautatie ja liikenncpaik
.ka (rautatietä osoittavan 
viivan paksuus 1.0 mm) 

Pääviemäri (viivan pak
suus 0.4 mm) 

Päävesijohto (viivan 
paksuus 0.4 mm) 



0.30 

0.31 

0.32 

0.33 

0.34 

1.00 

1.01 

1.02 

1.03 

Merkintä: 

-0--

-0--

-0-

-0-

--0-

Väritettynä 

Oranssi 

Karmiininpunllinen 

Vaalean harmahtava 
vihreä 

Keltainen 

Rasteroituna: 

Ristirasteri (tiheys 3---S 
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Merkinnän selitys 

Pääsähkölinja (viivan 
paksuus 0.4 mm) 

Päätietoliikennelinja 
(viivan paksuusO.4mm) 

Pääkaasulinja (viivan 
paksuus 0.4 mm) 

Pääöljyjohto (viivan 
paksuus 0.4 mm) 

Muu pääjobto, johon 
liitetään käyttöä osoitta· 
va kirjaintunnus (viivan 
paksuus 0.4 mm) 

linjaa/cm, pciuävyys 10 Taajamaroimintojen alue 
-3090) 

Ristinsteri (tiheys 12-
15 linjaa/cm, peittävyys Keskustatoiminto;en alue 
40-50%) 

Ristirasteri (tiheys 4-8 
vaaka linjaa/cm ja 2-5 
pystylinjaa/cm, peittä. 
vyys 10-30 90) 

Maa· ja metsätalousval
tainen alue 

Loma-asuNsalue 
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1.04 

1.05 

1.06 

1.07 

1.08 

1.09 

1.10 

2.00 

Merkintä: 

1" .. · .. ·8 .... · .... 1 
:::::::' ER :::::::: ........ . ...... . ........ ........ . 

111111111111b!)111111111111 

Väritettynä 

Keltavihreä 

Siruvihreä 

Vaalean sinivihreä 

Sinipunainen 

Harmaa 

Alueen rajan sisäpuolel
la punainen reunus, le
veys noin 1 mm 

Vaaleansininen 

Rasteroiruna: Merkinnän selitys 

Vaakaviivarasteri (tiheys 
3-10 linjaa/cm, peittä· Virkistysalue 
vyys 5-20%) 

Vinoviivarasteri (viivoi
tus 45" oikealle kallis· 
tettu, tiheys 3-10 Iin· Suojelualue 
jaa/cm, peittävyys 5-
20%) 

Pisterasteri (tiheys 5-
10 linjaa/cm, peiuävyys Erityistoimintojen alue 
10-30%) 

Vinoristirasteri (tiheys 
J--.S linjaa/cm, peittä· Yleisten toimintojen alue 
vyys 10-30 %) 

Pystyviivarasteri (tiheys 
6-15 linjaa/cm, peittä- Teollisuustoimintojen 
vyys 10-40 %) alue 

Liikennealue 

Vesialue 

Alueiden jakaminen tarkempiin slaryhmiin voidaan esittää indeksien lisäksi värisiivyillä is 
rastereilla 
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Kaavat ja kaavojen muutokset, joista on vahvistamista varten tar
vittavat kartat laadittu valmHksi ennen tämän päätöksen voimaantuloa, 
saadaan jättää vahvistettavaksi, vaikka nHhin sisältyvät merkinnät ovat 
ristirUdassa tällä päätöksellä vahvistettujen merkintöjen kanssa. 

104. ASETUS TYÖSUOJELUHALLINNOSTA. 

Annettu elokuun 25 p:nä 1972. 
(Suomen AsK 631/72) 

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsit
telemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään työsuojeluhallinnosta 
24 päivänä heinäkuuta 1972 annetun lain (574/72) 10 §:n nojalla: 

1 luku. 

Johto ja valvonta. 

1 §. Työsuojeluhallinnon ylin johto ja valvonta kuuluu sosiaali- ja ter
veysministeriölle siten kuin siltä on erikseen säädetty. 

Sosiaall- ja terveysministeriön alaisina toimivat työsuojeluplirien 
työsuojelutoimistot ja kunnan terveyslautakunnat. 

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivasta työsuojelu
neuvottelukunnasta ja työsuojeluplirien yhteydessä toimivista työsuojelu
la uta kunnista säädetään erikseen. 

2 luku. 

Pllrihalllnto. 

2 §. Työsuojelupllrien nimet ja työsuojelutoimistojen Sijaintipaikat mää
rää valtioneuvosto. 

Työsuojelutoimistolla voi olla sivutoimistoja , joiden perustamisesta 
ja sijaintipaikOista päättää sosiaall- ja terveysministeriö. 

3 §. Työsuojelutoimiston tehtävänä on: 
1) huolehtia työsuojelua koskevien säännösten noudattamisen val

vonnasta; 
2) huolehtia työsuojeluun kuuluvista toimipaikkojen tarkastus-, 

katselmus- ja tutkimustoimituksista; 
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3) huolehtia työs uojelulUl kuuluvien tai liittyvien teknillisten tar
kastusten toimittamisesta, jollei sitä tiettyjen tarkastusten osalta ole 
säädetty mulUl viranomaisen tehtäväksI; 

4) huolehtia työsuojellUl kehittämisestä ja edistää työsuojelualan 
yhteistoimintaa sekä alan opetus- ja koulutustoimintaa; 

5) pitää yhteyttä eri viranomaisiin, järjestöihin, laitoksiin ja yh
teisöihin työsuojelua koskevissa ja sllhen lllttyvissä asioissa, sekä 
tehdä sosiaali- ja terveysministeriölle esityksiä tarpeellisiksi uudistuk
siksi ja parannuksiksi; sekä 

6) suorittaa ne muut toimenpiteet, jotka sille on säädetty tai mää"': 
rätty. 

4 §. Pllrlhallinnossa voi olla pllripäälllkön, apulaispllrlpäällikön, van
hemman insinöörin, pllriagronomin, pllrimetsänhoitajan, insinöörin, ag
ronomin, metsänhOitajan, lakimiehen, tarkastajan, rakennusmestarin, 
teknikon, työläistarkastajan ja terveydenhoitajan virkoja sekä toimisto
sihteerin , kanslistin, a pulais kanslistin, konekirjoitta jan ja toimistoa pu
laisen toimia. Työsuojelutoimiston päälllkkönä toimll pllripäälllkkö. 

Pllrihallintoon voidaan ottaa tulo- ja menoarvion rajoissa ylimääräi
siä toimenhaltijoita ja tilapäisiä toimihenkilöitä sekä työsuhteessa olevaa 
henkilöklUltaa. 

Pllrihallinnon henkilöklUlnan sijoittamisesta erl työsuojelutoimistoi
hin määrää sosiaali- ja terveysministeriö. 

5 §. Kelpoisuusehtoina pllrihallinnon virkoihin ja toimlln vaaditaan: 
1) pllripääUiköltä ja apulaispllrlpäälllköltä virkaan soveltuva 

diplomi-insinöörin tutkinto ja perehtyneisyyttä työsuojeluasioihin; 
2) vanhemmalta insinööriltä virkaan soveltuva diplomi-inSinöörin 

tutkinto; 
3) pllriagronomllta agronomin tai virkaan soveltuva maatalous- ja 

metsätieteiden kandidaatin tutkinto; 
4) pllrlmetsänhoitajalta metsätutkinto tai virkaan soveltuva maa

talous- ja metsätieteiden kandidaatin tutkinto; 
5) insinöörlltä virkaan soveltuva diplomi-insinöörin tai teknillises

sä opistossa suoritettu insinöörin tutkmto; 
6)agronomllta agronomin tai virkaan soveltuva maatalous- ja metsä

tieteiden kandidaatin tutkinto; 
7) metsänhoitajalta metsätutkinto tai virkaan soveltuva maatalous

ja metsätieteiden kandidaatin tutkinto; 
8) lakimieheltä oikeustieteen kandidaatin tutkinto; 
9) tarkastajalta virkaan soveltuva korkeakoulututkinto taikka tek

nillisessä opistossa tai teknillisessä koulussa suoritettu tutkinto, tahi 
merLkapteeninkirja tai poliisLpäällystön virka tutkinto; 

10) rakennusmestarllta teknillisen koullUl rakennusosaston talon
rakennuksen oppisuunnalla suoritettu loppututkinto; 

11) teknikoIta virkaan soveltuva teknillisessä koulussa suoritettu 
tutkinto; 



329 

12) työlälstarkastajalta työlainsäädännön tuntemusta ja vähintään 
viiden vuoden kokemus ammatti-työssä; 

13) terveydenhoitajalta sairaanhoitajan tutkinto sekä kokemusta 
työterveyshuollossa; 

14) toimistosihteeriltä toimeen soveltuva korkeakoulututkinto, 
kauppaopiston loppututkinto tai-muu vastaava tutkinto; sekä 

15) muilta kuin edellä mainituilta viran- tai toimenhaltijoilta 
sellainen taito ja kyky kuin vi~an tai toimen menestyksellinen hoita
minen edellyttää. 

Piirihallinnon virkoihin ja toimiin pääsemiseksi vaaditaan lisäksi, 
että asianomainen on aikaisemmalla toiminnallaan osoittanut omaavansa 
sellaisen taidon ja kyvyn, jota viran menestyksellinen hoitaminen edel
lyttää. 

Kelpoisuuden edellä mainittuihin virkoihin ja toimlln tuottaa myös 
mainittuja tutkintoja vastaava aikaisempi tutkinto. 

6 §. Pllripäälllkön ja apulaispllripäälllkön nimittää valtioneuvosto viran 
oltua 30 päivän ajan haettavana. 

Vanhemman insinöörin, pl1riagronomin, piirimetsänhoitajan, insi
nöörin, agronomin, metsänhoitajan, lakimiehen, tarkastajan, rakennus
mestarin , teknikon, työläistarka sta jan, terveydenhoitajan ja toimisto
sihteerin nimittää sosiaaH- ja terveysministeriö viran tai toimen oltua 
30 päivän ajan haettavana. 

Kanslistin, apulaiskanslistin, konekirjoittajan ja toimistoapulaisen 
nimittää, toimia haettavaksi julistamatta sekä ylimäärälsen, tilapäisen ja 
työsuhteisen toimihenkilön ottaa sosiaall- ja terveysministeriö. 

Työläistarkastajan viran haettavaksi julistamisesta on aina ilmoi
tettava myös sellaisissa sanomalehdissä, joita leviää kysymyksessä ole
van tarkastuspl1rin työntekijäin keskuuteen. 

7 §. Pilripäällikön tulee: 
1) johtaa ja valvoa työsuojelutoimiston toimintaa; 
2) seurata kehitystä työsuojelun alalla sekä tehdä aloitteita uudis

tuksiksi ja parannuksiksi; 
3) valvoa kuntien työsuojeluviranomaisten toimintaa; 
4) jakaa tYÖSUOjelutoimiston tehtävät eri virkamiesten suoritetta

viksi; sekä 
5) suorittaa muut hänelle säädetyt ja määrätyt tehtävät. 

8 §. Työsuojelutoimistolle kuuluvat asiat ratkaisee piiripäällikkö asian
omaisen virkamiehen esittelystä tai muu työsuojelutoimiston virkamies, 
jolle on työjärjestyksessä tai sosiaall- ja terveysministeriön päätöksellä 
muutoin sellainen päätösvalta annettu. 
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9 §. Työsuojelutoimiston toimituskirjat allekirjoittaa asian ratkaissut 
virkamies ja, jos asia on ratkaistu esittelystä, varmentaa esittelijä. 

Lähetteet, ilmoitukse t ja nHhin verrattavat kirjeet allekirjoittaa 
asianomainen virkamies. 

Milloin eSittelijän mielipide eroaa päätöksestä, on hänellä oikeus 
merkitä eriävä mielipiteensä asiakirjan taltiokappaleeseen tai, jos sel
laista ei laadita, eriks een tehtävään pöytäkirjaan. Sosiaall- ja terveys
ministeriölle lähetettäviin aSiakirjOihin tulee liittää selvitys esittelijän 
eriävästä mielipiteestä. 

10 §. PHripäällikön ollessa esteellinen tai estynyt toimii hänen sijaise
naan sosiaal1- ja terveysministeriön määräämä piirihallinnon virkamies. 

Piiri päällikön poissa ollessa ei saa ilman painavia syitä päättää 
sellaisiin toimenpiteisiin ryhtymisestä, jotka saattavat poiketa aikai
semmin noudatetuista periaatteista eikä antaa lausuntoa avoinna olevan 
viran tai toimen täyttämisestä. 

11 §. Piiripäällikölle , a pulais piiri päällikölle , vanhemmalle insinöör1lle, 
piiriagronomille ja piirimetsänhoitajalle myöntää virkava pauden sosiaali
ja terveysministeriö. 

Muille virkamiehille myöntää virkavapauden piiripäällikkö, kuiten
kin niin, että yli kolmen kuukauden virkavapauden myöntää sosiaali- ja 
terveysministeriö. 

Viran tai toimen hoidosta virkavapauden aikana päättää se, joka on 
virkavapauden myöntänyt. Avoinna olevan viran tai toimen hoitajan mää
räämisestä päättää sosiaali- ja terveysministeriö. 

Eron v irasta tai toimesta myöntää se, jolle viran tai toimen täyttä
minen kuuluu. 

Työjärjestyksessä annetaan täydentävät määräykset työs uOjelu
toimiston henkilökunnan tehtävistä, toimistossa käsiteltävistä asioista, 
niiden esittelystä ja muusta käsittelymenettelystä sekä sHtä, kenelle 
asian ratkaiseminen kuuluu. 

13 §. Työsuojelutoimiston virkamies on velvollinen sosiaali- ja terveys
ministeriön määräyksestä suorittamaan myös toiselle työsuojelutoimis
tolle kuuluvia tehtäviä. 

3 luku. 

Paikallishallinto. 

14 §. Sen lisäksi, mitä työsuojeluhallinnosta annetun lain 9 §:ssä on 
säädetty, määräytyy työsuojelupHr1n työsuojelutoimiston ja kunnan ter
veyslautakunnan keskinäinen toimivalta siten, että terveyslautakunnan 
tulee valvoa työsuojelua koskevien säännösten ja määräysten noudatta
mista sellaisissa yrityksissä, liikkeissä, laitoksissa ja muissa toimi
paikoissa , joissa säännöllisesti työskentelevien työntekijäin lukumäärä 
on alle kymmenen työntekijää. 
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Työsuojelutehtävien tehokkaan ja tarkoituksenmukaisen suorittami
sen aikaansaamiseksi sosiaali- ja terveysministeriö voi kuitenkin 1 mo
mentln säännösten estämättä määrätä, että jokin toimiala kuuluu koko
naan työsuojeluplirin työsuojelutoimiston valvonnan piiriin sekä, että 
työsuojelupiirin työsuojelutoimisto huolehtii tietynlaisten toimipaikkojen 
työsuojelun valvonnasta väliaikaisesti tai määräajoin. 

Mitä tässä asetuksessa on säädetty kunnasta ja kunnan terveys
lautakunnasta sovelletaan vastaavasti 28 päivänä tammikuuta 1972 anne
tussa kansanterveyslaissa (66/72) säädettyjä tehtäviä varten perustettuun 
kuntainlllttoon sekä sen terveyslautakuntaan ja työsuojel utarkastajaan. 

15 §. Työsuojeluhallinnon tehtäviä hoitaessaan kunnan terveyslautakunnan 
asiana on valvoa, että työsuojelua ja työsuhdetta koskevia säännöksiä ja 
määräyksiä noudatetaan kunnan työsuojeluvalvonnan alaisissa toimipai
koissa ja kohteissa, sekä huolehtia työsuojelua koskevan tarkastustoi
minnan tarkoituksenmukaisesta järjestämisestä. 

Tehtävien hoitamista varten kunnan terveyslautakunnalla on oikeus 
saada tarvitsemiaan tietoja ja virka-apua valtion, kunnan ja seurakunnan 
viranomaisilta. 

16 §. Kunnan terveyslautakunnan tulee erityisesti: 
1) osallistua työsuojelun suunnittelun ja kehittämisen kannalta tar

peellisiin toimenpiteislln; 
2) johtaa ja valvoa kunnan työsuojelutarkastajain toimintaa; 
3) edistää tYÖSUOjelun va llstus-, tutkimus- ja koulutustoimintaa 

kunnassa; 
4) olla yhteistoiminnassa työnantajain, työntekijäin sekä eri viran

omaisten, laitosten ja yhteisöjen kanssa työsuojelukysymyksissä; 
5) ilmoittaa asianomaisen työsuojelupllrin työsuojelutoimistolIe 

työsuojelua koskevista päätöksistään; sekä 
6) suorittaa ne muut toimenpiteet, jotka sille on erikseen säädetty 

tai määrätty. 

17 §. Kunnan työsuojelutarkastajan tehtävänä on: 
1) toimittaa kunnan terveyslautakunnan valvonnan alaisissa toimi

paikoissa ja kohteissa tarkastuksia, katselmuksia ja tutkimuksia sen 
mukaan kuin näistä tehtävistä erikseen on säädetty; 

2) antaa ohjeita ja neuvoja tYÖSUOjelua koskevien säännösten ja 
määräysten soveltamisesta; 

3) ilmoittaa asianomaisen työsuojelupllrin työsuojelutoimistolle 
ja muille tYÖSUOjelua hoitaville viranomaisille näiden tOimenpiteitä vaa
tivista asioista; 

4) valmistella vuosi- ja muut selostukset kunnan työsuojeluoloista 
ja -tarkastuksesta sekä avustaa asianomaisen työsuojeluplirin työsuoje
lutoimistoa työsuojelualan tilastollisten ja muiden selvitysten suoritta
misessa; 
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5) huolehtia luettelon tai kortiston pitämisestä työsuojelutarkastuk
sen alaisista pysyväisluontoisista toimipaikoista sekä llmoittaa asian
omaisen työsuojelupllrin työsuojelutoimistolle sellaisista kunnassa toi
mintansa aloittaneista ja lopettaneista toimi paikoista , joiden työsuojelu
valvonta kuuluu valtion työsuojeluviranomaisten tehtävlln; 

6) ilmoittaa asianomaiselle työsuojelupllrin työsuojelutoimistolle 
sen valvonnan alaisessa toimipaikassa vallitsevista työsuojelusäännös
ten vastaisista olosuhteista; 

7) osallistua työsuojelutoimiston tai poliisipllrin päällikön aloit
teesta tapahtuvaan ammattltaudin tai työssä sattuneen tapaturman olo
suhteiden ja syiden selvittämiseen; 

8) ilmoittaa asianomaiselle työsuojelutoimistolle sellaisesta työ
suojelusäännöksen rikkomisesta, joka voi johtaa syytteeseen asettami
seen, sekä sellaisesta epäkohdasta, jonka korjaaminen vaatll kllreellis
tä pakkotäytäntöönpanotoimenpidettä,: sekä 

9) suorittaa ne muut tehtävät, jotka johtosäännössä on hänen teh
täväkseen määrätty. 

Kunnan työsuojelutarkastajan on tehtäviään suorittaessaan lisäksi 
noudatettava nlltä ohjeita ja määräyksiä, joita valtion työsuojeluviran
omaiset toimivaltansa puitteissa antavat • 

18 §. Työsuojeluhallinnosta annetun lain 8 §:ssä tarkoitettua valtionapua 
maksetaan kunnille 27 päivänä elokuuta 1965 annetun terveydenhoitolain 
(469/65) 11 §:ssä, sellaisena kuin se on 19 päivänä marraskuuta 1971 an
netussa laissa (774/71), säädetyn asteikon mukaisesti. 

Valtionapu työsuojelutarkastajan palkkaukseen maksetaan pätevyy
destä rllppuen valtion A 21, A 14 ja A 10 palkkausluokan mukaan, ellei 
kunnallisesta virka- tai työehtosopimuksesta, jonka eduskunnan palkka
valtuuskunta on hyväksynyt valtionapuun oikeuttavaksi, muuta johdu. 

Jos sellaisilla kunnilla, joille 1 momentissa tarkoitettu valtionapu 
olisi myönnettävä eri asteikon mukaan, on yhteinen työsuojelutarkastajan 
virka, suoritetaan sanottuna valtiona puna sosiaali- ja terveysministeriön 
harkinnan mukaan vähintään se määrä, minkä pienempään avustukseen 
oikeutettu kunta olisi saava, ei kuitenkaan enempää kuin suurempaan 
avustukseen oikeutetulle kunnalle voitaisiin myöntää. 

19 §. Edellä 18 §:n 1 momentissa tarkoitettua valtionapua on haettava 
sosiaali- ja terveysministerlöltä toimintavuotta seuraavan kalenterivuo
den maaliskuun loppuun mennessä. Hakemus on tehtävä sosiaali- ja ter
veysministeriön hyväksymällä lomakkeella. 

Valtionavun maksaa sosiaali- ja terveysministeriö kalenterivuosit
tain jälkikäteen. 

20 §. Jos työsuojelutarkastajan tehtävät on sosiaali- ja terveysministe
riön luvalla yhdistetty kunnan terveystarkastajan virkaan tai muuhun kun
nan virkaan, sosiaali- ja terveysministeriö päättää, millaisten perustei
den mukaan lasketut palkkausmenot hyväksytään valtionapuun oikeutta
viksi työsuojelutarkastajan tarpeelliSiksi palkkausmenoiksi. 
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21 §. Työsuojeluhallinnosta annetun lain B §:ssä tarkoitettua valtfonapua 
maksettaessa otetaan valtionapuun oikeuttavina palkkausmenoina huomi
oon työsuojelutarkastajan rahapalkka, sairausajalta samoin kuin raskau
den ja synnytyksen ajalta sekä vuoslloman johdosta viransijaiselle tai 
viran väliaikaiselle hOitajalle maksetut palkat, viranhaltijalle maksetut 
vuosllomakorvaukset sekä palkkauksesta johtuvat työnantajan lakisäätei
set sosiaaliturva- ja työntekijäin tapaturmavakuutusmaksut ja maksuosuu
det kunnalliselle eläkelaitokselle. Matkakustannuksista ja päivärahoista 
aiheutuneina menoina otetaan huomioon enintään valtion viran ja toimen 
haltijan matka kustannusten korvauksesta ja päivärahasta kulloinkin voi
massa olevien määräysten mukaiset kustannukset. 

4 luku. 

Erinäisiä säännöksiä. 

22 §. Jos työsuojelutoimiston virkamies on tehnyt itsensä syypääksi vlr
heellisyyksiin virassa tai virkavelvollisuuksiensa laiminlyömiseen, joka 
ei ole sen laatuista, että häntä siltä on tuomioistuimessa syytettävä, 
ta ikka on osoittanut sopimatonta käytöstä virassa tai sen ulkopuolella, 
voi sosiaali- ja terveysministeriö rangaista häntä siltä kurinpitotoimin 
joko varoituksella, sakolla tai virantoimituksesta erottamisella enintään 
kuuden kuukauden ajaksi. 

Viralta panosta kurinpltotoimin sekä viran tai toimen haltijan pidättä
misestä virantoimituksesta on säädetty erikseen. 

23 §. Muutosta työsuojelutoimiston päätökseen haetaan, sikäli kuin ei 
oie erikseen toisin säädetty, sosiaali- ja terveysministeriöitä siinä jär
jestyksessä kuin muutoksenhausta hallintoasioissa on säädetty. 

24 §. Työsuojeluhallinnon virkamiehelle, joka sosiaali- ja terveysminis
teriön määräyksestä silrretään työsuojelupiiristä toiseen, voidaan, rllp
puen asianomaisen perheoloista ja matkan pituudesta, sosiaali- ja terveys
ministeriön harkinnan mukaan tulo- ja menoarvion rajoissa suorittaa hy
väksyttäviä kustannuksia vastaava muuttoapu. 

25 §. Tarkemmat määräykset tämän asetuksen soveltamisesta antaa sosi
aali- ja terveysministeriö. 

26 §. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1972, kuitenkin 
niin, että kolmannen luvun säännökset tulevat voimaan 1 päivänä heinä
kuuta 1973. 

Sen estämättä, mitä kelpoisuusehdoista työsuojelun pllrihallinnon 
virkoihin ja toimiin on säädetty, katsotaan virkoja ja toimia ensimmäisen 
kerran täytettäessä henkilö, joka on sosiaall- ja terveysministeriön työ
osaston tai ammattientarkastuksen viran tai toimen taikka ylimääräisen 
toimen haltijana, kelpoiseksi virkaan tai toimeen taikka ylimääräiseen 
toimeen, mikä tehtävältään vastaa sitä virkaa tai tointa, jonka haltija 
hän on. 



334 

105. KUNNALLISEN KODINHOITOAVUN KORVAUSPERUSTEET. 

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös elokuun 30 p:ltä 1972. 
(Suomen AsK 652/72) 
(Vrt. kunn. as. -koko 1966:179) 

Sosiaali- ja terveysministeriö on kunnallisesta kodinhoitoavusta 
6 päivänä toukokuuta 1966 annetun lain (270/66) 4 §:n nojalla päättänyt: 

1 §. Kunnallisesta kodinhoitoavusta annetun lain 11 §:n 1 momentissa 
tarkoitetun ruoan ja asunnon lisäksi peritään muilta kuin varattomllta ja 
vähävaraisilta korvausta maksukyvystä rllppuen, sen mukaan kuin sosi
aalihallitus tarkemmin määrää, kunnallisen kodinholtajan antamasta 
kodinhoitoavusta vähintään 60 penniä ja enintään 4 markkaa 50 penniä 
työtunnllta sekä kunnallisen kotlavustajan antamasta kodinhoitoavusta 
vähintään 50 penniä ja enintään 4 markkaa työtunnilta • 

2 §. Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1972 ja sillä ku
motaan 28 päivänä joulukuuta 1966 annettu sosiaaliministeriön päätös 
(785/66) kunnallisen kodinhoitoavun korvaus perusteista • 



106. AMMATTIOPPILAITOSTEN AMMATTIKURSSIEN 
OPETTAJIEN TUNTIPALKKIOT • 

Ka upunginhallituksen päätös syyskuun 18 p:ltä 1972. 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1971:161) 
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Kaupunginhallitus päätti vahvistaa ammattioppllaitoksissa toimeen
pantavien ammattikurssien opettajien tuntipalkkiot 1.10.1972 lukien seu
raaviksi: 

Ammattiaineet 

Diplomi-insinööri (1), filosofian kandidaatti 
(2) tai vastaava 

Insinööri (1), ekonomi (2) tai vastaava 
Ammatinopettaja (3), jolla on vähintään 2 

vuoden opettajanvalmistus ja sosionomi (3) 
Ammatlnopettaja (3), jolla on muu opettajan

valmistus, ja sairaanhoitaja 
Teknikko (3), merkonomi (3) tai va staava 

II '!:X~~~E~!.':.s_ 
Ammatinopettaja (3), jolla on vähintään 2 

vuoden opettajanvalmistus 
Ammatinopettaja (3), jolla on muu opettajan

valmistus 
Teknikko tai vastaava (3) 
Ammattikoulun ja ylemmän ammattitutkinnon 

suorittanut (3) 
Ammattikoulun suorittanut (3) 
Kotitalousteknikko, jolla on vähintään 3 vuo

den työkokemus 
Ammattimies, jolla on vähintään 6 vuoden 

työkokemus alalla 

111 Yleisaineet 

- ~c!:IE~~~!.1_!'!...:'~~:.a_'!..t_~~~I!!~ 
Filosofian kandidaatti tai vastaava (2) 

24,15 mk 
22,85 " 

19,35 " 

18,40 " 
17,45 " 

16,20 mk 

15,40 " 
16,20 " 

15,40 " 
14,70 " 

14,70 " 

14,10 " 

24,15 mk 
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Muu yliopistolllnen loppututkinto (2) 
Kansakoulunopettaja (2) 

- ~i1~~!.a..~a..s..':.a..t.?2_ta_!~~':.~s..~~~_ 
Filosofian kandIdaatti taI vastaava (2) 
Muu yliopIstolllnen loppututkinto (2) 
Kansakoul unopettaja (2) 

- l!1.?.?!_~1!l1~'!!.I!.~~_ 
Filosofian kandidaatti tai vastaava (2) 
Muu yliopIstollinen loppututkinto (2) 
Kansakoulunopettaja (2) 

22,90mk 
21,75 " 

19,65 mk 
18,65 " 
17,70 " 

23,10 mk 
21,90 " 
20,80 " 

Opettajalle, jolla eI ole em. pätevyyttä opintojen taI työkoke
musten suhteen, suoritetaan tuntipalkkio 10-30 %:lla vähennettynä. 

(1) tutkinto on suoritettu ko. opinto-osastolla ja sen jälkeen 
työskennelty vähintään kaksi vuotta vastaavalla käytän
nölllsellä alalla 

(2) yliopIstollinen arvosana vaaditaan opetettavassa aineessa 

(3) tutkinto on suoritettu ko. opinto-osastolla ja työskennelty 
vähintään 3 vuotta 18 ikävuoden jälkeen vastaavalla käytän
nöllisellä alalla. 



107. HELSINGIN KAUPUNGIN VÄESTÖNSUOJELUKESKUKSEN 
JOHTOSÄÄNTÖ. 

Kaupunginvaltuuston vahvistama syyskuun 20 p:nä 1972. 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1963:6) 
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1 §. Helsingin kaupungin väestönsuojelukeskuksen tehtävänä on väestön
suojelulautakunnan valvonnan alaisena huolehtia lautakunnan toimialaan 
kuuluvista hallinto-, suunnittelu- ja toteuttamistehtävistä sen mukaan 
kuin erikseen on säädetty ja määrätty sekä tässä johtosäännössä määrä
tään. 

2 §. Väestönsuojelukeskuksen päällikkönä on väestönsuojelupäällikkö, 
jonka tehtävänä on voimassa olevia säännöksiä ja määräyksiä noudattaen 

1) johtaa ja valvoa väestönsuojelukeskuksen ja sen henkilökunnan 
toimintaa sekä huolehtia keskuksen toiminnan tarkoituksenmukaisesta 
kehittämisestä ja siltä, että tehtävät suoritetaan tehokkaasti, taloudel
lisesti, tarkoituks enmukaisestl ja vahvistetun talousarvion puitteissa 
sekä kaupungin kokonaisetua silmällä pitäen ja tehokkaassa yhteistoi
minnassa kaupungin muiden virastojen ja laitosten kanssa, 

2) huolehtia lautakunnan käsiteltäviksi tulevien asioiden valmiste
lusta ja esitellä ne lautakunnan kokouksissa, ellei lautakunta yksityisen 
asian tai asiaryhmän osalta toisin päätä, 

3) huolehtia kaupungin suojelusuunnitelman laatimisesta ja sen 
edellyttämien valmistelujen suorittamisesta, "" 

4) suorittaa voimassa olevien määräysten mukaan virastopäälliköile 
kuuluvat tehtävät, 

5) huolehtia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja sen 
yleisjaoston sekä kaupunginjohtajan ja asianomaisen "apulaiskaupungin
johtajan päätösten täytäntöönpanosta , jos se on annettu keskuksen teh
täväksi, 

6) huolehtia siltä, että lautakunnalle annetaan määräaikana ehdotus 
keskuksen seuraavan vuoden talousarvioksi, keskuksen edellisen vuoden 
tilinpäätös ja kertomus keskuksen edellisen vuoden toiminnasta, 

7) päättää matkustusmääräyksen antamisesta keskuksen henkilökun
taan kuuluvalle, milloin keskuksen hoidettavana oleva tehtävä edellyttää 
kaupungin alueen ulkopuolelle kotimaassa suoritettavaa matkaa, 

8) luovuttaa lautakunnan vahvistamien yleisten perusteiden mukai
sesti ja huomioon ottaen kaupungin omien tarpeiden tyydyttämisen ensi
sijaisuus vuokralle tai muutoin käytettäväksi lautakunnan hallintoon 
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kuuluvia alueita, kalliosuojia, rakennuksia, huonetiloja, rakennelmia, 
laitoksia, laitteita ja muuta irtaimistoa toistaiseksi sekä sopimalla 
vuokra suhde päättyväksi kauintaan kuuden kuukauden kuluttua väestön
suojel upääUikön, lautakunnan tai ka upunginhall1tuksen suorittaman irti
sanomisen jälkeen, 

9) suorittaa sopimansa vuokrasuhteen ja käyttöoikeuden lrtisanomi-
nen, 

10) päättää lautakunnan ohjesääntönsä perusteella vahvistamissa 
rajoissa keskuksen urakoita, hankintoja ja suunnittelutehtäviä koskevista 
sopimuksista tarkoituksenmukaisuusnäkökohdat huomioon ottaen sekä an
nettuja ohjeita ja määräyksiä noudatta en, 

11) päättää vuokralle ottamista ja palvelukSia koskevista keskuksen 
sopimuksista, 

12) päättää lautakunnan vahvistamissa rajoissa revisioviraston lau
sunnon hankittuaan lautakunnan hallinnossa olevan kaupungin irtaimen 
omaisuuden myymisestä, 

13) huolehtia, että keskuksen hallinnassa olevaa omaisuutta hoide
taan huolel11sestl ja käytetään tarkoituksenmukaisesti, 

14) määrätä keskuksen henkilökunnan tehtävistä, 
15) huolehtia, että laskut ja muut keskuksen tileihin kuuluvat asia

kirjat tarkastetaan tllisäännön ja muiden annettujen määräysten mukaises
ti, päättää, ketkä ovat oikeutetut hyväksymään keskuksen laskuja, sekä 
valvoa määrärahojen käyttöä keskuksen osalta, 

16) seurata väestönsuojelun yleistä kehitystä, 
17) allekirjOittaa keskuksen kirjeet, sopimukset ja muut asiakirjat 

sekä päättää nliden varmentamisesta, 
18) tehdä esitykSiä ja antaa lausuntoja keskuksen toimialaan kuulu

vista asioista sekä antaa ka upunginhallitukselle, ka upunginjohtajalle ja 
apulaiskaupunglnjohtajille näiden pyytämiä tietoja ja selvityksiä sekä 

19) suorittaa asianomaisen apulaiskaupunginjohtajan ja lautakun
nan määräämät, väestönsuojelupäällikön toimialaan kuuluvat tai muutoin 
hänelle erikseen määrätyt tehtävät. 

3 §. Väestönsuojelukeskus toimii jakautuneena toimistoihin, jos lauta
kunta nHn määrää. 

4 §. Väestönsuojelukeskuksessa on väestönsuojelupäällikön lisäksi 
suunnittelupäällikkö, suojarakenneinsinööri ja hallinnollinen sihteeri 
sekä muita vakinaisia ja tilapäisiä viranhaltijoita sekä työsuhteessa 
olevaa henkilökuntaa. 

VäestönSUOjelukeskuksen viranhaltijoiden on väestönSUOjelulauta
kunnan määräyksestä toimittava la utakunnan ja sen ja ostojen sihteereinä. 

5 §. Sen lisäksi, mitä kunnallislaissa on säädetty viranhaltijain päätök
sistä pidettävästä pöytäkirjasta , on pöytäkirjaa tai päätösluetteloa pidet
tävä väestönsuojelupäällikön muissakin tarpeellisikSi katsomissa tapauk
sissa. Päätösluettelon allekirjOittaa väestönsuojelupäällikkö ja sitä pitää 
väestönsuojelupäällikön määräämä henkilö. Pöytäkirjoihin ja päätös-
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luetteloihin nähden on noudatettava I mitä kunnallislaissa on säädetty 
ja kaupunginhallituksen ohjesäännössä määrätty päätösten alistamisesta 
kaupunginhallituksen tutkittavaksi. 

6 §. VäestönSUOjelupäällikön estyneenä tai poissa ollessa hoitaa hänen 
tehtäviään lautakunnan määräämä väestönsuojelukeskuksen viranhaltija. 

7 §. VäestönSUOjelupäällikön pätevyysvaatimuksena on sen lisäksi, mitä 
erikseen on säädetty I yliopistossa tai korkeakoulussa suoritettu virkaan 
soveltuva loppututkinto sekä kokemusta johtamistehtävissä. 

Suunnittelupäällikön pätevyysvaatimuksena on yliopistossa tai kor
keakoulussa suoritettu virkaan soveltuva loppututkinto sekä kokemusta 
viran suunnittel u- ja koulutustehtävissä. 

Suojarakenneinsinöörin pätevyysvaatimuksena on yliopistossa I kor
keakoulussa tai teknillisessä opistossa suoritettu rakennusinsinöörin 
tutkinto. 

Halllnnollisen sihteerin pätevyysvaatimuksena on yliopistossa tai 
korkeakoulussa suoritettu virkaan soveltuva loppututkinto sekä kokemusta 
hallinnollisissa tehtävis sä. 

Muulta henkilökunnalta vaadittavan pätevyyden määrää valinnan 
suorittaja I kuitenkin niin I että toimistovirkoihin kuuluvaa virkaa täytettä
essä on otettava huomioon, mitä nilden osalta on erikseen määrätty. 

8 §. VäestönSUOjelupäällikön valitsemisesta on erikseen säädetty. 
Väestönsuojelukeskuksen muut vakinaiset ja tilapäiset viranhaltijat 

valitsee lautakunta lukuun ottamatta toimistoa pulaisen virkoja, jotka 
väestöns uoj eI upäälllkkö täyttää. 

Työsuhteessa olevan henkilökunnan ottaa ja irtisanoo väestönsuo
jelupäällikkö. 

9 §. VäestönSUOjelukeskuksen kassa-. ja tilltehtävistä huolehtii raha
toimisto. 
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108. ASETUS TYÖSUOJELUNEUVOTTELUKUNNASTA 
JA TYÖSUOJELULAUTAKUNNISTA. 

Annettu syyskuun 29 p:nä 1972. 
(Suomen AsK 692/72) 

Sosiaall- ja terveys ministerin esittelystä säädetään työsuojelu
hallinnosta 24 päivänä heinäkuuta 1972 annetun lain (574/72) 10 §:n 
nojalla: 

1 §. Sosiaal1- ja terveysministeriön yhteydessä toimii työsuojeluneu
vottelukunta, jonka tehtävänä on työsuojeluhallinnon kokonaisuus ja 
kehittämisen tarve huomioon ottaen valmistelevasti käsitellä työsuoje
lun yleissuunnittelua ja kehittämistä sekä multa työsuojelua koskevia 
periaatteellisesti tärkeitä asioita. ja tehdä näissä asioissa tarpeelli
seksi katsomiaan aloitteita. 

2 §. Sosiaali- ja terveysministeriön tulee ennen asian ratkaisemista 
pyytää neuvottelukunnalta lausunto asioista, jotka koskevat: 

1) työsuojelutoiminnan yleistä kehittämistä; 
2) eri työsuojelumuotoihin liittyviä periaatteellisia kysymyksiä; 
3) tapaturmavakuutuslain 35 §:ssä tarkoitettujen, työturvall1suus

työhön käytettäväksi määrättyjen varojen jakamista; ja 
4) työsuojelulakien soveltamiseen ja täytäntöönpanoon liittyviä 

periaatteellista laatua olevia tai muuten tärkeitä määräyksiä ja ohjeita. 

3 §. Neuvottelukuntaan kuuluvat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 
sekä tarpeellinen määrä multa jäseniä. Kullekin on määrättävä myös 
henkllökohtainen varajäsen. 

Ennen työsuojeluneuvottelukunnan kokoonpanon määräämistä on 
kuultava niitä viranomaisia, laitoksia ja yhteisöjä, joiden edustus on 
työsuojeluhallinnosta annetun lain 4 §:n mukaan otettava huomioon 
neuvottelukunnan kokoonpanossa. 

Jos jäsen tai varajäsen eroaa kesken tOimikautta, määrätään hänen 
tllalleen vastaavasti uusi jäsen tai varajäsen jäljellä olevaksi toimikau
deksi. 

4 §. Neuvottelukunta työskentelee pääasiassa jaostoina, jotka se itse 
asettaa. Neuvottelukunta voi päättää, että joku tai jotkut neuvottelukun
nalle kuuluvat asiat käsitellään ja päätetään neuvottelukunnan puolesta 
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sen jaostoissa. Jaostoihin voi kuulua myös neuvottelukunnan varajäse
niä. 

Neuvottelukunnalla ja sen jaostollla on oikeus kuulla asiantunti
joita. 

5 §. Neuvottelukunnassa käsiteltävät asiat voidaan valmistella sosiaali
ja terveysministeriön työsuojeluosastossa • Neuvottelukunnan ja sen jaos
tojen sihteereinä toimivat, mikäli sosiaall- ja terveysministeriö ei toisin 
päätä, ministeriön määräämät työsuojeluosaston virkamiehet. 

6 §. Neuvottelukunta tai jaosto kokoontuu tarpeen mukaan sosiaali- ja 
terveysministeriön tai puheenjohtajansa kuts usta ja on päätösvaltainen , 
kun yli puolet jäsenistä, heidän joukossaan puheenjohtaja tai varapu
heenjohtaja, on saapuvllla. Asiat päätetään erimielisyyden sattuessa 
yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa 
mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut. 

7 §. Viranomaisten tulee pyynnöstä antaa neuvottelukunnalle tietoja ja 
la usuntoja sen käsiteltäviin kuuluvista asioista. 

8 §. Kussakin työsuojelupllrissä toimll työsuojelulautakunta, Jonka teh
tävänä on avustaa tYÖSUOjelun kehittämisessä ja toimia työsuojelutoimin
nan yhtenäistämiseksi sekä olla yhdyssiteenä ja neuvottelevana toimieli
menä työsuojelupllrin alueella alan viranomaisten ja järjestöjen kesken. 

9 §. Lautakunnassa on puheenjohtajana työsuojelupllrin piiripäällikkö. 
Puheenjohtajan lisäksi lautakunnassa on enintään kahdeksan muuta 

jäsentä, jotka samoin kuin heidän henkllökohtaiset varajäsenensä sosi
aali- ja terveysministeriö määrää kolmeksi vuodeksi kerrallaan. 

10 §. Lautakunnassa käsiteltävät asiat voidaan valmistella työsuojelu
pllrin työsuojelutoimistossa. Lautakunnan sihteerinä toimH asianomaisen 
työsuojelupHrin määräämä työsuojelupHrin virkamies. 

Muilta osin on työsuojelulautakunnista soveltuvin osin voimassa, 
mitä työsuojeltmeuvottelukunnasta on säädetty. 

11 §. Neuvottelukunnan ja lautakuntien puheenjohtajan Ja muiden jäsenten 
sekä sihteerien ja asiantuntijOiden palkkioista ja matka kustannusten kor
vauksesta on vastaavasti voimassa, mitä valtion komlteoista on näiltä 
osin määrätty. 

Muutoinkin noudatetaan soveltuvin osin komiteoita koskevia määrä
yksiä. 

12 §. Tarkemmat määräykset tämän asetuksen soveltamisesta antaa tarvit
taessa sosiaali- Ja terveysministeriö. 

13 §. Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä lokakuuta 1972, kuitenkin 
niin, että 2 §:n 3 kohta tulee voimaan 1 päivästä tammikuuta 1973 lukien. 
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109. ASETUS TERVEYSKESKUKSESSA PERITTÄVISTÄ 
MAKSUISTA JA KORVAUKSISTA ANNETUN ASETUK
SEN MUUTTAMISESTA. 

Annettu syyskuun 29 p:nä 1972. 
(Suomen AsK 694/72) 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1972:34) 

Sosiaali- ja terveysministerin eSittelystä muutetaan terveys
keskuksessa perittävistä maksuista ja korvauksista 10 päivänä 
maaliskuuta 1972 annetun asetuksen (206/72) 8 § näin kuuluvaksi: 

8 §. Tässä asetuksessa säädetyt maksut ja korvaukset terveyskes
kukselle saadaan ulosottaa ilman tuomiota tai päätöstä sllnä järjes
tyksessä kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin on 
säädetty. 



110. HELSINGIN KAUPUNGIN SATAMAMAKSUTAKSAN 
TÄYDENTÄMINEN • 

Kaupunginvaltuuston päätös lokakuun 4 p:1tä 1972. 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1963:43) 

Kaupunginvaltuusto päätti lisätä Helsingin kaupungin satama
maksutaksan 9 §:ään seuraavan 111 momentin: 
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9§. -------------------------------------------
111. Satamalautakunnalla on oikeus erityisten syiden vaatiessa 

myöntää joko vapautus tai alennusta satamamaksusta muissakin kuin 
edellä luetelluissa tapaukSissa. 

111. HELSINGIN KAUPUNGIN RAITTIUSLAUTAKUNNAN 
TOIMISTON JOHTOSÄÄNNÖN MUUTOS. 

Kaupunginvaltuuston vahvistama lokakuun 4 p:nä 1972. 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1963:25) 

Kaupunginvaltuusto päätti muuttaa Helsingin kaupungin raitUus
lautakunnan toimiston johtosäännön 6 §:n toisen kappaleen kuulumaan 
seuraavasti: 

6§. --------------------------------------------
RaittiustyönohjaajUta vaaditaan yliopistossa tai korkeakoulussa 

tahi opettajainvalmistuslaitoksessa suoritettu loppututkinto taikka vir
kaan soveltuva muu vastaava tutkinto sekä hyvää raittius- ja järjestö
työn tuntemusta. 
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112. HELSINGIN KAUPUNGIN RAITTIUSLAUTAKUNNAN 
JOHTOSAANTÖ. 

Kaupunginvaltuuston vahvistama lokakuun 4 p:nä 1972. 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1963:24) 

1 §. Raittiuden edistämistä ja alkoholiolojen sekä alkoholllain valvon
nan seuraamista varten on Helsingin kaupungissa raittiuslautakunta. 

2 §. Lautakuntaan kuuluu yhdeksän kaupunginvaltuuston neljäksi vuodek
si kerrallaan valitsemaa jäsentä, joista valtuusto määrää puheenjohtajan, 
sekä yhdeksän henkllökohtaista varajäsentä. Lautakunnan jäsenten vaalia 
koskevassa päätöksessä tulee erikseen mainita, kuka valituista on alko
holilain 76 §:ssä tarkoitettu sosiaalihuoltoon perehtynyt jäsen. 

Lautakunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan toimikaudek
seen. 

Jos jäsen eroaa ennen toimikauden päättymistä, valitaan toinen 
henkllö eronneen tilalle toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi. 

Kunnalliselle alkoholitarkastajalle on lähetettävä kutsu niihin lau
takunnan kokouksiln, joissa käsitellään alkoholimyymälöiden avaamista 
ja anniskeluoikeuksien myöntämistä koskevia lausuntoja. Hän voi osal
listua näistä asioista käytävään keskusteluun, mutta ei päätöksen tekoon. 

3 §. Lautakunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan 
varapuheenjohtajan kutsusta tahi lautakunnan siitä tekemän päätöksen 
mukaisesti. 

Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ollessa estyneinä olemasta 
kokouksessa saapuvilla lautakunta valitsee jäsenistään tilapäisen puheen
johta jan kokousta varten. 

Tarvittaessa voi lautakunta kutsua kokoukseensa aSiantuntijoita. 

4 §. Lautakunnan kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa, johon merkitään 
kokouksen osanottajat, käsitellyt asiat ja tehdyt päätökset sekä, milloin 
erimielisyyksiä on ilmennyt, kokouksessa tehdyt ehdotukset ja tapahtu-
neet äänestykset. . 

Lautakunnan pöytäkirjaa pitää toimistosihteeri, ellei lautakunta 
toisin päätä. 

Pöytäkirja tarkistetaan lautakunnan päättämällä tavalla kunnallis
lain 29 §:n säännösten mukaisesti. 

Lautakunnan kirjeet allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja var
mentaa pöytäkirjan pitäjä. 
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Lautakunnan kokouksissa toimli esittelijänä toimistosihteeri. Ralt
tiustyönohjaajat ovat velvollisia olemaan saapuvilla lautakunnan kokouk
sissa, ellei lautakunta toisin päätä. 

5 §. Lautakunnan kokouksista samoin kuin nllssä käsiteltäviksi tulevista 
asioista on kaupunginhallituksen määräämällä tavalla hyvissä ajoin ilmoi
tettava kaupunginjohtajalle, asianomaiselle apulaiskaupunginjohtajalIe ja 
kaupunginhallituksen lautakuntaan valitsemalle edustajalle. Päätöksiin 
nähden, jotka saatetaan alistaa kaupunginhallituksen tutkittaviksi, on 
lautakunnan noudatettava, mitä kmmallislaissa on säädetty ja kaupungin
hallituksen ohjesäännössä määrätty. 

6 §. Raittiuslautakunnan tehtävänä on edistää raittiutta kaupungissa ja 
suorittaa sille alkoholilaissa sekä raittiuslautakunnista annetussa ase
tuksessa säädetyt tehtävät. Lisäksi lautakunnan tulee 

1) seurata alkoholijuomien kulutuksen kehittymistä yleensä ja eri
tyisesti nuorten keskuudessa sekä antaa sitä koskevia tietoja raittius
ja nuorisotyötä tekevien järjestöjen käyttöön, 

2) olla yhteistoiminnassa kaupungissa toimivien raittius- ja muiden 
kansalaisjärjestöjen kanssa järjestämällä yhteisiä neuvottelu- ja keskus
telutilaisuuksia sekä suunnittelemalla toimenpiteitä raittiustilanteen pa
rantamiseksi, 

3) pitää yhteyttä kasvatus- ja nuorisotyötä sekä alkoholistihuoltoa 
suorittavlln kunnall1sHn elimiin, 

4) osallistua yleiseen ralttiusval1stustyöhön ja raittiusmainontaan 
kaupungissa tukemalla ja edistämällä raittius- ja nuorisojärjestöjen toi
mintaa, järjestämällä raittiuskirjall1suuden ja -lehtien levitystä, toimeen
panemalla yleisiä raittiustilaisuuksia sekä osallistumalla alan mainos- ja 
tiedotustoimintaan, 

5) seurata alkoholiolojen kehittymistä kaupungissa sekä tehdä ha
vaituista epäkohdista ilmoituksia ja esityksiä alkoholiyhtiölle, alkoholi
myymälöiden hoitaj1l1e ja kunnalliselle alkoholitarkastajalle, 

6) antaa kaupungin viranomaisille alkoholijuomien myyntiä ja annis
kelua koskevia lausuntoja, 

7) suunnitella ja toteuttaa myönnettyjen määrära hOjen puitteissa 
erila 1sia raittiustilannetta koskevia tutkimuksia, 

8) vastaanottaa toimialaansa lllttyvien avustusten anomukset ja 
jakaa niiden perusteella talousarvioon lautakunnan käytettäviksi merkityt 
määrärahat, 

9) valvoa, että lautakunnan toimialaan liittyvät myönnetyt avustuk
set käytetään asianmukaisiin tarkoituksiin ja että tältä osin asetetut eh
dot täytetään, 

10) valvoa, että lautakunnan käytettäviksi myönnettyjä määrärahoja 
käytetään tarkoituksenmukaisesti ja annettuja määräyksiä noudattaen, 

11) tehdä ehdotus lautakunnan seuraavan vuoden talousarvioksi, 
12) valvoa, että talousarvioehdotuksen laadinnassa, rahavarojen 

säilyttämisessä, tilityksessä sekä kirjanpidossa, inventoinnissa ja ir
taimistoluetteloiden laadinnassa naudatetaan tilisäännön määräyksiä ja 
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sen perusteella annettuja muita määräyksiä, 
13) antaa vuosittain ennen huhtikuun loppua kaupunginhallltukselle 

kertomus omasta ja lautakunnan toimiston edelUsen vuoden toiminnasta 
sekä 

14) vallta raittiuslautakunnan toimiston ne viranhaltijat, joiden 
osalta tämä tehtävä on raittluslautakunnan toimiston johtosäännössä 
annettu lautakunnalle. 

7 §. Lautakunnan alaisena toimii kaupunginvaltuuston vahvLstaman 
johtosäännön mukaan raittLuslautakunnan toimisto. 

8 §. Lautakunnan kassa- ja tllltehtävistä huolehtll rahatoimisto • 

. 1 



113. SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN HENKILÖKUNNAN 
TYÖTURVALLISUUSLAIN 44 §:SSÄ TARKOITETTUJEN MÄÄRÄ
AIKAISTARKASTUSTEN SUORITTAMISESTA TYÖTERVEYSLAI
TOKSELLA. 

Allekirjoitettu Helsingin kaupungin ja Työterveyssäätiön 
kesken lokakuun 10 p:nä 1972. 

Helsingin kaupungin ja Työterveyssäätlön vällllä on mainittuna 
päivänä tehty seuraava sopimus: 
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1. Työterveyslaitos ottaa suorittaakseen kaupungin henkilökunnan 
tarvitsemat työturvallisuuslain 44 §:ssä ja sen perusteella annetussa 
valtioneuvoston päätöksessä n:o 637/71 tarkoitetut määräaikaistarkas
tukset ja sitoutuu tarkastuksissaan noudattamaan kyseistä päätöstä ja 
sen nojalla annettuja määräyksiä. 

2. Kaupungin johtavan työterveydenhuoltolääkärin avustuksella 
laaditaan työpaIkkakiiyntlohjelma, jonka mukaisesti Työterveyslaitoksen 
nimeämä lääkäri sekä työhygieenikko yhdessä ao. työ kohteIden työtur
va1l1suusorganisaation jäsenten kanssa käyvät tarkastuksllla näissä koh
teissa. Käyntien perusteella kehoitetaan virastoja ja laitoksia tarpeen 
vaatiessa lähettämään henkilökunnan jäsenet tarkastuksiin sekä suoritut
tamaan työpaikoilla lisätutkimuksia. 

3. Tarkastusta tarvltsevista henkilökunnan jäsenistä on ao. viraston 
tai laitoksen lähetettävä tutkimus pyyntö kaupungin johtavalle työtervey
denhuoltolääkärille, joka lausunnollaan varustettuna lähettää pyynnön 
edelleen Työterveyslaitokselle. 

4. Suoritetulsta tOimenpiteistä peritään Työterveyslaitoksen taksan 
mukainen maksu. Maksut laskutetaan siltä virastolta tai laitokselta, jOs
ta tutkittava henkilö tai työkohde on. 

5. Tämä sopimus ei muuta aikaisemmin Helsingin kaupungin ja Työ
terveys säätiön välillä solmittuja sopimuksia. 

6. Tämä sopimus on voimassa lokakuun 1 päivästä 1972 lukien tois
taiseksi kolmen kuukauden molemminpuollsin irt1sanomisajoin. 

7. Tätä sopimusta on tehty kaksi yhtäpitävää kappaletta, yksi kum
mallekin osapuolelle. 
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114. VAKUUTUSRAHASTON PERUSTAMINEN. 

Uudenmaan lääninhallituksen vahvistus lokakuun 
12 p:ltä 1972. 
Kaupunginvaltuuston päätös syyskuun 20 p:ltä 1972. 

Kaupunginvaltuusto päätti mainittuna päivänä perustaa vakuutus
rahaston ja hyväksyä sille seuraavat säännöt: 

Helsingin kaupungin vakuutusrahaston säännöt 

1 §. Helsingin kaupungin vakuutusrahaston tarkoituksena on kaupungin 
vakuuttamattoman omaisuuden vahlngonvaaran muuntaminen tasaisiksi 
vuosikustannuksiksi. 

Rahastoon kootaan varoja ja sl1tä maksetaan korvauksia siten, 
kuin näissä säännöissä määrätään. 

2 §. Rahasto muodostetaan sl1rtämällä sl1hen kaupunginvaltuuston päät
tämä peruspääoma. Rahastoa kartutetaan siirtämällä sl1hen talousarvion 
yhteydessä tai kaupunginvaltuuston muutoin päättämät määrät sekä kau
pungin eri virastoilta ja laitoksllta vuosittain veloitettavat maksut, jOi
den perusteena on asianomaisen vakuuttamattoman omaisuusryhmän vi
rasto- tai laitoskohtainen klrjanpitoarvo talousarviovuoden alussa. 

Maa- ja vesiomaisuudesta, aineettomasta käyttöomaisuudesta ja 
yleisessä käytössä olevasta omaisuudesta ei maksuja kuitenkaan veloi
teta, ellei kaupunginhallituksen yleisjaosto toisin päätä, eikä myöskään 
yleisjaoston erikseen päättämien muiden omaisuusryhmien osalta. 

3 §. Kaupunginhallitus vahvistaa vuosittain talousarvion laatimista kos
kevien ohjeiden antamisen yhteydess!1 kutakin omaisuusryhmää varten 
maksuperusteet pyrkien saattamaan ne oikeaan suhteeseen vahingonvaaraan 
nähden. 

4 §. Rahastoa kartutetaan, kunnes sen paaoma on noussut 50 000 000 
mk:n määrään. Tämän määrän ylittävä osa sllrretään vuosittain tllinpää
töksen yhteydessä kaupunginvaltuuston päättämään muuhun rahastoon. 

5 §. Rahaston varoista korvataan hallintokunnille kaupungin vakuutta
mattomalle omaisuudelle sattuneet kirjanpitoarvon mukaan lasketut 
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vahingot noudattaen soveltuvin osin nlltä periaatteita, joita vastaavassa 
vakuutustoiminnassa yleisesti noudatetaan. KaupunginhallItuksen päättä
mää määrää pienempiä vahinkoja ei korvata. 

Korvausta ei kuitenkaan suorlteta 2 §:n 2 momentissa tarkoitetun 
sellaIsen omaisuuden osalta, josta maksua ei vahingon tapahtumlsvuonna 
ole veloitettu. 

6 §. Rahaston varat sällytetään kaupunginkassassa. Varoille eI lasketa 
korkoa. 

7 §. Rahaston halllntoa hoitaa kaupunginhallituksen yleisjaosto, joka 
myös päättää korvauksen myöntämisestä rahaston varoIsta. 

Korvauksen myöntäminen rahaston varoIsta eI poista viraston eikä 
laitoksen velvollisuutta periä korvaus vahingon aiheuttajalta eIkä mah
dolliselta muulta korvausvelvolliselta. Mikäli näin saadaan myöhemmin 
perltyksi korvaus kokonaisuudessaan tai osittain, on se tIlitettävä ra
hastoon sllhen määrään asti, joka rahastosta on suoritettu. 

8 §. Rahaston tllejä hoitaa rahatoimisto. Rahaston tilivuosi on kalenterl
vuosi. 

9 §. Kaupunginhallitus antaa tarvittaessa ohjeet näiden sääntöjen sovel
tamisesta. 
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115. HELSINGIN KAUPUNGIN LIITTYMINEN PÄÄKAUPUNKI
SEUDUN RUOTSINKIELISEN AMMATTIKOULUN KUNTAIN
LIITTOON. 

Kaupunginvaltuuston päätös huhtikuun 19 p:ltä 1972. 
Uudenmaan lääninhallituksen vahvistus perussäännön 
osalta lokakuun 13 p:ltä 1972. 

Ka upung inva ltuusto päätti, että Hels ingin ka upunki liittyy pää
kaupunkiseudun ruotsinkielisen ammattikoulun kuntalnl1ittoon. 

Samalla kaupunginvaltuusto päätti puolestaan hyväksyä kuntain
liiton perustamissuunnitelman ja näin kuuluvan 

Pääkaup=kiseudun ruotsinkiellsen ammattikoulun kuntain-
liiton perussäännön: 

1 luku 

Yleisiä määräyksiä 

1 §. Kuntainlliton nimi on Pääkaupunkiseudun ruotsinkielisen ammatti
koulun kuntainliitto ja sen kotipaikka Helsingin kaupunki. 

2 §. Kuntainliiton tehtävänä on omistaa ja ylläpitää Mellersta Nylands 
yrkesskola nimistä yleistä ammattikoulua ensisijaisesti jäsenkuntia var
ten sekä järjestää tarvittaessa ammattikursseja yhteistyössä Pääkaupun
kiseudulle perustettavien ammattikurssikeskusten kanssa ja ottaa myö
hemmässä vaiheessa hoitaakseen ruotsinkielisten eri lailla lievästi vam
maisten sekä älyllisesti poikkeavien (apukoululaisten) yleinen ammatti
koul uopetus. 

3 §. Kuntainliiton perusta ja kunnat ovat Helsingin, Espoon ja Kauniais
ten kaupungit, Vantaan kauppala, Kirkkonummen ja Sipoon kunnat. 

2 luku 

Jäsenkuntien oikeudet ja velvollisuudet 

4 §. Jäsenkunnan osuus kuntainliiton omaisuuteen määräytyy kunnan 
ammattikoulustd '/araamLen vuosittaisten oppilaspaikkojen luvun mukaan. 

Kuntainliiton veloista ja muista sitoumuksistil jäsenkunnat vastaa
vat kolmanteen henkilöön nähden yhteisvastuullisesti sekä keskenään 1 
momenti s sa t<H l:<litettujen osuuksien suhteessa. 
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5 §. Jäsenkunta on velvollinen varainhoitovuosittain suorittamaan kun
tainliitolle osuutensa sen tilinpäätöksen osoittamista pÖäomanmenoista 
ja varsinaisista menoista sen mukaan kuin 6 ja 7 §:ssä määrätään. 

6 §. Pääomamenoja ovat kuntainliiton kiinteän omaisuuden hankkimises
ta, rakentamisesta ja perusparannuksista sekä irtaimen omaisuuden pe
rushankinnoista johtuvat menot, pääomatuloksi merkityn velan kuoletuk
set sekä siirrot sellaisiin rahastoihin, jotka käytetään edellä tarkoitet
tuihin menoihin. 

Pääomatuloja ovat pääomamenoja varten saatava valtion tai muu 
avustus ja niitä varten otettu velka, sellaisen omaisuuden luovutuksesta 
saadut varat, jonka hankkimisesta johtuneet kustannukset ovat olleet 
pääomamenoa ,oppilaspaikasta suoritettava lunastus ja sllrrot 1 momen
tissa tarkoitetuista rahastoista. 

Kunkin jäsenkunnan maksuosuus koulujen pääomamenoja varten 
määrätään siten, että tilinpäätöksen osoittamista pääoma menoista vähen
netään pääomatulot edellä mainittua valtionavustusta lukuun ottamatta 
ja erotus jaetaan kuntien ammattikoulutusta varaamien oppilaspaikkojen 
luvulla, minkä jälkeen näin saatu oppilas paikalle tuleva osuus kerrotaan 
kunnalla varainhoitovuoden päättyessä olleiden oppilaspaikkojen luvulla 
ja saadun määrän vähennykseksi luetaan kunnan osuus sanotusta valtion
avustuksesta sen mukaisena miksi se on valtionavustusta myönnettäessä 
laskettu. 

Milloin pääomatulot ovat olleet pääomamenoja suuremmat, siirre
tään näin syntynyt säästö seuraavan vuoden tileihin pääomatuloksi. 

7 §. Varsinaisia menoja ovat kuntainliiton toiminnasta aiheutuvat muut 
kuin 6 §:n 1 momentissa tarkoitetut menot. . 

Varsinaisia tulOja ovat kuntainliiton muut kuin 6 §:n 2 momentissa 
tarkoitetut tulot, kuten kunnossa pito- ja käyttökustannuksia varten sekä 
rakennusten vuokra-arvon perusteella saatu valtionavustus, tulot työ
toiminnasta samoin kuin oppllasmaksut. 

Tilinpäätöksen osoittama koulun varsinaisten menojen ja tulojen 
erotus jaetaan jäsenkuntien maksettavaksi oppilasluvun mukaisessa 
suhteessa laskettuna kummankin lukukauden alussa olleiden oppilas
määrien keskiarvon mukaan. Oppilasluvulla tarkoitetaan koulussa ole
vien oppilaiden lukumäärää. 

8 §. Jäsenkunnat ovat velvolliset liittohallituksen päätöksen mukaises
ti suorittamaan 6. ja 7. §:ssä tarkoitetuista maksuosuuksistaan talous
arvion mukaan laskettuja ennakkoja, jotka otetaan huomioon varainhOi
tovuoden päätyttyä tehtävässä lopullisessa tll1tyksessä. Lilttovaltuusto 
päättää lopullisessa tilityksesilä jäsenkunnilta perittävästä maksuosuu
desta ja perimisajankohdasta. 

Liikaa kannetut ennakot on liittohallituksen vähennettävä loppu
tilityksen valmistuttua ensiksi perittövästä ennakkoerästä. Jollei ennak
koa tai lopullisen tilityksen mukaan perittövää määrää suoriteta päätet
tynä aikana, sille on maksettava liittohallltuksen määräämä vllvästys
korko. 
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9 §. Oppilaat valitaan koulu\ID pääsytutkinnon perusteella k\IDnittain 
paremmuusjärjestyksessä. Pääsytutkinto ja oppllasvalinta järjestetään 
yhdessä Västra Nylands yrkesskola ja Östra Nylands yrkesskola nimis
ten ammattikoulujen kanssa. Kouluun otetaan pääsytutkinnon hyväksy
tysti suorittaneita oppilaita keskinäisessä paremmuus järjestyksessä 
ensisijaisesti jäsenkunnista. Lisäksi otetaan oppilas paikoille oppilaita 
muIden ammattikoulujen kanssa tehtyjen vaihtopaikkasopimusten perus
teella. 

Mikäli kouluun on perustettu valtion ylläpitämiä osastoja, nouda
tetaan nHhin nähden oppilaita otettaessa ja muutoinkin, mitä erikseen 
on sovittu tai määrätty. 

10 §. Ne oppilaspaikat, joita jäsenk\IDnat eivät ole varanneet, kuuluvat 
kuntainlHtolle. Liittovaltuuston määräämästä hinnasta nHtä voidaan luo
vuttaa jäsenkunnille tai muille kunnille. K\IDtainliitolle kuuluvien oppi
laspaikkojen osalta noudatetaan samoja maksu- ja oppilasvalintaperus
teita kuin k\IDtien nimeämien paikkojen suhteen. 

Liittovaltuusto tai sen valtuuttamana liittohallitus voi nllnikään 
vahvistettua korvausta vastaan määräajaksi tai toistaiseksi luovuttaa 
jäsenkunnalle tai muulle k\IDnalle käyttöoikeuden k\IDtainllitolle kuulu
vaan oppllaspaikkaan. Tällaisesta oppilaspaikasta vuosittain suoritet
tavaan korvaukseen tulee sisältyä paitsi 7. §:n 3. momentissa tarkoi
tettu opp11asluvun mukaan määrätty maksu myös pääoman korko, joka 
lasketaan käyvän antolainauskoron mukaan sllle myyntlhinnalle, jonka 
kuntainliitto on viimeksi vahvistanut. 

Jäsenkunnilla on oikeus luovuttaa oppilaspaikkansa tai osan nllstä 
toiselle kunnalle. 

Jos jäsenkunta eroaa kuntainll1tosta tai luopuu joistakin oppilas
paikoistaan, se ei saa kuntainliitolta korvausta osuudestaan ellei liitto
valtuusto päätä sitä suoritettavaksi. 

Jäsenkunnalla , joka eroaa kuntainll1tosta sen toiminnan olennai
sen muuttamisen tai laajentamisen vuoksi, on kuitenkin oikeus saada 
kuntainliitolta liittovaltuuston vahvistama osuuttaan vastaava korva us. 

11 §. Kunta, jolle luovutetaan oppilas paikka, tulee kuntainliiton jäse
neksi, jollei se ennestään sitä ole, luovutuspäätöksessä tai sopimuk
sessa määrätystä ajankohdasta lukien, jollOin s11le siirtyvät luovutet
tU\ID oppilaspaikkaan liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. 

Jollei 1 momentissa tarkoitetusta ajankohdasta ole päätetty tai 
sovittu, siksi katsotaan luovutusta koskevan päätöksen tai sopimuksen 
tekoa lähinnä seuraava vuoden vaihde. 

Kunta, joka eroaa kuntainllltosta tai luopuu joistakin opp11aspai
koistaan, vapautuu, jollei liittovaltuusto toisin päätä, k\IDtainliiton 
jäsenyydestä tai nHhin opp11aspaikkoihin lHttyvistä velvollisuuksistaan, 
joista se luopuu, vasta eroamis- tai luopumis11moituksen tekoa seuraa
van kalenterivuoden päättyessä. Se jää kuitenkin edelleen 4. §:n 2 mo
mentin mukaisesti kolmannelle henkilölle vastuuseen nHstä sitoumuksis
ta, mitkä k\IDtainll1tolla silloin olivat. 
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12 §. Liittohallituksen on pidettävä jäsenkunnista luetteloa, johon on 
merkittävä: 

milloin kunta on tullut kuntainliiton jäseneksi, 
kunnan oppilaspaikkojen luku ja niissä tapahtuneet muutokset 
sekä 
paikoista määrätyt ja suoritetut maksut. 

Luetteloon on tehtävä myös viittaukset niihin asiakirjoihin, mihin 
merkinnät perustuvat. 

Liittohallituksen on ilmoitettava ammattikasvatushallitukselle vuo
sittain kuntien oppilaspaikkavaraukset ja annettava jäsenkunnllle 1 mo
mentissa mainitusta luettelosta kirjoitetun otteen muodossa todistus nii
den oppilas paikoista. 

3 luku. 

Lllttovaltuusto 

13 §. Päätösvaltaa kuntainliitossa käyttää liittovaltuusto sikäli kuin 
laissa tai asetuksessa tai tässä perussäännössä ei ole toisin säädetty 
tai määrätty. 

14 §. Liittovaltuuston valitsee jokaisen jäsenkunnan kunnallisvaltuusto 
kaksi jäsentä ja heille yhtä monta varajäsentä tOimikaudeksi, joka on 
sama kuin kunnallisvaltuuston jäs enten toimikausi. 

Jäsenkuntaa edusta villa jäsenillä on yhteinen, jäsenkunnan oppi
laspaikkalukua vastaava äänimäärä, joka jakautuu, mikäli heistä on saa
puvilla useampia kuin yksi, näiden saapuvilla olevien kesken tasan. 

15 §. Liittovaltuusto valitsee kunkIn kalenterivuoden ensimmäisessä 
kokouksessa keskuudestaan puheenjohtajan Ja varapuheenjohtajan, joI
den toimikausI kestää, kunnes uudet on seuraavana kalenterivuotena 
valittu heidän sijaansa. 

Liittovaltuuston sIhteerInä toimii oppilaitoksen rehtori, ellei liitto
valtuusto toista siihen tehtävään määrää. 

16 §. LiIttovaltuuston jäsenille suorItetaan kokous palkkiot ja matkakulu
jen korva ukset kuntainliiton varoista. 

Liittovaltuusto määrää puheenjohtajalleen tästä tehtävästä makset
tavan erillisen palkkion suuruuden ja maksetaan se kuntainliiton varoista. 

17 §. Liittovaltuusto kokoontuu vuosittain kevätkokoukseen huhti-touko
kuussa ja syyskokoukseen syys-lokakuussa sekä ylimääräiseen kokouk
seen, kun liittovaltuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai 
kun vähintään 1/4 lUttovaltuuston jäsenistä taikka liittohallitus on sitä 
ilmoittamansa asIan käsittelemistä varten puheenjohtajalta pyytänyt. 

Jos liIttovaltuuston jäsen ei voi saapua kokoukseen hänen on il
moitettava siitä vara jäsenelle. 
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18 §. Liittovaltuuston kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja. Jos pu
heenjohtaja on estynyt kutsua antamasta toimittaa sen varapuheenjohtaja, 
tai, jos hänkin on estynyt, liittohallituksen puheenjohtaja. Kutsu liitto
valtuuston kokoukseen on toimitettava liittovaltuuston jäsenille ja jokai
sen jäsenkunnan kunnallishalUtukselle kirjeessä, joka on postitettava 
viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Kokouskutsuun on 
liitettävä esitys listan muotoon laadittu selostus kokouksessa käsiteltä
väksi tulevista asioista ja liittohallituksen päätösehdotukset. Kokous
kutsu ja esityslista liitteineen on toimitettava myös liittohallituksen 
puheenjohtajalle ja muille jäsenille. 

19 §. Liittovaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 sen jäsen
määrästä, joka samalla edustaa vähintään 2/3 liittovaltuuston jäsenten 
yhteenlasketusta äänimäärästä, on saapuvilla. 

Päätöksentekoon 24 §:n 4,5,6,9,10 ja 11 kohdassa mainituista 
asioista vaaditaan, että päätöstä kannattaa vähintään 2/3 kokouksessa 
saa puvilla olevien äänistä. 

Jos päätös koskee kuntainliiton toiminnan olennaista muutosta tai 
laajentamista taikka kunta inliiton purkamista, vaaditaan, että 2/3 liitto
valtuuston kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä sitä kannat
taa. 

20 §. Liittovaltuuston kokouksessa älköön päät ettäkö asiaa, jota liitto
hallituksella ei ole ollut tilaisuutta käsitellä, ellei liittovaltuusto asian 
kiireelllsyyden vuoksi yksimielisesti toisin päätä. 

Liittohallituksen puheenjohtajalla ja jäsenillä on oikeus liitto
valtuuston kokouksissa ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen
tekoon. 

21 §. Liittovaltuuston pöytäkirjat allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmen
taa sihteeri. Pöytäkirjan tarkistaa kaksi kullakin kerralla sitä varten 
valittua jäsentä, joiden on myös allekirjoitettava pöytäkirja • 

22 §. Liittovaltuuston kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1. Esitetään liittohallituksen kertomus kuntainliiton toiminnasta 

edellisenä vuotena sekä vuositllintarkastajien lausunto ja liittohalll
tuksen sekä muiden tlllvelvollisten siinä tehtyjen muistutusten johdosta 
antamat selitykset. 

2. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä niistä toimen
piteistä, joihin liittohallituksen kertomus ja vuositilintarkastajien lau
sunto saattavat antaa aihetta. 

3. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä liittohallitukselle ja 
muille tilivelvollisille. 

4. Käsitellään muut kokouskutsussa llmoitetut tai kllreellislnä kä-
siteltäviksi otetut asiat. . 

23 §. Liittovaltuuston syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
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1. Päätetään liittovaltuuston puheenjohtajalle ja jäsenllle, llitto
hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenllle, kllnteistön ja irtaimiston tar
kastajille sekä tllintarkastajllle ja mullle mahdollisille luottamusmie
hllle suoritettavista palkkioista, matkakustannusten korvauksista ja 
päivära hoista. 

2. Valitaan seuraavan varainhoitovuoden hallinnon ja tilien tarkas
tusta toimittamaan neljä vuositllintarkastajaa ja heille yhtä monta vara
miestä, joista yhden vuositllintarkastajan ja yhden varamiehen vaali voi
daan jättää kunnallislain 127 §:n 2 momentlssa tarkoitetun kuntain keskus
järjestön tehtäväksi. 

3. Valitaan seuraavaksi varainhoitovuodeksi neljä kl1nteistön ja 
irtaimiston tarkastajaa ja hellle kullekin varamies. 

4. Vahvistetaan 10. §:n 3:nnessa momentlssa mainittujen korvaus
ten perusteet. 

5. Hyväksytään kuntainllltolle talousarvio seuraavaksi varainhoito
vuodeksi ja 

6. Käsitellään muut kokouskutsussa ilmoitetut tai kllreellisinä käsi
teltäviksi otetut asiat. 

24 §. Liittovaltuuston tehtävänä on sen lisäksi, mitä tässä perussään
nössä muutoin määrätään: 

1. Toimittaa toimikautensa ensimmäisessä kokouksessa liittohalli
tuksen vaali. 

2. Hyväksyä ammattlkoulun ohjesääntö, joka on alistettava ammat-
tikasvatushallituksen vahvistettavaksl. 

3. Antaa tarvittavat johtosäännöt ja tllisäännöt. 
4. Antaa kuntainliitolle virka-, eläke- ja matkustussäännöt. 
5. Päättää rahastojen perustamisesta ja lakkauttamisesta, nHden 

sääntöjen hyväksymisestä ja muuttamisesta sekä varojen sllrtämisestä 
rahastoihin ja varojen osoittamisesta nHssä. 

6. Päättää virkojen perustamisesta ja nl1hin kuuluvista palkka
eduista. 

7. Valita ammattikoulun rehtori. 
8. Asettaa määrättyjen tehtävien suorittamista varten lautakuntia 

ja antaa nHlle tarvittaessa johtosäännöt. 
9. Päättää talousarvioon otettujen määrärahojen korottamisesta ja 

uusien määrärahojen myöntämisestä varainhoitovuoden aikana. 
10. Päättää pääomatuloksi merkittävän velan ottamisesta kuntain

llltolle. 
11. Päättää kiinteän omaisuuden hankkimisesta ja luovuttamisesta 

sekä kl1nnityksen myöntämisestä sl1hen ottaen huomioon, että jäsenkun
ti en s uostum us tä hän ei 01 e tarpeen. 

12. Valita jäsenet ammattioppllaitoksen mahdollisiin ammatllllslln 
neuvottelukuntiin • 
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4 luku 

Lilttoha llitus 

25 §. Kuntainliiton hallintoa hoitaa liittohallitus, joka toimii myös kou
lun johtokuntana. 

Johtokunta voi tarvittaessa asettaa koulun erikoiskysymyksiä var
ten neuvoa antavia toimikuntia. 

Liittovaltuusto valitsee liittohallitukseen neljäksi vuodeksi kerral
laan puheenjohtajan ja kuusi muuta jäsentä sekä kullekin henkilökohtaisen 
varajäsenen. Liittohallitu~ valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. 

Liittohallituksen jäseniä valittaessa on otettava huomioon, että 
ammattikoulun edustamat eri ammattialat, koulupHrien eri osat (jäsen
kunnat) ja perehtyneisyys kasvatusasioihin, mikäli mahdollista, tulee 
liittohallituks essa edustetuiksi. 

Liittohallituksen sihteerinä toimii rehtori, jollei hallitus ole mää
rännyt muuta henkilöä hoitamaan sihteerin tehtäviä. 

26 §. LHttohallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa 
vara puheenjohtajan kutsusta tai kun rehtori taikka vähintään kaksi halli
tuksen jäsentä sItä puheenjohtajalta pyytävät. Kutsu toimitetaan liitto
hallituksen jäsenille sekä liittovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheen
johtajalle liittohallituksen päättämällä tavalla. 

27 §. LHttohallituksen pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmen
taa sihteeri. Pöytäkirja tarkistetaan liittohallituks en päättämällä tavalla. 

28 §. LHttohallituksen tehtävänä on: 
1. Huolehtia kuntainliiton hallinnasta, valvoa sen etuja, valmistella 

liittovaltuuston käsiteltäväksi asiat ja panna täytäntöön liittovaltuuston 
päätökset. 

2. Laatia ja toimittaa ammattikasvatus hallituksen vahvistettavaksi 
koulun opetussuunnitelma. 

3. Valvoa, että koulussa annettava opetus on järjestetty tarkoi
tuksenmukaisesti • 

4. Järjestää koulun toimesta pidettävät täydennys- ja erikoiskurs
sit sekä laatia ja toimittaa nHtä koskevat opetussuunnitelmat ammatti
kasvatushallituksen va hvistettaviksi. 

5. Ottaa ja erottaa kuntainliiton viranhaltijat rehtoria lukuunottamat
ta sekä määrätä heille sijais et. 

6. Ottaa ja erottaa kuntainliiton palveluksessa työsuhteessa oleva 
henkilökunta, jollei ohje- tai johtosäännössä ole toisin määrätty. 

7. Määrätä myönnettyjen määrärahojen puitteissa tilapäisten viran
haltijain ja työsopimussuhteessa olevien työntekijöiden palkkaus. 

8. Määrätä taloudenholtajalta ja mahdollisilta muilta viranhaltijoil
ta ja toimihenkilöiltä vaadittavien takauksien suuruus ja laatu. 

9. Vahvistaa ammattikoulun järjestys sääntö ja valvoa sen noudatta-
mista. 
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10. Laatia ja toimittaa ammattikasvatus ha llitukselle s en vaatiman 
muun selvityksen ohella vuosittain ennakkoarvio seuraavan kalenterlvuo
den tuloista ja menoista. 

11. Laatia vuosittain ehdotus talousarvioksi seuraavaa vuotta var-
ten. 

12. Talousarvion yhteydessä tehdä ehdotus 10 §:n 3:nnessa momen
tissa mainittujen maksujen perusteista. 

13. Valvoa, että kuntainliiton taloutta hoidetaan säästäväisesti ja 
tarkoituksenmukaisesti sekä talousarviota noudattaen, ja jollei talous
arviossa myönnetty määräraha riitä, ehdottaa liittovaltuustolle sen korot
tamista, tai, jos kokonaan uusi meno esiintyy, tehdä ehdotus määrära han 
myöntämisestä sitä varten. 

14. Päättää liittovaltuuston antaman valtuuden rajoissa muun kuin 
pääomatuloksi merkittävän tilapäisen velan ottamisesta kuntainliiton toi
minnan rahoittamista varten. 

15. Johtaa tilisäännön määräyksiä noudattaen kuntainliiton raha
tointa sekä valita ainakin kaksi jäsentä toimittamaan vähintäin kaksi 
kertaa vuodessa kassa- ja tilltositteiden tarkastus. 

16. Antaa tarvittavat määräykset kuntainliiton kiinteän ja irtaimen 
omaisuuden hoitamisesta sekä valvoa näiden tehtävien suorittamista. 

17. Päättää liittovaltuuston va hvistamien yleisten perusteiden m u
kaan oppllas- ja muiden makSUjen määristä sekä oppilasmaksulsta myön
nettävistä alennuksista ja va pa utuksista. 

18. Huolehtia lllttovaltuuston päättämien perusteiden mukaan kun
tainlllton omaisuuden vakuuttamisesta tulipalon ja muun vahingon varalta 
sekä kuntainliiton palveluksessa olevien henkilöiden ja oppilaiden laissa 
säädetystä vakuuttamisesta. 

19. Huolehtia valtionavustusten hakemisesta sekä niiden ja kuntain
liiton muiden saatavien perimisestä. 

20. Asettaa tarvittaessa jaostoja tai toimikuntia kuntainliiton asioi
den valmistelua varten ja määrätä nllden valtuudet. 

21. Antaa kalenterivuosittain kertomus kuntainliiton toiminnasta. 
22. Lähettää toimintakertomus ja tilinpäätös, sen jälkeen, kun ne 

on hyväksytty, ammattikasvatushallitukselle ja kuntainliiton jäsenkun
nille sekä antaa viranomaisille niiden pyytämät koulua koskevat tiedot 
ja selvitykset. 

23. Määrätä lukukausien alkamis- ja päättymisajat. 
24. Päättää niistä ammattikoulun asioista, jotka rehtori on alista

nut liittohallituksen ratkaistaviksi. 
25. Koulun viranhaltijain syyllistyttyä laiminlyöntiin tai rikkomuk

siin ryhtyä ohje- tai virkasäännössä edellytettyihin toimenpiteisiin. 
26. Tehdä ammattikasvatushallitukselle ilmoitus liittohallituksen 

puheenjohtajan ja jäsenten vaalista sekä opettajakunnassa tapahtuneista 
muutoksista sekä 

27. Muutenkin ryhtyä tarvittaviin tOimenpiteisi!n, jotka edistävät 
koulun menestymistä ja oppilaiden parasta. 
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29 §. Lllttohallitus käyttää kuntainliiton puhevaltaa sekä tekee sen puo
lesta sopimukset ja muut oikeustoimet. 

30 §. Liittohallituksen toimituskirjat sekä kuntainlllton puolesta tehtävät 
sopimukset allekirjoittaa liittohallituksen puheenjohtaja tai varapuheen
johtaja ja varmentaa rehtori taikka taloudenhoitaja. 

31 §. Kuntainliiton varainhoitovuotena on kalenterivuosi. 
Varainhoitovuoden tilin päätös on valmistettava ja annettava vuosi

tllintarkastajille ennen seuraavan maaliskuun viidettätoista päivää. 
Vuositilintarkastajien on saman maaliskuun loppuun mennessä 

suoritettava tehtävänsä sekä annettava kertomuksensa tarkastuksen tu
loksista ja lausuntonsa vastuuvapauden myöntämisestä. 

Jos vuositilintarkastajien kertomuksissa on tehty muistutuksia 
tilejä tai hallintoa vastaan, liittohallituksen on vaadittava niistä asian
omaiset selvitykset sekä annettava ne ja oma lausuntonsa vuositilin
tarkastajien kertomuksen mukana liittovaltuuston käsiteltäväksi. 

5 luku 

Perussäännön muuttaminen ja kuntainliiton 
purkaminen 

32 §. Tämän perussäännön muuttamisesta päättää liittovaltuusto. 
Hyväksytty muutos on alistettava lääninhallituksen vahvistettavak-

si. 

33 §. Kuntainliiton purkamisesta päättää liittovaltuusto. Päätöksen tekoon 
vaaditaan, että vähintään 2/3 liittovaltuuston kaikkien jäsenten yhteen
lasketuista äänimääristä sitä kannattaa. Purkamispäätös on alistettava 
ammattikasvatushallituksen hyväksyttäväksi. 

Kuntainliiton purkautuessa antaa liittovaltuusto määräykset sen 
loppuselvltyksestä. Tällöin on otettava huomioon ammattikasvatushalli
tuksen antamat määräykset slltä, missä järjestyksessä lakkauttaminen 
on toimeen pantava ja miten valtionavustuksella hankittu omaisuus on 
käytettävä. 

Jos kuntainliitto tahtoo luovuttaa ammattikoulun tai osan siltä toi
selle omistajalle on siihen hankittava valtioneuvoston lupa. 

Loppuselvityksen jälkeen jäljellä olevat kuntainl11ton varat on, 
sitten kun kaikki velat on maksettu ja sitoumukset täytetty, luovutettava 
jäsenkunnille 4. §:n 1 momentissa mainittujen omistusosuuksien suhtees
sa käytettäväksi ammattika svatusta edistäviin tarkoituksiin. 



116. HELSINGIN KAUPUNGIN VÄESTÖNSUOJELU
LAUTAKUNNAN OHJESÄÄNTÖ. 

Uudenmaan lääninhallituksen vahvistama lokakuun 
13 p:nä 1972. 
(Kaupunginvaltuuston hyväksymä syyskuun 20 p:nä 1972) 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1960:31) 

359 

1 §. Helsingin kaupungin väestönsuojelulautakunta huolehtll väestön
suojelun valmistelu-, järjestely- ja toimeenpanotehtävistä kaupungissa 
sekä kehittää ja valvoo kaupungin väestönsuojelukeskuksen toimintaa. 

2 §. Lautakuntaan kuuluu kaupunginvaltuuston neljäksi vuodeksi kerral
laan valitsemat puheenjohtaja ja kahdeksan jäsentä. 

Lautakunta valitsee keskuudestaan toimikaudekseen varapuheen
johtajan. 

Jos jäsen eroaa ennen toimikautensa päättymistä, valtuusto valitsee 
toisen henkilön eronneen tilalle toimikauden jäljellä olevaksi ajakSi. 

3 §. Lautakunta kokoontuu varsinaisiin kokoukslinsa kutakin kalenteri
vuotta varten päättäminään aikoina ja ylimääräisiin kokouksllnsa puheen
johta jan ta I hänen estyneenä ollessaan vara puheenjohtajan kuts usta • 

Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ollessa estyneinä olemasta 
kokoukessa saapuvilla lautakunta valitsee jäsenistään tilapäisen puheen
johtajan kokousta varten. 

Lautakunnan kokouksessa toimli esittelijänä väestönsuojelupäälllkkö 
siten kuin väestönsuojelukeskuksen johtosäännössä määrätään, ei kuiten
kaan, jos lautakunta on yksityisen asian tai asiaryhmän osalta toisin 
määrännyt. 

Tarvittaessa voi lautakunta kutsua kokoukseensa asiantuntijoita. 

4 §. Lautakunnan kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa, johon merkitään 
kokouks en aika ja paikka, osanotta jat, käsitellyt asiat ja tehdyt päätök
set sekä, milloin erimielisyyksiä ilmenee, kokouksessa tehdyt ehdotukset 
ja suoritetut äänestykset. 

La'utakunnan pöytäkirjaa pitää lautakunnan määräämä väestönsuoje
lukeskuksen viranhaltlja. Pöytäkirja tarkistetaan lautakunnan päättämällä 
tavalla kunnallislain säännösten mukaisesti. 

Lautakunnan kirjeet allekirjoittaa puheenjohtajana toiminut henkilö 
ja varmentaa pöytöklrjanpitäjä, ellei lautakunta toisin päätä. 

Lautakunnan päätösten perusteella tehtävät sopimukset allekirjoit
taa väestönsuojelupäälllkkö ja varmentaa hänen määräämänsä väestön-
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suojelukeskuksen viranhaltija , ellei lautakunta toisin päätä. 

5 §. Lautakunnan kokouksista ja niissä käsiteltäviksi tulevista asioista 
on ilmoitettava kaupunginhallituksen määräämällä tavalla kaupunginjohta
jalle, asianomaiselle apulaiskaupunginjohtajalIe ja kaupunginhallituksen 
lautakuntaan valitsemalle edustajalle. 

Lautakunnan on noudatettava, mitä kunnallislaissa on säädetty ja 
kaupunginhallituksen ohjesäännössä määrätty päätöstm alistamisesta 
kaupunginhallituksen tutkittaviksi. 

6 §. Lautakunnan tehtävänä on sen lisäksi, mitä muualla on erikseen 
säädetty ja määrätty, 

1) valvoa, että väestönsuojelukeskus toimii tehokkaasti, taloudel
lisesti, tarkoituksenmukaisesti ja vahvistetun talousarvion puitteissa 
sekä kaupungin kokonaisetua sllmällä pitäen ja tehokkaassa yhteistoi
minnassa kaupungin muiden virastojen sekä laitosten kanssa, 

2) vahvistaa kaupungin suojelusuunnitelma ja tehdä siitä aiheutuvia 
esityksiä kaupunginhallitukselle, 

3) huolehtia kaupungin yleisen väestönsuojelun johtoelinten ja muo
dostelmien väestöns uojien rakentamisesta ja varustamisesta, 

4) huolehtia kaupungin yleisen väestönsuojelun johtoelinten ja muo
dostelmien varustamiseksi tarvittavien välineiden ja tarvikkeiden hankki
misesta, varastoimisesta ja huollosta sekä ohjata väestönsuojelujärjes
tyksen 5 §:ssä tarkoitettujen lauta- ja johtokuntien sekä virastojen ja 
laitosten toimesta tapahtuvaa väestönsuojeluvälineiden ja -tarvikkeiden 
hankintaa ja vara stoimista , 

5) valvoa, että lautakunnan hallintoon kuuluvia kalliosuojia, raken
teita ja alueita sekä irtaimistoa pidetään jatkuvasti kunnossa ja hoidetaan 
huolellis esti, 

6) huolehtia ka upunginvaltuuston ja ka upunginhallituksen päätösten 
täytäntöönpanosta, kun se on annettu lautakunnan tehtäväksi, 

7) hyväksyä ja määräaikana lähettää kaupunginhallitukselle ehdotus 
lautakunnan ja väesronsuojelukeskuksen vuotuiseksi talousarvioksi, 

8) va hvistaa vähintään kerran vuodessa se ylin raja, mihin väestön
suojelupäällikön toimesta omalla vastuulla tehtävien urakoiden ja hankin
tojen sekä suunnittelutöistä tehtävien sopimusten arvo tai määrä saa ker
rallaan nousta, sekä päättää tämänlaatuisista, vahvistetut rajat ylittä
vistä sopimuksista, 

9) luovuttaa huomioon ottaen kaupungin omien tarpeiden tyydyttämi
sen ensisijaisuus vuokralle tai muutoin käytettäväksi yhdessä tai useam
massa jaksossa kaulntaan viiden vuoden ajaksi lautakunnan hallintoon 
kuuluvia alueita, kalliosuojia , rakennuksia ja huonetlloja, mikäli tätä 
tehtävää ei ole väestönsuojelukeskuksen johtosäännössä annettu väestön
suojelupäällikölle, sekä sopia vuokrasuhteen ja käyttöoikeuden jatkami
sesta mainitun määräajan jälkeen päättyVäksi kauintaan kuuden kuukauden 
kuluttua lautakunnan tai kaupunginhallituksen suorittaman irtisanomisen 
jälkeen, 

10) suorittaa sopimansa vuokras uhteen ja käyttöoikeuden irtisanominen 
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samoin kuin irtisanoa väestönsuojelupäällikön sopima vuokrasuhde tai 
käyttöoikeus, milloin se katsotaan tarpeelliseksi ja tämä ei ole sitä 
suorittanut, 

11) vahvistaa ne yleiset perusteet, joiden mukaan väestönsuojelu
päälliköllä on oikeus luovuttaa vuokralle tai muutoin käytettäväksi lauta
kunnan hallinnos sa olevia alueita, kalliosuojia , rakennuksia ja huone
tUoja sekä irtainta omaisuutta, 

12) vahvistaa se yläraja, johon väestönsuojelupäällikön toimesta 
suoritettavan, lautakunnan hallinnossa olevan kaupungin irtaimen omai
suuden myynnin arvo saa kerrallaan nousta, 

13) päättää tarvittaessa väesronsuojelukeskuksen jakamisesta 
toimistoihin ja määrätä niiden tehtävät, 

14) valita ne viranhaltijat, joiden osalta tämä tehtävä on väestön
suojelukeskuksen johtosäännössä määrätty lautakunnalle, 

15) antaa vuosittain kertomukset omasta ja väestönsuojelukeskuk
sen edellisen vuoden toiminnasta kaupunginhallituksen määräysten mu
kaisesti sekä 

16) tehdä esityksiä ja antaa la us untoja, selvityksiä sekä tietoja 
toimialaansa kuuluvista asioista. 

7 §. Lautakunnan kassa- ja tllitehtävistä huolehtil rahatoimisto. 
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117.. KAUPUNGIN JAKAMINEN ÄÄNESTYSAL UEISIIN. 

Ka upunginvaltuuston päätös lokakuun 18 p:ltä 1972. 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1971:140) 

Kaupunginvaltuusto päätti jakaa kaupungin 201 äänestysalueeseen 
siten, että äänestysaluejako vastaa kaupunginvaltuuston 27.10.1971 
vahvistamaa äänestysaluejakoa seuraavin muutoksin: 

139. äänestysalue: Viikin kaupunginosa ja se osa Malmin kau
punginosan Pihlajamäen osa -alueesta, joka 
on Rapaki ventien ja Pihlajamäentien länsi
puolella, lukuun ottamatta kortteleita n:o 
38002-38003, 38006-38010 ja 38021. 

140. äänestysalue: Malmin kaupunginosan Pihlajamäen osa-alueen 
korttelit n: 0 38011-38015. 

141. äänestysalue: Malmin kaupunginosan Pihlajamäen osa-alueen 
korttelit n~o 38002-38003, 38006-38010 ja 
38021 sekä se osa Pihlajamäen osa-alueesta, 
joka on RapakIventien ja PIhlajamäentien itä
puolella, lukuun ottamatta kortteleita n: 0 

38011-38015. 

145. ä ä ne s t y sai u e: Se osa Ta paninkylän kaupungInosan Tapanin
vainion osa-alueesta, jonka rajat ovat Vantaan
joki - UImarannantie - Karhusuontie - Ahomäen
tie - Suvitie - Syystie - Vainiotie - Notkotie - .., 
Vanha Tapanllantie - Länsirinnetie - Kottarals
tie - Leppälinnuntie - HippIäistie - Leivosentie 
- Leivosenkuja - Vallesmannintie. 

169. äänestysalue: Mellunkylän kaupunginosan Kontulan osa-alueen 
korttelit n:o 47018 ja 47019. 

170. ä än e s t y s a lue: Mellunkylän kaupunginosan Kontulan osa-alueen 
korttelit n:o 47015-47017 ja 47020. 
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171. äänestysalue: Se osa Mellunkylän kaupunginosan Kontulan 
osa -alueesta, jonka rajat ovat Vartiokylän ja 
Mellunkylän kaupunginosien väUnen raja -
Karjatanhuanpolku - Raussintie - Humlkkalan
tie - Porttitie - Naapurintle - Emännänpolku -
kortteleiden n:o 47009 ja 47010 eteläraja -
Tanhuantie - kortteUen n:o 47010 ja 47013 
väUnen raja - Kontulankuja - Kontulan ja Ve
salan osa-alueiden välinen raja. 

172. äänestysalue: Se osa Mellunkylän kaupunginosan Kontulan 
osa-alueesta, jonka rajat ovat Kontulantie -
Emännänpolku - Naapurintie - Portt1tie -
Humikkalantie - Raussintie - Karjatanhuan
polku - Vartiokylän ja Mellunkylän kaupungin
osien välinen raja. 

173. äänestysalue: Se osa Mellunkylän kaupunginosan Kontulan 
osa-alueesta, jonka rajoina ovat Kontulan
kaari - Kontulantie - Emännänpolku - kortte
leiden n:o 47009 ja 47010 eteläraja - Tanhuan
tie - kortteleiden n:o 47010 ja 47013 välinen 
raja - Kontulankuja - Kontulan ja Vesalan osa
alueiden välinen raja - Kotikonnuntle - Letto
polku - Lampipolku - Isännänpolku - kortte
leiden n:o 47021 ja 47022 välinen raja. 

174. äänestysalue: Se osa Mellunkylän kaupunginosan Kontulan 
osa-alueesta, jonka rajat ovat Malmin ja 
Mellunkylän kaupunginosien välinen raja -
Kontulankaari - kortteleiden n: 0 47021 ja 
47022 välinen raja - Isännänpolku - Lampi
polku - korttelin n: 0 47034 länsiraja -
Lampipolku - Sakara. 

199. äänestys alue: Suutarilan kaupunginosan Silta mäen osa-alue. 

200. äänestysalue: Se osa Mellunkylän kaupunginosan Kontulan 
osa-alueesta, jonka rajat ovat Malmin ja Mel
lunkylän kaupunginosien välinen raja - Kontulan 
ja Vesalan osa-alueiden välinen raja korttelin 
n:o 47032 ltäpuolitse - Kotlkonnuntle - Letto
polku - kortteUn n:o 47034 länsiraja - Lampi
polku - Sakara. 

201. ä ä ne s t y s a lue: Toisilla paikkakunnilla, laitoksis sa ym. oleske
levat HelSingin kaupungissa henkikirjoitetut ja 
kaupungissa henkikirjoltetut vakinaista asuin
paikkaa vailla olevat henkilöt. 
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118. MUUTOS KUORMA- JA PAKETTIAUTOJEN 
LIIKENNETAKSAAN HELSINGIN KAUPUNGISSA. 

Maistraatin päätös lokakuun 19 p:ltä 1972. 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1971:122) 

Maistraatti päätti muuttaa kuorma- ja pakettiautojen liikennetaksaa 
Helsingin kaupungissa siten, että sen 3, 4, 5, 7 ja 9 § muutetaan näin 
kuuluviksi: 

3 §. 1) Tuntiajossa , milloin auto on tilaajan käytettävissä kuusi (6) 
tuntia tai sitä pitemmän ajan, saadaan veloittaa seuraavat maksut: 

Kantavuusluokat Tuntitaksa 
kg mk/h 

1 Pakettiautot 
- 1.999 15,20 

II Kuorma-autot 
- 2.999 16,40 

III 3.000 - 3.999 17,50 
IV 4.000 - 4.999 18,70 
V 5.000 - 5.999 19,80 
VI 6.000 - 6.999 21,00 
VII 7.000 - 7.999 22,10 
VIII 8.000 - 8.999 23,30 
IX 9.000 - 9.999 24,50 
X 10.000 - 10.999 25,70 
XI 11. 000 - 11.999 26,90 
XII 12.000 - 12.999 28,10 
XIII 13.000 - 13.999 29,30 
XIV 14.000 -14.999 30,50 
XV 15.000 - 15.999 31,70 
XVI 16.000 -16.999 32,80 
XVII 17.000"': 17.999 34,00 
XVIII 18.000 -18.999 35,10 
XIX 19.000 -19.999 36,20 
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2) Tuntiajossa , milloIn auto on tilaajan käytettävIssä kuutta (6) 
tuntIa lyhyemmän ajan, saadaan 1. kohdassa mainittuihin maksuihIn 
llsätä puolta (1/2) tuntia vastaava korvaus slltä ajasta, joka kuluu 
auton saapumIseen ja paluuseen. 

3) Maksun määrääminen. Maksu määrätään kultakIn alkaneelta 
puolelta tunnUta ja vählmpänä maksuna saadaan periä yhtä täyttä tuntia 
vastaava maksu. 

4) Perävaunullinen kuorma-auto. Perävaunulllsen kuorma-auton 
maksut määräytyvät vetoauton ja perävaunun yhteenlasketun kantavuuden 
mukaan. Tämä koskee sekä tuntl- että yhdIstettyä taksaa. 

4 §. YhdIstetty taksa. 
1) Tällä maksuperusteella suorItetun kuljetuksen Korvauksena saa

daan perIä seuraavat maksut: 

Kantavuus luokat YhdIstetty taksa 
kllometrlmaksu aIka korva us 

kg mk/km mk/h 

Pakettiautot 
- 1.999 0,73 10,00 

II Kuorma -a utot 
- 2.999 0,80 10,90 

!II 3.000 - 3.999 0,86 11,80 
IV 4.000 - 4.999 0,93 12,70 
V 5.000 - 5.999 1,00 13,60 
VI 6.000 - 6.999 1,07 14,50 
VII 7.000 - 7.999 1,14 15,40 
VIII 8.000 - 8.999 1,21 16,30 
IX 9.000 - 9.999 1,28 17,30 
X 10.000 - 10.999 1,35 18,20 
XI 11.000 - 11.999 1,42 19,20 
XII 12.000 -12.999 1,49 20,10 
XIII 13.000 - 13.999 1,56 21,10 
XIV 14.000 -14.999 1,63 22,00 
XV 15.000 -15.999 1,69 23,00 
XVI 16.000 - 16.999 1,76 23,90 
XVII 17.000 - 17.999 1,83 24,80 
XVIII 18.000 - 18.999 1,90 25,70 
XIX 19.000 - 19.999 1,97 26,60 

2) Mllloln kuormaus ja purkaus on keräys- taI jakeluluontoista 
saadaan tältä kuormaus- ja purkausajalta perIä kuitenkIn täysI tuntl
maksu. Kllometrlmaksu lasketaan tällöIn vaIn vllmelsen kuormauspal
kan ja ensimmäIsen purkauspalkan vällseltä matkalta llsättynä paluu
matkalla. 

3) MilloIn yhdistetyn taksan mukaInen kuljetusmaksu jää alle kan
tavuuden määräämän tuntlmaksun, perItään korvaus tuntltaksan mukaan. 
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5 §. Kuormausnosturin käyttömaksu. 

Kuorma usnosturin nostotehon ollessa 

enintään 

y11 

1. 500 kg 
2.000 " 
2.000 " 

3,90 
5,00 
5,90 

7 §. Klvihillen ja koksin sekä kuuman asfalttlmassan kulletusmaksut. 
1) Kivihiilen ja koksin kuljetuksesta saadaan veloittaa mk 5,55 

tonnilta. Kuljetus etäisyyden ylittäessä 5 kllometriä saadaan 11sätä 55 
penniä tonnia ja sanotun matkan jälkeen alkanutta kuormattua ajokllo
metriä kohden. Maksu lasketaan kultakin alkaneelta 100 kllon eräitä. 

2) KlvihlllE!n ja koksin kuljetuksesta laivasta välittömässä lähei
syydessä olevaan varastoon saadaan periä enintään mk 2,90 tonnllta. 

3) Mllloin mainittujen polttoaineiden kuljetus tapahtuu säkeissä 
tai normaalikuormaa pienemmin kuormin, määräytyy kuljetusmaksu 3 
tai 4 §:n perusteella. 

4) Kuuman asfalttimassan kuljetuksesta levltyskoneeseen saadaan 
veloittaa mk 5,45 tonnllta. Kuljetus etäisyyden ylittäessä 5 km saadaan 
kuitenkin lisätä 55 penniä tonnia ja sanotun matkan jälkeen alkan utta 
kuormattua ajokilometriä kohden. Maksu lasketaan kultakin alkaneelta 
100 kilon eräitä. 

9 §. Tämä taksan muutos tulee voimaan 20 päivänä lokakuuta 1972, 
ja sama lla lakkaa olemasta voimassa mais traatin 16 päivänä maaliskuuta 
1972 vahvistama taksa sellaisena kuin se 011 näiden pykälien kohdalla. 



119. HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKENNEMAKSUTAKSA. 

SisäasialnmlnisterIön vahvistama lokakuun 20 p:nä 1972. 
(Kaupunglnvaltuuston hyväksymä syyskuun 20 p:nä 1972) 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1961:82) 

Yleiset perusteet 
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1 §. Lllkennemaksua tuloutetaan taulussa A malnituin määrln tavaroista, 
jotka ulkomailta joko suoraan tai tullaamattomlna toisen kotimaan paIkka
kunnan kautta tuodaan kaupunklln tai sen satama-alueel~e ja jotka 
kaupungissa joko tullataan tai pannaan tullivarastoon. 

Ulkomailta tuoduIsta ta varois ta, jotka tullivara stoon sllrtämättä 
tullaamattomlna lähetetään tullattavIksi toisella kotimaan paIkkakunnal
la, jossa asianmukaisesti vahvistettuja lllkennemaksuja kannetaan, 
tuloutetaan lllkennemaksua 30 % taulussa A mainituista määrIstä; milloin 
tavaran laatua ei voIda todeta, on llIkennemaksu -,53 markkaa sadalta 
kilolta brutto. 

Ulkomailta tuoduista tavaroista, jotka tulli vara stoon sllrtämättä 
tullaamattomina tuodaan ka upunklin tullattaviksi toiselta kotimaan 
paikkakunnalta, jossa asianmukaisesti vahvistettuja llikennemaksuja 
kannetaan, tuloutetaan täällä llikennemaksua 70 % taulussa A mainituista 
määristä. 

Tavaroista, jotka ulkomailta saapuvat satamaan, josta ne, tullivarastoon 
panematta ja tuilaamattomina, edelleen lähetetään toiselle ulkomaan paik
kakunnalle, tuloutetaan llikennemaksua 30 % taulussa A mainituista mää
ristä bruttopainon mukaan; ellei tavaran laatua voida siten todeta, että 
tavara voitaIs iln kohdistaa johonkln taksan nimikkeeseen, on llikenne
maksu -,53 markkaa 100 kilolta brutto. 

2 §. Lllkennemaksua tuloutetaan taulussa B malnituin määrln tavaroista, 
jotka kaupungista tai sen satama-alueelta vesitse joko suoraan tai uu
desti lastattuina viedään ulkomallle. 

KaupungInvaltuusto päätti 3.4.1968, asia n:o 13, vesiteitse autoil-. 
la kuljetettavan vientltavaran llikennemaksun seuraavaksi: 

"Säännöllisiä kulkuvuoroja noudattavalla matkustaja-aluksella ja 
autolautalla Helsingln sataman kautta autollla kuljetettavasta vienti
tavarasta , jota ei pureta tai lastata laiturille ja jonka käsittelyssä ei 
tarvita sataman teknillisiä laitteita, huomioon ottamatta kuitenkaan 
tullikäsittelyn vaatimia toimenpiteitä, peritään llikennemaksua voimassa 
olevan IHkennemaksutaksan mukaan, kuitenkin enintään 40 penniä 100 
kilolta. " 
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3 §. Lilkennemaksua tuloutetaan taulussa C mainituin määrin kotimaan 
ja tullatuista tavaroista, joita vesitse tuodaan toiselta kotimaan paikka
kunnalta kauptmkiin tai sen satama-alueelle. 

4 §. Liikennemaksuista ovat vapaat: 
a} valtion itsensä suoraan ulkomailta tuottamat tullivapaat tavarat, 

lukuun ottamatta valtion kauppa-, liike-, teollisuus- tai liikennelaitok
sen tuottamia tavaroita; 

b) tavarat, jotka voimassa olevan tull1lain 90 §:n, 91 §:n ja 
92 §:n mukaan ovat tullivapaat lukuun ottamatta sanottujen pykälien alla 
lueteltuja kohtia, jOista liikennema ksu veloitetaan: 

90 §. kohtaan 3 sisältyvä sataman kautta välitettävä kautta kulku-
tavara , 

kohdat 4,6,7,11, 12, 13, 14, 24, 25, 26, 
kohtaan 8 sisältyvä uutisaineisto, 
kohtaan 18 sisältyvät käytetyt autot, moottoripyörät, moot

tori- ja purjeveneet, 
91 §. kohtaan 1 sisältyvät kaupalliset tavarat, 

kohdat 5, 8, 
92 §. kohtiin 1, 2 ja 4 sisältyvät kaupalliset tavarat, 

kohdat 5-11, 
kuitenkin, jos edellä 90 §:n kohdissa 11-14 mainituista päällyksistä 
todistettavasti on suoritettu liikennemaksua tuotaessa, ei niistä kanneta 
tätä maksua vietäessä, jos vienti tapahtuu saman sataman kautta vuoden 
kuluessa. 

c} ulkomaan tavarat, jotka tullaamattomina pala utetaan takaisin 
ostomaahan joko suoraan taikka kauttakulku- tai yleisestä tullivarastosta; 

d} tullivapaat postilähetykset; 
e} maala istuotteet , joita maalaiset tai maatilOjen omista jat 

tuovat kaupunkiin ja joita he erityistä ilmoitusta tekemättä ovat oikeu
tetut pitämään kaupan. 

5 §. Vahingoittuneesta tai pelastetusta tavarasta kannetaan liikenne
maksua soveltamalla vastaavia tullisäännön määräyksiä. 

6 §. Jos tavarasta on suoritettu lilkennemaksua kauplll1kiin tuotaessa, 
ei siitä suoriteta uudelleen llikennemaksua vietäessä, jos tämä vienti 
tapahtuu vuoden kuluessa; samoin jos tavarasta on suoritettu liikenne
maksua vietäessä, ei siltä suoriteta tätä maksua uudelleen tuotaessa, 
jos tuonti tapahtuu vuoden kuluessa. 

Jos tavara tuodaan kauplll1kiin kotimaan paikkakunnalta ulkomaille 
vietäväksi, suoritetaan siitä liikennemaksu vain vietäessä. 

7 §. Jos syntyy epäilystä taksanimikkeiden sisällyksestä, noudatetta
koon tullikäsittelystä voimassa olevia määräyksiä, samoin noudatetta
koon brutto- ja nettopunnituksissa sekä mittauksessa samoinkuin muis
sakin suhteissa tullitaksan näitä koskevia määräyksiä, ellei liikenne
maksutaksan vastaavassa taulussa asianomaisen nimikkeen kohdalla 
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tai muualla ole toisin määrätty. 

8 §. (18.12.1969) Ellei llikennemaksua veloitettaessa laskun loppu
summa pääty tasaisin markoin tasoitetaan summa sen päättyessä 1-50 
pennHn lähinnä alempaan ja sen päättyessä 51-99 pennlln lähinnä 
ylempään markkaan. Alin llikennemaksu on kuitenkin yksi markka. 

9 §. Tavaran tuoja tai viejä samoinkuin aluksen päällikkö tai asiamies 
on velvollinen, Jos satamaviranomainen sitä vaatH, laskulla tai muulla, 
satamaviranomaisten hyväksymällä tavalla vahvistamaan ne tiedot, jotka 
ovat tarpeen IHkennemaksujen määräämistä varten, ja on IHkennemaksu 
';'Hpymättä suoritettava uhalla, että se muutoin lailllsessa järjestyksessä 
peritään. 

10 §. Tämä lHkennemaksutaksa on pidettävä nähtävänä sen viranomai
sen luona, joka 'huolehtH IHkennemaksujen tulouttamisesta, sekä mak
susta sitä haluavain saatavana. 

Tämä llikennemaksutaksa on voimassa 1.10.1972 alkaen. 



370 

A. TUONTITAVARAT 

Sarakkeessa 1 on viittaus tullitariffin alanimikkeisiin ilmoitettu täysin 
sataluvuin tavaraselostukseen liittyvänä, ellei alanimikkeiden erittely muuta 
edellytä. 

Sarakkeen 3 kohdalla oleva tavaran määrittely on johdattava siten, että 
mikäli tullitariffin nimikkeistö muuttuu, määräytyy liikennemaksu sen tak
san nimikkeen mukaisesti, jonne tavara laatunsa perusteella kuuluu. 

Tullitarirrin 
nimike 

Lkm. 
takson 

n:o 

Elävät eläimet, eläintuotteet 

Tavara 

Liikenne
maksu 

mk/JOO kg 
netto 

01.01-06 1/1 Elävät eläimet ................ 1,06 

oz.01-06 

M lIis tlltllS: Häkkieläimet veloitetaan 
bruttopainon mukaan. 
Tieteellisiä tarkoituksia varten maa
han tuodut eläimet ovat vapaat lii
kennemaksuista. 

Z/1 Liha ja syötävät eläimenosat -,90 

Kalat, äyriäiset ja nilviäiset 
03.01.1I0-7n,900 3/1 Kalat 

02.0)0-600 

01.800 

OZ·702-800 

03 

Kalanmaksa ja mäti, äyriäiset ja 
nilviäiset ..................... . 

4/1 Maitolalollstllotteet, linnllnmtmat, Jllon-
nonhllnaja ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,10 

Bläin/llottee/, IJlllllalle klmlllmattoHJat 
05.01-04, 5/1 Hiukset, harjakset, karvat, jouhet; 

07,1; suolet, rakot ja vatsat; höyhen et 
ja pesusienet .................. 1,70 

05-06, 5/z Muut ryhmään kuuluvat eläin-
08-1Z, tuotteet ...................... --,17 
14-lj 



Kasvituotteet 

06.01-04 6/1 Elävät kasvit ja kukkavilJelyn tuot-
teet .......................... 1,3' 

Vihannekset ja kasvikset, syötävät juuret ja juurimukulat 
07·01.IOO 7/1 Perunat ...................... . 

01.200-9 00 , 7/2 Muut ....................... . 
02-06 

08.01-13 8/1 Hedelfllät, citrushedelmien ja melonin 
kuoret ........................ -,,6 

Kahvi, tee, matte ja mallsteet 
09.01 9/1 Kahvi........................ 1,06 

02-10 9/2 Tee, matte ja mausteet ........ 2,70 

Vilja 
10.06 

01-0 5, 07 

11.01-09 II/I 

Riisi ....................... . 
Vilja, muu ................... . 

Myllyrystuotteet, maltaat, tärkkelys, 
gluteeni, inuliini ............... . 

OlJysiefl,enet ja -hedelmät, erinäiset siemenet ja hedelmät, teollisuus
ja lääkekasviI, oIJet ja kasvirehu 
IZ.OI.IOO-2JO U/I Öljysiemenet ja -hedelmät, siemen-

-,22 
-,09 

3Jo-900 ja hedelmäjauho .............. -,26 
02 
03 
06-08 
01.300 

04-0 5,09-10 

Siemenet, muut ............. . 
Humala, kasvit ja kasvinosat 
Soijapavut ja muut ryhmään kuu-
luvat tuotteet ............... . -,15 

VärJäykseen tai parkitukseen soveltuvat raa'at kasviaineet, kull/il, 
hartsit ja muut kasvimehut ja -uut/eel 
13.01 13/1 Värjäys- ja parkitusaineet ...... -,32 

02-03 13/2 Shellakka, luonnonkumit ja hart-
sit, kasvimehut ja -uutteet -,98 

14/1 Palmikointi- ja veistoaineet, kasvi
alkuperää, muualle kuulllmattomat 
kasvituot/eet . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. -,' 3 
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Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden hajottamis
tuotteet, valmistetut ravintorasvat, eläin- ja kasvivahat 

15·0I -IZ 15/1 Eläin- ja kasvi rasvat ja -öljyt sekä 
niiden hajottamistuotteet ........ 

13-16 15/Z Margariini, tekoihra ja muut val-
mistetut ravintorasvat, hyönteis- ja 
kasvivahat .................... 

17 15/3 Rasva- ja vahajätteet .......... 

Elintarviketeollisuuden tuotteet, juomat, etyylialkoholi 
ja etikka, tupakka 

Liha-, kala-, äyriäis- ja nilviäisvalmisteet 
16.01-°3,°5 16/1 Lihavalmisteet, lihauute- ja mehu, 

04.IOO-Joo kalavalmisteet hermeettisesti sulje-
600-700 jetuissa astioissa, mäti-, äyriäis- ja 

-,53 

1,4° 
-,z3 

nilviäisvalrnisteet .............. z,66 
04.400-JoO 16/z Kalat ja kalavalmisteet muissa kuin 

800-joO hermeettisesti suljetuissa pakkauk-
sissa .......................... -,58 

Sokeri- ja sokerivalmisteet 
17.0I.IOI-jOj 17/1 Raaka- ja kidesokeri ......... . 

0I.j04-jOj,OZ 17/Z Sokeri, muu ................. . 
03 17/3 Melassi ..................... . 
°4-05 17/4 Sokerivalmisteet 

Kaakao ja kaakaovalmisteet 
18.01-0Z,04 18/1 Kaakaopavut ja kaakaovoi ...... 1,31 

03,°5-06 18/z Kaakaomassa ja -jauhe, suklaa- ja 

19.01-08 

ZO.OI-07 

kaakao valmisteet .............. 3, -

19/1 Viija-, jauho- ja tärkketysval11listeet, 
leipomotuotteet . . . . . . . . . . . . . . . . .. -,90 

ZO/I Vihanneksista, kasviksista, hedelmistä 
tai muista kasvinosista valmistetut 
tuotteet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . z,9z 

Erinäiset elintarvikevalmisteel 
ZI.OI-OZ ZI/I Korvikkeet, uutteet, esanssit ja 

tiivisteet ..................... . 
03.IOO,04.0IO ZI/Z Sinappijauho, tomaattivalmisteet .. 
06.200 ZI/3 Inaktiivinen hiiva ............. . 

.-



°3.200, °4. 0,90, 
o~ ,06.101-10,9, 

JOO, 07 

Z 114 Muut ryhmään luettavat elintar-
vikevalmisteet ............... . 
Muisllltus: Z1.07.909 vietävät riisi
rakeet veloitetaan nimikkeen 19/1 
mukaan. 
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Juomat, etyylialkoholi ja etikka 
ZZ.01-0Z 

0;.100-200, 

°4. 010 
0;.,900, 

°4. 0,90 
ZZ.05·102-108, 

°7.100 
05.2Ij-218, jlO, 
06.100, °7.201-
20,9, °9.210, jlO, 
410,111,111, 
610,810 

°5.2,90, J,90, 06. 
,901-,90,9,07·jOI
j0,9, °9.2,90, j,9o, 
4,9°,/,91,/.91, 
6,90, 8,90 
08.°9.100 

°9·,900 
10 

Tupakka 
z4·01.101 

01.10,9-200, 

OZ·Iol 
OZ.IIO-jOO, 

/0,9-600 

Kivennäistuotteet 

u/I Kivennäisvesi ja limonaati ..... . 
zz/z Mallasjuomat pullolssa ja tölkeissä, 

rypälemehu vähittäismyyntiastioissa 
zz/; Mallasjuomat ja rypälemehu muissa 

astioissa ............... " ..... . 
zZ/4 Kuohuviinit ................. . 

Muut alkoholipitoiset juomat vä-
hittäismyyntiastioissa ., ....... . 

l,lZ/lool. 

-,°7/1 

-,°4/1 
-,z5/1 

-,13/1 

Z2./6 Muissa astioissa .. . . . . . . . . . . .. -,08/1 

ZZ/7 Etyylialkoholi ............... . 
zz/8 Ekstraktit ................... . 
u/9 Etikka ..................... . 

Z 3/1 Elintarviketeollisuuden jälefuotteet ja 

-,°7/1 
9,-1100 kg 

-,7°/1001 

jätteet, valmisteilII rehu .......... -,18 

Lehtitupakka . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,10 
Varsitupakka, jätteet ja tupakka-
jauhe ........................ ;,06 
Tupakkavalmisteet, uutteet ja 
esanssit ...................... 30,50 

Suola, rikki, maa- ja kivilajit, kipsi, kalkki ja Je!mntli 
Z5.01 z5/1 Suola ........................ -,06 

Suola vähittäismyyntipakkauksissa -,17 
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2\.02-03,08, II, 2~/2 
19, 23, 25 

04, I3, 24 2 ~ /3 
05,06, 2~ 21 2~/4 
07 2~ /5 
09-10, 12, 14-18, 25/6 
22, 26-32 

LUal",i!, kJlolla ja tuhka 
26.01.100 26/1 

26.01.2<)0-900 26/2 

26.02-04 

Rikkikiisu ja rikki, liitu, raskas
sälpä, magnesiitti, sementti, meren-
vaha ja meri pihka ........... . 
Grafiitti, hohkakivi ja asbesti 
Hiekka, kvartsi,· kipsi ja kalkkikivi 
Savi ja kaoliini ............... . 
Maavärit, kalsiumfosfaatit, apatiitti, 
piimaa, kalkki, liuskakivi, marmori, 
graniitti, muut ryhmään kuuluvat 
maa- ja kivilajit ............. . 
Muistutus: mikäli nimikkeisiin 25/2 
-25/6 kuuluvat tavarat ovat sä
keissä, on liikennemaksu kolmin
kertainen irtotavaraan verraten. 

Rautamalmi ................. . 
Muut· malmit, kuona ja tuhka ... . 

Kivnllläispolttoaineet, kivenlläisöljyt ja niidm tislaustuotteet, 
biltlmiset aineet ja kivennäisvahat 
27.01-05 27/1 Kivihiili, ruskohiili, turve ja koksi 

06-0f' 27/2 Kivihiiliterva ja sen tislaustuotteet, 

09, 10, 100 

10.200')00 

10·flu 

10·fJl." 

II 

27/3 
27/4 
27/5 
27/6 
27/7 
27/8 

27/9 
27/10 
27/II 

piki ja pikikoksi ............. . 
Raakaöljy ................... . 
Bensiini ..................... . 
Petroli ..................... . 
Kaasuöljy ................... . 
Polttoöljy ................... . 
Voitelu öljyt ja -rasvat ......... . 
Maaöljykaasut ............... . 
Vaseliini ja parafiini ......... . 
Bitumiseokset ., ............. . 

Kemian teollisuuden ja siihen liittyvän teollisuuden 
tuotteet 

-,10 
-,22 
-,0"6 
-,44/1 000 kg 

-,II 

-,05 
-,06 

-.44/1 000 kg 

-,18 
-,10 
-,16/1001 
-,10/1001 
-,10/1001 
-,II 

-,27 
-,76 
-,33 
-,13 

Epäorga<illiset kemikaalit,jalometallim, harvinaisten fllaa/lletallien, 
radioaktiil'isten alkuaineiden ja isotooppien orgaal1iset ja epäorgaaniset 
vhdisftt'i 

Kemialiisd alkuaineet 
2R.Ol-04 28/1 

0\ 28/2 
Halogeenit, rikki, hiili, vety .... -,43 
Alkali ja harvinaiset maametallit . . 2,80 



06- 1 5 28/3 Epäorgaaniset hapot ja epämetal
lien happiyhdisteet sekä epämetal-
lien halogeeni- ja rikkiyhdisteet .. -,70 

Epäorgaaniset emäkset ja metallioksidit, hydroksidit ja peroksidit 
28.16 • .900 28/4 Ammoniakki, muu; natrium-, ka-

17-18,20, lium-, strontium-, barium-, magne-
21-23 nesium-, aluminium-, mangaani- ja 

rautaoksidit-, hydroksidit-, perok-

16.100, 

21,24,26 

sidit ......................... . 
28/5 Sinkkioksidi ja -peroksidi, titaani

ja lyijyoksidit, hydratsiini ja muut 
epäorgaaniset suolat ja emäkset .. 

28/6 Ammoniakki, tiivistetty; kromi-, 
koboltti- ja tinaoksidit ja hydrok-
sidit ......................... . 

Epäorgaaniset happojen metallisuolat ja peroksidisuolat 
29, 33-34, 36, 28/7 Fluoridit, bromidit, jodidit, ditio-
41,43-44 niitit, arseniitit, syanidit ja fulmi-

4o.200-Joo 
.9 00 

naatit ....................... . 
28/8 Kloridit ja sulfidit, sulfiitit ja sul

faatit, nitriitit ja nitraatit, kalsium
fosfaatit, karbonaatit, silikaatit, bo-
raatit ja perboraatit ........... . 

28/9 Kloriitit ..................... . 
28/ IO Kloraatit, metalli- ja epäorgaanis-

ten happojen suolat ........... . 
28/11 Fosfiitit ja fosfaatit muut kuin kal-

siumfosfaatit ................. . 
28/H Kolloidiset jalometallit, isotoopit, 

fosfidit, hydridit ja muut epäor-
gaaniset yhdisteet ............. . 

28/13 Nestemäinen ilma ja vetyperoksidi 
28/14 Karbidit ..................... . 

Muistutus: Erikoispakkauksissa ole
va tavara (esim. radioaktiivinen) 
aine) veloitetaan bruttopainon mu
kaan. 

Orgaaniset kemialliset yhdisteet 
Hiilivedyt ja niiden johdannaiset 
29.01 29/1 Hiilivedyt ................... . 

02-03 29/2 Hiilivedyn johdannaiset ....... . 
04-05 29/3 Alkoholit ja niiden johdannaiset .. 

-,26 

-,77 

-,77 

-,13 
-,13 

-,77 

2,80 
-,77 
-,37 

-,20 
-,77 
-,9° 
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Fenolit ja fenolialkoholit ja niiden johdannaiset 
29.06.100 29/4 Fenolit .... . . . . . . . . . . . . . . . . .. -,20 

06.200-9 00,07 29/5 Muut ........................ 1,35 
08-10 29/6 Eetterit, alkoholi- ja eetteriperoksi-

dit, epoksidit, asetaalit sekä niiden 
johdannaiset .................. 2,80 

Aldehydifunktioiset yhdisteet 
29.11.100 29/7 Formaldehydi .. . . . . . . . . . . . . .. -,44 

11.}00-900,12. 29/8 Muut ........................ 2,80 
1, 29/9 Ketoni ja kinonifunktioiset yhdis-

teet .......................... -,50 
14-16 29/10 Hapot, happoanhydridit, -haloge-

. nidit ja -peroksidit, perhapot sekä 
niiden johdannaiset ............ -,80 

17-21 29/11 Epäorgaanisten happojen esterit ja 
suolat sekä niiden johdannaiset. . 1,94 

Typpiftmktioiset yhdisteet 
29.25 29/12 Karbamidi .................... -,77 

22-24,26-30 29/13 Muut ........................ 1,90 
,1-37 29/14 Orgaaniset meta/li- ja epämetallfyh-

disteet, heterosykliset yhdisteet. . . . .. -,94 
38-40 29/15 Provitamiinit, vitamiinit, hormonit ja 

- entsyymit ...................... 2,80 
41-.F 29/16 Glykosidit ja kasvialkaloidit sek.ä 

niiden johdannaiset .............. 2,80 
43-4~ 29/17 Af/mt orJ/,aaniset J1hdisteet ........ 2,70 

30.01 -0 \ ,0/1 Farmaseuttiset tuotteet .......... 2,80 

31.01-0~ 31/1 Lannoitteet ................ ;... --,20 

Parkilu.r- ja väriuutteet, parkkihapot ja ,tiiden johdannaiset, väri
aineet, I!ärit, maalit ja lakat, kitti, tqyte- ja tiivistysaineet, pa;no
värit, 1!IIIsle ja tushi 
32.01 - 0 , 32/1 

08-09 
10, 13 

Parkitusuutteet, tanniinit ja syn-
teettiset parkitusaineet ......... . 
Kasvialkuperää olevat orgaaniset 
väriaineet ................... . 
Värilakat ja epäorgaaniset väri-
aineet ....................... . 
Pigmentit, lakat ja lakka maalit .. 
Taiteilijan värit, painovärit, muste 
ja tushi ..................... . 

-,28 

T ,97 



II-I Z 32/6 Sikkatiivit ja kitit . . . . . . . . . . .. -,77 

33.01 -06 33/1 Haihtuvat öljyt ja resinoidit, hajuste-, 
kosmeettiset- ja toalettivalmisteet .. 1 1,65 

Saippua, orgaaniset pinta-aktiiviset aineet, pesuaineet, voiteluaineet, 
tekovahat, valmistetut vahat, kiillotus- ja puhdistusvalmisteet, 
fl:ynttilät ja niiden kaltaiset tuotteet, muovailumassat ja hammasvahat 
34.01-0Z, 34/1 Saippua ja suopa, orgaaniset pinta-

04-07 aktiiviset aineet, tekovahat, kiillo
tusaineet ja -voiteet, kynttilät, muo
vailumassat . . . . . . . . . .. . . .. . . . .. -,98 

34.03 34/z Voiteluvalmisteet .............. -,z6 

35.01 -06 Valkuaisaineet ja liimat 

Riijäh4Jsaineet, ilotulitustavarat ja muut pyroteknilliset tuotteet, 
tulitikut, pyroforiset seokset, eräät helposti syttyvät valmisteet 
36.01-oz 36/1 Räjähdysaineet ............... . 

03-08 36/z Muut ryhmään kuuluvat valmisteet 

Valokuvaus- ja elokuvausvalmisteet 
37.01.IOO,OZ.IOO, 37/1 Röntgenlevyt ja -filmit, valon-

03,08 herkkä paperi, kemialliset tuotteet 
valokuvaus käyttöön ........... . 

01.200, IJoo, 37/z Muut ryhmään kuuluvat tavarat .. 
OZ.210-IJIJO, 

04-0 7 

Erinäiset ke1l,ialliset tuotteet 
38.01-10 38/1 Keinotekoinen grafiitti, eläin- ja 

aktiivihiili, mäntyöljy, sulfiittijäte
liemi, tärpätti, kolofoni, puuterva, 
puutervaöljyt ja kasvipiki ..... . 

II-18 38/z Desinfioimisaineet, hyönteismyr-
kyt, kasvinsuojeluaineet, kiillotus-, 
viimeistely- ja peittausaineet, syö
pymistä estävät valmisteet, vulka
noinnin kiihdyttimet, tulensammu-
tusaineet, liuottimet ........... . 

38.19 38/3 Muut kemian ja siihen liittyvän 
-,60 
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Muovit, myös tekohartsit, selluloosaesterit ja -eetterit 
sekä niistä valmistetut tuotteet, luonnonkautsu, syn
teettinen kautsu ja faktis sekä niistä valmistetut tuotteet 

Muovi, myös tekohartsit, selluloosaesterit ja -eel/erit sekä niistä 
valmistetut tuolleet 
39.01.010-600, 39/1 a Valmistamattomat muovit, vulkaa-

02.010-600, nikuitu, valkuaisaineet, luonnon-
03.010-jOO,900 ja tekohartsit .................. 1,16 
°4. 010, 
°5.100-4°0, 
06.100-4°9 

01.601-9°9, 
02.601-9°9, 
°3.601-800, 
°4· 0jO-090, 
°5.9°1-9°9, 
06.jol-j09 

°7 

39/1 b Liimaraaka-aine . . . . . . . . . . . . . . .. -,20 
39/2 Valmistetut muovit, valkuaisaineet 

ja hartsit ........ . . . . . . . . . . . . 2.44 

39/3 Teokset nimikkeisiin 39.01 -39.06 
kuuluvista aineista ............ 5,24 

Luonnonkalllsu, synteettinen kautsu ja faktis sekä niistä valn/istetut 
tuotteet 
4°.01 -06 40/1 Raaka kautsu ja vulkanoimaton 

kautsu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. -,89 
40/2 Vulkanoidusta pehmeäkautsusta 

sekä kovakautsusta tehdyt tavarat 2,60 

Raakavuodat ja -nahat, muokattu nahka, turkisnahat 
sekä niistä valmistetut teokset, satula- ja valjasteokset, 
matkatarvikkeet, käsilaukut ja niiden kaltaiset esineet, 
teokset suolesta 

Raakavuodat ja -nahat sekä muokattu nahka 
41.01 41/1 Turkisnahoiksi tarkoitetut 6,-

41/2 Muut raakavuodat ja -nahat .... 1,35 
02.IIO-140, 41'3 Esiparkitut nahat .............. 5,85 
°3.100, °4. 100, 
°5. 010 
02.200-9 09, 
°3. 200-9°9, 
°4. 200-9°9, 
°5. 020-°9°, 
06-08 

41 /4 Muokatut .................... 5,85 



°9 
10 

42.01-06 

Nahanjätteet ja -leikkeet . . . . . . .. -,42 
Tekonahka . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 1,30 

Nahkateokset, satula- ja valjasteok
set, 1I,atkatarvikkeet, kiisilaukut ja 
niidm kaltaiset esineet, teokset eläin-
suolista ....... '. . . . . . . . . . . . .. . . . 9,16 

Turkisnahat ja tekoturkikset, niistä valmistetut tavarat 
43.01,°4' 43/1 Raa'at turkisnahat ja tekoturkikset 9,94 

02-03 43/2 Parkitut ja muokatut turkisnahat 
sekä turkisnahkatavarat ........ 25,85 

Puu ja puuteokset, korkki ja korkkiteokset, teokset 
oljesta, espartosta tai muusta palmikointiaineesta, kori
ja punontateokset 

Puu ja puuteokset, puuhiili 
44.01-02 44/1 Polttopuu, puuJate, puuhiili .... -,10 

°3.101,102, 44/2 Raakapuu kuten saha- ja vaneri-
JJ9,601, puu, paperipuu ja muu raakapuu.. -,10 
602,9°1,9°2 

03.109-J40 44/3 Muut ryhmään kuuluvat raakapuut -,10 
JJI,410-Joo, 
6°9-7°9,9°9 

°4-12 44/4 

18 44/6 

Puu, karkeasti syrJatty, sahattu, 
kadunpääll yspölkyt, ratapölkyt, 
kimmet, vannepuu, puukepit, puu-
lanka, lastuvilla ja puujauho .... -,15 
Höylätty puu, vaneti ja viilu, rima-
ja sälölevy, solulevy ja »erikois
käsitelty puu» .... . . . . . . . . . . .. -,86 
Keinotekoinen puu ............ -,19 
Muistutus: »Puunjalostusteollisuu-
den raaka-aineeksi käytettävän raa
kapuun liikennemaksua kannetaan 
-,31 mk/mao Mikäli nyt mainittu 
raaka-aine puretaan aluksesta laitu-
rin ulkopuolella ankkuripaikalla, 
alennetaan liikennamaksua 3o%:lla. 
Raakapuun nimikkeeseen kuuluvat 
havupuuta, koivua tai haapaa olevat 
saha- ja vaneritukit sekä paperi- ja 
tulitikkupuu, polttopuu, puujäte, 
sahanpuru ja hake. 
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ZI-z5 

z6-z8 

44/7 Reuna- ja kehyslistat, taulujen ja 
peilien kehy kset .. . . . . . . . . . . . . 1 ,52 

44/8 Pakkauslaatikot, tynnyrit, raken
nuspuusepän teokset, talousesineet 
ja työkalut. . . .. . . . . .. . . . . . . . . . 1,32 

44/9 Puolat ja lankarullat sekä muut 
puuteokset ... . . . . . . . . . . . . . . .. . 1,54 

Muistutus: Redialennus 30 % 

Korkki ja korkkileokset 
45.01-OZ 45/1 Luonnonkorkki ., .......... " . -,z9 

03-04 45/z Korkkiteokset ................ -,6z 

46/1 Teokset oIJesla, espariosta ja "lllUsta 
palmikointiaineesta, koriteoksel .... Z,11 

Paperinvalmistusaineet, paperi ja pahvi sekä teokset 
niistä 

47·01 - OZ 47/1 Paperinvalmistllsaineet .......... -,22 

Paperi ja pahvi, paperivalll,ke, paperi- ja pahviteokset 
48.01-06 48/1 Paperi ja pahvi, koneellisesti val-

mistettu, käsintehty, pergamentti
ja greaseproofpaperi- ja pahvi, ker
rostettu, aallotettu tai saroitettu 
paperi. " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. -,78 

07. 200-900, 48/z Kyllästetty tai päällystetty paperi ja 
08, 12 pahvi, suodatinkappaleet ja lattian-

peitteet ...................... -,83 
07. IOI, 09 48/3 Kattopahvi, rakennuslevy ...... -,22. 

10-11, 13-21 48/4 Savukepaperi, seinäpaperi ja muut 

49·01 - II 

paperi- ja pahvi teokset ........ 3,15 

49/1 Kitjat, sanomalehdet, kuvat ja muut 
painotuotteet, kiisikitjoitukset, kone
kitjoitukset ja lyö piirustukset . . . . . . 2,22 

Tekstiiliaineet ja tekstiilitavarat 

jO.OI-10 jOll Silkki ja silkkijälteet .. . . . . . . .. 40,-

Kalkoll/altolllat tekokuidut 
~ 1.01-03 5111 Lanka........................ 7,26 

04. 40I, 90I p/z. Cordkangas .................. 7,52 



04. Ioo,402-JoO 51/3 ~uu kangas .................. 38,50 
j02-jOj 

Kankaat konehihnojen valmistuk-
seen . .. . . .. .. . . . . .. . . .. . . . . .. . 1,65 
Muistutus: 51.°4.4°9 ja 909 vietävä 
matonaluskangas veloitetaan ni
mikkeen 51/2 mukaan 

52.01-02 52/1 Metalloidut tekstiilitavarat .. . . .. 50,-

Villa ja mllu eläimenkorva 
53.01-°5 53/1 Lampaanvilla ja muu eläimenkarva 1,42 

06-10 53/2 Lanka........................ 3,89 
11-13 53/3 Kankaat...................... 11,28 

Pellava ja rallli 
54.01-02 54/1 Pellava ja rami, valmistamaton ja 

jätteet ........................ -,52 
03-04 54/2 Lanka ........................ 2,41 
05 54/3 Kankaat ...................... 7,41 

Puuvilla 
55.01-04 55 /1 Puuvilla, valmistamaton ja jätteet -,93 

05-06 55/2 Lanka ........................ 2,45 
07-°9 55/3 Kankaat ...................... 9,64 

Kankaat konehihnojen valmistuk-
seen .......................... 1,65 

Katkotut tekokuidut 
56.01-°4 56/ 1 Tekokuidut ................. . 

°5-06 56/2 Lanka ....................... . 
07 56/3 Kankaat ..................... . 

Kankaat konehihnojen valmistuk-
seen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,65 

Muut koslJitekstiiliaineet, paperi/anko ja paperi/ankokonkoat 
57.01-°4 57/1 Hamppu, manillahamppu, juti ja 

muut kasvitekstiilikuidut -,66 
05-08 57/2 Lanka........ ................. 2,-
09-12 57/3 Kankaat...................... 1,37 

Matot ja kuvakudoksel, nukko- ja hetulankokonkoat, nauhal, 
koristepunoksel, !ylli ja IJIllllt verkkokudokset, Pilsi, koruompelukset 
58.OI,02.IOI-jO!J, 58/1 Solmitut tai sovitetut matot lam-

!Joo paanvillaa tai muuta tekstiiliainetta 7,36 
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04, °5.°4°-06, 
081-089 

07. °4°-089 
08-10 

°5·°7° 
°7. 010-°)° 

58/2. Matot jutia ja/tai muuta kasvi
tekstiilikuitua . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,35 

58/3 Kuvakudokset, nimilaput ja niiden 
kaltaiset tavarat. . . . . . . . . . . . . . .. 12.,54 

58/4 N ukka- ja hetulankakankaat, kudo-
tut nauhat, koristepunokset, tylli, 
pitsi- ja koruompelukset ...... " 13,56 

58/5 J utinauha, hetulanka, verkonpau-
lat, kierrepäällystetty lanka. . . . . . 3,06 

Vanu ja hllOpa, side- ja purjelanko, nuora ja köysi, erikois
kudelmat, ky/läsletyt tai päällYstetyt kudelmat, teknisel lekstiili-
tavarat 
59.01-°4 Vanu ja huopa sekä niistä valmis

tetut teokset, kuitukangas, side- ja 
purjelanka, nuora ja köysi ...... 2.,80 

05-09,11,12..100, 59/2. 

'0' 
Verkko ja verkkokudelmat, kyl
lästetyt, päällystetyt ja kautsutetut 
kudelmat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,82. 
Linoleumi ja kyllästetty tai päällys-10, 1Z·90I 59/3 

60.01-06 

61.01-11' 

62..01-02 

tetty jutikudelma .............. -,95 
Kimmoiset kudelmat, lampun, 
kynttilän sydämet, paloletkut, käyt-
tö- ja kuljetushihnat, teknisiin tar
koituksiin käytettävät tekstiiliku
delmat- ja tavarat. . . . . . . . . . . . . . 3,88 

60/1 Neulell/otteel .. . . . . . . . . . . . . . . .. 18,45 

61/1 Vaatteet ja vaatetustarvikkeet 

MI/ut sovi/etut tekstiilitavarat 
6:/1 Matka- ja vuodehuovat, vuode

liinavaatteet, ikkunaverhot ja muut 
sisustustavarat ................ 13,15 

62./2. Säkit ja pussit ................ -,75 
62./3 Tavaranpeitteet, purjeet, leiriyty

misvälineet ja muut sovitetut teks-
tiilitavarat .................... 10,-

63/1 Käytetyt vaat/eet ja muut käytetyt 
tekstiilitavarat, lumput .......... -,10 



Jalkineet, päähineet, sateen- ja päivänvarjot, ratsastus
ja muut piiskat sekä niiden osat, valmistetut höyhenet 
ja niistä valmistetut tavarat, tekokukat, hiusteokset, 
viuhkat 

64/1 Jalkineet, nilkkaimet ja niiden kal-
taiset tavarat, niiden osat . . . . . . . . . . 6,9~ 

Päähi,lCet ja niiden osat 
65.01-°4,°5. 900, 65/1 

06 
Hatunteelmät ja huopahatut, pal
mikoidut, vaatetetut sekä muut 
päähineet ................... . 
Hiusverkot, hikinauhat ja muut 
päähineiden osat ............. . 
Mainoslakit ................. . 

Sateell- ja päivänvarjot, käve(ykepi/, ralsaslus- ja muul piiskai 
sekä niiden osal 

-,o6ikpl 

9,7° 
-,o2/kpl 

66.01 66/1 Sateen- ja päivänvarjot ........ -,q/kpl 
02-03 66/2 Muut ryhmään kuuluvat tavarat. . 3,13 

67/1 Valmislelul häyhenel ja untuvat sekä 
höyhen- ja Ilntuvateoksel, tekoknka/, 
hiusteokset, viuhkat. . . . . . . . . . . . . . ; ,28 

Teokset kivestä, kipsistä, sementistä, asbestista, kiil
teestä tai niiden kaltaisesta aineesta, keraamiset tuotteet, 
lasi ja lasitavara 

68.01-03, °7-10, 
12,16 

II 

13 

Keraomisel luolleet 

68/1 Katukivi, työstetty kivi, kuona- ja 
kivivilla, teokset asfaltista, laatat ja 
levyt kasvi- ja puukuiduista, teok
set kipsistä ja asbestisementistä, 
kiviteokset .................... - ,-l3 

68/2 Myllynkivet, kovasimet ja hioma
kivet, . hioma-aine alustalle kiinni
tetty, kitkakappaleet, kiille ja kiille-
teokset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. _ .. ,77 

68/3 Teokset sementistä, betonista tai 
tekokivestä . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. -,'?'z 

68/4 Muokattu asbesti ja asbestiteokset -,92 

69.01-08 69/ 1 Tiilet, putket ja kourut, katu laatat 
ja -kivet, lattia- ja seinälaatat . . .. _ .. ,12 
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69/2 Laboratoriotarvikkeet, saniteetti- ja 
talousesineet, koriste- ja keraami-
set teokset................... . 2,25 

Lasi ja lasiteokset 
7°·01-02 

03,06, II, 20 

°7-08, 13 

09, 12, 14-1 5 
17-19, 21 

7°. 10,16 

Lasimurska ja emalilasi ....... . 
Lasikuulat, -tangot ja -putket, va
lettu, valssattu, vedetty tai puhal
lettu lasi suorakulmaisina levyinä, 
avonaiset lasikuvut, lasi kuidut .... 
Valmistamaton valettu tai valssattu, 
vedetty tai puhallettu lasi ....... . 
Valettu, valssattu, vedetty tai pu
hallettu lasi määrämuotoon leikattu 
tai muuten valmistettu, varmuus-
lasi, lasiesineet ............... . 
Lasipeilit, eristysastioiden lasisäi
liöt, lasiteokset valaistusta tai mer
kinantoa varten, kellonlasit, labo
ratoriolasiesineet, optinen lasi, ko
neet ja laitteet lasista ja niiden osat 
Koripullot, pullot, tölkit, ruukut, 
putkilot ja niiden kaltaiset astiat, 
tiilet ja laatat ............... . 

Luonnonhelmet, jalo- ja puolijalokivet, jalometallit, 
jalometallilla pleteroidut metallit, näistä valmistetut 
teokset, korut, metalllraha 

71.01-16 71/ 1 Luonnonhelmet, jalokJvet, jalome/allit 
ia jalometalliteokset ............ 

72.01 72/1 Metalliraha .................... 

Epäjalot metallit ja epäjalosta metallista valmistetut 
tavarat 

Rauta ja teräs sekä rau/a- ja terästeoksel 
73.01,°3 73/1 Takkirauta, valu rauta ja peilirauta, 

-,Hz 

3,60 

-,60 

0,3 '>~ 

0'-0,3 ,'1) 

rauta ja teräsromu ............ -',10 
73 /2 Ferroseokset, jyvästetty tai rou-

hittu rauta ja teräs, rauta- ja teräs
jauhe, sulatuskappaleet ja raakakis
kot, esivalssatut valanteet, levy
ainekset rullina, universaalirauta ja 
-teräs ........................ "'-,23 

arvosta 

arvosta 



10.110-1jO, 
29 J-299, 11.110-
2J8, 12.100-jOO 

73.10.291, JOO-9 00 
II.jOO-900, 
12.600-9°0 
13 
14 

73/5 
73/6 

111-jlO, 73/7 
jj9-j60, 411, 
4jl, 412, 4j2, 
419, 4j9-44°, 
46o-JP, Jjj-
140, J60-J70, 
/9°-610, 6jo-
640, 660,791, 
892, 712,7I j, 

7J2,7jj-74°, 
7 60-77°,799-
810, 8)0-84°, 
860-870, 899 
jjl,420, 73/8 
4Jo, J)2, JJO, 
J80, 620, 6Jo, 
722, 72j, 7 JO, 
780, 820, 8Jo, 
880,920, 

Tangot, kuumavalssatut, taotut, 
muotorauta ja -teräs, kuumavals
sattu, taottu-, silaamaton vanne .. 
Ontto vuoriporateräs, kylmänä 
muokattu tai viimeistelty tanko ja 
muoto rauta ja -teräs, silattu vanne 
Rauta- ja teräs levy ........... . 
Rauta~ ja teräslanka ........... . 

-,20 

Seostettu teräs ja runsashiilinen teräs: 
Sulatuskappaleet ja raakakiskot, va
lanteet, tankoteelmät, takomalla 
karkeasti muovatut ainekset, levy
ainekset rullina, universaaliteräs, 
valssilanka, ontto vuoriporateräs, 
tanko, vanne ja levy .......... -,26 

Valssilanka, tanko, vanne, levy ja 
lanka ruostumattomasta teräksestä 1,08 

910,9J9 9jl,73/9 Lanka, ei ruostumaton ........ -,26 
16 73/10 Rauta- ja raitiotieradan rakennus-

osat .......................... -,23 
17-20 73/II Putket ja putkenosat .......... -,37 
21 73/12 Rauta- ja teräsrakenteet ........ -,40 
22-24 73/13 Säiliöt, astiat, tynnyrit, kaasulieriöt -,80 
25-28 73/14 Kaapeli, köysi, piikkilanka, kudel-

ma, ristikko ja verkko.......... -,53 
29-40 73/15 Ketjut, ankkurit, naulat, nastat, 

Kupari ja kupari/eohel 

pultit, mutterit, neulat, jouset, uunit, 
lämmitys kattilat, talous- ja saniteetti 
esineet sekä muut rauta- ja teräs-
tavarat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,06 

74.01-02 74/1 Valmistamaton kupari, kupariseok-
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03-08, 10 

II 

set .......................... -,58 
74/z Tangot, lanka, levy ja vanne, ohko

lehti, jauhe ja suomut, putket, put
kenosat ja -teelmät, kaapeli, köysi, 
punos ja nauha. . . . . . . . . .. .. . . . 1,16 

74/3 Säiliöt, astiat, ketjut, naulat, nastat, 
pultit ja mutterit, jouset ja muut 
kupariteokset . . . .. . . .. .. .. . . . . . 3,70 

74/4 Kudelma, ristikko ja verkko, viirat z,zo 

NikkeJi ja nikkeliteok.ret 
75.01 75/1 Valmistamaton nikkeli, jätteet ja 

06 

romu ........................ 1,31 
75/z Tangot, levy ja vanne, ohkolehti, 

jauhe ja suomut, putket, putken-
teelmät, nikkelöimisanodit ...... 1,75 

75/3 Muut nikkeliteokset . . . . . . . . . . . . 3,z8 

Alumiini ja alumiiniteok.ret 
76.01 76/1 Valmistamaton alumiini, jätteet ja 

OZ-0 7,IZ, 

16 

08-11,13-15 

romu ........................ -,50 
76/z Tangot, levy ja vanne, ohkolehti, 

jauhe ja suomut, putket ja putken 
teelmät, kaapeli, köysi, punos ja 
nauha, pyörylät ja aluslaatat .... -,77 

76/3 Rakenteet, säiliöt, astiat, tynnyrit, 
kaasulieriöt-, kudelma, ristikko ja 
verkko, talous- ja saniteettiesineet z,03 

Magnesium ja beryl/ium sekä niistä valmistetut teok.ret 
77.01 77/1 Valmistamaton magnesium, jätteet 

ja romu ...................... -,88 
oz 77/z Tangot, lanka, levy ja vanne, put-

ket ja putkenteelmät ... .... .. .. . 1,83 
03 77/3 Muut magnesiumteokset ... .. .. . 9,60 
04 77/4 Valmistamaton beryllium -,88 
04 77/5 Valmistettu .................. 1,83 
04 77/6 Berylliumteokset .............. 9,60 

~'Yijy ja Iyijyteok.ret 
78.01 

oz-0 5 

06 

Valmistamaton lyijy, jätteet ja romu 
Tangot, levy ja vanne, lanka, ohko
lehti, jauhe ja suomut, putket ja 
putken teelmät ............... . 
Muut lyijy teokset ............. . 



Sinkki ja sinkkiteokset 
79.01 79/1 Valmistamaton sinkki, jätteet ja 

OZ-0 4 

05-06 

Tina ja tinateokset 
80.01 
80.02-0 5 

06 

82.01-15 

79/3 

80/1 
80/2 

80/3 

81/1 

romu ....................... . 
Tangot, lanka, levy ja vanne, jauhe 
ja suomut, ohkolehti; putket ja put-
ken teelmät ................. . 
Muut sinkkiteokset ........... . 

Valmistamaton tina, jätteet ja romu 
Tangot, lanka, levy ja vanne, ohko
lehti, jauhe ja suomut, putket ja 
putken teelmät ............... . 
Muut tinateokset ............. . 

Muut ep4jalot metalli! .rekä niistä 
valmisletut teokset ............. . 

Työkalut ja -välineet sekä veitset, 
lusikat ja haarukat epiijaloa metallia, 
niiden osat ................... . 

Erinäiset epiijalosta metallista valmistetut tavarat 
83.01-02 83/1 Lukot ja niiden osat, helat ja 

2,10 
2,10 

varusteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,58 

06-1 4 

83/2 Kassa- ja kortistokaapit, kansio
mekanismit, liittimet yms. toimisto-
tarvikkeet .................... 1,75 

83/3 Koriste-esineet, valaisinkalusteet, 
taipuisat putket, näppäinsalvat, 
soittokellot, kehykset, tulpat ja 
merkki- ja nimikilvet .......... 3,50 

83/4 Lanka, tanko ja putket sekä elek
trodit metallien juottamiseen, hit
saamiseen ja ruiskuttamiseen käy-
tettävät ...................... 1,20 

Koneet ja mekaaniset laitteet, sähkötarvikkeet, niiden 
osat 

Höyrykattilat, 
84.01-04,09, 

14-17 

koneet ja mekaaniset laitteet, niidelI osat 
84/1 Höyrykattilat, generaattorit, höyry

koneet ja tiejyrät, teollisuus- ja 
laboratoriouunit, jäähdytyskaapit, 
kalanterikoneet, koneet ja laitteet 
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05-08, 10-1 3 
18-21 

49 

51, 54 

aineiden käsittelemiseksi lämpötilaa 
muuttamalla ........ '. . . . . . . . . . 1,63 

84/2 Vesihöyry koneet, män täpoltto-
moottorit, hydrauliset voimako-
neet ja moottorit, muut voima
koneet, ilmastointilaitteet, sentri
fuugit, koneet ja laitteet astioiden 
puhdistamista varten, punnitse
mislaitteet, mekaaniset nesteen 
ruiskutus-, hajoitus- tai sumu
tuslaitteet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,42 

84/3 Tavaran purkaus- ja lastauskoneet 
ja -laitteet, maalajien siirto koneet 
ja -laitteet, maanviljelys- ja puutar~ 
hanhoitokoneet ja -laitteet, siipi
karjan- ja mehiläistenhoitokoneet 
ja -laitteet .................... 1,10 

84/4 Meijerikoneet ja -laitteet, myllytys-
ja ravintoaineteollisuudessa käytet-
tävät koneet ja laitteet .. . . . . . . 1,80 

84/5 Paperiteollisuuskoneet, kirjansito
mokoneet ja -laitteet, paperin- ja 
pahvinleikkuukoneet ja laitteet .. 1,95 

84/6 Muut painokoneet ja -laitteet. .. . 2,10 
84/7 Tekstiilitavarain valmistuksessa 

käytettävät koneet ja -laitteet, om
pelukoneet ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,06 

84/8 Pesu-, kuivaus- ja värjäämökoneet 
sekä muut tekstiilitavarain käsitte-
lyssä käytettävät koneet ja -laitteet 3,06 

84/9 Koneet ja laitteet vuodan ja nahan 
muokkaamista tai parkitusta varten 1,30 

84/10 Konvertterit ja valu koneet, valssai
met, metallin työstökoneet, muut 
työstökoneet ja osat, kaasukäyttöi
set hitsauskoneet ja -laitteet, ko
neet ja laitteet maalajien käsittelyä 
varten, voimansiirtoakselit ...... 2,05 

84/11 Käsityövälineet moottorin kanssa 
yhteenrakennetut .............. 1,90 

84/12 Kirjoitus-, monistus- ja osoite
koneet sekä muut toimistokoneet ja 
-laitteet .................. . . . . 6,10 

84/13 Laskukoneet, kirjanpitokoneet, 
tilastokoneet ja osat edellisiin. . . . 6,10 



84/14 Lasin työstökoneet, myyntiauto
maatit, muotin kehykset, hanat j a 
venttiilit, kuulalaakerit, tiivisteet, 
mekaaniset laitteet ja työvälineet 

. sekä koneiden ja laitteiden osat 
tämän ryhmän muihin nimikkeisiin 
kuulumattomat ................ z,85 

Sähkökoneet, -laitteet ja -tarvikkeet, niiden osat 
85.01 -oz 85/1 Sähkqgeneraattorit, moottorit, 

muuttajat, muuntajat ja tasasuun-
taajat ........................ Z,50 

03-04 85/ z Galvaaniset parit ja paristot, sähkö-
akkumulaattorit . . . . . . . . . . . . . . .. -,80 

05-06 85/3 Käsityövälineet ja sähkömekaaniset 
talouskoneet ja laitteet . . . . . .. . 3,50 

07, 13, 15, 85/4 Parranajokoneet, laitteet langallista 
18, zz puhelua tai sähkötystä varten, ra

diolennätinlähettimet ja -vastaanot
timet, kondensaattorit, sähköko
neet ja -laitteet tämän ryhmän mui-
hin nimikkeisiin kuulumattomat. . 9,60 

08-1 0 85/5 Käynnistys-, valaistus- ja merkin-
antolaitteet ajoneuvoja varten, pa-
risto- ja dynamolamput ........ 3,50 

11-12 85/6 Sähköuunit ja vedenkuumennus-
laitteet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,10 

14,16-17, 85/7 Mikrofonit, laitteet liikenteen val-
19-21, Z3, z6, z8 vontaa varten, merkinantolaitteet 

kuten soittokellot ja sireenit, lait
teet sähkövirtapiirin kytkemistä ja 
katkaisemista varten, katodiputket, 
sähkölanka ja -kaapeli, eristysosat 
sekä koneiden ja laitteiden sähkö-
osat .......................... 5,75 

z4-z5, z7 85/8 Hiiliharjat, eristimet, sähköjohdin-
putki ........................ -,77 

Kuljetusneuvot, ilma-alukset, ja niiden osat, alukset ja 
kuljetusvarusteet 

86.01-10 86/1 Rauta-ja raitiotien veturit ja liikkuva 
kalusto sekä niiden osat, rautatie
raitiotieradan paikalliset lisälaitteet ja 
kiinnikkeei, liikennemerkiflantolaitteet 
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ei sähköllä toimivat 

Ajoneuvot, muul kIIin rauta- tai raitioteiden liikkuvaan kalustoon 
kIIuluvat, sekii niiden osat 
87.01,05.300, 87/1 Traktorit, niiden ylärakenteet ja 

0,3% arvosta 

06.IOI, I09 osat.......................... 1,50 
OZ-04, 05 .IOO, 87/Z Autot, niiden alustat, ylärakenteet 
200,900 ja osat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,30 
06.20I-209 

11-14 

88.01-°5 

87/3 Trukit, moottoripyörät, mopedit 
ja polkupyörät ................ 4,30 

87/4 Invaliidivaunut,lastenvaunut,muut 
kuljetusvälineet sekä niiden osat . . Z,-

88/1 Ilma-alukset ja niiden osat, laskIIvar
jot, katapultit ja niiden kaltaiset ilma
alusten lähetyslaitteet, paikalliset len-
nonha1}oituslaitteet .............. 0,3% arvosta 

89/1 Alukset, veneet ja uivat rakenteet.. 0,3% arvosta 
Muistutus: Nim. 89.01-89.°3. Net
tovetomäärältään yli 19 rekisteri-
tonnia suuremmat kauppameren-
kulkuun käytettävät alukset, jotka 
satamaan saavuttuaan suorittavat 
satamamaksun, ovat vapaat liiken-
nemaksusta. 

Optiset, valokuvaus-, elokuva-, mittaus-, tarkkuus-, 
lääkeopilliset ja kirurgiset kojeet ja laitteet, kellot, 
soittimet, äänentalteenotto- ja toistolaitteet, magneettiset 
televisiokuvan ja äänen talteenotto- ja toistolaitteet, 
niiden osat 

90/1 Optiset, valokllvaus-, elokllva-, mit
taus-, tarkistus-, tarkkuus-, lääke
opilliset ja kirurgiset krijeet ja laitteet, 
niiden osat .................... 9,60 

Kellot ja niiden osat 
91.01-08 91/1 Kellot, ajanmerkitsemislaitteet, 

aika kytkimet ja kellokoneistot .. 
Herätyskellot ................. . 
Kaappikellot ja niihin verrattavat. . 
Kellonkotelot, kehykset ja muut 
kellonosat ................... . 

-,zo/kpl 
-,xz/kpl 

5.40/100 kg 



9Z•01 -13 9Z/1 Soittimet, äänentalletus- ja toistolait
teet, magneettiset televisiokJIvan ja 
-äänen talteenotto- ja toistolaitteet, . 
niiden osat ja tarvikleeet... . . . . . . . 8,-

Aseet ja ampumatarvikkeet, niiden osat 

93.01 -06 
07 

Erinäiset tavarat 

95.01-08 

96.01-06 

97.01-08 

~rinäiset tavarat 
98.01-16 

93/1 Aseet ja niiden osat . . . . . . . . . . 7,05 
93/Z Panokset ja niiden osat ........ Z,33 

94/1 Huonekalut ja niiden osat, vuodeva
rusteet, patjat, vuoteenpohjat, tyynyt 
ja niiden kaltaiset täytetyt tavarat. . 3,-

95/1 Veisto- ja muovailuaineesta valmiste-
tut teokset .................... 5, Z 5 

96/1 Luudat, hatjat, höyhenpö{Yttimet, puu-
terihuiskJItja -tyynyt sekä seulat .... 3,Z5 

97/1 Lelut, pelit ja urheiluvälineet, niiden 
osat........... ............... 5,-

98/1 Napit, kynät, vetoketjut, leimasi-
met, kammat, värinauhat ja muut 
ryhmään kuuluvat erinäiset tavarat 6,80 

Taideteokset, kokoelmaesineet ja antiikkiesineet 

99.01-06 99/1 Taideteokset, kokoelmaesineet ja an-
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B. VIENTITAVARAT 

Tulli
nimike 

Eläintuotteet 

OZ 

°3·01-oZ 
03 

°4·01-oZ 
04.03-07 
05 

Kasvituotteet 

06 
07.01-06 

01 
08.01-13 
10 
II 

Iz.09-10 

Vientit. 
0:0 Tavara 

Liikenoe
maksu 

mk/IOO kg 

I Liha ja kala .................. -,55 

Z Rapueläimet1) •• • • • • • • • • • • • • • • 3,34 
3 Maito, kerma ja rasvasekoite -,44 
4 Eläintuotteet, muut....... . . . .. -,90 

5 Elävät kasvit, jäkälä ja sammal.. -,ZO 

6 Vihannekset, keittiökasvit ja sienet -,IZ 

7 Perunat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. -,04 
8 Hedelmät ja marjat. . . . . . . . . . .. -,48 
9 Vilja ........................ -,10 

10 Myllytystuotteet .............. -,15 
II Kasvirehu, oljet ja akanat. . . . .. -,06 

Eläin- ja kasvitasvat 

15·01 -IZ, 
14-17 
I3 

I Z Eläin- ja kasvirasvat, öljyt ja kasvi-
rasvahapot .................... -,Z3 

13 Margariini, tekoihra ja muut ra
vintorasvat . . . . . . . . . . . . . . . . .. -,96 

Elintarviketeollisuuden tuotteet ja tupakka 

16 14 Liha- ja kalavalmisteet ........ 1,68 
17.01 15 Sokeri ...................... -,z6 

04 } 16 
Sokerivalmisteet, makeiset, kaakao-

18.05-06 jauhe ja suklaa ................ Z,04 
19 17 Leipomotuotteet .............. -,73 
zo 18 Kasvisvalmisteet ja säilykkeet .. 1,70 
zz.08 19 Etyylialkoholi ................ -,10 

Z3·01-07 zo Öljyväkirehu ja rehu, muu -,06 

Z4· 0Z ZI Tupakkavalmisteet ............ 5,-

1) Päällys lasketaan tavaran painoon. 



Kivennäistuottect 

2.2 Maa- ja kivilajit, turve, kivennäis
tuotteet ja -jätteet .. . . . . . . . . .. -,04 

Kemian teollisuuden tuotteet 

28.08 
28.3 8.100 
28,29 
31 

32.07. 200,09 
34 
36 
38.0 4-07 

Muovit ja kautsu 

39·01 -oG 
01-06 
07 

40 

Vuodat ja nahat 

41.01 

02-0~ 

09 
10 

42 ) 
43 , 
Puu ja puuteokset 

23 Rikkihappo. . . . . . . . . . . . . . . . .. -,10 
24 Natriumsulfaatti .. . . . . . . . . . . .. -,20 
25 Kemialliset yhdisteet ja alkuaineet -,30 
26 Lannoitteet .. . . . . . . . . . . . . . . .. -,06 
27 Titaanivalkoinen ja lakat .... .. -,24 
28 Saippua ja pesu valmisteet, kynttilät -,42 
29 Ruuti ja räjähdysaineet, tulitikut .. -,55 
30 Mäntyöljy, tärpätti, sulfiittijätelie-

31 
32 
33 
34 

35 

36 

37 
38 

39 

40 

41 

42 

43 

mi, ym. kem. tuotteet ........ -,23 

Muovit, valmistamattomat ...... 
» valmistetut ............ 

Muoviteokset ............................ 
Kautsuteokset ................................ 

Vuodat ja nahat, muokkaamatto-
mat .......................... 
Vuodat ja nahat, muokatut ...... 
Nahanjätteet .................................. 
Tekonahka .................................. 
Nahkateokset, turkisnahat ja tur-
kisteokset ........................................ 

Polttopuu ................... . 
Raakapuu, visa- ja loimukoivua .. 
Raakapuu, muu ............. . 
Saha- ja höylätavara, ratapölkyt .. 
Muistutus: Milloin nimikkeissä 40 
-43 mainittua puutavaraa lasta-

-,57 
1,30 
2,33 
1,60 

1,60 
2,44 

-,30 
-,96 

4,55 

-,141m3 

1,20/mB 

-,351m3 

-,45 1m3 
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14, 15 
16-18 
01,02,°9,12 

II 

13, 23 

21, 22 

44 
45 
46 

47 

48 

49 

taan alukseen laiturin ulkopuolella 
ankkuripaikalla, alennetaan liiken
nemaksu 30 %:lla. 

Viilu ja vaneri, rima- ja sälölevy . . 1,63 1m3 

Solu- ja lastulevy... . . . . . . . . . .. -,14 
Puujäte, puuhiili, hake, lastuvilla 
ja puujauho .................. -,10 
Tulitikkusäleet ja tulitikku rasia-
aine..... .......... ...... .. ... -,19 
.Parketti, rakennuspuusepänteok-
set, puutalot....... . . . . . . . . . .. -,2 I 

Laatikot, tynnyrit, kaapelirummut 
ja viirasalot .................. -,13 

10, 19, 20, Z4-Z8 5° Puuteokset ja sorvituotteet, muut -,60 

Selluloosa, kartonki ja paperi 

47.01 
01 

01,02 

49 

51 Silkki- ja kuiva selluloosa. . . .. . I,p/l COO kg 
5 z Märkä selluloosa, märkä puoli

selluloosa, kuiva puuhioke ja kuiva 
oksaselluloosa ................ -,54/1 000 kg 

53 ]ätepaperi, märkä puuhioke ja mär-
kä oksaselluloosa . .. .. .. .... ... -,37/1000 kg 

*) j 4 ~luting,. kraftliner, hylsykartonki 
Ja pahvI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. -,14 

j j Muu kartonki ................ -,z4 
56 Sanomalehti paperi, puuhiokepitoi-

nen painopaperi, voima- ja muu 
erikseen mainitsematon käärepaperi -,1 j 

57 Muu paperi ~................. -,z8 
* *) 58 Pahvi- ja paperiteokset ja sellu-

loosavanu .................... -,30 
59 Rakennuslevyt ................ -,15 
60 Painotuotteet . . . . . . . . . . . . . . .. -,80 

*) Muistlltus r: Mikäli jalostusastetta 
on valmistettaessa lisätty, veloite
taan liikennemaksu nimikkeen j 5 
mukaan. 

* *) Muistutus 2: Muovisten pakkaus
tuotteiden (muovisäkkien ja muo
vilaminaattien) liikennemaksu ve
loitetaan vastaavien pahvi- ja pa-



peri teosten maksun eli nimikkeen 
~8 mukaan. 

Tekstiilitavarat ja jalkineet 

61 Tekokuidut, valmistamattomat ja 
jätteet ....................... . 
Villa ....................... . 
Paperilanka ................. . 
Lanka, muu ................. . 
Kankaat, kudelmat, neulokset, ryi-
jyt ja matot ............... . 
Säkit ja tavaranpeitteet ....... . 
Vanu ja vanuteokset ......... . 
Neuletuotteet, vaatteet ja vaatetus
tarvikkeet ja muut sovitetut teks-
tiilitavarat ................... . 
Lumput ja muut tekstiilijätteet .. 
Nahkajalkineet ............... . 
Jalkineet, muut ............. . 

-,23 
-,~2 

-,77 
1,37 

3,83 
-,0.6 
3,78 
1,10 

Teokset kivestä, kipsistä, sementistä, asbestista, kiil
teestä tai niiden kaltaisesta aineesta; lasi 

11-14 

72 Valmistamattomat, myös katu- ja 
kiuas kivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. -,06 

73 Hiotut ja kiilloitetut, tahko-, kova-
sin- ja kiilloituskivet .......... -,15 

74 Asbestiteokset, hiomakangas ja 
paperi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. - ,40 

7~ Kipsoniitti ja muut kivi- ja kiven-
näisaineteokset ................ -,10 

76 Tiilet, putket, kourut ja laatat 
keraamisesta aineesta .......... -, I 0 

77 Laboratoriotarvikkeet ja saniteetti-
esineet . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. -,33 

78 Talousesineet ja muut keraamiset 
tavarat ... " . . . . . . . . . . . • . . . .. -,44 

79 Ikkunalasi, pullot, tölkit, lasitiilet 
ja lasikuituesineet1) •••••••••••. -,33 

80 Lasiteokset1) ••••••.•••• " •. .. . 1,17 

1) Päällys lasketaan tavaran painoon. 
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Metallit 

16-2.0 
2.I-4° 

74.01-0 2. 
03,07 
08,10 
04-06,09 
II-19 

7S·01 
76.01 

02.-07 

08-16 
77-81 

81 
82. 

Takkirauta, rautaromu ym. 
Rautatangot, -nauhat, levyt ja lan-
ka, seostettu teräs ........... . 
Ratarakennusosat, kiskot, putket 
Muut rauta- ja terästeokset ... . 
Kupari ja kupariseokset ....... . 
Kuparitangot, -lanka, -putket, 
-köydet ja -punokset ......... . 
Kuparivalmisteet ............. . 

Nikkeli, valmistamaton, ja jätteet 
Alumiini, valmistamaton, ja jätteet 
Alumiiniohkolehti, alumiinitangot, 
-lanka, -levy ja -putket ....... . 
Alumiinivalmisteet ........... . 
Epäjalot metallit, muut erikseen 
mainitsemattomat ............. . 

-,2.0 
-,2.2. 
-,3 0 

-,58 

-,74 
1,86 

Metalli valmisteet, kc;>neet 

82. 93 Työkalut ja -välineet, veitset, lusi-
kat ja haarukat, epäjaloa metallia 
sekä niiden osat .............. 2.,18 

83 94 Lukot, helat, valaisinkalusteet sekä 
muut hienotakeet epäjalosta me-
tallista ...................... 2.,09 

84 95 Höyrykattilat, koneet ja mekaani-
set laitteet, niiden osat ........ -,88 

85 ·2.3 96 Sähkökaapeli .................. 1,1 S 
8 S .01-2.2. 97 Muut sähkökoneet, -laitteet ja tar-

2.4-2.8 vikkeet sekä niiden osat 2.,12. 

Ajoneuvot ja alukset 

87.01 
oS·Joo 
06.101, 109 

87.0 2.- 14 

98 Traktorit, traktoreiden yläraken-
teet ja osat ...... . . . . . . . . . . .. -,64 

99 Muut ajoneuvot ja niiden osat pait
si rauta- ja raitioteiden liikkuvaan 
kalustoon kuuluvat............ 1,87 

100 Alukset, veneet ja uivat rakenteet o,q% arvosta 
Muistutus: Vanhoista aluksista ei 
kanneta liikennemaksua. 



Erinäiset tavarat 

93 

94 
97 

101 

102 

1°3 
1°4 

Aseet ja niiden osat ......... . 
Panokset ................... . 
Huonekalut ................. . 
Lelut, pelit ja urheiluvälineet ... . 

3,06 
-,96 
-,7° 

3,02 

397 

Tässä luettelossa malnItsemattomista tavaroista kannetaan puolet ulko
mailta tuleville tavaroille määrätystä maksusta .. 
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c. Kotimaan paikkakunnalta vesitse tuotavat kotimaiset ja tullatut tavarat 

Nimik-I_ 
keen 
n:o 

Kala: 
tuore 

Tavaralaji 

2 - muu ......................................... . 
3 - säilykkeet ..................................... . 
4 Vihannekset, keittiökasvit ja syötävät juurekset ....... . 

Vilja: 
5 - jauhamaton (myös rypsi) ....................... . 
6 - myllytystuotteet ............................... . 

Kasvisvalmisteet ja -säilykkeet: 
7 - suolatut ....................................... . 
8 - muut .................................... _ .... . 

Hedelmät ja marjat: 
9 - tuoreet ....................................... . 

10 - muut ......................................... . 
II Hiekka, sora sekä muut erikseen mainitsemattomat maa-

ja kivilajit ..................................... : 
12 Kalkki, kipsi ja liitu, myös jauhetut ................. . 
13 Sementti ......................................... . 
14 Asfaltti, piki ja terva, kaikenlainen ................. . 

Kivennäi.~~ljyt ja niiden tislaustuotteet: 
15 raakaollY ....................................... . 
16 bensiini ja maaöljykaasut ....................... . 
I7 petroli, kaasuöljyt ja kevyt polttoöljy ............. . 
18 polttoöljy ..................................... . 
19 voiteluöljyt ja -rasvat ........................... . 

Puutavara: 
20 halot ja muu polttopuu ......................... . 
21 sahaamaton, muu ............................... . 
22 sahattu ....................................... . 
23 höylätty ....................................... . 

Puu teokset: 
24 rakennuspuusepänteokset, laatikot ja tynnyrit, kaapeii-

kelat ja muut niihin verrattavat ................. . 
25 muut ......................................... . 
26 Kivi- ja kivennäisaineteokset ....................... . 
27 Rauta- ja terästeokset ............................. . 
28 Koneet ja laitteet, sähkötarvikkeet ................... . 

I Maksu- I Liikenne-
yksikkö maksu 

mk 

100 kg - ',19 
» -,23 
» -,40 
» -,09 

» --,09 
» -,10 

» -,30 
» --,58 

» --,20 

» --,66 

1 000 kg --,11 

100 kg --,06 
» -,09 
» ---,09 

» -,10 

100 I -,16 
» -,10 

100 kg --,11 

»- -,27 

1m3 -,09 
» -,20 

» -,26 
» -,35 

100 kg -,19 
» -,37 
» --,09 
» -,30 
» -,58 

Tässä taulukossa mamltsemattomista tavaroista kannetaan iiikennemaksua puolet 
ulkomailta tuleville tavaroille A-taulukossa määrätystä maksusta, ei kuitenkaan enempää 
kuin 1,45 mk/loo kg. 

M u i s t utu s: Tätä maksu" ei kanneta samalle vastaanottajalle tulevista alle 500 
kilon tavaraeristä. 



120. LAKI TAPPIONTASAUKSESTA TULOVEROTUKSESSA 
ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA. 

Annettu lokakuun 26 p:nä 1972. 
(Suomen AsK 705/72) 
(Vrt. kunn. as. -koko 1968:86) 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 24 päivänä 
kesäkuuta 1968 tappiontasauksesta tuloverotuksessa annetun lain 
(362/68) 7 § näin kuuluvaksi: 

7 §. Osakeyhtiöiden tai muiden yhteisöjen kuin osuuskuntien tai 
säästöpankkien sulauduttua on vastaanottavalla yhteisöllä oikeus 
vähentää verotettavasta tulostaan sulautuneen yhteisön tappio 
tässä laissa säädetyllä tavalla, mikäli vastaanottava yhteisö 
taikka sen osakkaat tai jäsenet taikka yhteisö ja sen osakkaat 
tai jäsenet yhdessä ovat tappiovuoden alusta lukien omistaneet 
yli puolet sulautuneen yhteisön osakkeista ta 1 osuuksista. 

Osuuskuntien tai säästöpankkien sulauduttua on vastaan
ottavalla osuuskunnalla tai säästöpankilla oikeus vähentää sulau
tuneen osuuskunnan tai säästöpankin ne tappiot, jotka ovat syn
tyneet sinä verovuonna, jona sulautuminen on tapahtunut tai kah
tena sitä edeltäneenä verovuotena • 

Tätä lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1972 
toimHettavassa verotuksessa. 
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121. LAKI ENNAKKOPERINTÄLAIN MUUTTAMISESTA. 

Annettu lokakuun 26 p:nä 1972. 
(Suomen AsK 706/72) 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1959:117) 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muu te t aan 28 päivänä mar
raskuuta 1959 annetun ennakkoperlntälaln (418/59) 3 luvun otsake sekä 
31, 32, 33, 34 ja 35 § sekä lisätään laklln uusi 32 a § seuraavasti: 

3 luku. 

Ennakonpidätys osingosta sekä osuuspaaoman, 
obligaatiolainan, debentuurllainan ja muun 
joukkovelkakirjalainan korosta. 

31 §. Maksamastaan osingosta ja osuuspääoman korosta on osakeyhtiön 
ja osuuskunnan toimitettava ennakonpidätys. Nlln ikään on obligaatio
lainan, debentuurilainan sekä muun joukkovelkakirjalainan liikkeeseen 
laskijan toimitettava lainan korosta ennakonpidätys. OSlngosta ja edel
lä mainituista koroista toimitettavan ennakonpidätyksen suuruus määrä
tään asetuksella, ei kuitenkaan suuremmaksi kuin 50 prosentiksi osingon 
tai koron määrästä. 

Oslnkona pidetään myös osakeyhtiön ottamastaan muusta kuin 1 
momentissa tarkoitetusta lalnasta maksamaa tai hyvittämää korkoa, jos 
korko on määrätty kokonaan tai osaksi rllppuvaksi yhtiön vuosivoiton 
tai oSingon suuruudesta tai jos laina tuottaa osallisuuden yhtiön vuosi
voittoon. 

Milloin osuus pääoman koron määrä on pienempi kuln 20 markkaa, 
ei ennakonpidätystä toimiteta. 

32 §. Ennakonpidätystä ei toimiteta osingosta tai korosta, joka suorite
taan valtiolle tai sen laitokselle, kunnalle, kuntayhtymälle, seurakun
nalle tahi kotimaiselle osakeyhtiölle tai osuuskunnalle taikka sellaisel
le muulle yhteisölle tai henkilölle, joka esittää selvityksen siltä, ettei 
hän lain mukaan ole verovelvollinen sanotunlaisesta tulosta. 

Jos on ilmeistä, ettei osingon tai koron saa jan tulo verovuotena 
nouse määrään, josta hänen olisi suoritettava valtion- tai kunnallisveroa, 
määrää sen veropllrin verojohtaJa, johon OSingon tai koron saa jan koti
kunta kuuluu, hänen pyynnöstään, ettei ennakonpidätystä ole toimitettava. 
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Verohallitus voi erityisestä syystä määrätä, ettei osingosta tai 
korosta ole toimitettava ennakonpidätystä. 

Edellä tässä pykälässä olevien säännösten estämättä on ennakon
pidätys toimitettava, jollei selvitystä, joka tarvitaan osingon tai koron 
maksamiseksi ennakonpidätystä toimittamatta, esitetä oSingon tai koron 
maksajalle ennen kuin ennakonpidätys on 32 a §:n mukaan viimeistään 
toimitettava. 

32 a §. Ennakonpidätys osingosta tai korosta toimitetaan silloin, kun 
osinko tai korko suoritetaan asianomaiselle tai merkitään hänen hyväk
seen. Ennakonpidätys osingosta on kuitenkin toimitettava viimeistään 
kuukauden kuluessa siitä, kun osinko on ollut asianomaisen nostetta
vissa. 

33 §. Osingosta tai korosta pidätetyt varat on suoritettava valtion posti
siirtotilille viimeistään sitä kalenterikuuka utta seuraavan kalenterikuu
kauden viimeisenä päivänä, jonka aikana ennakonpidätys on toimitettu. 
Samalla on sen veropiirin verojohtajalle, jossa osingon tai koron maksa
jalla on kotipaikka, annettava sellainen tilitys, kuin asetuksella sää
detään. 

34 §. Osingosta tai korosta tbimitetusta ennakonpidätyksestä on osingon 
tai koron saajalle annettava verohallituksen vahvistaman kaavan mukainen 
todistus. 

35 §. Mitä 17, 22-27 ja 29 §:ssä on säädetty, on vastaavasti sovelletta
va myös osingosta tai korosta toimitettavaan ennakonpidätykseen. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1973 ja sillä kumo
taan vuonna 1967 liikkeelle laskettujen obligaatiolainojen veronhuojen
nuksista 2 päivänä joulukuuta 1966 annetun lain (576/66) 2 ja 3 moment
ti, sellaisena kuin 3 momentti on 27 päivänä lokakuuta 1967 annetussa 
laissa (459/67), vuonna 1968 liikkeeseen laskettujen obligaatiolainojen 
veronhuojennuksista 22 päivänä joulukuuta 1967 annetun lain (581/67) 
2 ja 3 momentti sekä obligaatiolainojen veronhuojennuksista 24 päivänä 
kesäkuuta 1969 annetun lain (412/69) 5 §. Mainittujen säännösten nojal
la annetut määräykset ennakonpidätyksen toimittamatta jättämisestä jää
vät kultenkin toistaiseksi voimaan, kunnes toisin määrätään. 



402 

122. lAKI KUNTIEN KANTOKYKYLUOKITUKSESTA 
ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA. 

Annettu lokakuun 26 p:nä 1972. 
(Suomen AsK 713/72) 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1967:146 ja 1971:170) 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan kuntien kantokyky
luokituksesta 29 päivänä joulukuuta 1967 annetun lain 1 §:n 2 momentti, 
sellaisena kuln se on 10 päivänä joulukuuta 1971 annetussa laissa 
(841/71), näin kuuluvaksi: 

1§. --------------------------------------------
Kantokykyluokitus toimitetaan vuosiksi 1969-1973 siten, kuin täs

sä laissa säädetään. 

123. ASETUS PERUSKOULUASETUKSEN 106 §:N 
MUUTTAMI SESTA. 

Annettu lokakuun 26 p:nä 1972. 
(Suomen AsK 718/7.2) 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1970:68) 

Opetusministerin eSittelystä lisätään 26 päivänä kesäkuuta 1970 
annetun peruskouluasetuksen (443/70) 106 §:äån uusi 5' momentti 's eu':' 
raavasti: 

106 §. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pllrihalllntoviranomaisen suostumuksella voidaan luokanvalvojak

si määrätä myös tuntlopettaja, mmoin tehtävän tarkoituksenmukainen 
hoitaminen sitä edellyttää. 

Tätä asetusta sovelletaan 1 päivästä elokuuta 1972. 



124. PERHELISÄLAIN TÄYTÄNTÖÖN PAN OSTA ANNETUN 
VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSEN MUUTTAMINEN. 

Valtioneuvoston päätös lokakuun 26 p:ltä 1972. 
(Suomen AsK 723/72) 
(Vrt. kunn. as. -koko 1967: 115 ja 1971: 148) 

403 

Valtioneuvosto on sosiaall- ja ten,eysministeriön esittelystä 
muuttanut perhellsälain täytäntöön panosta 14 päivänä joulukuuta 1967 
antamanså päätöksen (539/67) 3 §:n, sellaisena kuin se on 4 päivänä 
marraskuuta 1971 annetussa valtioneuvoston päätöksessä (747/71), 
näin kuuluvaksi: 

3 §. Vllmeksi toimitetussa kunnallisverotuksessa maksuunpantujen vero
äyrien enimmäismäärä saa perhellsälain 1 §:n 1 momentissa tarkoitetulla 
perheellä olla 14 400 äyriä, jos perhe asuu ensimmäiseen kalleusluok
kaan kuuluvalla paikkakunnalla, 13 600 äyriä, jos se asuu toiseen kal
leusluokkaan kuuluvalla paikkakunnalla ja 12 700 äyriä, jos se asuu kol
manteen kalleusluokkaan kuuluvalla paikkakunnalla. 

Perhellsälain 1 §:n 2 momentissa tarkoitetulla perheellä saa 1 mo
mentissa mainittu veroäyrien enimmäismäärä olla ensimmäiseen kalleus
luokkaan kuuluvalla paikkakunnalla 10700 äyriä, toiseen kalleusluok
kaan kuuluvalla paikkakunnalla 9 900 äyriä ja kolmanteen kalleusluok
kaan kuuluvalla paikkakunnalla 9 300 äyriä. 
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125. VEROÄYRIEN ENIMMÄISMÄÄRISTÄ ERITYISLAPSI
LISÄÄ MYÖNNETTÄESSÄ ANNETUN VALTIONEUVOSTON 
PÄÄTÖKSEN MUUTTAMINEN. 

Valtioneuvoston päätös 10kakulD1 26 p:ltä 1972. 
(Suomen AsK 724/72) 
(Vrt. kunn. as. -koko 1968:151 ja 1971:147) 

Valtioneuvosto on sosiaal1- ja terveysministeriön esittelystä muut
tanut veroäyrlen enlmmäismääristä eritylslapsil1sää myönnettäessä 7 päI
vänä marraskuuta 1968 antamansa päätöksen (612/68) 2 §:n, sellaisena 
kuin se on 4 päIvänä marraskuuta 1971 annetussa valtioneuvoston päätök
sessä (748/71), näin kuuluvaksi: 

2 §. Vllmeksi toImitetussa klD1nalllsverotuksessa saa lapselle taI lap
selle ja hänen vanhemmIlleen tahI lapselle ja sille vanhemmista, jonka 
huoltoon lapsi on määrätty, pantujen veroäyrien luku, jota tarkoitetaan 
erityislapsil1sälain 4 §:n 1 momentissa, eri kalleusluokkiin kuuluvIlla 
paikkakunnilla erityislapsiUsälain 1 §:ssä tarkoitettujen lasten luku
määrästä rllppuen olla yhteensä enintään seuraava: 

Kalleus
luokka 

II 
III 

Veroäyrien enimmäismäärä, jos perheessä on lapsIa 
1 2 3 4 

9 900 
9 200 
8 500 

10700 
9 900 
9 300 

12 800 
11 800 
11 100 

14 400 
13 600 
12 700 

Jos perheessä olevien lasten lukumäärä on neljää suurempi, on 
neljän lapsen perheelle vahvistettua veroäyrllukua korotettava kahdel
lakymmenellä sadalta viidenneltä ja kultakin seuraavalta lapselta. 



126. INVALIIDIHUOLTOLAlN TÄYTÄNTÖÖN PANOSTA 
ANNETUN VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSEN MUUTTA
MINEN. 

Valtioneuvoston päätös lokakul.U1 26 p:ltä 1972. 
(Suomen AsK 725/72) 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1947:86 ja 1969:38) 
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Valtioneuvosto on 30 päivänä joulukuuta 1946 annetun lnvallidi
huoltolaln (907/46) 15 §:n nOjalla, sellaisena kuin se on 14 päivänä 
helnäkuuta 1969 annetussa laissa (497/69), sosiaall- ja terveysmi
nisteriön esittelystä muuttanut invallidihuoltolaln täytäntöönpanosta 
30 päivänä tammikuuta 1947 antamansa päätöksen 1 §:n 1 momentin, 
sellaisena kuin se on 27 päivänä maaliskuuta 1969 annetussa valtio
neuvoston päätöksessä (206/69), näin kuuluvaksi: 

1 §. Invallldihuoltoialn nojalla ammattikoulutusta saavan invaliidln 
perheelle suorItetaan huoltorahaa , mllloln sen saajan toImeentulo on 
rllppuvalnen ykslnomaan huoltora hasta, yleensä enintään 162 markkaa 
kuukaudessa omaista kohden kuitenkln niln, että milloln huoltorahaa 
saavia omaIsIa on enemmän kuln yksI, huoltorahan määrä on enlntään 
45 markkaa kuukaudessa toiselta ja sitä seuraavalta omaiselta. 

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä elokuuta 1972 lukien. AIkai
semmin myönnetty, vielä voimassa oleva huoltoraha suoritetaan sano
tusta päivästä lukien korotettuna kahdellakymmenellä sadalta, enlntään 
kuitenkln 1 §:n 1 momentissa malnltl.U1 suuruisena. 
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127. HELSINGIN KAUPUNGIN MAKSU- JA TAKSA
POLITIIKAN YLEISTAVOITE. 

Kaupunginvaltuustm päätös marraskuun 1 p:ltä 1972. 

Kaupunginvaltuusto päätti mainittuna päivänä: 
1) että Helsingin kaupungin maksu- ja taksapolitl1kan yleistavoit

teeksi valmistetaan tavoite, jonka mukaan maksu- ja taksatulollia pyri
tään kattamaan vähintään 47 % vuotuisten talousarvioiden käyttömenoista , 

2) että kaupungin liikelaitokset jaetaan seuraaviin neljään ryhmään 
sen mukaan, millaista taloudellista tulosta niiltä odotetaan: 

ryhmä 1: täydell1sessä kllpallutaloudessa toimivat yritykset, 
ryhmä II: liikelaitokset, jollta odotetaan ylijäämää kaupungin 

muiden menojen katteekSi, 
ryhmä III: laitokset, jotka toimivat omakustannusperiaatteella , 

ja 
ryhmä IV: IUkeyritysmäisestl organisoidut palveluiaitokset, 

joiden toimintaa avustetaan ka upungin määrära hollla. 

Ryhmään 1 kuuluvien laitosten, kuten puutavarakeskuksen ja teuras
tamolaitoksen, tulee ainakin pitkällä aikaväl1llä toimia vähintään oma
kustannus periaatteella. 

Ryhmään II kuuluvien laitosten (sähkölaitos, vesllaitos, kaasulaitos 
ja satamalaitos) tulee tuottaa ylijäämänä vähintään 2 %, sähkölaitoksen 
kuitenkin vähintään 6 %. 

Ryhmään III kuuluvien laitosten (keskus pes ula , elintarvikekeskus , 
tietojenkäsittelykeskus ja toiminta yksiköt, jotka myyvät palveluksensa 
pääasiallisesti kaupungin muille laitoksille) tuiee toimia vähintään oma
kustann us periaatteella. . 

Ryhmään IV kuuluvien palvelulaitosten (liikennelaitos ja joukkolii
kennettä hoitava yritys, jonka osakas kaupunki on) toimintaan annetaan 
avustusta kaupungin määrärahoista. 

3) että muiden kuin edellä 2 kohdassa mainittujen hallintokuntlen 
maksu- ja taksapolitllkan tavoitteeksi asetetaan sellainen rahoitusjakau
tuma, jonka mukaan maksu- ja taksatulojen osuus käyttömenoista on vä
hintään yhtä suuri kuin keskimäärin vuosien 1968-1970 talousarvioissa, 

4) että kaupunginhall1tus oikeutetaan huolehtimaan maksujen ja 
taksojen vahvistamisesta edellä esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi, 
ellei nllden vahvistaminen kuulu lauta- tai johtokunnille tahi nllden 
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alaisilie hall1ntoyksiköille taikka ellei laista tai asetuksesta muuta johdu, 
lukuun ottamatta lllkennelaitosta, jonka osalta asia on edelleen saatettava 
ka upunginvaltuuston ratkaistavaksi, 

5) että lauta- ja johtokuntia kehotetaan pitämään voimassa olevista 
maks ulsta ja taksoista luetteloa, joka on toimitettava vuosittain talousar
vioehdotuksen llltteenä kaupunginhallitukselle sen antamien ohjeiden mu
kaisesti, 

6) että virastoja ja laitoksia kehotetaan kohdistamaan erityistä 
huomiota palvelusten tarkoituksenmukaiseen markkinointiin ja kysynnän 
tutkimiseen sekä selvittämään palvelumäärän, hinnan, laadun ja palvelu
pisteiden määrän välisiä rllppuvuussuhteita, 

7) että virastoja Ja laitoksia kehotetaan kehittämään toimintaansa 
ja laskentatointaan siten, että palvelusten yksikkökustannukset voitai
siin luotettavasti selvittää sekä toiminnan tuottavuutta ja taloudellisuutta 
edistää, 

8) että lauta- ja johtokuntia kehotetaan selvittämään ja vuosittain 
vahvistamaan, mitkä tarjotulsta palveluksista ovat sellaisia erityispalve
luksia , jotka eivät kuulu palvelusten perustarjontaan, tai palveluksia, 
jOista koituu erityistä hyötyä palveluksen vastaanottajalle, 

9) että edellä 8 kohdassa mainituista palveluksista on perittävä 
maksu, joka vastaa vähintään palvelusten tuottamisesta aiheutuvia eril
liskustannuksia, 

10) että yleisten töiden la utakuntaa kehotetaan selvittämään jättei
denhävitysmaksun perimisen edellytykset ja sen käyttöönottoon liittyvät 
kysymykset sekä 

11) että lauta- ja johtokuntia kehotetaan vuosittain selvittämään 
mahdollisuudet uusien tulolähteiden käyttöön ottamiseksi ja tekemään 
niistä ehdotuksia kaupunginhallitukselle. 
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128. ARKISTOASIAKIRJOJEN SÄILYTTÄMISEN 
VÄHIMMÄISAJAT. 

KauplUlglnvaltuuston päätös marraskulUl 1 p:ltä 1972. 
(Vrt. klUln. as.-kok. 1958:97) 

1. Yleisluonteiset asiakirjaryhmät 

Asiakirjaryhmä 

B. Luettelot. -----------

1. Postikirjat 

2. Merklntäkirjojen ja luetteloiden 
ylimääräiset konseptit, toisteet 
ja jäljennökset sekä sellaiset 
tilapäisluonteiset apudiaarit ja 
-1 uettelot sekä kortistot, jotka 
on laadittu yksinomaan viran
omaisen oman toimistot yön hel
pottamiseksi ja joilla ei hake
mistoina ole pysyvää merkitystä 

3. Työsuorituksista , virka matkoista , 
koneiden, laitteiden ja raa ka
aineiden käytöstä sekä erilaisten 
tuotteiden valmistuksesta, myyn
nistä ja luovutuksesta pidettävät 
luettelot, kortistot ja päiväkirjat 
sekä muut vastaavanlaatuiset 
asiakirjat. 

Säilyttämisen vähim
mäisaika ja multa 
m ääräyk s iä 

Tavallisen postin 5 vuotta, arvo
postin 10 vuotta. Jos postikirjaa 
voidaan käyttää puuttuvan diaarin 
korvikkeena, säilytetään se pysy
västi. 

Sllhen saakka, klUlnes viranomai
sen' oma tarve lakkaa, kuitenkin 
vähintään 1 vuosi. 

5 vuotta, tositeluonteiset 10 
vuotta. 



4. Maksuluettelot ja -kortistot 
sekä muut vastaavanlaatuiset 
tilinpidon helpottamiseksi laa
ditut merkintäkirjat ja luettelot, 
joiden sisältämät tiedot riittäväri 
tarkoin säilyvät t1l1kirjoissa 

5. Irtaimisfoluettelot, irtaimiston 
hanklntakirjat ja -kortit sekä 
irtaimiston pOistoluettelot 

9.:..!.9'y'!~~~rl~!.· 
6. Pöytäkirjojen ja esitysl1stojen 

ylimääräiset konseptit, jäljen
nökset ja toisteet 

7. Ylimääräiset toisteet, jäljen
nökset ja monisteet viranomaisen 
omista asiakirjoista sekä tilapäi
set muistiinpanot ja luonnokset 

8. Sellaiset kunnalliskertomuksen 
tai kunnan toimesta tehdyn muun 
kertomuksen, selvityksen tai ti
laston laatimista varten annettu
jen ilmoitusten toisteet, joiden 
sisältämät tiedot kaikilta olen
naisilta osiltaan on otettu laa
dittuun kertomukseen", selvityk
seen tai tilastoon 

9. Viraston tai laitoksen sisäistä 
työskentelyä koskevat työkortit, 
työvuorotaui ukot, työmääräyks et, 
koneiden, la ltteiden ja raa ka
aineiden käyttöä sekä erilaisten 
tuotteiden valmistusta, myyntiä 
ja luovutusta koskevien tavan
omaisten ilmoitusten toisteet ja 
muut vastaavanlaatuiset asia
kirjat 
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10 vuotta. 

10 vuotta. Hankintakirjoja ja 
-kortteja säilytetään kuitenkin 
niin kauan, kuin niihin" merkit
tyjä esineitä on käytössä. 

(j 

Siihen saakka, kunnes pysyvästi 
säilytettävä (varsinainen) pöytä
kirja on tarkistettu. 

Siihen saakka, kunnes tarkoitus 
on saavutettu, kuitenkin vähin
tään 1 vuosi. 

Siihen saakka, kunnes aineistcn 
sisältämät tiedot on käytetty 
hyväksi, kuitenkin vähintään 2 
vuotta. 

5 vuotta. 
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10. Yksinomaan kassan ja tllin
pidon valvontaa varten tarkoi
tettujen ilmoitusten ja tilasto
jen toisteet 

11. Tavanoma is et velkomiskirjeet, 
perimis pyynnöt, maks umääräyk
set ja rahatllaukset sekä näiden 
toisteet 

12. Sellaiset saapuneet kirjeet, joita 
ei käsitellä kokouksissa, kuten 
erilaiset tiedustelut, tarjoukset, 
tila uks et ja todistus pyynnöt 

10 vuotta. 

5 vuotta, toisteluonteiset 10 
vuotta. 

Sllhen saakka, kunnes tarkoitus 
on saavutettu. Valtionavun käyt
töä selvittäviä kirjeitä on kuiten
kin säll ytettävä vähintään 10 
vuotta. 

13. Sellaiset monisteet, jäljennökset 2 vuotta. 
ja otteet, joista kunnan arkistos-
sa säilyy yksi kappale joko alku-
peräisenä tai jäljennöksenä 

14. Sellaiset saa puneet ilmoitukset, 10 vuotta. 
joiden yksinomaisena tarkoituk-
sena on joko kunnan kassan tai 
tlllnpidon tarkkailu taikka kun-
nan viranhaltijain työskentelyn 
tahi kunnan toimesta tehdyn 
muun työn valvonta 

15. Kunnallishallltukselle tai lauta
kunnille saapuneet talousarvio
ehdotukset 

5 vuotta. 

16. Saapuneet kuulutukset 2 vuotta. 

17.1. Viran- ja toimenhakuasiakirjat N imltettyjen henkilöiden 
pysyvästi. Muut saadaan, jollei 
nlltä hakijan pyynnöstä ole anne
tu takaisin, hävittää 2 vuoden 
kuluttua • 

17.2. Muut hakemukset (virkavapaut- 5 vuotta. Toimikirjojen, palvelus-
ta, eläkettä yms. koskevat) todistusten ym. konseptikappalei

ta säilytetään 50 vuotta. 



g..:_,!g~~~!.a..'!.iE!.a_t..: 

18.1. Varsinaiset tllltosi~teet 
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10 vuotta. Palkkaluetteloita ja 
-kuitteja on säilytettävä kuitenkin 
50 vuotta, jolleivät kaupungin 
palveluksessa olevien tai olleiden 
henkilöiden ikällsä-, eläke- tai 
palveluksesta johtuvien muiden 
etujen selvittämisessä tarvitta
vat tiedot ilmene riittävän selvästi 
muista asiakirjoista, joita säilyte
tään vähintään 50 vuotta. 

18.2. TUitositteista erillään smly- 10 vuotta. 
tettävä tositteiden pohja-
aineisto, kuten shekkitUien 
tillotteet, tUillepano- ja siir-
tokorttien kupongit ja koontl-
luettelot, tarka stusn um erolla 
varustettujen tulotositteiden 
toisteet, varastokuitit (myyn-
ti- ja luovutuskuitit), rahan
lähetyskirjeiden toisteet, tili
saldoUmoitukset sekä laskujen 
suorltus- ja vastaanottoUmoi-
tukset, Umoitukset huoltokas
sapidätyksistä ja ulosmittaus
pidätyksistä, maksutarkkailu-
kortit sekä muut vastaavanlaa-
tuiset asiakirjat 

19. Kannettujen maksujen kulttlvih
kojen kannat sekä tositteista 
erillään säUytettävät kuittien 
kaksoiskappaleet 

20. Tilikirjojen ja tosltteiden kon
septit, kaksoiskappaleet ja 
jäljennökset 

21. Varastotllin erittelykortit sekä 
varastojen tavarakortit 

22. TavaratUaukset, niiden toisteet 
ja tavaroiden lähetysilmoltukset 
sekä osto- ja maksuosoitusten, 
maksusltoumusten Ja avustusten 
luovutusmääräysten toisteet 

SUhen saakka, kunnes tositteena 
oleva kuitti on tarkastettu ja vas
tuuva pa us myönnetty. 

Siihen saakka, kunnes alkuperäi
set pääka ppaleet on tarkastettu 
Ja va stuuva pa us myönnetty. 

10 vuotta. 

Siihen saakka, kunnes vastuuva
pa us on myönnetty, kuitenkin vä
hintään 2 vuotta. 
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!.f..:_9E!.i!l!~!!.'!!!.!..~~!:!~U.~!I.9pl!!l~.!c!l!!!. 
23. Kaupungin normaalUn palvelustoi- Vähintään vuosi sopimuksen voi

mintaan liittyvät määräaikaisso- massaoloajan päättymisestä. 
pimukset 

~~~~aY_t~pl~~!I!~~!!.~~~ 
24. Kartat ja pHrustukset Pysyvästi säilytetään 

1) viranomaisen vahvistamat ja 
hyväksymät kartat sekä nHden 
alkuperäis piirroks et, 
2) viralliset toimituskiirtat ja nU
den alkuperäispiirrokset, 
3) esitellyt kartat ja suunnitelmat, 
alkuperäissuunnitelmat ja luon
nokset sekä näiden liitekartat ja 
-piirrokset, mikäli niiden sisältä
miä tietoja ei löydy muista pysy
västi säilytettävitjtä kartoista, 
4) kaikista piirustuksista yhdet 
kappaleet rakennusvalvontaviran
omaisten arkistossa. 
Apukartat sekä niihin verrattavat 
kartat ja piirustukset samoin kuin 
kaksoiskappaleet ja edellä mai
nitsemattomat muut kartat ja pii
rustukset saadaan hävittää viran
omaisten harkinnan mukaan. 

II. Kunnan eri tehtävien mukaan luetellut asiakirjaryhmät 

As ia kirja ryhm ä 

a. Vero- ja ulosottotoimi 

Sällyttämi s en vähimmäis
aika ja muita määräyksiä 

25. Ulosottomiehen arkistoon kuulu- 10 vuotta. 
vat verojen Ja maksujen perimis-
luettelot 

26. Ulosottomiehen palautusluette
lot perimättä jääneistä veroista 
ja maksuista 

27. Verojen ja maksujen perimistä 
koskevat virka-apukirjeet sekä 
palautuneet maksul1put ja 
jäämäluetteloiden otteet 

10 vuotta. 

10 vuotta. 



28. Lääninhallitukselle lähetettyjen 
perimistllastojen toisteet 

29. Ulosottomiehelle saapuneet yksi
tyisiä ulosottotapauksia koskevat 
kirjeet, tuomiot, päätökset ja 
pöytäkirjanotteet sekä nllhin 
liittyvät muut asiakirjat (koskee 
vain kaupunginvouteja) 

30. Pakkoperimiskulttien toisteet 

b. Palotoimi 
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5 vuotta. 

10 vuOtta siltä, kun täytäntöön
pano lainvoimaisen tuomion tai 
päätöksen nOjalla on täysin lop
puunsaatettu ja kun hakijalle on 
toimitettu siltä tilitys tai muu 
lopullinen selvitys. 

10 vuotta. 

31. Palopäälllkön palotarkastuskirjat 10 vuotta. 
ja -kortit. 

d. Sosiaalihuolto 

Asevelvollisten ja heidän omais
tensa avustaminen 

32. Sotllasavustushakemukset 10 vuotta. 

33. Asevelvollisuuden suorittamista 10 vuotta. 
koskevat todistukset ja kotiutta
misllmoitukset sekä asianomai-
sille lautakunnille saapuneet 
näitä asioita koskevat kirjeet, 
valtakirjat ja virkatodistukset 

Muita sosiaalihuollon asiakirjoja 

34. Äitiysavustus hakemukset 

35. Perhelisähakemukset 

36. Äitlysavustus-, perhelisä- ja 
lapslllsäkortit 

2 vuotta. 

2 vuotta. 

Sllhen saakka, kunnes on kulunut 
10 vuotta korttiin tehdystä viimei
sestä maksamismerkinnästä. 

37. Kodin perustamista koskevien lai- 2 vuotta. 
nahakemusten jäljennökset sekä 
nilhln liittyvät ministeriön pää-
tökset 

38. Kansaneiäkelaitoks elta saa pu
neet eläkepäätökset 

Viranomaisen harkinnan mukaan. 
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e. Opetus- ja sivistystoimi 

39. Koulujen luokkapäiväkirjat 

40. Kouluun ilmoittautuneiden oppi
laiden virkatodistukset 

41. Oppilaiden vanhempien pala utta
mat oppilaiden terveydentilaa 
koskevat kyselylomakkeet 

42. Kirjastoihin palautetut lainaus
kortit sekä kirjastojen yhtey
dessä olevat ns. kirjankortit 

f. Terveydenholtotoimi 

43. Terveydenhoidon katsastajien 
säännöllisten tarkastusten tar
kastuspöytäkirjat (tarkastus
selostukset) 

44. Rokotusta varten saadut synty
neiden luettelot ja henkikirjo
jen otteet 

45. Laboratorio- ym. vastaavan
laatulsten tutkimusten tu
lokset 

g. Eräät muut asiakirjat 

46. Kunnallisvaalien vaaliliput 

47. Kassantarkastuskertomukset 

5 vuotta. Pysyvästi säilytetään 
päästötodistusten arvosanoja 
sisältävät päiväklrjat. 

1/2 vuotta. 

Sllhen saakka I kunnes oppilas on 
eronnut koulusta. 

Viranomaisen harkinnan mukaan. 

5 vuotta I erikoistarkastusten 
säilytetään pysyvästi. 

2 vuotta. 

Sllhen saakka I kunnes ao. tiedot 
on merkitty potilaskorttiln. 

Sllhen saakka I kunnes lähinnä 
seuraavat vaalit on toimitettu. 

5 vuotta. Virhetapahtumia koske
vat säilytetään pysyvästi. 



129. TYÖNTEKIJÄIN ELÄKEASETUKSESsA JA LYHYTAIKAISISSA 
TYÖSUHTEISSA OLEVIEN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKEASETUKSESSA 
TARKOITETUN PALKKAIN DEKSIL UVUN VAHVISTAMINEN. 
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Sosiaall- ja terveysministeriön päätös marraskuun 8 p:ltä 1972. 
(Suomen AsK 748/72) 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1971:146) 

Sosiaall- ja terveysministeriö on 23 päivänä helmikuuta 1962 
annetun työntekijäin eläkeasetuksen (183/62) 9 §:n ja samana päi
vänä annetun lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin elä
keasetuksen (184/62) 9 §:n nojalla päättänyt, että mainituissa 
pykällssä tarkoitettu palkkaindekslluku vuonna 1973 on 274. 
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130. KUKKIEN, KUKKAMULIAN JA KUKKALANNOITTEIDEN 
MYYMINEN ELINTARVIKEMYYMÄLÖISSÄ. 

Terveyslautakunnan pysyvälsmääräys marraskuun 8 p:ltä 
1972. 

Terveyslautakunta antoi lääkintöhallituksen kirjeeseen DNo 9070/ 
563/72 pvm 15.8.1972 sekä terveydenhoitoasetuksen 35 §:ään ja 41 §:n 
7. momenttHn viitaten terveydenhoitoasetuksen 103 §:n nojalla pysy
väismääräyksen n:o 5, jonka mukaisesti 

terveydellisten haittojen syntymisen estämiseksi on kukkien myynti 
elintarvikel11kkeissä suoritettava riittävästi erillään elintarvikkeista ja 
niiden on oltava pakattulna tavanmukaista käsittelyä ja kosteutta kestä
viin, tiiviisiin, ulkoptnnaltaan puhtaisiin myynti päällyks iin , jotka eivät 
läpäise myöskään hajua haitalllsessa määrin. 

Kukat on pakattava myymäläosastosta sekä elintarvikevarastosta 
erillään olevassa huonetilassa. Myöskään kukkien tuominen pakkaus
huoneeseen elintarviketilojen ka utta ei ole sallittua. 

Kukkamullan ja kukkalannoitteiden tulee olla pakattu ehdottoman 
tiiviisiin, ulkopinnaltaan puhtaisiin ja käsittelyä kestäviin myyntipääl
lyksiin ja niiden myynnin tulee tapahtua rHttäväsU er1llään elintarvik
keista. 

Määräys on voimassa toistaiseksi. 



131. HENKILÖVUOKRA-AUTOTAKSAN MUUTOS. 

Maistraatin vahvistama marraskuun 9 p:nä 1972. 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1968:134 ja 1971:119) 

Maistraatti päätti muuttaa 13.9.1968 vahvistamansa Helsingin 
kaupungin henkllövuokra-autotaksan 3, 4 ja 6 §:n seuraavasti: 
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3 §. "Taksaa 1" sovellettaessa peritään perusmaksuna 2,50 mk, jolloin 
ajetaan 203,74 metriä ja sen jälkeen jokaiselta alkavalta 203,74 metrin 
matkalta 20 penniä. 

"Taksaa II" sovellettaessa peritään perusmaksuna 2,50 mk, jolloin 
ajetaan 169,78 metriä, ja sen jälkeen jokaiselta alkavalta 169,78 metrin 
matkalta 20 penniä. 

"Taksaa 111" sovellettaessa peritään perusmaksuna 2,50 mk, jol
loin ajetaan 154,35 metriä, ja sen jälkeen jokaiselta alkavalta 154,35 
metrin matkalta 20 penniä. 

4 §. Kaikista kello 23.00-06.00 välisenä aikana tapahtuvista ajoista 
saadaan periä 1 markan lisämaksu. Llsämaksu saadaan periä myös sun
nuntaina, virallisena juhlapäivänä taikka va pun- tai itsenäisyyden päi
vänä k~llo 6.00-23.00 välisenä aikana suoritettavista kuljetuksista. 

6 §. Odotusajalta saadaan periä 11 markkaa tunnilta, eli 65 sekunnin 
pituiselta odotusajalta 20 penniä. 

Tämä päätös tulee voimaan 20 päivänä marraskuuta 1972. 
Taksamittarit on muutettava tämän päätöksen edellyttämällä tavalla 

31 päivään maaliskuuta 1973 mennessä. Ennen kuin taksamittarit on eh
ditty muuttaa, saadaan kuljetusmaksujen määräämiseksi käyttää poliisi
laitoksen ja katsastusmiesten antamien. ohjeiden mukaan vahvistettua 
tämän päätöksen mukaista taksataulukkoa. 
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132. HELSINGIN KAUPUNGIN VÄESTÖNSUOJELUJÄRJESTYS. 

Sisäasiainministeriön vahvistama marraskuun 9 p:nä 1972. 
(KauplDlginvaltuuston hyväksymä syyskuun 20 p:nä 1972) 
(Vrt. kunn. as. -koko 1961:87) 

1 §. Helsingin kaupungissa noudatetaan väestönsuojelussa väestön
suojelulain ja -asetuksen sekä nl1den nojalla annettujen valtioneuvoston 
ja sisäasiainministeriön päätösten lisäksi tämän väestönsuojelujärjes
tyksen määräyksiä. 

Helsingin ka upungissa on paikall1sena väestönsuojeluviranomai
sena väestönsuojelulautakunta , jonka tehtävistä määrätään yksityiskoh
taisesti lautakunnan ohjesäännössä. 

Lautakunnan apuna on väestönsuojelupäällikön johtama väestön
suojelukeskus, jonka tehtävistä määrätään keskuksen johtosäännössä. 

2 §. KaUplDlgin alue on valtioneuvoston päätöksellä määrätty suojelu
kohteeksi. 

KauplDlgin alue jaetaan kaupungin suojelusuunnitelman mukaisesti 
suojelupHreihln ja nämä suojelulohkoih1n. 

Suojelulohko ja etaan omato1mis en suojel w'i johtamista ja Järjestä
mistä varten alalohkoihln ja nämä suojeluyksiköihin. 

3 §. Väestönsuojelu kaupungissa valmistellaan ja toimeenpahnaan pai
kalllsena yleisenä väestönsuojeluna ja omatoimisena suojeluna. 

4 §. Paikalliseen yleiseen väestönsuojeluun kuuluvat kaupungin alu
eeUa sen asukkaiden suojelemista varten yhteisesti tarvittavat"seuraa
vat tehtävät: 

1) Johtamis-, hälytys- ja valvontatoimenpiteinä johtamispaikko
jen, viestiyhteyksien, väestön varoittamis en ja hälyttämis en sekä tie
dustelun ja valvonnan suunnittelu, valmistelu ja toteuttaminen. 

2) Avustustoimenpiteinä pelastus-, sammutus-, ensiapu-, raivaus-, 
puhdistus- ja huoltotoiminnan suunnittelu, valmistelu ja toteuttaminen. 

3) Rakenteellisina suojelutoimenpiteinä yleisten väestönSUOjien, 
kaupungin väestönsuojeh.iellmille tarkoitettujen väestönsuojien ja tlla
pälsten SUOjien sekä muiden yleisten SUOjarakenteiden suunnittelu, 
rakentaminen ja hoito. 

4) Evakuointitoimenpiteinä väestön ja omaisuuden sHrtäm"isen sekä 
sijoittamisen sUlDlnittelu, valmistelu ja toteuttaminen. 
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5) Omato1misen suojelun yleisjärjestelyinä kaupungin alueen jaka
minen alalohkoihin ja suojeluyksiköihin sekä väestönsuojelua koskeva 
koul utus - ja ohja ustoiminta. 

6) Muut yhteisesti tarvittavat väestönsuojelutoimenpiteet. 

5 §. Paikalliseen yleiseen väestönsuojeluun kuuluvista toimenpiteistä 
huolehtivat väestönsuojelulautakunta ja väestönsuojelukeskus sekä 
kaupungin suojelusuunnltelmassa määrätyllä tavalla myös kaupungin 
muut lauta- ja johtokunnat sekä virastot ja laitokset jokainen toimi
alaansa IHttyvien tehtävien osalta. 

6 §. Kaupungin virastot ja laitokset ovat suunniteltaessa kallioon louo:
hittavia ja muita maanalaisia tiloja velvolliset yhteistoiminnassa väes
tönsuojelukeskuksen kanssa selvittämään ja ottamaan huomioon nHden 
käyttömahdollisuudet varsinaisen käyttötarkoituksen ohella myös väestön
suojina. 

Kaavasuunnittelussa on väestönsuojajärjestelyjen osalta oltava yh
teistoiminnassa väestönsuojelula utakunnan ja -keskuksen kanssa. 

7 §. Omatoimiseen suojeluun kuuluvat seuraavat teltävät: 
1) Suojelutoiminnan järjestämisenä johtamis-, valvonta-, hälytys-, 

pelastus-, sammutus-, ensiapu-, raivaus-, puhdistus- ja huoltotoimen
plteiden suunnittelu, valmistelu ja toteuttaminen. 

2) Rakenteellisina suojelutoimenpiteinä väestönsuojien rakentaminen 
sekä tarvittavien tilapäisten SUOjien ja muiden suojarakenteiden suunnit
telu, rakentaminen ja hoito. 

3) Evakuointitoimenplteinä väestön ja omaisuuden sHrtämisen ja 
sijoittamisen suunnittelu, valmistelu ja toteuttaminen. 

4) Muut tarvittavat suojelutOimenpiteet. 

8 §. Omatoimiseen SUOjeluun kuuluvista toimenpiteistä huolehtivat jul
kis- ja yksityisoikeudelliset yhteisöt, nHden virastot ja laitokset sekä 
yksityiset. 

9 §. Omatoiminen suojelu on järjestettävä virasto- ja laitossuojeluna 
tai teollisuuden ja IHkeyritysten suojeluna nHssä virastoissa ja laitok
sissa sekä teolllsuus- ja muissa tuotantolaitoksissa, 111keyrltyksissä, 
teknillisissä ja nHh!n verrattavissa laitoksissa samoin kuin tiedotus-
ja viestilaitoksissa , joiden henkilökunnan .ja niissä samanaikaisesti 
asioivien, opiskelevien ja muutoin oleskelevien määrä ylittää sata hen
kilöä, sen mukaan kuin väestönsuojeluviranomaiset määräävät. Suojelu
toiminnassa tarvittavat välineet ja tarvikkeet on hankittava ennakolta ja on 
huolehdittava siitä, että SUOjelutoimenpiteet voidaan välittömästi toteut
taa väestönsuojelulain 32 §:n 1 momentissa tarkoitetussa tilanteessa. 

Edellä 1 momentissa mainituissa tapauksissa on laadittava suojelu
suunnitelma, jossa määritellään sUOjaamisen ja toiminnan jatkuvuuden 
turvaamiseksi tarpeelliset yksityiskohtaiset toimenpiteet. Suojelusuunni
telman pääkohdat käsittävä selostus on toimitettava väestönsuojelulauta-
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kunnalle sen määräämässä muodossa. Samoin on ilmoitettava suojelu
suunnitelmaan tehdyt olennaiset muutokset. 

Mitä edellä 1 ja 2 momentissa määrätään, sovelletaan myös muihin 
kuin siinä mainittuihin virastoihin, laitoksiin ja yrityksiin, jos sisäasiain
ministeriö niin määrää. 

Mitä edellä 1 ja 2 momentissa määrätään, sovelletaan myös, milloin 
samassa rakennuksessa on kaksi tai useampia virastoja, laitoksia ja yri
tyksiä, joiden henkilökunnan ja niissä samanaikaisesti asioivien, opiske
levien ja muutoin oleskelevien yhteinen määrä ylittää sata henkilöä. Yh
teinen suojelusuunnitelma niitä varten on laadittava rakennuksen omista
jan toimesta. 

10 §. Omatoiminen suojelu on järjestettävä talosuojeluna kaikissa niissä 
rakennuksissa, virastoissa, laitoksissa ja teollisuus- ja liikeyrityksissä, 
joissa suojelua ei järjestetä edellä 9 §:ssä mainitulla tavalla. Suojelu
toiminnassa tarpeelliset välineet ja tarvikkeet on viraston, laitoksen, 
teollisuus- ja liikeyrityksen ja rakennuksen omistajan hankittava enna
kolta. 

Jos asuintalossa on enemmän kuin neljä asuinhuoneistoa , on sen 
s uojaamis eksi tarpeellisista toim en piteistä laaditta va suojel us uunni telma • 
Väestönsuojelulautakunnalle on toimitettava selostus suojelusuunnitel
masta, milloin lautak'unta niin määrää. 

11 §. Jokaisen yhteisön ja yksityisen on huolehdittava palveluksessaan 
oleviin henkilöihin työpaikalla kohdistuvasta suojelusta ja omaisuutensa 
suojelusta. 

12 §. Väestönsuojan omistajan ja haltijan on huolehdittava siitä, että 
väestönsuoja voidaan ottaa suojakäyttöön 24 tunnissa määräyksen anta
misesta lukien. 

13 §. Omatoimisen suojelun valmistelutehtävissä ja kouiutuksessa voi
daan käyttää väestönsuojeluiautakunnan ja väestönsuojelukeskuksen 
ohjauksen alaisena vapaaehtoisia järjestöjä. 

14 §. Väestönsuojelulain 32 §:n 1 momentissa tarkoitetun tilanteen synty
essä menetellään paikallisen yleisen väestönsuojelun osalta seuraavasti: 

1) Laajennetaan väestönsuojelun johtamista varten kaupungin väes
tönsuojeluk~skusta, johon väestönsuojelupäällikön avuksi määrätään tar
peelliset henkilöt • 

. 2) Perustetaan suojelupiireihin ja -lohkoihln väestönsuojelua johta
maan suojelutoimistot. 

3) Perustetaan avustustoimintaa varten tarpeelliset väestönsuojelu
m uodostelmat. 

Omatoimisen suojelun osalta menetellään 1 momentissa mainitussa 
tilanteessa seuraavasti: 

1) Määrätään alalohkoihin suojelujohtajat ja johtoelimet. 
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2) Määrätään suojeluyksiköihJri SUOjelujohtajat apulaisineen ja 
muodostetaan nllssä asuvista ja työskentelevistä tarpeellisia suojelu
ryhmiä. 

3) Perustetaan edellä 9 § :ssä mainittujen virastojen, laitosten ja 
yritysten toimesta.nllden henkilökuntaan kuuluvista tarpeelliset johto
elimet ja muodostelmat. 

4) Määrätään edellä 10 §:ssä tarkoitettuja kohteita varten suojelu
valvojat. 

Kaupungin väestönsuojelupäälllkkö määrää tässä pykälässä tarkoi
tettujen johtoelinten, muodostelmien ja henkilöiden keskinäisistä allstus
suhteista. 

15 §. Hälytykset annetaan ulkohälyttlmlllä käyttäen seuraavia äänimerk
kejä: 

Yleinen hälytysmerkki välittömän vaaran uhatessa yhtäjaksoisena 
nousevana ja laskevana äänenä, joka kestää yhden minuutin ajan. 

Sätellymerkki ennakkovaroituksena saastelaskeumasta ja keho
tuksena radion kuunteluun nousevana ja laskevana, välillä katkeavana 
äänenä, joka kestää kahden minuutin ajan. 

Vaara ohi -merkki yhtäjaksois ena tasaisena äänenä, joka kestää 
yhden minuutin ajan. 

Äänimerkkejä voidaan käyttää myös vöestönsuojeluvelvolllsten kut
sumiseen suorittamaan vöe,stönsuojelutehtöviä, jolloin annetaan yleinen 
hÖlytysmerkki ja välittömästi sen jälkeen vaara ohi -merkki. 
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133. ASETUS VEROTUSASETUKSEN MUUTTAMISESTA. 

Annettu marraskuun 10 p:nä 1972. 
(Suomen AsK 735/72) 
(Vrt. kunn. as .-kok. 1959:144, 1967:124 ja 1969:32) 

Valtiovarainministerin esittelystä muutetaan 30 päivänä joulukuuta 
1959 annetun verotusasetuksen 23 a §, se'llaisena kuin se on 22 päivänä 
joulukuuta 1967 annetussa asetuksessa (583/67), ja 25 §:n 1 momentln 
8 kohta, sellaisena kuin se on 14 päivänä maaliskuuta 1969 annetussa 
asetuksessa (175/69), näin kuuluviksi: 

23 a §. Maataloutta harjoittavan verovelvollisen tulee veroUmoitukseensa 
kehotuksetta lUttää: ' 

1) luettelo maataloudessa työskennelleille henkilöille ennen vero
vuoden alkua 14 vuotta täyttäneet perheenjäsenet mukaan luettuina rahana 
maksetuista palkoista, nUstä pidätetyistä ennakoista ja suoritetuista so
siaaUturvamaksuista; 

2) selvitys koneiden, kaluston ja laitteiden menojäännöksestä sekä 
erikseen salaojien, siltojen, patojen ja muiden sellaisten hyödykkeiden 
menojäännöksestä sekä näistä menojäännöksistä tehdyistä poistoista; 
sekä 

3) selvitys rakennusten hankintamenoista tehdyistä poistoista • 

25 §. Sen, joka kuuluu kirjanpitolain 2 §:n 2 momentissa tarkoitettuun 
kirjanpitovelvollisten tois een, kolmanteen tai neljänteen ryhmään, tulee 
kehotuksetta veroUmoitukseensa liittää seuraavat tiedot ja selVitykset: 

8) ryhmitelty luettelo tulostaseen muista varsinaisista ja yUmääräi
sistä kuluista, erittely jäsenmaksuista ja lahjoituksista sekä ryhmitelty 
selvitys edustuskuluista; 



134. ASETUS KUNNALLISISTA KUULOVAMMAISTEN 
KOULUISTA. 

Annettu marraskuun 10 p:nä 1972. 
(Suomen AsK 744/72) 
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Opetusministerin eSittelystä säädetään kunnalllsista kuulovammais
ten kouluista 22 päivänä kesäkuuta 1972 annetun lain (476/72) B §:n no
jalla: 

1 §. Kuulovammaisella tarkoitetaan tässä asetuksessa kuuroa ja sellais
ta huonokuuloista , jota ei vamman vuoksi voida opettaa yleises'sä kansa
koulussa tai peruskoulussa. 

2 §. Kunnallisen kuulovammaisten koulun perustamislupaa koskeva hake
mus on toimitettava kouluhallitukselle vilmeistään tammikuun kuiuessa 
sinä vuonna, jona koulu on tarkoitus perustaa. Kouluhallitus toimittaa 
hakemuksen ja oman lausuntonsa asiasta opetusministeriön käsiteltäväk
si. 

ESityksen siltä, että valtioneuvosto velvoittaisi kunnan perustamaan 
kuulovammaisten koulun, tekee kouluhallitus asianomaista kuntaa kuultu
aan. 

3 §. Perustamislupaa koskevassa hakemuksessa on selvitettävä kuulo
vammaisten koulun perustamisen edellytykset. Hakemukseen on tarvitta
essa llltettävä kouluhallituksen määräämät muut selvitykset. 

4 §. Kunnallisessa kuulovammaisten koulussa voi olla opetusryhmiä se
kä kuurOja lapsia että huonokuuloisia lapsia varten. Erityisestä syystä 
voidaan kuurot lapset ja huonokuuloiset lapset lääninhallituksen luvalla 
yhdistää samaan opetus ryhmään • 

Kuurojen opetuksen ja kuurOjen opettajan kelpoisuuden osalta kun
nallisessa kuulovammaisten koulussa noudatetaan soveltuvin kohdin, 
mitä kuurOjen opetuksesta valtion ylläpitämissä kuulovammaisten kou-
1 uissa on erikseen säädetty. 

Huonokuuloisten opetuksen ja huonokuuloisten opettajan kelpOiSUU
den osalta kunnallisessa kuulovammaisten koulussa noudatetaan soveltu
vin kohdin, mitä kunnall1sesta apukoulusta on erikseen säädetty, kuiten
kin niin, että oppllasmäärien osalta noudatetaan tarkkalluluokkia koske
via säännöksiä. 
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5 §. Kunnassa olevasta koulujärjestelmästä rilppuen joko johtokunta tai 
koululautakunta , jonka alaisena kuulovammaisten koulu toimll, ottaa kou
luun oppilaat kouluhallituksen ohjeiden mukaan. 

6 §. Kuulovammainen oppivelvollinen, jolla on muitakin vammoja tai 
poikkeavuuksia, voidaan lääkärintodistuksen perusteella sllrtää suoritta
maan oppivelvollisuuttaan valtion ylläpitämään kuulovammaisten kouluun. 
Vllmeksi mainittuun kouluun voidaan kuulovammainen oppivelvollinen sllr
tää myös siinä tapauksessa, että hänen kyydityksensä on vaikeasti jär
jestettävissä ja tulisi kohtuuttoman kallilksi. Sllrrosta päättää 5 §:ssä 
tarkoitetun johtokunnan tai koululautakunnan esityksestä kouluhallitus. 

7 §. Mikäli tässä asetuksessa ei ole toisin säädetty I on kunnalliseen 
kuulovammaisten kouluun sovellettava, mitä kansa koulusta ja peruskou
lusta on asetuksella säädetty. 

8 §. Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta antaa tar
. vittaessa opetusministeriö. 

9 §. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1973. 



135. ASETUS KANSANELÄKEASETUKSEN 9 §:N 
MUUTTAMISESTA. 

Annettu marraskuun 10 p:nä 1972. 
(Suomen AsK 746/72) 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1956:150 ja 1971:45) 
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Sosiaa11- ja terveys ministerin toimialaan kuuluvia asioita käsitte
lemään määrätyn ministerin eSittelystä muutetaan 7 päivänä joulukuuta 
1956 annetun kansaneläkeasetuksen 9 §, sellaisena kuin se on 5 päivänä 
maaliskuuta 1971 annetussa asetuksessa (208/71), näin kuuluvaksi: 

9 §. Eläkelaitos toimii osastoihin jakaantuneena. Osastossa voi olla 
tOimistoja. 

Eläkelaitoksen osastot ovat sihteeristö, eläkeosasto, kenttä
osasto, kuntoutusosasto, tietojenkäsittelyosasto, laskenta- ja tllast 0-

osasto, sijoltusosasto, kiinteistö- ja rakennus osasto sekä yleinen 
osasto. 

Eläkelaltoksessa on lisäksi salrausvakuutusosasto, josta sääde
tään sairausvakuutusasetuksen (473/63) 35 §:ssä. 

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1972. 

136. HELSINGIN KAUPUNGIN KOULUHAMMASHOITO
LAITOKSEN JOHTOSÄÄNNÖN MUUTOS. 

Kaupunginvaltuuston päätös marraskuun 15 p:ltä 1972. 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1971:6) 

KauplUlginvaltuusto päätti muuttaa 4.3.1964 vahvistamansa Hel
singin kaupungin kouluhammasholtolaltoksen johtosäännön 14 §:n 1 mo
mentin kuulumaan 1.1.1973 alkaen seuraavasti: 

14 §. Kouluhammashoitolaitoksen henkilökunnan työajat määräytyvät 
kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen työaikaa koskevien määräys
ten sisältämien periaatteiden mukaan. 
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137. HELSINGIN KAUPUNGIN KIRJASTO-OHJESÄÄNNÖN 
MUUTOS. 

Kouluhallituksen vahvistama marraskuun 16 p:nä 1972. 
(Kaupunginvaltuuston hyväksymä lokakuun 4 p:nä 1972) 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1965:8) 

Kouluhallltuksen 28.1.1965 vahvistaman Helsingin ka upungin 
kirjasto-ohjesäännön 15, 20 ja 21 § muutettiin seuraavasti: 

15 §. Ka upunginkirjastossa on kolme a pulaiskirjastonjohtajaa, joista 
yhden pääasialllsena tehtävänä on kirjastoaineiston hankinta, yhden 
henkilökunta-asioiden hoito ja yhden kirjastoammatillisen toiminnan 
valvominen. 

Klrjastonjohtajan ollessa vuosllomalla tai muutoin estyneenä 
hoitaa hänen tehtäviään yksi apulaiskirjastonjohtajista sen mukaan, 
kuin lautakunta asiasta vuosittain päättää. 

Klrjastoainelstoa hankkivan apulaiskirjastonjohtajan tehtävänä 
on 

1) valmistella kirjallisuuden ja audiovisuaalisen aineiston han
kintOja sekä sanoma - ja aikakauslehtien tilauksia, 

2) huolehtia kirjastonjohtajan päättämien 1 kohdassa mainittujen 
kirja stoaineistoa koskevien hankintojen suorittamisesta, 

3) laatia ja antaa kirjojen sekä muun kirjastoaineiston luokitusta 
ja luettelointla koskevia yleisiä ohjeita, 

4) valvoa kirjojen ja muun kirjastoaineiston inventointia sekä 
päättää mainitun aineiston pois toista , 

5) avustaa kirjastonjohtajaa tämän osoituksen mukaan lautakun
nalle esiteltävien asioiden valmistelussa sekä 

6) suorittaa lautakunnan ja kirjastonjohtajan määräämät toimi
alaansa kuuluvat muut tehtävät. 

Henkilökunta-asioista huolehtivan apulaiskirjastonjohtajan tehtä
vänä on 

1) huolehtia henkilökunnan, talouspäällikön ålaisuuteen kuuluvaa 
henkilökuntaa lukuun ottamatta, jakamisesta eri osastojen ja Sivukirjas
tojen kesken tarkoituksenmukaisella tavalla, 

2) valmistella ja valvoa henkilökunnan virka- tai työsuhteeseen. 
IHttyviä asioita, 

3) huolehtia kaupunginkirjaston koulutustoiminnasta I 
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4) huolehtia kaupungInkirjaston sisäisestä tiedotus- ja suhdetoimIn
nasta , 

5} kehittää ja valvoa kirjaston yleisötllaisuuksien järjestämistä, 
6) avustaa kirjastonjohtajaa tämän osoituksen mukaan lautakunnalle 

eslteltävien asioiden valmistelussa sekä 
7) suorittaa lautakunnan ja kirjastonjohtajan määräämät toimialaansa 

kuuluvat muut tehtävät. 
Klrjastoammatillista toimintaa valvovan apulaiskirjastmjohtajan 

tehtävänä on 
1} osallistua kirjastotoiminnan hallInnolliseen ja taloudelliseen 

suunnitteluun , 
2) osallistua kirjastoverkon alueelliseen suunnitteluun, 
3) kehittää ja valvoa pääkirjaston, sivukirjastOjen ja kirjastoauto

j en toimIntaa yhteistyös sä sivukirja stonjohta jien , sivukirja stonholta jien 
ja osastonhoitajien kanssa, 

4) valmistella uusien kirjastohuoneistojen ja kaluston sUl.D1nittelua 
sekä yhteistoimInnassa talouspäällikön kanssa valvoa kirjastotilojen 
tarkoituksenmukaista käyttöä ja kuntoa, 

5} avustaa kirjastonjohtajaa tämän osoituksen mukaan lautakunnal
le esiteltävien asioiden valmistelussa sekä 

6) suorittaa lautakunnan ja kirjastonjohtajan määräämät toimialaan
sa kuuluvat muut tehtävät. 

20 §. Osastonholtajan tehtävänä on 
1} valvoa alaisensa osaston toimIntaa, 
2) tehdä lähimmälle esimiehelleen aloitteita alaisensa osaston toi

mInnan kehittämiseksi, 
3) järjestää alaisensa osaston henkilökunnan työvuorot ja jakaa sen 

tehtävät, 
4) huolehtia kirjavaraston ja muun kirjastoaineiston sekä nllhin liit-

tyvien luetteloiden täydentämisestä ja kunnosta, 
5} huolehtia kirjavaraston ja muun kirjastoaineiston lnventoimisesta, 
6) huolehtia osastm tllasto- ja kassakirjanpidosta sekä 
7) suorittaa hänelle määrätyt toimialaansa kuuluvat muut tehtävät. 
Yksi Pääkirjaston osastonholtajista toimll kaikkien pääkirjaston 

yleisönpalveluosastojen esimiehenä ja yksi luetteloimisosaston esimie
henä tehtävänään erityisesti johtaa ja valvoa klrjastoaineiston luokitusta 
ja luettelointia. 

21 §. Opiskeluneuvojan tehtävänä on 
1} ohjata ja neuvoa kirjaston käyttäjiä opiskelul.D1 111ttyvissä kysy

myksissä, 
2) opastaa yleisöä kirjastoaineiston käyttämlsessä ja aSiatietojen 

löytämis es sä, 
3) päivystää tarvitta.essa lukusaleissa, 
4) osallistua kirjaston ylelsötllalsuuksien Järjestämiseen, 
5} esitellä kirjastoa yksitylsllle Ja ryhmllle samoin kuIn suunnitella 
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kirja näyttelyitä ja esittelyjä sekä 
6) suortttaa hänelle määrätyt toimialaansa kuuluvat muut tehtävät. 

138. IAITURIHUOLLON TAKSAN TÄYDENTÄMINEN. 

Satamalautakunnan päätös marrasku\m. 20 p:ltä 1972. 
(Vrt. kunn. as. -koko 1972:85) 

Satamalautakunta päätti lisätä 20.6.1972 vahvistamaansa laituri
huollon taksaan seuraavan uuden kappaleen: 

Terminaalin kautta saapuva tuontitavara 

Laiturihuollon hallinnassa oleviin vaarallisten aineiden varas
toihin voidaan ottaa säilytettäväksi terminaalin pitäjän vastuulla termi
naalien kautta saapuvaa mainitunlaista tuontitavaraa silloin kun termi
naalienpitäjät, joille säilytys ensisijaisesti kuuluu, eivät voi sitä 
säilyttää. Lalturihuolto ei ole velvollinen vastaanottamaan tällaista 
tavaraa, jos niille tarkoitetuissa varastoissa ei ole tilaa. Kustakin 
tapauksesta on erikseen sovittava laiturihuollon paikallisen esimie
hen kanssa. Vastaanotosta, säilytyksestä ja luovutuksesta lalturi
huolto kantaa korvauksena terminaalinpltäjältä tämän taksan ja termi-: 
naalitariffin välisen erotuksen. Vuokrat ja kenttätavaran vartiointi
kustannukset peritään terminaalinpltäjältä. 



139. LAKI HUOLTOAPULAIN MUUTTAMISESTA. 

Annettu marraskuun 24 p:nä 1972. 
(Suomen AsK 766/72) 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1956:29, 1970:36 ja 1971:106) 
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Eduskunnan päätöksen mukaisesti muu te t aan 17 päivänä helmi
kuuta 1956 annetun huoltoapulain (116/56) 25 §:n 1 momentti, 27 §, 30 
§, 34 §:n 1 momentti, 38 §:n 2 momentti, 40 §, 51 §:n 1 momentti ja 55 
§, jonka 4 momentti on kumottu 18 päivänä kesäkuuta 1971 annetulla 
la111a (563/71) ja 5 momentti 10 päivänä huhtikuuta 1970 annetulla lail
la (275/70), näistä 25 §:n 1 momentti, 27 §, 30 §, 38 §:n 2 momentti ja 
40 § sellaisina kuin ne ovat mainitussa 10 päivänä huhtikuuta 1970 
annetussa laissa, ja 11 s ät ä än lain 38 §:ään, sellaisena kuin se on 
edellä mainitussa 10 päivänä huhtikuuta 1970 annetussa laissa, uusi 3 
ja 4 momentti sekä lakiin uusi 60 a ja 60 b § seuraavasti: 

25 §. Sellainen laitos huollon tarpeessa oleva huollettava, jonka sijoit
tamista kunnalliskotiin tai muuhun 18 §:ssä tarkoitettuun huoltolaitokseen 
tahi päihdyttävien aineiden väärinkäyttäjien huollosta annetun lain nOjalla 
siinä tarkoitettuun huoltolaan taikka irtolaislain nojalla työlaltokseen tai 
hänen tällaisessa laitoksessa pltämistään ei katsota mahdolliseksi tai 
sopivaksi, voidaan ottaa tämän lain nojalla työlaitokseen, jos hänen 
huoltonsa voidaan siellä järjestää tarkoituksenmukaisesti. Sairauden, 
vammaisuuden tahi muun sellaisen syyn vuoksi erltyishoidon tarpeessa 
olevaa ei kuitenkaan ole otettava työlaitokseen tai siellä pidettävä. 

27 §. Edellä 18 §:ssä tarkoitetun laitoksen 'tai sen osaston perustamis
tai muutossuunnitelmasta ja rakennus piirustuksista on hankittava sosiaa
lihallituksen la us unto. Ennen la usunnon antamista sosiaallhallituks en on 
varattava lääninhallitukselle tilaisuus antaa suunnitelmasta lausuntonsa. 
Jäljempänä 60 §:n 2 momentissa tarkoitetun lainan myöntämisen edellytyk
senä on kuitenkin, että sosiaalihallitus on hyväksynyt perustamis- tai 
muutossuunnitelman ja rakennusplirustukset. 

Ennen kuin 18 §:ssä tarkoitettu laitos tai sen osasto otetaan käytet
täväksi, on lääninhallituksen hyväksyttävä se tarkoitukseensa. 

Sosiaalihallitus antaa ohjeita huoltolaitosten suunnittelusta sekä 
menettelystä 1 ja 2 momentissa tarkoitetuissa asioissa. 
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30 §. Sosiaalilautakunta voi periä huoltoavun kustannuksista korvauksen 
avustuksen saajalta, kun huoltoavun antamisen jälkeen on käynyt selvll
le, että sen myöntäminen on perustunut hänen, hänen puolisonsa tai lap
sensa antamiin erehdyttäviin tietoihin, tai vastaavasti avustuksen saajan 
elatusvelvolllselta Silloin, kun tämä on antanut tällaisia tietoja. 

34 §. Milloin henkilö saa huoltoapua laitoshoitona tai milloin huoltoapu 
on myönnetty joko kokonaan tai osittain ennakon luonteisena odotetta
vissa olevaa eläkettä, ellnkorkoa, avustusta tai muuta jatkuvaa tai kerta
kaikkista tuloa tai saamista vastaan, on sosiaalllautakunnalla valta periä 
ja nostaa henkllölle tulevat edellä tarkoitetut tulot ja saamiset siltä ajalta 
kuin laitoshoito kestää tai ennakon luonteista huoltoapua on myönnetty 
sekä käyttää niltä hänen hoitoonsa ja huoltoapunsa korvaamiseen ottaen 
kuitenkin huomioon, mitä sellaisen suorituksen käyttämisestä ehkä muual
la määrätään. Näistä varoista on pidettävä erillistä tiliä. 

38 §. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
Vaatimus huoltoavun korvaamisesta on 29 §:ssä tarkoitetuissa tapa

uksissa pantava vireille kolmen vuoden kuluessa huoltoavun antamisesta 
tai, milloin siltä aiheutuneita kustannuksia ei sanottuna aikana ole voitu 
selvittää, kustannusten suorittamista seuraavan kalenterivuoden aikana, 
uhalla, että oikeus korvaukseen on menetetty siitä huoltoavusta, jota 
korvausvelvollinen ei ole suostunut korvaamaan. 

Milloin 29 §:ssä tarkoitettua päätöstä tehtäessä huoltoapu on pää
tetty periä takaisin huoltoavun saa jan varoista vasta hänen kuoltuaan, on 
vaatimus huoltoavun korvaamisesta pantava vireille kolmen vuoden kulu
essa avunsaajan kuolemasta. 

Muissa tapauksissa noudatetaan, mitä saamisen vanhentumisesta 
yleisesti on voimassa. 

40 §. Antamastaan vähintään neljätoista vuorokautta kestäneestä laltos
hoidosta aiheutuvista kustannuksista huollettavan oleskelukunnalla on 
oikeus hakemuksesta saada korvaus slltä kunnalta, jolle huoltoavun an
taminen 7 §:n 2 momentin mukaan ol1si kuulunut. Erityisen painavista 
syistä voidaan korvauksen määrää kuitenkin sovitella kohtuuden mukaan. 

Kunnan, joka haluaa saada 1 momentissa tarkoitettua korvausta, 
on vilpymättä kirjallisesti ilmoitettava laitoshoidon antamisesta sen kun
nan sosiaaUlautakunnalle, jolle huoltoavun antaminen ol1si 7 §:n 2 mo
mentin mukaan kuulunut. Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että 
sitä tarkoittava hakemus on pantu vireille yhdeksänkymmenen päivän 
kuluessa siltä, kun päätös laitoshoidon antamisesta on tehty. Jollei 
hakemusta panna vireille sanotussa määräajassa, menettää kunta oikeu
den saada korva usta siltä huoltoavusta , jonka se on antanut ennen hake
muksen vireille panoa ja jota asianomainen kunta ei ole kirjallisesti suos
tunut korvaamaan. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetut korvausasiat ratkaisee se läänin
hallitus, jonka toimialueella huoltoapua antanut kunta on. 
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51 §. Jatkuvasti laitoshoidossa tai sen tarpeessa olevan henkilön, jolla 
ei ole kunnassa 7 §:n 2 momentissa tarkoitettua kotipaikkaa , voi läänin
hallitus oikeuttaa sosiaalilautakunnan toimittamaan siihen kuntaan, jossa 
hänellä on mainittu kotipaikka. 

55 §. Jos. työlaitokseen otettu henkilö ei noudata laitoksen ohjesäännön 
määräyksiä tai muulla tavoin rikkoo laitoksen järjestystä, on laitoksen 
johtajalla oikeus, sen mukaan kuin laitoksen ohjesäännössä on määrätty, 
vähentää hänelle tulevia etuisuuksia tahi pitää häntä eristettynä valoisas
sa huoneessa enintään kolme vuorokautta. Tällaisena toimenpiteenä ei 
kuitenkaan saa käyttää ravinnon vähentämistä. 

Mllloin ankarampi toimenpide katsotaan tarpeelliseksi, voi laitoksen 
johtokunta määrätä rikkojan valoisaan eristyshuoneeseen enintään seitse
mäksi vuorokaudeksi. 

Edellä 1 ja 2 momentissa mainituista toimenpiteistä on pidettävä 
kirjaa. 

Jos työlaitokseen otettu henkilö karkaa tai yrittää karata laitokses
ta, on hänet palautettava takaisin laitokseen ja on laitoksen· johtajalla 
oikeus saada pyynnöstä poliisIViranomaiselta siihen tarpeell1sta virka
apua. Väkivallan käyttämisestä tällaisessa tapauksessa on vastaavasti 
VOimassa, mitä siltä on rikoslaissa säädetty vangitun henkilön osalta. 

60 a §. Milloin työlaitos , jonka perustamiskustann uksiin on suoritettu 
valtionapua, luovutetaan toisen omistukseen taikka sen toiminta lopete
taan tai sitä muutetaan niin, ettei laitosta enää voida hyväksyä tarkoi
tukseensa käytettäväksi, on valtionapua vastaava suhteellinen osa lai
toksen arvosta palautettava valtiolle, mikäli valtioneuvosto ei toisin 
päätä. 

Milloin laitoksen uudelle omistajalle myönnetään sen hankkimi
sesta aiheutuviin perustamiskustannuksiin valtionapua, voidaan tämä 
valtionapu ja 1. momentin mukaan palautettava määrä sallia kuitatta
vaksi siltä osin kuin ne kattavat toisensa. 

60 b §. Sovellettaessa 60 a §:n 1 momentin säännöstä määrätään laitok
sen arvo, jollei toisin sovita, arvioimalla laitokseen kuuluvan omaisuu
den hanklntakustannukset mainitussa momentissa tarkoitettn;l' olosuhtei
den muuttumisajankohdan hintatason mukaan ja vähentämällä kohtuullinen 
arvon alentuminen. Arvoa ei kuitenkaan ole määrättävä laitoksen käypää 
arvoa suuremmaksi. Milloin valtionapua ei ole suoritettu johonkin osaan 
omaisuuden hankinta kustannuksista , ei sellaista omaisuutta oteta arvioin
nissa lukuun. 

Mikäli arvosta ei päästä yksimielisyyteen, sen vahvistaa toimikun
ta, johon sosiaali- ja terveysministeriö määrää yhden ja kunta tai kuntain
liitto toisen jäsenen näiden yhdessä valitessa puheenjohtajaksi kolmannen. 
Jos puheenjohtajasta ei sovita, hänet määrää sen läänin lääninhallitus, 
jonka alueella kysymyksessä oleva laitos sijaitsee. 
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Toimikunnan päätökseen tyytymätön saa 30 päivän kuluessa tiedoksi 
saamisesta hakea vaUttamalla päätökseen muutosta lääninhallitukselta. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1972. 
Mitä 27 §:n 1 momentissa on säädetty lausunnon hankkimisesta 

perustamis- tai muutossuunnitelmasta , ei kuitenkaan sovelleta suunni
telmaan, jonka kunnallisvaltuusto on hyväksynyt ennen tämän lain voi
maantuloa. 

Lain 60 a ja 60 b §:n säännöksiä sovelletaan myös ennen lain 
voimaan tuloa toimintansa lopettaneelle tai muuttaneelle työlaitokselle 
suoritettuun valtionapuun. 



140. URHEILU- JA ULKOILURAHASTON PERUSTAMINEN. 

Uudenmaan lääninhallituksen vahvistama marraskuun 
28 p:nä 1972. 
(Kaupunginvaltuuston hyväksymä marraskuun 1 p:nä 1972) 

Kaupunginvaltuusto päätti mainittuna päivänä perustaa urheilu
ja ulkoUurahaston ja hyväksyä sille seuraavat säännöt: 

Helsingin kaupungin urhellu- ja ulkoUulaitosrahaston säännöt. 
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1 §. Helsingin kaupungin urhellu- ja ulkoUulaitosrahaston tarkoituksena 
on Helsingin kaupunkiin rakennettavien urheilu- ja ulkoUulaitosten rahoi
tuksen helpottaminen. 

2 §. Rahasto muodostetaan siirtämällä siihen kaupunginvaltuuston päät
tämä peruspääoma. 

3 §. Rahastoa kartutetaan siirtämällä siihen kaupunginvaltuuston talous
arvion yhteydessä tai muutoin päättämät varat sekä rahaston varoista 
myönnettyjen lainojen korot. 

4 §. Rahaston varoja käytetään Helsingin kaupunkiin rakennettavien 
urheUu- ja ulkollutarkoituksia palvelevien laitosten rakennustöiden ra
hoituks een. 

5 §. Rahaston varat säilytetään kaupunginkassassa. Varoille ei lasketa 
korkoa. 

6 §. Rahaston hallintoa hoitaa kaupunginhallitus, joka myös päättää 
urheUu- ja ulkoUulautakunnan lausunnon saatuaan varojen käyttämisestä. 

7 §. Rahaston tUejä hoitaa rahatoimisto. RanAston tilivuosi on kalenteri
vuosi. 
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141. HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUKSESSA TYÖ
SUHTEESSA OLEVIEN VUOSILOMASAANNÖN MUUTOS. 

Kaupunginvaltuuston päätös marraskuun 29 p:ltä 1972. 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1962:45, 1969:85 ja 1970:51) 

Kaupunginvaltuusto päätti kumota 4.4.1962 vahvistamansa Helsin
gin kaupungin palveluksessa työsuhteessa olevien vuosllomasäännön 2 
§:n 4 ja 5 kohdan sekä muuttaa 2, 3 ja 5 §:n näin kuuluviksi: 

2 §. Kaupungin palveluksessa olevalla muulla kuin 3 §:ssä mainitulla 
työntekijällä on oikeus saada vuosllomaa kutakin sellaista työntekijäin 
vuosllomasta annetun lain 3 §:ssä tarkoitettua lomanmääräytymisvuoden 
kalenterikuukautta kohden, jona työntekijä on ollut työssä vähintään 14 
päivänä 

1) 2 3/4 työpäivää, jos hänellä lomanmääräytymisvuoden loppuun 
mennessä on viisitoista 5 §:ssä tarkoitettua palvelusvuotta, 

2) 2 1/2 työpäivää, jos hänellä lomanmääräytymisvuoden loppuun 
mennessä on kymmenen 5 §:ssä tarkoitettua palvelusvuotta, 

3) muissa tapauksissa työntekijäin vuosllomasta annetun lain 
mukaan, kuitenkin vähintään yksi kuukausi, jos työntekijällä on loman
määräytymisvuoden loppuun mennessä vähintään viisi 5 §:ssä tarkoitettua 
palvelusvuotta ja mikäli hän on ollut kaupungin työssä kaikkina 1 momen
tissa tarkoitettuina kahtenatoista kalenterikuuka utena. 

3 §. Vuoro- ja yötyöntekijällä, sukeltajalla sekä sähkölaitoksen ja lii
kennelaitoksen akkuasentajalla on oikeus saada vuosllomaa kutakin työn
tekijäin vuosllomasta annetun lain 3 §:ssä tarkoitettua kuukautta kohti 

1) 3 työpäivää, jos hänellä lomanmääräytymisvuoden loppuun men
nessä on viisitoista 5 §:ssä tarkoitettua palvelus vuotta , 

2) 2 3/4 työpäivää, jos hänellä lomanmääräytymisvuoden loppuun 
mennessä on kymmenen 5 §:ssä tarkoitettua palvelusvuotta, 

3) 2 1/2 työpäivää, jos hänellä lomanmääräytymisvuoden loppuun 
mennessä on vHsi5 §:ssä tarkoitettua palvelusvuotta, paitsi nHssä 
tapauksissa, joissa työntekijällä on vuosllomasta annetun lain 3 §:n 
mukaisesti oikeus vuosllomaan kahdeltatoista kuukaudelta , jolloin vuosi
lomapäivien määrä on siinä tapauksessa, että hänellä on kOe lomanmää
i'äytymisvuoden aikana 



1 - 3 tässä pykälässä tarkoitettua kuukautta, 
4 - 7 
8 -10 " 

11 -12 
" 

27 työpäivää 
28 
29 
30 
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4) muissa tapauksissa työntekijäin vuosllomasta annetun lain mu
kaan, kuitenkin vähintään yksi kuukausi, jos hänellä lomanmääräytymis
vuoden loppuun mennessä on kaksi 5 §:ssä tarkoitettua palvelusvuotta 
ja mikäli työntekijä on ollut tällaisessa työssä kaikkina 1 momentissa 
tarkoitettuina kahtenatoista kalenterikuukautena • 

Edellä mainituilla työntekijöillä on oikeus tämän pykälän mukai
seen vuosilomaan vain niiden kalenterikuukausien osalta, joiden aikana 
hän on ollut vähintään 14 päivää mainitunlaisessa työssä. 

5 §. Edellä 2 ja 3 §:ssä tarkoitetuiksi palvelusvuosiksi luetaan työn
tekijälle, joka 18 vuotta täytettyään on lomanmääräytymisvuoden loppuun 
mennessä ollut vähintään kuusi kuukautta keskeytyksettä kaupungin pal
veluksessa, sanotun keskeytymättömän palvelusajan lisäksi 

1) ne aikaisemmat vuosllomaan oikeuttaneet työsuhteet kaupunklln, 
jotka kukin erikseen ovat kestäneet vähintään yhden kuukauden, 

2) säännöllisesti uusiutuvasta työvoiman vähentämisestä aiheutu
nut poissaolo työstä, ellei se ylitä kolmea kuukautta, 

3) aika, jonka työntekijä ennen kaupungin palvelukseen sl1rtymis
tään on 18 vuotta täytettyään vähintään yhden vuoden ajan ollut päätoi
meksi katsottavassa valtion, toisen kunnan tai kuntayhtymän, kuntien 
keskusjärjestön tai työntekijäin keskusjärjestön tahi seurakunnan palve
luksessa kuitenkin yhteensä enintään 10 vuotta, 

4) aika, jona työntekijä on suorittanut sotapalvelusta, varsinaista 
asevelvollisuutta lukuun ottamatta, tai työpalvelusjoukOissa työpalve
lusta , 

5) aika, jonka ka upungin haltuun sl1rtyneen yrityksen työntekijä 
on välittömästi ennen kaupungin palvelukseen tuloaan 18 vuotta täytetty
ään palvellut tällaisessa yrityksessä. 

Jos työntekijä ilman lupaa on poissa työstä kauemmin kuin kolme 
päivää, katsotaan työsuhde katkenneeksl. 

2 ja 3 §:ään tehtyjä muutoksia sovelletaan 1. 4.1972 Jälkeiseltä 
ajalta määräytyvään vuosilomaan ja lomankorva ukseen. 
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142. ASETUS ERÄISTÄ SAIRAANHOITOLAITOSTEN 
MAKSUISTA, KORVAUKSISTA JA PALKKIOISTA AN
NETUN ASETUKSEN MUUTTAMISESTA. 

Annettu joulukuun 1 p:nä 1972. 
(Suomen AsK 781/72) 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1971:68) 

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä muutetaan eräistä sairaan
hoitolaitosten maksuista, korvauksista ja palkkioista 30 päivänä maalis
kuuta 1961 annetun asetuksen (178/61) 8 § näin kuuluvaksi: 

8 §. Tässä asetuksessa säädetyt sairaalalle suoritettavat maksut saadaan 
ulosottaa ilman tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen 
ja maksujen pertmisestä ulosottotoimin on säädetty. Sama koskee myös 
maksuja, jotka se kunta, jonka väestörekisterl1n potilas on merkitty, 
kunnallisista yleissairaaloista annetun lain 23 §:n 1 momentln ja 33 §:n 
mukaan on velvollinen sairaa lalle suorittamaan. 

143. ASETUS MIELISAIRASASETUKSEN MUUTTAMISESTA. 

Annettu joulukuun 1 p:nä 1972. 
(Suomen AsK 782/72) 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1952:115) 

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä lisätään 23 päivänä joul u
kuuta 1952 annettuun mielisairasasetukseen (448/52) uusi näin kuuluva 
58 a §: 

58 a §. Mielisairaslain 39 §:n nOjalla sosiaali- ja terveysministeriön 
va hvistamat miel1sa iraanhoitolaitosten päivämaksut saadaan ulosottaa 
ilman tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen 
perimisestä ulosottotoimin on säädetty. 



144. KUNTIEN RYHMITYS KANSANELÄKELAIN 
MUKAISEN TUKIOSAN MAKSAMISTA VARTEN. 

Valtioneuvoston päätös joulukuun 7 p:ltä 1972. 
(Suomen AsK 794/72) , 
(Vrt. kunn. as .-kok. 1968:141) 

437 

Valtioneuvosto on sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä 8 päi
vänä kesäkuuta 1956 annetun kansaneläkelain (347/56)27 §:n 7 momentin 
nojalla päättänyt: 

1 §. Kunnat Jaetaan kansaneläkelain 27 §:ssä'tarkoitettuihm' ryhmiin 
seuraavasti: 
ensimmäiseen kunta ryhmään 

kaupungit: Espoo, Helsinki, Kauniainen, Kemi, Kemijärvi, Oulu, 
Rovaniemi, Tornio; 

ka uppalat: Vantaa; 
maalaiskunnat: Enontekiö, Inari, Kemin mlk, Kittilä, Kolari, Kuusa

mo, Muonio, Pelkosenniemi, Pello, Posio, Ranua, Rovaniemen mlk, Salla, 
Savukoski, Simo, Sodankylä, Tervola, Utsjoki, Ylitornio; 
toiseen kuntaryhmään 

ka upungit: Forssa, Hamina, Hanko, Heinola, Hyvinkää, Hämeenlin
na, Iisalmi, Imatra, Joensuu, Jyväskylä, Järvenpää, Kajaani, Kerava, 
Kokkola, Kotka, Kouvola, Kuopio, Kuusankoski, Lahti, Lappeenranta, 
Lieksa, Lohja, Lovllsa, Mikkeli, Mänttä, Naantali, Pieksämäki, Pietar
saari, Pori, Porvoo, Raahe, Rauma, Riihimäki, Salo, Savonlinna, Seinä
joki, Tammisaari, Tampere, T,urku, Vaasa, Valkeakoski, Vammala, Var
kaus, Äänekoski; . 

kauppalat: Jämsä, Karhula, Karjaa, ,Nokia, Nurmes, Outokumpu, 
Raisio, Suolahti, TOijala; 

maalaiskunnat: Haukipudas, Heinolan mlk, Hollola, Hyrynsalmi, 
Ii, Joutseno, Juankoski, Juuka, Jyväskylän mlk, Jämsänkoski, Kiiarina, 
Kajaanin mlk, Kirkkonummi, Kiuruvesi, Kuhmo, Kuivaniemi, Lapinlahti, 
Leppävirta, Maaninka, Mikkelin mlk, Mustasaari, Nastola, Nurmijärvi, 
Orimattila, Paltamo, Pielavesi, Pirkkala, Pudasjärvi, Puolanka, Rauta-' 
vaara, Ristijärvi, Ruokola hti, Slllinjärvi, Sipoo, Sippola, Sonkajärvi, 
Sotkamo, Suomussalmi, Taivalkoski, Tammisaaren mlk, Tuusula, Vaala, 
Valtimo, Varpaisjärvi, Vieremä, Vuolijoki, Yli-Il; sekä 
kolmanteen kunta ryhmään kaikki muut kUnnat. . 
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2 §. Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1973 ja se on voi
massa saman vuoden lopputm saakka, jollei valtioneuvosto sitä ennen 
toisin päätä. 

145. ASETUS ENNAKKOPERINTAASETUKSEN MUUTTAMISESTA. 

Annettu joulukutm 8 p:nä 1972. 
(Suomen AsK 792/72) 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1959:129 ja 1961:106) 

Valtiovarainministerin esittelystä muu t e ta a n 23 päivänä joulu
kuuta 1959 annettm ennakkoperintäasetuksen (482/59) 3 luvtm otsake 
sekä 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ja 48 §, näistä 44 § sellaisena kuin 
se on 17 päivänä marraskuuta 1961 annetussa asetuksessa (501/61), sekä 
li s ät ä än asetukseen uusi 46 a § seuraavasti: 

3 luku. 

Ennakonpidätys osingosta sekä osuuspaaoman, 
obligaatiolainan, debentuurilainan ja muun 
joukkovelkakirjalainan korosta. 

40 §. Ennakonpidätys ennakkoperintälain 31 §:n 1 momentissa tarkoitetuis
ta osingosta ja osuus pääoman korosta on 15 prosenttia, milloin maksetun 
osingon tai koron määrä on enintään 500 markkaa, ja 30 prosenttia tämän 
määrän ylittävältä maksetun osingon tai koron osalta. Mllloin osinkoa ei 
ole suoritettu tai merkitty asianomaisen hyväksi kuukauden kuluessa sii
tä, ktm osinko on ollut nostettavissa, on pidätys kuitenkin 30 prosenttia 
osingon määrästä. . 

Ennakonpidätys obligaatiolainan, debentuurllainan ja muun joukko
velkakirjalainan korosta sekä ennakkoperintälain 31 §:n 2 momentissa 
tarkoitetusta osinkona pidettävästä korosta on 30 prosenttia. 

41 §. Osingosta tai korosta toimitettava ennakonpidätys määrätään täysin 
kymmenin pennein siten, että laskettm määrän päättyessä penneihin ne 
jätetään 1 ukutm ottamatta. 

42 §. Ennakkoperintälain 32 §:n 1 momentissa tarkoitettuna selvityksenä 
pidetään sen veropUrin verojohtajan antamaa todistusta, johon asian-
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omaisen henkllön tai yhteisön kotikl.Ulta kuuluu. 
Verojohtajan on annettava ennakkoperintälain 32 §:n 2 momentin 

nojalla antamastaan määräyksestä osingon tai koron saajalle todistus. 

43 §. Osingon tai koron saajalle osingosta tai korosta toimitetusta en
nakonpidätyksestä annettava todistus on osingon tai koron suorittajan 
päivättävä ja allekirjoitettava. Mllloin osingon ja koron maksamisen 
toimittaa muu toiminimen halUja kuin asianomainen osingon tai koron 
suorittaja, voi todistuksen allekirjoittaa myös maksl.Ul tOimittaja. 

44 §. Osingoista ja koroista toimitetut ennakonpidätykset on :suorItettava 
postitoimipaikkaan , Postipankkiin tai Suomen Pankklln sen läänin läänin
konttorin postisiirtotilille, jossa suorituksen vastaanottava toimipaikka 
tai konttori sijaitsee. 

45 §. Ennakkoperintälain 33 §:n mukaan verojohtajalle annettavasta tlll
tyksestä tulee llmetä: 

1) jaettavaksi päätettyjen osinkojen ja maksettujen korkojen koko
naismäärät; 

2) nllden osinkojen ja korkojen yhteismäärät, joista pidätys on 
toimitettu 30 prosentin mukaan; 

3) nllden oSinkOjen ja osuus pääoman korkojen yhteismäärät, joista 
pidätys on toimitettu 15 prosentin mukaan; 

4) 30 prosentin mukaan tOimitettujen pidätysten yhteismäärä; 
5) 15 prosentin mukaan tOimitettujen pidätysten yhteismäärä; 
6) päivä, josta alkaen osinko on ollut asianomaisen nostettavissa; 

sekä 
7) päivä, jolloin 4 ja 5 kohdassa mainitut määrät on suoritettu pos

tisllrtotllllle. 
Jollei pidätystä ole toimitettu 1 momentln 1 kohdassa mainituista 

osinkOjen kokonaismääristä, on edellä mainittujen tietojen lisäksi il
moitettava ne osinkojen saajat, joilta ennakkoperintälain 32 §:n nOjalla 
pidätystä ei ole toimitettu, sekä hellle suoritettujen osinkOjen yhteis
määrät. TllItykseen on liitettävä edellä 42 §:ssä tarkoitetut todistukset. 

46 §. Osakeyhtiön,tulee kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona osingon 
jakamisesta tai osinkona pidettävän koron maksamisesta yhtlökokouksessa 
on päätetty, toimittaa sen veropllrin verojohtajalle , jossa yhtiöllä on ko
tipaikka, oikeaks i todistettu ote kokouksen pöytäkirjasta sekä muut tar~ 
peelliset aSiakirjat, joista käy 11mi, mitä osingosta tai mainitusta korosta 
on päätetty, kultakin osakkeelta jaettava osinko tai yhtiön ottamasta lai
nasta maksettavan tai hyvItettävän koron määrä sekä osinkoon oikeutettu
jen osakkeiden lukumäärä ja päivä, josta alkaen osinko tai korko on ollut 
nostettavissa. 

Jos verojohtajalle toimitetusta yhtiökokouksen pöytäkirjan otteesta 
ei käy 11mi, mistä alkaen osinko tai osinkona pidettävä korko on ollut 
nostettavissa, katsotaan sen, jollei muuta näytetä, olleen nostettavissa 
slltä päivästä lukien, jona osingon jakamisesta tai koron maksamisesta 
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yhtiökokouksessa on päätetty. 
Mitä 1 momentissa on säädetty osakeyhtiöstä, koskee soveltuvin 

osin osuuskuntaa. 

46 a §. Suomen Pankin, on tehtävä ilmQitus joukkovelkakirjalainoista pttä
miinsä rekistereihin merkitsemistään obl1gaatiolainoista, debentuurilai
noista sekä muista joukkovelkakirjalainoista sen veropiirin verojohtajalle, 
jossa lainan liikkeeseen laskijalla on kotipaikka. Ilmoitus on tehtävä 
heti merkitsemisen tapahduttua ja siitä tulee käydä 11mi lainan määrä, 
maksusuunnitelma, korko sekä muut lainaan liittyvät ehdot. 

47 §. Verotoimistossa on pidettävä luetteloa niistä osakeyhtiöistä ja 
osuuskunnista, joiden kotipaikka on veropiir1ssä. Niin ikään on verotoi
mistossa pidettävä luetteloa joukkovelkakirjalainoista, joista Suomen 
Pankki on tehnyt 46 a §:ssä tarkoitetun ilmoituksen. 

48 §. OSingosta ja korosta tolmitettavaan ennakonpidätykseen on vastaa
vasti sovellettava, mitä 26 §:n 2 momentissa 28, 29, 30, 37 ja 38 §:ssä 
on säädetty. 

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1973. 



146. LAKI VAJAAMIELISLAIN MUUTTAMISESTA. 

Annettu joulukuun 8 p:nä 1972. 
(Suomen AsK 798/72) 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1958:32) 
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Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 7 päivänämaalis
kuuta 1958 annetun vajaamielislain (107/58) 33 §:n 2 momentti ja 
1 isät ä än lakiin uusi 25·b § seuraavasti: 

25 b §. Sen estämättä, mitä edellä tässä luvussa on säädetty saa kunnal
lista vajaamielislaitosta ylläpitänyt 7 §:ssä tarkoitettu yhteisö laitoksen 
lakka uttamisen jälkeen valtionosuutta eläkkeisiin samojen perusteiden 
mukaan kuin ennen lakkauttamista. 

7 luku. 

Erinäisiä säännöksiä. 

33 §. --------------------------------------------
Milloin sosiaali- ja terveysministeriö on katsonut kohtuulliseksi 

suostua vajaamielislaitoksen lakkauttamiseen, valtiolla ei ole 1 momen
tissa tarkoitettua lunastusoikeutta. Laitoksen perustamiskustannuksUn 
annettua valtionosuutta suhteellisesti vastaavan, laitoksen käyvän arvon 
osan suuruinen määrä on tällöin kuitenkin maksettava takaisin valtiolle. 
Ehdotuksen mainitun osan suuruudesta tekee toimikunta, johon valitaan 
jäsenet ja määrätään puheenjohtaja 1 momentissa säädetyin tavoin. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1973.· 
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147. HELSINGIN KAUPUNGIN LUOTTAMUS
MIESTEN PALKKIOSÄÄNTÖ. 

Kaupunginvaltuuston vahvistama joulukuun 
13 p:nä 1972. 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1966:58) 

1 §. Kaupungin hallintoelinten, komiteain, neuvottelukuntien, toimi
kuntien ja valiokuntien puheenjohtaj1lle ja jäsen1lle sekä muille luot
tamusmiehille suoritetaan palkkiota luottamustehtävän hoitamisesta 
tämän palkkiosäännön muka,an. 

2 §. Kaupungin hallintoelinten kokouksista suoritetaan luottamusmie
hille seuraavat palkkiot: 

1. Ka upunginvaltuusto 
puheenjohtaja 135 mk (90 mk) 
va"rapuheenjohtaja 90 mk (60 mk) 
jäsen 70 mk (45 mk) 
2. Kaupunginhallitus ja sen jaostot 
jäsen 80 mk (54 mk) 
3. Kaupungin muut hallintoelimet sekä kaupunginhallituksen pysy

väisluonteista tehtävää varten asettamat toimikunnat ja nllhin verratta
vat, hallinnollista ratkaisuvaltaa käyttävät elimet: 

puheenjohtaja 54 mk (36 mk) 
jäsen 40 mk (27 mk) 
Osallistumisesta kaupunginhallituksen kokoukseen kaupunginval

tuuston puheenjohta jalle ja vara puheenjohtajalle suoritetaan palkkiona 
80 mk (54 mk). 

Kaupunginhallituksen vuosijäsenelle, joka kaupunginhallituksen 
määräämänä edustajana osall1stuu muiden hallintoelinten kokouksiin, 
suoritetaan kokous palkkiot samojen perusteiden mukaan kuin jäsenenä 
olevalle luottamusmiehelle. 

Yli kolme tuntia kestäväitä kokoukselta kokous palkkio maksetaan 
50 prosentilla korotettuna • 

3 §. Kaupungin hallintoelimen määrättyä asiaa selvittämään asettaman, 
ilman hallinnollista ratkaisuvaltaa olevan komitean, toimikunnan, neu
vottelukunnan ja muun tilapäisen elimen kokouksista suoritetaan palk
kiona puheenjohtajalle 50 mk ja jäsenelle 35 mk. 
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Yli kolme tuntia kestäväitä kokoukselta kokous palkkio maksetaan 
50 pros entilla korotettuna • 

4 §. Mikäli sama hallintoelin joko kokonaisuudessaan tai jaostona ko
koontuu yhtenä päivänä useammin kuin kerran, maksetaan kokouksista 
ainoastaan ykSi palkkio, ellei edellisen kokouksen päättymisestä ole 
kulunut vähintään kahta tuntia. 

M1ll0in uuden kokouksen alkaessa edell1sen kokouksen päättymi
sestä ei ole kulunut vähintään kahta tuntia, mutta kokoukset yhteensä 
kestävät yli kolme tuntia, kokous palkkio maksetaan 50 prosentilla koro
tettuna. 

5 §. M1ll0in varapuheenjohtaja tai määrättyä kokousta varten valittu 
puheenjohtaja toimll yksin puheenjohtajana kokouksen koko kestoajan, 
hänellä on oikeus saada puheenjohtajan kokous palkkio. 

6 §. Kaupunginhallituksen vuosijäsenelle sekä alla mai
nittujen lautakuntien ja johtokuntlen puheenjohtajana toimivalle luotta
musmiehelle maksetaan tämän säännön 2 §:ssä mainittujen kokouspalk
kioiden lisäksi kokousten ulkopuolella suorltetusta työstä ja puheen
johtajalle kuuluvista muista tehtävistä seuraavan suuruiset vuosipalk
kiot: 

Ka u pung in ha lli tus , kaupunkisuunnittelulautakunta, kiinteis
tölautakunta, palkkalautakunta , sairaalalautakunta ja yleisten töiden 
lautakunta 2 700 mk (1 800 mk). 

Huoltolautakunta ,lastensuojelulautakunta, liikennelaitoksen lau
ta kunta, satama la uta kunta, suomenkielisten kansa koul ujen johtokunta, 
teollisuuslaitosten lautakunta, terveyslautakunta, tlelautakunta ja vesi-
lautakunta 1860 mk (1 260 mk). . 

Ammattioppilaitosten johtokunta, elintarvikekeskuksen la utakunta, 
huoltolaltosten' johtokunta, kirjastolautakunta " kotitalouslautakunta , 
lastentarhain lautakunta, musllkkilautakunta, nuorisolautakunta , palo-
la utakunta, raittiuslautakunta, ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunta. 
Tervalammen työlaitoksen johtokunta, teurastamolaitoksen lautakunta, 
työtupien johtokunta, urhellu- ja ulkollulautakunta sekä väestönsuojelu
lautakunta 960 mk (630 mk). 

Mllloin edellä tässä pykälässä mainittu puheenjohtaja on pysyvästi 
estynyt hoitamasta tehtäväänsä, lakkaa hänen oikeutensa vuosipalkkioon. 
Kun este on jatkunut kaksi kuukautta, varapuheenjohtajalla on oikeus sen 
jälkeiseltä ajalta saada suhteell1nen osa vuosipalkkiosta. 

7 §. Alla mainituille luottamusmiehille maksetaan seuraavan suuruiset 
vuosipalkkiot: 

vuos1tllintarkastajien puheenjohtaja 1 860 mk (1 050 mk) 
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tilintarkastajat 1 200 mk (680 mk) 
kiinteän omaisuuden tarkastajien puheenjohtaja 1 200 mk (630 mk) 
kllnteän omaisuuden tarkastajat 960 mk (540 mk) 
irtaimen omaisuuden tarkastajien puheenjohtaja 960 mk (540 mk) ja 
irtaimen omaisuuden tarkastajat 800 mk (450 mk).· 
Vuosit1llntarkastajien puheenjohtajalla ja t1l1ntarkastajalla on 

edellä mainitun vuosipalkkion lisäksi oikeus saada tämän säännön 3 §:n 
mukaisesti suoritettava kokous palkkio osallistumisestaan tilintarkastus -
kokoukseen ja -toimitukseen. 

Tarkastajana toimiessaan tarkastajan varamiehellä on oikeus saada 
suhteelllnen osa estyneen tarkastajan palkkiosta. Tarkastajan varamie
helle yli kahden kuukauden ajalta tuleva palkkio vähennetään estyneenä 
olleen tarkastajan palkkiosta. 

8 §. Vaalilautakunnan puheenjohtajalle ja jäsenelle maksetaan toimitus
päivältä seuraavan suuruiset palkkiot, joihin sisältyy korvaus vaalitoimi
tuksen päätyttyä suoritettavasta laskentatyöstä: 

puheenjohtaja 100 mk (65 mk) 
varapuheenjohtaja 80 mk (54 mk) 
jäsen 70 mk (47 mk). 
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalle makset

tavan, vaaleista kullakin kerralla aiheutuneeseen 
työ m ä ä r ä ä n per u s t u van k· e r t a p a 1 k k i 0 n va h v i s t a a k a u -
punginhallituksen yleisjaosto kussakin tapauksessa 
erikseen. 

9 §. Tässä säännössä mainitut palkkiot maksetaan neljännesvuosittain 
ja asianomaisen sihteerin tulee tehdä niistä vaadittavat ilmoitukset. 

Mikäll talousarvioon on merkitty määräraha pysyväisluonteisiksi 
tarkoitettujen toimikuntien ja nllhin verrattavien elinten kokous palkkiOi
den suorittamista varten, on kokous palkkio kuitenkin suoritettava samas
sa järjestyksessä kuin lautakuntien kokous palkkiot. 

Tämä palkkiosääntö tulee voimaan 1.1.1973. 



148. HELSINGIN KAUPUNGIN VIRANHALTIJAIN 
KOKOUSPALKKIOSMNNÖN MUUTTAMINEN. 

Kaupunginvaltuuston päätös joulukuun 13 p:ltä 1972. 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1962:144) 
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KaupungInvaltuusto päätti muuttaa 19.12.1962 va hvistamansa 
Helsingin kaupungin viranhaltijain kokouspalkkiosäännön 1 §:n seuraa
vasti: 

1 §. Kaupunginhallituksen määrättyä asiaa selvittämään asettaman komi
tean, tOimikunnan, neuvottelukunnan tai muun tilapäisen elimen kokouk
sesta suoritetaan viranhaltijalle, joka puheenjohtajana, jäsenenä, vara
jäsenenä, sihteerInä tai asiantuntijana osallIstuu kokoukseen, palkkIota 
seuraavasti: 

kokous, joka on joko kokonaan tai 
osittain pidetty virka-ajan ulkopuo
lella ja johon on käytetty vähintään 
puoli tuntia virka-ajan ulkopuolella 

palkkIo 
puheenjohtaja muut 

50 mk 
(33 mk) 

35 mk 
(23 mk) 

Edellä olevien määräysten mukaIsesti maksetaan kokous palkkiO 
myös muun hallintoelimen asettaman toimIkunnan ja muun vastaavan apu
elimen kokouksesta, mIkäli se kaupunginhallltuksen päätöksellä on oi
keutettu kokoontumaan useammin kuin kolme kertaa. 

Jos vIranhaltijalle on kokouksessa suorltettavasta tehtävästä mää
rätty maksettavaksi erI palkkio, eI kokous palkkiota makseta. 

Ellei kokous ole kestänyt vähintään puoli tuntia virka -ajan ulkopuo
leIla, ei siltä makseta palkkiota. 

Mikäli tässä pykälässä maInittu tllapäinen elin joko kokonaisuudes
saan taI jaostona kokoontuu samana päivänä useammIn kuin kerran, makse
taan kokouksIsta ainoastaan ykSi palkkio. 

Yli kolme tuntia kestäväitä kokoukselta kokous palkkio maksetaan 
50 prosentilla korotettuna. 

Virka-~jalla tarkoitetaan tässä pykälässä kulloInkIn voImassa ole
vaa vIra stotyöa ikaa • 

VIranhaltijain kokouspalkkiosäännön muutos tulee voimaan 1.1.1973 
lukien. 
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149. HELSINGIN KAUPUNGIN VESILAITOKSEN 
JOHTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN. 

Kaupunginvaltuuston päätös joulukuun 13 p:ltä 1972. 
(Vrt. "kunn. as.-kok. 1966:89) 

Kaupunginvaltuusto päättl muuttaa 7.9.1966 vahvistamansa vesi
laitoksen johtosäännön 11 §:n 1 momentln seuraavasti: 

11 §. Vesilaltoks en toimitusjohtajan pätevyysvaatimuksena on teknilli
sessä korkeakoulussa tai yliopistossa suoritettu diplomi-insinöörin 
tutkinto, minkä lisäksi hänellä tulee olla riittävä johtamiskokemus. 

150. HELSINGIN KAUPUNGIN KAASULAITOKSEN 
JOHTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN. 

Kaupunginvaltuuston päätös joulukuun 13 p:ltä 1972. 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1966:90) 

KauplIDginvaltuusto päätti muuttaa 7.9.1966 vahvistamansa kaasu
laitoksen johtosäännön 11 §:n 1 momentln seuraavasti: 

11 §. Kaasulaitoksen toimitUSjohtajan pätevyysvaatimuksena on teknilli
sessä korkeakoulussa tai yliopistossa suoritettu diplomi-insinöörin tut
kinto, minkä lisäksi hänellä tulee olla rllttävä johtamiskokemus. 



151. HELSINGIN KAUPUNGIN SÄHKÖLAITOKSEN 
JOHTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN. 

KauplD1glnvaltuuston päätös joulukulD1 13 p:ltä 1972. 
(Vrt. kunn. aSe -koko 1966:91) 
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KauplD1glnvaltuusto päätti muuttaa 7.9.1966 vahvistamansa sähkö
laitoksen johtosäännön 1:1 §:n 1 momentln seuraavasti: 

11 §. Sähkölaitoksen toimitusjohtajan pätevyysvaatimuksena on teknilli
sessä korkeakoulussa tai yliopistossa suoritettu diplomi-insinöörin tut
kinto, minkä lisäksi hänellä tulee olla rllttävä johtamiskokemus. 

152. LAKI TYÖNANTAJAN TYÖITÖMYYSVAKUUTUS
MAKSUN SUURUUDESTA VUONNA 1973. 

Annettu joulukulD1 15 p:nä 1972. 
(Suomen AsK 799/72) 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1971:194) 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

Työnantajan työttömyysvakuutusmakslD1 suuruus on 0.4 prosenttia 
työnantajan suorittamien työpaIkkojen määrästä vuonna 1973. 
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153. LAKI VEROTUSLAIN MUUTTAMISESTA. 

Annettu joulukuun 15 p:nä 1972. 
(Suomen AsK 800/72) 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1958:158) 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 12 päivänä joulu
kuuta 1958 annetun verotuslain (482/58) 34 §:n 3, 4 ja 5 momentti, 63 
§:n 1 momentti, 92 §:n 5 momentti ja 93 §:n 1 momentti sekä lisätään 
lain 63 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti: 

34 §. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
Milloin klinteistö-, lilke- tai ammattitulosta on kunnallisveroa suo

ritettava muulle kuin kotlkunnalle, verollmoitus on annettava kaksin kap
palein kunkin kunnan osalta erikseen. Milloin valtionverotuksessa yhteis
verotettavllla puo11soilla on eri kotikunta , vaimon on annettava verollmoi
tuksensa kaksin kappalein. Vaimon kotikunnan verolautakunnan tulee huo
lehtia sUtä, että vaimon verollmoitus toimitetaan miehen kotikunnan vero
la utakunnalle. 

Verovelvollisen henkilön kotikunnaksi katsotaan se kunta, 
missä hänet verovuoden alussa on ollut henkikirjoitettava • Verovelvol11sen 
yhteisön kotikunta on se kunta, missä yhteisön kotipaikka verovuoden 
alussa 011. 

Jäljempänä 63 §:n 1 momentln 3 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa 
on verollmoltus annettava Helsingin kaupungin verolautakunnalle ja saman 
momentln 4 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa asianomaiselle Ahvenan
maan maakunnan verolautakunnalle. 

63 §. Veron määrää: 
1) valtionveron verovelvollisen kotikunnan verolautakunta; 
2) kunnallisveron sen kunnan verola uta kunta , jolle vero tulee; 
3) valtionveron silloin, kun verovelvolUsella ei ole valtakunnassa 

kotlkuntaa, ja kunnallisveron 62 §:ssä tarkoitetussa tapauksessa Helsin
gin kaupungin verolautakunta , ellei 4 kohdasta muuta johdu; sekä 

4) valtion- ja kunnalUsveron 3 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa 
silloin, kun verovelvoll1sella on ollut 62 §:ssä tarkoitettua tuloa Ahvenan
maan maakunnasta, Ahvenanmaan maakunnan sen kunnan verola utakunta, 
mistä suurin osa Ahvenanmaan maakunnasta saadusta tuollaisesta tulosta 
on saatu. 
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Milloin valtionverotuks essa yhteisverotettavilla puolisoilla on eri 
kotikunta , määrää siltä pOiketen, mitä 1 momentissa on säädetty, !fliehen 
kotikunnan verolautakunta myös vaimon valtionveron sekä vaimon henkilö
kohtaisista tuloista hänen kotikunnalleen tulevien veroäyrien määrän. 
Vaimon verotuksen toimittaminen kuuluu muulta osin vaimon kotikunnan 
verolautakunnalle , jolle miehen kotikunnan verolautakunnan on vilpymättä 
ilmoitettava vaimon valtionveron ja edellä tarkoitettujen veroäyrien määrä 
sekä palautettava vaimon veroilmoituksen toinen kappale. 

92 §. --------------------------------.------------
Lääninverolautakunnan toimittamasta verotuksesta, samoin kuin 

veronoikais usta, jälkiverotuksesta ja verotuks esta, joka, on toimitettu 
verolautakunnan uudelleen käsiteltäväksi palautetussaasiassa, ei saa 
tehdä veromuistutusta. Veromuistutusta ei myöskään saa tehdä silloin, 
kun valtionverotuksessa yhteisverotettavien puolisoiden verotus on toi
mitettu eri kunnissa siltä johtuen, että heillä on eri kotikunta. 

93 §. Verovelvollinen tai muu 91 §:n mukaan muutoksenhakuun oikeutettu 
voi, olipa veromuistutus tehty tai ei, hakea muutosta sen läänin läänin
oikeudelta , jonka alueella verovelvollisen kotikunta on tai häntä on hen
kilökohtaisista tuloista verotettu , taikka, ellei hänellä ole vaI takunnas sa 
kotikuntaa eikä häntä ole täällä verotettu henkilökohtaisista tuloista, 
Uudenmaan lääninoikeudelta • Milloin valtionverotuksessa yhteisverotetta
villa puolisoilla on eri kotikunta , haetaan muutosta sen läänin lääninoikeu
delta , jonka alueella miehen kotlkunta on. Muutoksenhaku on tehtävä kir
jallisesti, ja valituskirja on toimitettava veropilrin verotoimistoon taikka 
lääninoikeuteen vllmeistään kolmantenakymmenentenä päivänä sen päivän 
jälkeen, jona tutkijalautakunnan ilmoitus valItusajan alkamisesta on julki
pantu siten, kuin kunnalllset ilmoitukset kunnassa julkaistaan (sään
nönmukainen valitus). 

Tätä lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1972 toimitetta
vassa verotuksessa. 
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154. LAKI LEIMAVEROLAIN 45 §:N MUUTTAMISESTA. 

Annettu joulukuun 15 p:nä 1972. 
(Suomen AsK 811/72) 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1929:38) 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 6 päivänä elokuuta 
1943 annetun leimaverolain 45 §, sellaisena kuin se on 2 päivänä 
syyskuuta 1957 annetussa laissa (299/57), näin kuuluvaksi: 

45 §. Velka kirja tai muu saamistodiste on, kun se kiinnityksen tai 
maksun saamiseksi tuodaan oikeuteen taikka alusrekisteri-, auto
rekisteri- tai ulosottoviranomaiselle, leimattava sen pääoma määrän 
mukaan, josta kiinnitystä tai maksua haetaan, 0.6 prosentin mää
rään kultakin täydeltä markalta. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1973. 



155. ASETUS AJOKORTTIASETUKSEN MUUTTAMISESTA. 

Annettu joulukuun 15 p:nä 1972. 
(Suomen AsK 815/72) 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1972:76 ja 83) 
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Liikenneministerin esittelystä muu te t aan 31 päivänä toukokuuta 
1972 annetun ajokorttiasetuksen (447/72) 6 §:n 2 momentti, 15 §, 1-7 §:n 
3 momentti sekä 4 momentin johdantolause ja b kohta, 21 §:n b kohta, 
22 §:n 1 momentti, 23 §:n 4 momentti, 24 §:n 1 momentti, 25 §, 27 §:n 1 
momentin c kohta, 29 §:n 2 momentin b ja c kohta, 36 § ja 45 §:n 10 mo
mentti, näistä 22 §:n 1 momentti, 25 §, 27 §:n 1 momentin c kohta, 29 
§:n 2 momentin b ja c kohta sekä 45 §:n 10 momentti sellaisina kuin ne 
ovat 16 päivänä kesäkuuta 1972 annetussa asetuksessa (470/72), ja 
llsätään mainitun asetuksen 23 §:ään uusi 5 momentti seuraavasti: 

6§. Autokoulun opetushenkilöstö. 

2. Autokoulun opetustoiminnasta vastaavalla- johtajalla ja ajo
opetusta antavalla opettajalla tulee olla 11lkenneopettajalupa. Muulla 
opettajalla on oltava llikenneopettajalupa tai autokoulupaikan katsastus
miehen hyväksymä opetusalan tuntemus, mikäli jäljempänä ei toisin sää
detä. Ajo-opetusta moottoripyörällä saa kuitenkin antaa katsastusmiehen 
autorekisterikeskuksen antamien yleisten ohjeiden mukaisesti hyväksymä 
henkilö. 

15 §. Lllkenneopettajia kouluttavaa laitosta ja kul
jettajan ammattiopetusta koskevat poikkeukset. 
1. Lllkenneopettajia kouluttavassa laitoksessa saa antaa kuljetta

jaopetusta ilman autokoulu- ja lllkenneopettajalupaa. Tämän laitoksen 
oppilas saa toimia autokoulun opettajana ilman lllkenneopettajalupaa lii
kenneministeriön määräämin ehdoin ja rajoituksin. Laitoksessa annetta
vasta opetuksesta on voimassa, mitä 6 §:n 1 momentissa sekä 7, 13 ja 
14 §:ssä säädetään. 

2. Ammattikasvatushallituksen valvonnassa tapahtuvan kuljettajan 
ammattiopetuksen yhteydessä saa antaa kuljettajaopetusta ilman auto
koululupaa • Ajo-opetusta antavalla opettajalla tulee olla lllkenneopettaja
lupa, sen ajoneuvon kuljettamiseen oikeuttava ajokortti, jolla opetusta 
annetaan, ja vähintään vuoden kokemus D- tai E-Iuokkaan kuuluvan ajo
neuvon päätoimisena kuljettajana. 
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17 §. Tutkintoon pääsemisen edellytykset. 

3. ABCD-l uoka n tai, milloin henkilöllä on ABCE-luokan ajokortti, 
ABCDE-luokan ajokortin saamiseksi suoritettavaan kuljettajantutkintoon 
pääsemisen edellytyksenä on: 

a) että henkilö on täyttänyt 21 vuotta, mutta ei 70 vuotta; 
b) että hänellä on ollut auton kuljettamiseen ·oikeuttava ajokortti 

vähintään vuoden ja että hänellä on ABC- tai ABCE-Iuokan ajokortti tahi 
on aikaisemmin ollut ABCD-luokan tai sitä vastaava ajokortti; 

c) että hän on ajanut päätoimisesti tai muuten merkittävässä mää
rin vähintään vuoden autoa, jonka kokonaispaino on vähintään B 000 ki
loa, tai saanut kuljettajan ammattiopetusta liikenneministeriön ohjeiden 
mukaisen vählmmäismäärän; 

d) että hänen näkökenttänsä ovat normaalit ja hänen näkönsä tark
kuus silmälasein tai ilman niitä on toisella silmällä vähintään 0, B ja toi
sella vähintään 0,6 sekä että hän amakin toisella korvalla kuulee tavalli
sen puheäänen neljän metrin etäisyydeltä; ja 

e) että hänellä ei ole 1 momentissa mainittua sairautta tai vammaa. 
4. ABCE-l u 0 k a n tai, milloin henkilöllä on ABCD-Iuokan a jokort

tl, ABCDE-luokan ajokortin saamiseksi suoritettavaan kuljettajantutkintoon 
pääsemisen edellytyksenä on: 

b) että hän on vähintään kolme kuukautta ajanut päätoimisesti C
tai D-luokkaan kuuluvaa ajoneuvoa tai saanut kuljettajan ammattiopetusta 
llikenneministeriön ohjeiden mukais en vählmmäismäärän. 

21 §. Ajokortin antamisen edellytykset. 
Ajokortin saamisen ehtona on: 

b) että haltija on suorittanut ajokorttia vastaavan kuljettajantutkin
non tai, milloin on kyseessä muu kuin 17 §:n 3 momentissa tarkoitettu 
ajokortti, vastaavan tutkinnon puolustuslaitoksessa; 

22 §. Ajokortin voimassaoloaika ja erityisehdot. 
1. Ajokortti on voimassa määräajan, joka päättyy ajokortin haltijan 

täyttäessä 70 vuotta. Muu kuin ABCD-, ABCE- tai ABCDE-luokan ajokort
ti annetaan 65 vuotta täyttäneelle henkilölle kuitenkin viideksi vuodeksi. 

23 §.Ajokortin myöntäminen. 

4. Pollisi voi erityisistä syistä antaa hakijalle, joka ilmeisesti 
täyttää 21 §:ssä säädetyt vaatimukset, enintään kolme kuukautta voimas
sa olevan vällaikaisen ajokortin tai, milloin hakijalla on aikaisemmin 
saatu ajokortti, tehdä ajokorttiin merkinnän myönnetystä llsäoikeudesta, 
joka on voimassa enintään kolme kuuka utta. 
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5. Jos henkilöllä on aikais emmin saatu ajokortti tai väliaikainen 
ajokortti, hänen on luovutettava se poliisille samalla kun uusi ajokortti 
annetaan. 

24§. Uusia kuljettajia koskevat erltyisehdot. 
1. Henkilö, jolla on ollut auton kuljettamiseen oikeuttava ajokortti 

vähemmän kuin vuoden, saa kuljettaa autoa enintään BO km/h nopeudella, 
elleivät muut säännökset velvoita käyttämään vieläkin alhaisempaa no
peutta. Sama nopeusrajoitus koskee moottoripyörän kuljettamista, jos 
henkilöllä on ollut tämän ajoneuvon kuljettamiseen oikeuttava ajokortti 
vähemmän kuin vuoden. 

25 §. Terveysvaatimusten valvonta. 
1. Ajokortin haltijan on esitettävä asuinpaikkansa polllsille lääkä

rintodistus kahden kuukauden kuluessa sl1tä, kun hän täyttää 45, 50, 55, 
60 tai 65 vuotta. Tätä velvollisuutta ei kuitenkaan ole silloin, kun edellä 
mainitun määräajan alkaessa ei ole kulunut vl1ttä vuotta ajokortin tai am
mattiajoluvan antamisesta tai uudistamisesta. 

2. Autorekisterlkeskus ilmoittaa ajokortin haltijalle ja hänen asuin
paikkansa poliisille lääkärintodistuksen esittämisvelvollisuudesta ja 
ajasta, jollOin velvollisuus on täytettävä. Ilmoitus ajokortin haltijalle 
lähetetään hänen rekisterl1n merkittyyn osoitepaikkaansa • 

3. Milloin on syytä epäillä, että ajokortin haltija ei enää täytä 
ajokortin saamisen ehtona olevia terveysvaatlmuksia, polUsi voi määrätä 
hänet esittämään lääkärintodistuksen • 

27 §. Ajokortin uudistaminen. 
1. Ajokortin uudistamista haetaan kirjallisesti hakijan asuinpaikan 

polUsilta. Hakijan on esitettävä: 

c) enintään kolme kuukautta aikaisemmin annettu lääkärintodistus 
ja, milloin poliisi harkitsee tarpeelliseksi, erikoislääkärin antama to
distus; ja 

29 §. Ajokortin peruuttaminen. 

2. Poliisin on peruutettava ajokortti määräajaksi tai kokonaan: 

b) mllloin sen haltija ilman pätevää syytä lyö laimin 22 §:n 3 mo
mentin taI 25 §:n mukaisen lääkärintodistuksen eslttämisvelvoll1suuden; 
tai 

c) milloin ajokortin haltija ei noudata polllsin 26 §:n nojalla anta
maa määräystä. 
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36§. Pohjoismaissa annettu ajokortti. 
Islannissa, Norjassa, Ruotsissa tai Tanskassa muulle kuin Suo

messa vakinaisesti asuvalle henkilölle annettu ajokortti oikeuttaa kel
poisuutensa rajoissa kuljettamaan moottorikäyttölstä ajoneuvoa Suomessa. 
Tämä oikeus lakkaa, jos ajokortin haltija asettuu vakinaisesti asumaan 
Suomeen. Tällöin ajokortin haltijalle on kuitenkin hakemuksesta annettava 
vastaava suomalainen ajokortti kuljettajantutkinnon suorittamista vaati
matta • Samalla merkitään ulkomaiseen ajokorttiin, että se ei ole voimassa 
Suomessa. 

45 §. Voimaantulo- ja s iirtymäsäännös. 

10. Uusia kuljettajia !,:oskevia 24 §:n säännöksiä sovelletaan vain 
tämän asetuksen mukaisen ajokortin haltijaan. Kaksoiskappaletta koske
via 28 §:n säännöksiä sovelletaan vain 1 päivänä heinäkuuta 1972 tai 
sen jälkeen annetun ajokortin halUjaan. Jos moottoriajoneuvoasetuksen 
mukainen ajokortti on kadonnut, tuhoutunut tai turmeltunut, ajokortin 
haltijan on uudistettava ajokortti tämän asetuksen mukaisesti. 

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1973. 
Terveysvaatimusten valvontaa koskevaa 25 §:n 1 momentin sään

nöstä sovelletaan vain sellaisen ajokortin haltijaan, jolle on annettu 
ajokortti 1 päivänä heinäkuuta 1972 tai sen jälkeen. 

Ajokortti, joka on annettu heinäkuun 1 päivän ja joulukuun 31 päi
vän 1972 välisenä aikana, uudistetaan vastaavaksi ajokorttksi noudattaen 
45 §:n 7 momentin säännöksiä. PohjOismaissa annettu ajokortti, joka sa
mana aikana on esitetty aikaisemman 36 §:n 2 momentin mukaisesti polii
sille, on vuoden 1973 aikana vaihdettava 36 §:n mukaisesti suomalaiseen 
ajokorttiin. 



156. HELSINGIN KAUPUNGIN TIELAUTAKUNNAN 
JOHTOSAANTÖ. 

KauplD1ginvaltuuston hyväksymä joulukuun 20 p:nä 1972. 
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1 §. Tielautakunta hoitaa ne tehtävät, jotka yksityisistä teistä annetun 
lain, sen nojalla annetun asetuksen ja tämän johtosäännön mukaan kuu
luvat tielautakunnalle. 

2 §. Lautakuntaan kuuluu puheenjohtaja ja vHsi muuta jäsentä sekä kuusi 
henkilökohtaista varajäsentä, jotka kaikki kaupunginvaltuusto valitsee 
kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Puheenjohtajan tulee olla perehtynyt tie-
ja maanmittauskysymyksl1n. 

Lautakunta valitsee keskuudestaan toimikaudekseen varapuheen
johtajan. 

Jos jäsen eroaa ennen toimikauden päättymistä, valtuusto valitsee 
toisen henkilön eronneen tilalle toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi. 

3 §. Lautakunta kokoontuu tarvittaessa pitämään yksityisistä teistä an
netun lain mukaisia toimituksia sanotussa laissa säädetyssä järjestyk
sessä. 

Kokouksiinsa, jotka eivät ole edellä 1 momentissa tarkoitettuja 
toimituksia, lautakunta kokoontuu samoin tarvittaessa puheenjohtajan 
tai hänen estyneenä ollessaan vara puheenjohtajan kutsusta. 

Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ollessa estyneltä olemasta 
toimituksessa tai kokouksessa saapuvllla lautakunta valitsee sitä varten 
keskuudestaan tilapäisen puheenjohtajan. 

4 §. Lautakunnan toimituksissa pidettäviin pöytäkirjoihin nähden on nou
datettava yksityisistä teistä annetun asetuksen säännöksiä. Lautakunnan 
muissa kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa , johon merkitään kokouksen 
aika, paikka, osanottajat, käsitellyt asiat ja tehdyt päätökset sekä, mil
loin erimielisyyksiä ilmenee, kokouksessa tehdyt ehdotukset ja tapahtu
neet äänestyks et. 

Lautakunnan pöytäkirjaa pitää lautakunnan sihteeri. 
Pöytäkirja tarkistetaan lautaklD1nan päättämällä tavalla kunnallis

lain säännösten mukaisesti. 
Lautakunnan kirjeet allekirjoittaa puheenjohtajana toiminut henkilö 

ja varmentaa pöytäkirjan pitäjä. 
Tarvittaessa voi lautakunta kutsua toimituksiinsa ja kokouksiinsa 

aSiantuntijoita. 
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5 §. Lautakunnan toimituksista ja muista kokouksista sekä nllssä käsi
teltäviksi tulevista asioista on llmoitettava kaupunginhallituksen määrää
mällä tavalla kaupunginjohtajalle, asianomaiselle apulaiskaupunginjohta
jalle ja kaupunginhallituksen lautakuntaan val1tsemalle edustajalle. 

Lautakunnan on muiden kuin yksityisistä teistä annetun lain mukaan 
antamiensa päätösten osalta noudatettava, mitä kunnallislaissa on sää
detty ja kaupunginhallituksen ohjesäännössä määrätty päätösten alistami
sesta kaupunginhallituksen tutkittaviksi. 

6 §. Lautakunnan tehtävänä on sen lisäksi, mitä yksityisistä teistä an
netussa laissa ja sen nojalla annetussa asetuksessa säädetään, 

1) huolehtia kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päätösten 
täytäntöönpanosta, jos se on annettu lautakunnan tehtäväksi, 

2) hyväksyä ja määräaikana lähettää kaupunginhal11tukselle ehdotus 
lautakunnan vuotuiseksi talousarvioksi, 

3) antaa vuosittain kertomus lautakunnan edellisen vuoden toimin
nasta kaupunginhallituksen antamien määräysten mukaisesti ja 

4) tehdä kaupunginhall1tukselle esityksiä sekä antaa lausuntoja, 
selvityksiä ja tietoja toimialaansa kuuluvista asioista. 

7 §. Lautakunta ottaa itselleen sihteerin, jolta vaaditaan tuomarin virkaa 
varten säädetty tutkinto. 

Sihteerin tehtävänä on sen l1säksi, mitä tässä johtosäännössä mää
rätään. 

1) valmistella lautakunnan toimituksissa ja muissa kokouksissa kä
siteltävät asiat, 

2) toimia esittel1jänä lautakunnan nllssä kokouksissa, jotka eivät 
ole yksityisistä teistä annetun lain mukaisia toimituksia, 

3) valvoa lautakunnan toimistotehtävien hoitoa, 
4) hyväksyä laskut, maksuosoitukset ja muut lautakunnan tlleihln 

kuuluvat asiakirjat sekä valvoa määrärahojen käyttöä lautakunnan osalta, 
5) antaa tarpeellista opastusta tiekuntien toimiel1mille yksityisistä 

teistä annetun lain pllriin kuuluvissa asioissa sekä 
6) suorittaa lautakunnan määräämät, toimialaansa kuuluvat muut 

tehtävät. 

8 §. Rakennusvirasto huolehtii lautakunnan toimistotehtävistä lautakun
nan sihteerin ohjeiden mukaisesti. 

Rakennusviraston tehtävänä on l1säksi avustaa lautakuntaa sen kä
siteltävien asioiden valmistelussa. 

9 §. Lautakunnan kassa- ja tllitehtävistä huolehtll rahatoimisto. 



157. LAKI KUNTIEN KANTOKYKYLUOKITUKSESTA 
ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA. 

Annettu joulukuun 21 p:nä 1972. 
(Suomen AsK 830/72) 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1967:146, 1970:143 ja 1971:170) 
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Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään kuntien kantokyky
luokituksesta 29 päivänä joulukuuta 1967 annetun lain (665/67) 5 §:ään, 
sellaisena kuin se on osittain muutettuna 20 päivänä marraskuuta 1970 
ja 10 päivänä joulukuuta 1971 annetuilla lae1lla (709/70 ja 841/71), 
uusi '7 momentti seuraavasti: 

5§. --------------------------------------------
Mitä 6 momentissa on säädetty, ei sovelleta, milloin kunnan koh

dalta vuoden alussa tulee voimaan jaotuksen muutos, joka ei ole vähäi
nen. 

158. LAKI KANSAKOULULAITOKSEN VIRANHALTIJAIN 
PALKKAUKSESTA JA ELÄKKEISTÄ ANNETUN LAIN 
MUUTTAMISESTA. 

Annettu joulukuun 21 p:nä 1972. 
(Suomen AsK 833/72) 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1957:64, 1967:54 ja 1970:78) 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti k um ota a n kansakoululaitok
sen viranhaltijain palkkauksesta ja eläkkeistä 1 päivänä heinäkuuta 1957 
annetun lain 44 §, sellaisena kuin se on 7 päivänä heinäkuuta 1970 an
netussa laissa (485/70), sekä muu t eta a n 4 §:n 4 momentti, sellaisena 
kuin se on 13 päivänä kesäkuuta 1967 annetussa laissa (277/67), näin 
kuuluvaksi: 

4§. --------------------------------------------
Takautuvast1ikäl1sää ei myönnetä pitemmältä ajalta kuin yhdeltä 

vuodelta sen kalenterikuukauden päättymisestä lukien, jonka aikana 
ikäl1sän saamiseksi säädetty ilmoitus on jätetty kansakoulun johtokun
nalle. 
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159. ASETUS KANSAKOULULAITOKSEN VIRANHALTIJAIN 
PALKKAUKSESTA JA ELÄKKEISTÄ ANNETUN ASETUKSEN 
MUUTTAMISESTA. 

Annettu joulukuun 21 p:nä 1972. 
(Suomen AsK 835/72) 
(Vrt. kunn. as .-kok. 1966:150 ja 1971:137) 

OpetusministerIn esittelystä muutetaan kansakoululaitoksen viran
haltijain palkkauksesta ja eläkkeistä 23 päivänä heinäkuuta 1958 annetun 
asetuksen muuttamisesta 9 päivänä joulukuuta 1966 annetun asetuksen 
(616/66) voimaantulosäännös, sellaisena kuin se on 1 päivänä lokakuuta 
1971 annetussa asetuksessa (705/71), näin kuuluvaksi: 

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1967. Henkilö, 
joka haluaa säilyttää kansakoululaitoksen viranhaltijaIn palkkauksesta 
ja eläkkeistä 1 päivänä heinäkuuta 1957 annetun laIn (248/57) mukaisen 
oikeutensa eläkkeeseen, sellaisena kuin se 011 sanotun lain muuttamises
ta 20 päivänä toukokuuta 1966 annetun lain (290/66) voimaantullessa, 
tehköön siitä seitsemän vuoden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta 
kirjallisen ilmoituksen asianomaiselle kunnallishallitukselle, jonka tulee 
viipymättä ilmoittaa siltä valtiokonttorille. 

Sen estämättä, mitä edellä, on säädetty, aikaisemmin voimassa ol
leita säännöksiä sovelletaan edellä mainitun ilmoituksen tehneeseen 
henkilöön Ja, jollei valtion eläkelain voimaanpanolain 7 §:n 2 momentlsta 
muuta johdu, ennen tämän asetuksen voimaantuloa myönnettyyn eläkkee
seen. 



160. ASETUS SÄHKÖLAITOKSISTA 11 PÄIvÄNÄ TOUKOKUUTA 
1928 ANNETUN LAIN SOVELTAMISESTA ANNETUN ASETUK
SEN MUUTTAMISESTA. 

Annettu joulukuun 21 p:nä 1972. 
(Suomen AsK 838/72) 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1929:6) 
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Ka uppa- ja teollisuusministeriön eSittelystä muu t et aan 4 päi
vänä tammikuuta 1929 sähkölaltoksista 11 päivänä toukokuuta 1928 
annetun lain soveltamisesta annetun asetuksen (5/29) 2 §:n 6 kohta 
sekä 11 s ä t ä än 2 §:ään uusi 8 kohta ja asetukseen uusi 2 a § seu
raavasti: 

2§. -------------------------------------------
6) selvitys siltä, että kaikki ne kllnteistön omistajat, joiden klln

teistöjä laitoksen johtimet tai muut laitteet tulevat koskettamaan ovat 
tähän antaneet suostumuksensa; 

8) selvitys slltä, että sähkölaitoksista annetun lain 2 §:n 3 mo
mentissa, sellaisena kuin se on sähkölaltoksista annetun lain muutta
misesta 10 päivänä joulukuuta 1971 annetussa laissa (843/71), tarkoi
tettua estettä rakentamiseen ei ole. 

2 a §. Ennen sähkölaltoksista annetun lain 2 §:n 4 momentissa tarkoite
tun hakemuksen ratkaisua on kauppa- ja teollisuusministeriön kuultava 
asianomaista kaupunkia tai kauppalaa • 
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161. ASETUS LAPSIPERHEIDEN ASUMISTUESTA 
ANNETUN ASETUKSEN MUUTTAMISESTA. 

Annettu joulukuun 21 p:nä 1972. 
(Suomen AsK 839/72) 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1962:14, 1971:145 ja 1972:22) 

Sosiaal1- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsitte
lemään määrätyn ministerin esittelystä muutetaan lapsiperheiden asumis
tuesta 12 päivänä tammikuuta 1962 annetun asetuksen 2 §, sellaisena 
kuin se on muutettuna 29 päivänä lokakuuta 1971 ja 4 päivänä helmikuuta 
1972 annetuilla asetuksilla (734/71 ja 136/72), näin kuuluvaksi: 

2 §. Perheen talouteen kuuluvien perheenjäsenten yhteinen verotettava 
vuotuinen tulo saa edellisenä vuotena toimitetussa tulo- ja omaisuusve
rotuksessa olla, jos perheessä on kaksi huollettavaa lasta, alennetun 
tuen osalta enintään 14 400 markkaa, tavallisen tuen osalta enintään 
12 000 markkaa ja korotetun tuen osalta enintään 9 600 markkaa. Milloin 
perheessä on huollettavana enemmän kuin kaksi lasta, korotetaan edellä 
mainittuja tulorajoja alennetun tuen osalta 1 200 markalla, tavallisen tuen 
osalta 970 markalla ja korotetun tuen osalta 490 markalla kutakin seuraa
vaa huollettavaa lasta kohti. 

Jos perheessä on vain yksi huollettava lapsi, perheen talouteen 
kuuluvien perheenjäsenten yhteinen verotettava vuotuinen tulo saa edelli
senä vuotena toimitetussa tulo- ja omaisuusverotuksessa olla alennetun 
tuen osalta enintään 9 000 markkaa, tavallisen tuen osalta enintään 7 900 
markkaa ja korotetun tuen osalta enintään 6 800 markkaa. 

Tätä asetusta sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1973 lukien. 



162. ASETUS LAPSIPERHEIDEN ASUMISTUESTA 
ANNETUN ASETUKSEN MUUTTAMISESTA. 

Annettu joulukuun 21 p:nä 1972. 
(Suomen AsK 840/72) 
(Vrt. kunn. aS.-kok. 1962:14 ja 1971:52) 
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Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsitte
lemään määrätyn ministerin esittelystä muu te t aan lapsiperheiden as u
mistuesta 12 päivänä tammikuuta 1962 annetun asetuksen (34/62) 5 §:n 1 
momentti, sellaisena kuin se on 19 päivänä maaliskuuta 1971 annetussa 
asetuksessa (237/71), ja lisätään asetukseen uusi 5 a § seuraavasti: 

5 §. Asumistukea koskeva hakemus on kaksin kappalein toimitettava sil
le kunnalle, jossa kysymyksessä oleva asunto sijaitsee. Tarkistettuaan 
tarpeelliset asiatledot kunnan on viipymättä toimitettava hakemus sosi
aalihallitukselle. 

5 a §. Kunnan on vuosittain verotuksen tultua toimitetuksi tarkastettava 
alueellaan voimassa olevat asumistuet. Mikäli tarkastuksessa havaitaan 
asumistuen myöntämisen edellytyksissä sellainen muutos, joka voi aiheut
taa asumistuen lakkaamisen tai sen määrän muuttumisen, on kunnan teh
tävä siltä ilmoitus sosiaalihallitukselle vilmeistään saman vuoden joulu
kuun loppuun mennessä. 

Asumistuen saaja on velvollinen antamaan kunnalle sen tarvitsemia 
tietoja 1 momentissa säädettyä tarkastusta varten. 

Sosiaalihallitus antaa ohjeet asumistukien tarkastamisesta ja asu
mistukiasiain käsittelystä kunnassa. 
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163. ASETUS KAN SAN ELÄKEASETUKSEN' MUUTTAMISESTA. 

Annettu joulukuun 21 p:nä 1972. 
(Suomen AsK 845/72) 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1956:150 ja 1957:78) 

Soslaall- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsitte
lemään määrätyn ministerin eSittelystä k um ot aan 7 päivänä joulukuuta 
1956 annetun kansaneläkeasetuksen (594/56) 30, 31 ja 32 §, vUmeksi 
mainittu sellaisena kuin se on 26 päivänä elokuuta 1957 annetussa ase
tuksessa (291/57), sekämuutetaan 57 ja 58 §näin kuuluviksi: 

57 §. Kansaneläkkeet ma ks etaan ra ha la itoks een eläkkeensaa jan tilille. 
Eläkkeensaa ja lla on oikeus va Ilta sanottu ra ha la itos. Eläke-erät voidaan 
maksaa ryhmittäin eläkejakson eri päivinä. 

Eläkettä rahalaltoksesta nostettaessa vaadittavan selvityksen suh
teen noudatetaan, mltä rahalaitoksissa pidettävien tUlen käytöstä on 
erikseen säädetty tai määrätty. 

58 §. Eläke voidaan maksaa 57 §:stä poikkeavalla tarkoituksenmukaisella 
tavalla sllloin, kun eläke maksetaan sosiaalHautakunnalle tai kun eläk
keen maksamista tHUle rahalaitokseen ei ole pidettävä tarkoituksenmu
kaisena. Eläkelaitoksella on oikeus määrätä, mikä selvltys tällöin elä
kettä nostettaessa on esitettävä. 

Mitä 57 §:ssä on säädetty, on voimassa myös siltä, jolle eläke on 
määrätty ma ks etta va ks 1. 

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1973. 
Kansaneläkelaitoksella on oikeus määrätä, mihin rahalaitokseen 

maksetaan ne ennen tämän asetuksen voimaantuloa myönnetyt eläkkeet, 
joita ei eläkkeensaajan pyynnöstä asetuksen voimaan tullessa makseta 
rahalaitokseen • 



164. VIRKA- JA ITSEHALLINTOALUEIDEN KIELELLINEN 
JAOTUS VUOSINA 1973-1982. 

Valtioneuvoston päätös Joulukuun 28 p:1tä 1972. 
(Lyhenn ys ote) 
(Suomen AsK 896/72) 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1962:161) 
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Valtioneuvosto on oikeusministeriön esittelystä 1 päivänä kesä
kuuta 1922 annetun kielilain 2 §:n nOjalla, sellaisena kuin se on 7 
päIvänä joulukuuta 1962 annetussa laissa (593/62), virallisen tilaston 
pohjalla määrännyt, että maan virka- Ja itsehallintoalueet on vuosina 
1973-1982 katsottava suomen- tai ruotsinkielisiksi tai kaksikielisiksi 
seuraavasti: 

1. Kunnat 

Uudenmaan lääni: 

Kaksikieliset kunnat, suomi enemmistön kielenä: 

a. ----------------------------------------
b. ruots inkielistä väestöä vähemmän kuin kolma sosa kunnan 
väestöstä: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Hels lnki - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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165. LAKI ERÄISTÄ VÄLIAIKAISISTA POIKKEUS
SÄÄNNÖKSISTÄ VEROLAKEIHIN • 

Annettu joulukuun 29 p:nä 1972. 
(Suomen AsK 873/72) 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1971:201) 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 §. Vuoden 1973 tulojen ja omaisuuden perusteella toimitettavassa 
tulo- ja omaisuusverotuksessa sekä sanotun vuoden tulojen perusteella 
toimitettavassa kunnallisverotuksessa on sen estämättä, mitä voimassa 
olevassa verolainsäädännössä on säädetty, noudatettava tämän lain 
säännöksiä. 

2 §. Veronalaista tuloa eivät ole: 
1} vuonna 1973 nostettu 5 päivänä toukokuuta 1945 annetun maan

hankintalain (396/45) ja siihen liittyvän lainsäädännön mukaisten val
tion velka sitoumusten korko vuosilta 1945-1971; 

2} korko, joka on saatu Rovaniemen kauppalan oikeudesta pakko
lunastaa kauppalan alueeseen kuuluvaa maata 27 päivänä huhtikuuta 
1945 annetussa laissa (381/45) tarkoitetusta valtion obligaatiosta, jon
ka, jos se on sidottu indeksiin, sanottu sidonnaisuus on rajoitettu in
deksin nousun puoleen määrään, eikä tällaisen obl1gaation koron maksa
misen tai lunastuksen yhteydessä suoritettu indeksin nousuun perustuva 
hyvitys; 

3} stipendi tai muu apuraha, joka on saatu opintOja tai tutkimuksia 
varten, niihin luettuina tieteellisen tutkimuksen järjestelystä annetun 
lain (760/69) nOjalla myönnetyt apurahat sekä tieteellisessä tutkimus
laitoksessa toimivalle tieteenharjoittajalle tieteellistä työtä varten an
netut apurahat; 

4} tieteellisen tai taiteellisen toiminnan tunnustukseksi annettu 
palkkio taL valtion samanluontoinen taikka muusta ansiokkaasta toimin
nasta antama eläke eikä kansainvälinen rauhanpalkinto; 

5} palkka tai palkkio, jonka Yhdistyneet Kansakunnat tai jokin sen 
erityisjärjestö ma ksaa asiantuntijatehtävästä muualla kuin Suomessa; 

6} ulkomailla sijaItsevassa matkalluneuvoston alaisessa matkallu
tiedotustoLmistossa palvelevalIe henkilölle maksettu paikalliskorotus, 
samoin kuin kauppa- ja teollisuusministeriön alaiselle teollisuussihtee
rille ja hänen apunaan olevalle toimistosihteerllle ja muuhun henkllö-
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kuntaan kuuluvalle henkllölle sinä aikana, jolloin he ovat sijoitettt.ma 
ulkomallle, maksettu paikalliskorotus; 

7) lllkennevakuutusta koskevien eri lakien, liikennevakuutuskor
vausta saavien invalUdihuollosta annetun lain (391/65) tai työntekijäin 
eri tapaturmavakuutuslakien nOjalla ja nllssä säädettyjen perusteiden 
mukaisesti moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutuneen 
vahingon tai työtapaturman alaiseksi joutuneelle tai hänen omaiselleen 
suoritettu päiväraha, henkllövahingon johdosta suoritettu jatkuva kor
vaus, elinkorko tai eläke taikka nUhin lllttyvät lisät, myös silloin, kun 
liikennevahingon tai työtapaturman alaiseksi joutunut on saanut edellä 
mainitun korvauksen työnantajaltaan palkkana tai ennakkona; 

. 8) työllisyyslaissa (946/71) tarkoitettu työttömyyskorvaus tai valta-
kunnallisista työttömyyskassoista annetussa laissa (125/34) tarkoitettu 
työttömyysavustus taikka eri llääna s umisra han maksamisesta annetus sa 
laissa (90/70) tarkoitettu erllläänasumisraha tahi työntekijäin erorahasta 
annetussa laissa (169/70) tarkoitettu eroraha; 

9) työnvälityslain (246/59) mukaan työntekijälle valtion varoista 
suoritettu korvaus; 

10) työn tai tehtävän suorittamiseksi saatu matkustamiskustannus
ten korvaus, pä.i väraha, ateriakorva us, ma joittumiskorva us, yömatka
raha ja muu matka kustannusten korva us, slltä osin kuin niiden on katsot
tava kuluneen työstä tai tehtävästä aiheutuneiden erityisten kustannus
ten peittämiseen; 

11) metsäoppllaitoksista annetun lain (141/64) nojalla myönnetty 
avustus; 

12) luonnonvaraisten marjojen ja sienien pOimijan näiden kerälly
tuotteiden pOiminnasta saama tulo, mikäli sitä ei ole pidettävä ennakko
perintälain 4 §:ssä tarkoitettuna palkkana; eikä 

13) valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetun 
lain (666/72) nOjalla valtion varoista saatu korvaus matka- ja toimeen
tulokustannuksista sekä taloudellisesta menetyksestä. 

Edellä 1 momentin 10 kohdassa tarkoitetusta matkustamiskustannus
ten korvauksesta, päivärahasta, ateriakorvauksesta, majoittumiskorvauk
sesta, yömatkarahasta tai muusta matkakustannusten korvauksesta, joka on 
saatu työn tai tehtävän suorittamiseksi, katsotaan muun selvityksen puut
tuessa kuluneen slltä aiheutuneiden erityisten kustannusten peittämiseen 
määrä, joka maksuperusteeltaan ja suuruudeltaan vastaa valtion kulloinkin 
virka- tai työmatkasta suoritettavaa edellä tarkoitettua matkakustannusten 
korvausta. 

3 §. Kesäkuun 28 päivänä 1940 annetun siirtoväen pika-asutuslain 
(346/40) sekä maanhankintalain (396/45) ja siihen ll1ttyvän lainsäädännön 
mukaisen valtion velkasitoumuksen saajalla on oikeus näistä velkasitou
muksista saamistaan korkotuioista verovapaana vähentää niiden yhteinen 
määrä 300 markkaan saakka sekä mainitun määrän ylittävältä osalta puolet, 
ei kuitenkaan enempää kuin kaikkiaan 1 500 markkaa. 
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4 §. Verovelvollisen sitä vaatiessa vähennetään hänen tulostaan tulon 
hankkimiskustannuksena elInkeinotoiminnasta johtuneen velan Suomen 
markan kansainvälisen perusarvon muuttumIsesta aiheutunut pääoman
lisäys , sen mukaan kuin hän on pääomanlisäyksen kirjanpidossaan 
vähentänyt . 

5 §. Milloin Suomen rahan määräisestä velasta on vuonna 1956 tai sen 
jälkeen tapahtuneen hInta- tai kustannusindeksIn taikka muun vastaavan 
vertailuperusteen muuttumisen johdosta suoritettava koron lisäksi hyvi
tystä, jota muualla verolaInsäädännössä olevien säännösten nOjalla ei 
voida vähentää veronalaisesta tulosta, saadaan tämä hyvitys vähentää 
verovelvollisen tulOjen kokonaismäärästä. 

6 §. Veronalaisia varoja eivät ole: 
1) maanhankintalain (396/45) 98 §:n 1 momentissa ja maankäyttö

laIn (353/58) 68 §:ssä tarkoitettuun hallinta sopimukseen perustuva oi
keus; eikä 

2) edellä 2 §:n 1 momentIn 2 kohdassa tarkoitettu obligaatio. 

7 §. Edellä 3 §:ssä tarkoitetun velkasitoumuksen saajalla on oikeus 
omaisuuden perusteella toimitettavassa verotuksessa velka sitoumustensa 
arvosta verovapaana vähentää nilden yhteinen arvo 5 000 markkaan asti 
sekä tämän määrän ylittävältä osalta puolet, ei kuitenkaan enempää kuin 
kaikkIaan 20 000 markkaa. 

8 §. Tarkempia määräyksiä tämän lain täytäntöön panosta ja soveltami
sesta antaa tarvittaessa valtiovarainministeriö. 



166. LAKI KUNNALliSEN JAOITUKSEN MUUTTAMISESTA 
ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA. 

Annettu joulukuun 29 p:nä 1972. 
(Suomen AsK 899/72) 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1925:3 ja 1972:65) 
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Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan kunnallisen jaoi
tuksen muuttamisesta 19 päivänä toukokuuta 1925 annetun lain (180/25) 
15 §, 22 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on 12 päivänä toukokuuta 
1972 annetussa laissa (362/72), ja 23 §, sellaisena kuin se on 7 päivänä 
helmikuuta 1964 annetussa laissa (51/64), sekä Ii s ä t ä än lakiln uusi 
11 a, 11 b, 11 et 11 d, 11 e ja 14 a § sekä 22 §:ään, sellaisena kuin se 
on muutettuna edellä mainituilla 7 päivänä helmikuuta 1964 ja 12 päivänä 
toukokuuta 1972 annetullia laeilla uusi 4, 5 ja 6 momentti seuraavasti: 

11 a §. Milloin kunnallista Jaoitusta muutetaan siten, että kunta tai 
kuntia yhdistetään tois een kuntaan taikka että kahdesta tai useammasta 
kunnasta muodostetaan ne yhdistämällä uusi kunta, silrretään iakkaåvan 
kunnan vakinaiset viranhaltijat ja pysyväisluonteisesti sen palvelukses
sa olevat kunnallislain 98 §:ssä tarkoitetut tilapäiset apulaiset, jotka 
tässä laissa luetaan viranhaltijoiksi, ja pysyväisluonteisessa työsopi
mussuhteessa olevat työntekijät vastaaviin virka- tai työsopimussuhtei
sUn laajentuvan tai uuden kunnan asianomaiselle soveltuvaan Virkaan, 
tehtävään tai työhön, jollei tämän kunnan valtuusto painavista syistä 
tois in päätä. 

Mitä 1 momentissa on säädetty, sovelletaan myös, milloin kunnan 
alue jaetaan kahteen tai useampaan kuntaan llitettäväksi, lakkaavan 
kunnan 1 momentissa tarkoitettuihin viranhaltljoihin ja työntekijöihin si
ten, että heidät siirretään jonkin asianomaisista kunnista palvelukseen 
sen mukaan kuin kuntien kesken sovitaan. Jollei sopimusta saada aikaan, 
valtioneuvoston päättäessään jaoituksen muuttamisesta tai, mikäli asia 
vasta tämän jälkeen joudutaan ratkaisemaan, lääninhallituksen tulee asi
anomaisen kunnan taikka viranhaltijan tai työntekijän esityksestä päättää 
silrtämisestä. Viranhaltijaa tai työntekijää ei tällöin kuitenkaan ole slir
rettävä sellaisen kunnan palvelukseen, jonka valtuusto on painaviksi 
katsottavista syistä sitä vastustanut. 

Milloin kunnan alue jaoituk~en muuttumisen johdosta supistuu niin, 
ettei sellainen viranhaltlja tai työntekijä, jota 1 momentissa tarkoitetaan, 
ole kunnassa tarpeen, eikä hänen slirtämisestään laajentuvan tai uuden 
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kunnan palvelukseen voida sopia, valtioneuvosto tai lääninhallitus, sen 
mukaan kuin 2 momentissa on säädetty, määrää sllrtämisestä. 

Mitä tässä sekä 11 b - 11 e §:ssä on säädetty, ei sovelleta, mil
loin ennen vuotta 1959 perustettu kaupunki tai sllhen kuuluva alue lii
tettäislln toiseen kuntaan tai muodostettaislln yhdessä muiden alueiden 
kanssa uudeksi kunnaksi. 

11 b §. Smä, joka 11 a §:n nojalla on sllrretty toisen kwinan palveluk
seen, on oikeus saada virka- tai työsopimussuhteeseensa kuuluvat edut 
sellaisina, etteivät ne ole olennaisesti epäedullisempi~ kuin hänelle 
aikaisemmasta palvelussuhteestaan kuuluneet vastaavat edut. 

11 c §. Mikäli kunta, joka yhdistetään toiseen kuntaan, on ka upunki tai 
kauppala taikka sellainen maalaiskunta, missä on kunnanjohtajan virka, 
lakkaa sen kaupunginjohtajan ja mahdollisen apulaiskaupunginjohtajan 
tai kauppalanjohtajan ja mahdolllsen apulaiskauppalanjohtajan taikka 
kunnanjohtajan virka jaoituksen muutoksen tullessa voimaan. Viran hal
tija sllrretään laajentuvan kunnan hänelle soveltuvaan virkaan, johon 
liittyvät edut ovat sellaiset kuin 11 b §:ssä on sanottu. 

Milloin kahdessa tai useammassa sellaisista kunnista, joista muo
dostetaan ne yhdistämällä uusi kunta, on 1 momentissa tarkoitettu viran
haltija tai viranhaltijoita, uuden kunnan valtuuston on päätettävä, mikä 
tai mitkä viroista lakkaavat jaoituksen muutoksen tullessa voimaan. Lak
kaavien virkOjen haltijoihin sovelletaan, mitä 1 momentissa on säädetty. 

11 d §. Laajentuvan tai uuden kunnan palvelukseen 11 a tai 11 c §:n no
jalla sllrretyllä viranhaltijalla ja työntekijällä on sen palveluksessa ol
lessaan, mikäli hänen eläketurvastaan ei ole toisin säädetty, oikeus elä
keturvaan kunnalliselta eläkelaitokselta nllden perusteiden mukaan, jotka 
vastaavasti supistuvan tai lakkaavan kunnan viranhaltijoiden ja työnteki
jöiden eläketurvasta olivat voimassa ennen sllrtymistä ja joita häneen 
silloin oli sovellettava, jos hän vuoden kuluessa sllrtymisestä kirjalli
sesti ilmoittaa laajentuvan tai uuden kunnan kunnallishallitukselle niin 
haluavansa. 

Mitä 1 momentissa on sanottu kunnallisesta eläkelaitoksesta , ei 
kuitenkaan sovelleta sellaiseen momentissa tarkoitetun ilmoituksen teh
neeseen viranhaltijaan ja työntekijään , joka 30 päivänä huhtikuuta 1964 
annetun kunnalllsten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain (202/64) 
16 §:n 1 ja 3 momentissa säädetyin tavoin on säilyttänyt hänelle 30 
päivänä kesäkuuta 1964 kuuluneen oikeuden vlrka- tai työsuhteeseen 
perustuvan eläkkeen saamiseen eläkelaitoksen jäsenyhteisöltö, jonka 
palveluksessa hän tuona ajankohtana oli. Tällaisen viranhaltijan tai 
työntekijän eläketurvasta vastaa se kunta, jonka palvelukseen hänet on 
sllrretty, mikäll vastuusta ei kunnallisen jaoituksen muutoksen yhtey
dessä ole toisin sovittu tai määrätty. Jos sillä kunnalla, jonka palveluk
sesta asianomainen henkilö on sllrtynyt, ol1si ollut oikeus saada valtion
avustusta hänen eläkkeestään aiheutuvlln menoihin sillä kunnalla, minkä 
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palvelukseen hänet on siirretty, on oikeus valtionavustukseen samojen 
perusteiden mukaan. 

Mitä 1 ja 2 momentissa on säädetty, koskee vastaavasti oikeutta 
perhe-eläkkeeseen viranhaltijan tai työntekijän kuoltua. 

11 e §. Sikäli kuin 11 a tai 11 c §:n nojalla sllrretylle viranhaltijalle tai 
työntekijälle ei ole annettu hänelle kuuluvaa vuosllomaa sinä vuotena, 
minkä päättyessä sllrtyminen ta pa htuu, hänellä on laa jentuvan ta i uuden 
kunnan palveluksessa ollessaan oikeus saada se samojen perusteiden mu
kaan kuin Siinä tapauksessa, että hänen edellinen palvelussuhteensa 011-
si jatkunut. Loma-ajan palkka tai lomakorvaus suoritetaan hänelle laajen
tuvan tai uuden kunnan palveluksessa kuuluvan palkkauksen mukaisesti. 

Seuraavinakin vuosina laajentuvan tai uuden kunnan palveluksessa 
ollessaan asianomaiselle on annettava vuoslloma vähintään saman pitui
sena kuin se o11si ollut hänelle myönnettävä supistuvan tai lakkaavan 
kunnan viranhaltijoita tai työntekijöitä koskeneiden, ennen siirtymistä 
voimassa olleiden määräysten mukaan sllnä tapauksessa, että hänen 
edellinen palvelussuhteensa olisi jatkunut. 

14 a §. Jos rekisteriin merkityn yhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai 
muun yhteisön taikka säätiön yhtiöjärjestyksessä tai säännöissä mää
rättynä kotipaikkana oleva kunta lakkautetaan sllrtämällä sen alue koko
naisuudessaan yhteen laajentuvaan tai uuteen kuntaan, tämä kunta tulee 
jaoituksen voimaan tullessa yhteisön tai säätiön kotipaikaksi lakkaavan 
kunnan sijaan. 

Jos kunta lakkautetaan siirtämällä sen aiue kahteen tai useampaan 
laajentuvaan tai uuteen kuntaan, valtioneuvoston tulee päättäessään 
jaoituksen muutoksesta määrätä jokin näistä kunnista yhteiSÖjen tai sää
tiöiden uudeksi kotipaikaksi, kunnes yhteisö tai säätiö on päättänyt 
kotipaikastaan toisin ja tästä on tehty merkintä rekisterlln. Valtioneuvos
ton päätökseen ei saa va11ttamalla hakea muutosta. 

Edellä 1 momentin m ukais esti määräytyvästä ja valtioneuvoston 2 
momentin nojalla määräämästä uudesta kotipaikasta on viran puolesta 
tehtävä merkintä rekisteriin. Valtioneuvoston kotipaikkaa koskeva päätös 
on lakkaavassa kunnassa saatettava kunnallishallituksen toimesta tie
doksi siten, kuin kunnall1set ilmoitukset kunnassa julkaistaan. 

5 luku. 

Jaoltuksen muutoksen toimeenpano. 

15 §. Kunnallisen jaoituksen muutos tulee voimaan valtioneuvoston mää
räämän kalenterivuoden alusta, ei kuitenkaan aikaisemmin kuin kahdek
san kuukautta sen jälkeen, kun päätös muutoksesta on tehty. 

Milloin jaoituksen muutos on vähäinen, päätös sl1tä saadaan tehdä 
vielä kesäkuussa ennen sen kalenterivuoden alkua, mistä se määrätään 
tulemaan voimaan, jollei tästä ole arvioitava aiheutuvan sanottavaa hait
taa. Päätös jaoituksen muutoksesta saadaan tehdä vielä kesäkuussa myös, 
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milloin asianoma isten kuntien valtuustot ovat Umoittaneet hyväksyvänsä 
tämän. 

22 §. --------------------------------------------
Heti vaalin tuloksen jul1stamisen jälkeen iältään vanhimman val

tuutetun on kuts utta va valtuutetut ensimmäis een kokouks een, jossa hän 
johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat 
on val1ttu. 

Valtuustm on vHpymättä ryhdyttävä toimenpiteisiin, jotka ovat 
tarpeen kunnan hallinnon järjestämiseksi, ja tässä tarkoituksessa muun 
ohella tehtävä päätökset kunnallishall1tuksen ja lautakuntien asettami
sesta, luottamustoimien täyttämisestä sekä virkojen perustamisesta ja 
viranhaltijoiden sUrtämisestä ja val1tsemisesta ottaen huomioon, mitä 
11 a - 11 c §:ssä on säädetty. KunnallishalHtukseen valitut astuvat 
toimiinsa heti, mutta muut luottamusmiehet samoin kuin viranhaltijat 
vasta jaoituksen muutoksen tullessa voimaan, jollei valtuusto joiden
kin kohdalta toisin päätä. 

Valtuustolla on oikeus antaa asioista, joista on määrättävä alis
tettavissa kunnallis- tai ohjesäännöissä, näistä annetut säännökset 
soveltuvin osin huomioon ottaen väl1aikaisia määräyksiä, joita on nouda
tettava, kunnes sääntö on hyväksytty sekä alistus tehty ja ratkaistu. 

Valtuusto kunnassa, joka tai johon kuuluva alue on siirretty uuteen 
kuntaan, ei sen jälkeen, kun valtioneuvosto on tehnyt päätöksen jaoituk": 
sen muutoksesta, saa päättää asioista, joiden on katsottava kuuluvan 
uuden kunnanvaltuuston ratkaistaviin ja jotka voidaan sille siirtää. Sama 
koskee vastaavasti supistuvan tai lakkaavan kunnan kunnallishallitusta. 

23 §. Siksi kunnes uuden kunnan valtuutetut on valittu ja våal1n tulos on 
julistettu, kunnan hallinnon Järjestämistä koskevista valmistelutehtävistä 
huolehtU järjestelytoimikunta . 

Järjestelytoimikunnan jäsenet ja varajäsenet määrää lääninhallitus, 
jolle niiden kuntien kunnallishallitusten, joiden alueista uusi kunta muo
dostuu, tulee tästä tehdä ehdotuksensa kuukauden kuluessa siitä, kun 
valtioneuvosto on päättänyt jaoituksen muutoksesta. Jäseniä ja varajäse
niä määrättäessä on seurattava kunnallishallitusten ehdotuksia, mikäli 
ne on saatu eivätkä ole ristiriidassa keskenään. Järjestelytoimikunta 
valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan keskuudestaan. 

Järjestelytoimikunnasta on soveltuvin osin voimassa, mitä kunnal
lisista toimiel1mistä on kunnall1slaissa säädetty. 

Tätä lakia sovelletaan ensimmäisen kerran kunnallisen Jaoituksen 
muutoksiin, Jotka on määrätty tulemaan voimaan vuoden 1973 alusta, 5 
luvun säännösten osalta kuitenkin vasta vuoden 1974 alusta voimaan 
tuleviin jaoituksen muutoksiin. 



167. LAKI TUULAAKIMAKSUN PERUSTEESTA 
VUOSINA 1973-1974. 

Annettu joulukuun 29 p:nä 1972. 
(Suomen AsK 900/72) 
(Vrt. kunn. as. -koko 1969:183) 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
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Tuulaakimaksun perusteeksi on vuosiksi 1973-1974 vahvistettava 
määräprosentti tuulaakimaksun alaisten tavaroiden tullimaks usta siten, 
että tuulaakimaksun määrä tasoitetaan lähimpään täyteen markkaan. 

Tarkemmat määräyks et annetaan a s etuks ella. 

168. ASETUS TUULAAKIMAKSUN LASKEMISEN 
PERUSTEESTA VUOSINA 1973-1974. 

Annettu joulukuun 29 p:nä 1972. 
(Suomen AsK 901/72) 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1969:184) 

Sisäasia inmlnlsterln' eSittelystä säädetään tuulaakimaksun perus
teesta vuosina 1973-1974 29 päivänä joulukuuta 1972 annetun lain 
(900/72) nojalla: 

1 §. Tuulaakimaksuna saadaan kantaa kaksi prosenttia tuulaakimaksun 
alaisen tavaran tullimaksusta, jollei valtioneuvosto jonkin kaupungin 
kohdalla sitä kuultuaan määrää mainittua prosenttilukua pienemmäksi. 
Tuulaakimaksun määrää tasoitetaan lähimpään täyteen markkaan. 

2 §. Tuulaakimaksu suoritetaan saman prosenttiluvun mukaan tuotavien 
ja maasta vietävien tavaroiden tullimaksusta • 

3 §. Tuulaakimaksua suorittavat saman peruste en mukaan sekä kaupun
gin asukkaat että kaikki muut, jotka meritse tai maitse tuovat kaupun
kiin tai sieltä vievät tullin alaisia tavaroita. 
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169. LAKI RAJOITETUSTI VEROVELVOLUSEN 
VALTION- JA KUNNALUSVEROSTA. 

Annettu jouluku\.U1 29 p:nä 1972. 
(Suomen AsK 917/72) 

/ 

Edusk\.U1nan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 §. Sille, joka valtion- ja k\.U1nallisverotusta koskevien säännösten 
mukaan on velvollinen suorittamaan veroa valtiolle ja kunnalle tulon 
perusteella vain Suomesta saamastaan tulosta ja veroa valtiolle omai
suuden perusteella vaIn täällä olevasta omaIsuudestaan (ra j 0 lt etu s t i 
verovelvollinen) , määrätään valtlon- ja k\.U1nalllsverotämän laIn 
mukaan. 

Milloin vieraan valtion kanssa tehdyssä sopimuksessa tai muussa 
kansainvälisessä sopimuksessa, johon Suomi on liittynyt, on tulon tai 
omaisuuden verottamista koskevia määräyksiä, noudatetaan nlltä. Tätä 
lakIa noudatetaan vaIn sikäli kuin mainituista määräyksistä ei muuta 
johdu. 

2 §. Mikäli jäljempänä ei toisin säädetä, noudatetaan tätä lakia sovel
letta es sa vastaavasti, mitä tulo- ja omais uusverolaissa (888/43), elln
keinotulon verottamisesta annetussa laissa (360/68) ja maatilatalouden 
tuloverolaissa (543/67) on säädetty veronalaisista tuloista ja nllstä vä
hennettävistä tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä joht\.U1eista kustan
nuksista tai menoista, nllhln luettuina myös velkain korot, sekä veron
alaisista varoista ja nllstä vähennettävistä veloista ja velvoitteista. 
Milloin tulosta suoritetaan 3 §:n 4 momentissa tai 5 §:ssä tarkoitettua 
k\.U1nalllsveroa siltä voimassa olevien säännösten mukaan, sovelletaan 
tuloon ja siltä tehtävlln vähennyksiin kuitenkin kunnalllsveroa koskevia 
säännöksiä. 

3 §. Rajoitetusti verovelvollisen on suoritettava valtlon- ja k\.U1nallisve
rona oSingosta 25 prosenttia sekä korosta, rOjaltista, llsenssimaksusta 
ja muusta nllhin rinnastettavasta hyvityksestä 30 prosenttia. Tässä mo
mentissa tarkoitettu kunnallisvero menee valtiolle. 

Edellä 1 momentissa tarkoltett\.U1a hyvityksenä pidetään korvausta 
kirjallisen, tieteellisen tai taiteellisen teoksen tekijänoikeuden, valo
kuvaan perustuvan oikeuden taikka patentin, tavaramerkin, mallin, 
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muotin, kaavan, salaisen valmistus ohjeen tai menettelytavan käyttämi
sestä tai käyttöoikeudesta ~aikka teollisia, kaupallisia tai tieteellisiä 
kokeinuksia koskevista tiedoista. Rojaltina, llsenssimaksuna tai muuna 
hyvityksenä ei pidetä korvausta elokuva filmin käyttämisestä tai käyttö
oikeudesta • 

OSingosta, korosta, rojaltlsta, llsenssimaksusta tai muusta nllh1n 
rinnastettavasta tässä pykälässä tarkoitetusta hyvityksestä ei saa tä
män lain mukaista lähdeveroa perittäessä tehdä 2 §:ssä tarkoitettuja vä
hennyksiä. 

Jos rajoitetusti verovelvollinen on harjoittanut 111kettä tai ammat
tia Suomessa olevasta kiinteästä tOimipaikasta, määrätään vero 1 mo
mentissa tarkoitetusta tulosta, mikäli se on luettava kllnteän tOimipai
kan tuloksi, kuitenkin samalla tavalla kuin kiinteän tOimipaikan muusta 
tulosta. 

4 §. Rajoitetusti verovelvollisen on suoritettava 3 §:n 1 momentissa 
tarkoitettuna valtion- ja kunnallisverona palkka- ja eläketulosta 30 
pros enttia. 

Palkalla tarkoitetaan sellaista työstä, tehtävästä tai palveluksesta 
suoritettavaa etuutta tai korvausta sekä eläkkeellä sellaista suoritusta, 
josta ol1si ennakkoperintälain (418/59) mukaan toimitettava ennakon
pidätys. Palkkaan luetaan myös päivärahana tai muun nimisenä hyvityk
senä maksettu oleskelukustannusten korvaus sekä Suomessa tehdyistä 
matkoista aiheutuneiden matkakustannusten samoin kuin muiden tulon 
hankkimisesta ja säilyttämisestä johtuneiden kustannusten korvauksena 
maksetut hyvitykset. Palkkaan kuuluvat luontoisedut arvioidaan ennakko
perintälaissa säädetyllä tavalla. 

Suomessa suoritetusta työstä, tehtävästä tai palveluksesta saatuun 
palkkaan kohdistuvina sellaisen tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä 
johtuneina kustannuksina saadaan vähentää 15 prosenttia esiintyvän tai
teilijan ja muun julkisen eslintyjän palkkion määrästä sekä 10 prosenttia 
muunlaisen palkan määrästä. 

5 §. Muusta kuin 3 §:n 1-3 momentissa ja 4 §:ssä tarkoitetusta tulosta 
on rajoitetusti verovelvollisen suoritettava kunnallisveroa siitä voimassa 
olevien säännösten mukaan sekä valtionveroa siten, että tulo- ja omai
suusverolain 50 §:ssä tarkoitetut yhteisöt suorittavat veroa sanotussa 
lainkohdassa säädetyn verokannan mukaan ja muut verovelvolliset 30 
prosenttia verotettavasta tulosta. 

Tämän pykälän mukaista veroa määrättäessä ei oteta huomioon 
3 §:n 1-3 momentissa ja 4 §:ssä tarkoitettua tuloa. 

6 §. Omaisuudesta on rajoitetusti verovelvollisen suoritettava valtion
veroa siten, että tulo- ja omaisuusverolain 50 §:ssä tarkoitetut yhteisöt 
suorittavat veroa sanotussa lainkohdassa säädetyn verokannan mukaan 
ja muut verovelvolliset yhden prosentin verotettavasta omaisuudesta. 

Veronalaisena omaisuutena ei pidetä suomalaisen osakeyhtiön 
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osakkeita, koron maksamisen perusteena olevaa saamista eikä oikeutta 
3 §:ssä tarkoitetun rOjaltln, lisenssimaksun tai muun nilhin rinnastetta
van nyvityksen saamiseen. Tällaista omaisuutta ei oteta huomioon tämän 
pykälän mukaista omaisuusveroa määrättäessä. 

Edellä 2 momentissa tarkoitettuun omaisuuteen kohdistuvaa velkaa 
ei saa vähentää verovelvollisen muusta omaisuudesta. 

Jos 2 momentissa tarkoitettu omaisuus kuuluu Suomessa olevaan 
kiinteään tOimipaikkaan, määrätään tällaisesta omaisuudesta vero kui
tenkin samalla tavalla kuin kiinteän toimipaikan muusta omaisuudesta. 

7 §. Edellä 3 §:n 1-3 momentissa ja 4 §:ssä tarkoitettu vero on lopulli
nen ja se peritään toimittamalla pidätys tulon lähteellfi (1 ä h d e v ero) • 
Milloin tulon saajalle kalenterikuukauden aikana samalta maksajalta 
tuleva lähdeveronalainen määrä on pienempi kuin 40 markkaa, veroa ei 
peritä muusta tulosta kuin osingosta. 

Edellä 1 §:ssä tarkoitetun kansainvälisen sopimuksen määräyksiä 
on noudatettava 1 momentissa tarkoitettua veroa perittäessä, jos tulon 
saaja esittää maksajalle selvityksen kotipaikastaan ja mulsta sopimuk
sen soveltamisen edellytyksistä. Jos selvitys esitetään sen jälkeen, 
kun vero on peritty, mutta ennen perityn määrän tilittämistä valtiolle, 
on veron perintä oikaistava. Asetuksella voidaan antaa säännöksiä tässä 
momentissa tarkoitetusta selvityksestä samoin kuin perityn veron palaut
tamisesta myöhemmin kuin edellä on sanottu. 

8 §. Edellä 7 §:ssä tarkoitetun veron perimiseen velvollisesta ja menet
telystä veron perimistä koskevissa asioissa sekä perimis- ja tilitysvel
vollisuuden laiminlyömisestä Johtuvista seuraamuksista samoin kuin mak
suvelvollisuuden poistamisesta on soveltuvin osin voimassa, mitä ennak
koperintälaissa on ennakonpidätyksen osalta säädetty. Lähdeveron peri
minen toimitetaan kuitenkin aina veromerkkejä käyttämättä. 

Milloin veron perimisen toimittamatta jättänyt saattaa todennäköi
seksi, että hän ei ole tiennyt ja että hänen ei ol1si pitänytkään tietää, 
että tulon saaja on rajoitetusti verovelvollinen, ja tulosta on toimitettu 
ennakkoperintälain mukainen ennakonpidätys, laiminlyöjän maksettavaksi 
ei ole pantava määrää, joka tämän lain mukaan ol1si tullut Periä. 

9 §. Mllloin syntyy epäselvyyttä 1 §:n 2 momentin kansainvälistä sopi
musta koskevien säännösten soveltamisesta tai siltä, onko lähdeveron 
perimistä koskevia säännöksiä sovellettava, taikka siltä, mitä lähde
veron perimisessä muutoin on noudatettava, voidaan asia saattaa sen 
veropllrin verojohtajan ratkaistavaksi, jossa 1 momentissa tarkoltettuun 
veron perimiseen velvollisen kotikunta on. Jollei tällä ole Suomessa 
kotikuntaa, asia on Helsingin ka upungin veropl1rin verojohtajan ratkais
tava. 

Sen, joka saattaa asian verojohtajan ratkaistavaksi, on esitettävä 
asian ratkaisemiseksi tarvittava selvitys. Veron perimiseen velvollisen 
pyynnöstä annettua ratkaisua samoin kuin, verovelvollisen vaatiessa 
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sitä perimiseen velvolliselta, hänen pyynnöstään annettua ratkaisua on 
noudatettava siinä veron perinnässä, jota varten se on annettu. Ratkaisun 
voimassaoloaikaa ei saa ulottaa kauemmaksi kuin ratkaisun antamista 
seuraavan kalenterivuoden loppuun. 

10 §. Milloin veroa ei ole perittävä tulon lähteellä tai jos lähdeveroa ei 
ole peritty sen vuoksi, että palkkaa tai palkkiota Suomessa suoritetusta 
työstä tai tehtävästä ei ole täällä maksettu, taikka jos lähdeveron peri
minen on laiminlyöty tai lähdevero muutoin on jätetty perimättä, vero on 
määrättävä verovelvollisen maksettavaksi. Veroa ei kuitenkaan, ellei 
ennakkoa voida käyttää sen maksamiseksi, määrätä maksettavaksi, jos 
sen määrä on pienempi kuin 50 markkaa. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu verotus toimitetaan verotuslain 
{482/58} mukaisessa järjestyksessä ja on tällöin ennakon käyttämisestä, 
veronkannosta , verojen tilittämisestä sekä rangaistussäännöksistä sovel
tuvin osin voimassa, mitä verotuslaissa on säädetty tai sen nojalla mää
rätty. Veron suorittamiseksi toimitetaan muusta kuin 3 §:n 1-3 momentissa 
ja 4 §:ssä tarkoitetusta tulosta ennakonkanto, niin kuin siitä säädetään 
ennakkoperintälaissa • 

Vastuusta veron ja ennakon suorittamisesta on vastaavasti voimas
sa, mitä siitä säädetään verotuslaissa ja ennakkoperintälaissa • Rajoite
tusti verovelvollisen henkilön palkkatulosta 1 momentin mukaisesti mää
rätystä verosta on vastuussa hänen työnantajansa ja ulkomaisen työnanta
jan täällä oleva edustaja niin kuin omasta verostaan. Milloin kysymyk
sessä on huvi-, viihde- tai muussa senkaltaisessa tilaisuudessa esiinty
vän taiteilijan tai muun julkisen esiintyjän palkkiosta suoritettava edellä 
tarkoitetulla tavalla määrätty vero, on siitä vastuussa tällaisen tilaisuu
den toimeenpanijakin niin kuin omasta verostaan. 

Milloin verovelvollinen aikoo täällä ryhtyä harjoittamaan ansiotoi
mintaa , josta häntä on verotettava 1 momentin mukaan, hänen on ennen 
toiminnan aloittamista tehtävä siitä ilmoitus veroviranomaiselle ja ase
tettava hyväksyttävä vakuus häntä ja hänen palveluksessaan olevaa ra
joitetusti verovelvollista koskevien, tämän lain mukaisten verojen ja 
ennakoiden suorittamisesta. Niin ikään voidaan asetuksella määrätä 
maahan muuttamista tai huvi- ja viihdetilaisuuksien toimeenpanemista 
valvovien viranomaisten velvollisuudesta antaa tämän lain täytäntöön
panemista varten tarvittavia tietoja veroviranomaisille • 

11 §. Milloin lähdevero on peritty tulosta, josta tulon saajaa on verotet
tava muulla tavoin kuin lähdeveroa koskevien säännöstEj!n mukaan, on 
peritystä määrästä voimassa, mitä pidätetystä ennakosta on säädetty. 

12 §. Edellä 3 §:n 4 momentissa ja 5 §:ssä tarkoitettua kunnallisveroa 
määrättäessä käytetään siinä kunnassa, jolle vero tulee, tai, jos vero 
on suoritettava valtiolle, HelSingin kaupungissa sovellettavaa veroäyrin 
hintaa. Milloin verotusta toimitettaessa lopullisen veroäyrin hintaa ei 
vielä ole vahvistettu, käytetään asianomaisen vuoden ennakkoveroäyrin 
hintaa. 
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13 §. Muutosta 3 Ja 4 §:ssä tarkoitettuun lähdeveron määräämiseen tai 
sen sijasta 10 §:n 1 momentin mukaisesti toimitettuun veron määräämi
seen taikka verojohtajan 9 §:n nojalla antamaan ratkaisuun saadaan 
hakea Uudenmaan lääninhallitukselta kirjallisella valituks ella, joka on, 
milloin kysymyksessä on lähdevero, viimeistään seuraavan kalenterivuo
den kuluessa sekä muissa tapauksissa viimeistään kolmantenakymmenen
tenä päivänä sen jälkeen, jona asianomainen sai tiedon verosta tai rat
kaisusta, toimitettava sanottuun lääninhallitukseen taikka veroto1mistoon 
tai verohallitukseen. Valtionasiamiehen valitusaika luetaan päätöksen 
teon päivästä. 

Muutoksen hakemisesta 5 §:ssä ja 6 §:n 1 momentissa tarkoitetun 
tulon ja omaisuuden osalta toimitettuun verotukseen on voimassa, mitä 
verotuslaissa on säädetty. Muutoksen hakemisesta verojohtajan ratkai
suun, joka koskee perimättä jääneen lähdeveron määräämistä sen pe
rimiseen velvollisen maksettavaksi tai sanotun maksuvelvollisuuden 
pOistamista, on voimassa, mitä ennakkoperintälaissa on muutoksen hake
misesta vastaavissa asioissa säädetty. 

Tässä laissa tarkoitetun valituksen johdosta annettuun lääninhalli
tuksen päätökseen saadaan hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeu
delta. Valtion puolesta on valitusoikeus verotuslaissa tarkoitetulla tar
kastusasiamiehellä. Muutoksenhausta on muutoin voimassa, mitä vero
tuslaissa on säädetty muutoksen hakemisesta lääninhallituksen päätök
seen. 

Valituksesta huolimatta on verOjohtajan 9 §:n nOjalla antamaa rat
kaisua noudatettava. Ratkaisusta tehdyn valituksen johdosta annettua 
päätöstä on veron perimiseen velvollis en noudatettava siitä lukien kun 
hän sai päätöksestä tiedon. 

14 §. Mitä verotus lain 125 §:ssä on säädetty tai sen nOjalla on määrätty 
verosta vapauttamisesta tai sen suorittamisen lykkäyksestä, on vastaa
vasti sovellettava tässä laissa tarkoitettuun veroon. Hakemus voidaan 
lähettää verohallitukselle, jonka tulee toimittaa se asianomaisen viran
omaisen ratkaistavaksi. 

15 §. Tämän lain kunnallisverotusta koskevia säännöksiä ei sovelleta 
kunnallisveroon, jota on suoritettava Ahvenanmaan maakuntaan kuulu
valle kunnalle. 

Jos rajoitetusti verovelvollinen on suorittanut tulosta lähdeveron 
lisäksi kunnallisveroa Ahvenanmaan maakuntaan kuuluvalle kunnalle, 
maksetaan hänelle hakemuksesta valtion varoista takaisin 40 prosenttia 
sanotun kunnalllsveron perusteena olevasta tulosta peritystä lähdeveros
ta. Verohallituksen asiana on antaa tästä johtuvat tarkemmat määräykset. 

Jos Ahvenanmaan maakuntalainsäädännössä annetaan tarvittavat 
säännökset, voidaan asetuksella määrätä, että tätä lakia sovelletaan 
myös kunnallisveroa koskevalta osalta sanotussa maakunoassa. Asetuk
sella annetaan tällöin myös tarvittavat siirtymäsäännökset. 
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16 §. Asetuksella voidaan rajoitetusti verovelvollisen osalta säätää poik
keuksia siitä, mitä verotuslain mukaan on voimassa ilmoittamisvelvolU
suuden täyttämisajasta, veron määräämisajasta ja -menettelystä sekä 
veron perlmis estä. 

Muut tarkemmat määräykset tämän lain täytäntöönpanosta ja sovelta
misesta annetaan niin ikään asetuksella. 

17 §. Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1973 ja sitä sovelle
taan lähdeveroa koskevien säännösten osalta tuloon, joka saadaan tämän 
lain v9imaantulopäivänä tai sen jälkeen, sekä muulta osalta ensimmäisen 
kerran verovuodelta 1973. Sillä kumotaan eräistä verosopimuksissa tar
koitetuista tuloista pidätettävästä ennakosta ja suoritettavasta verosta 
30 päivänä joulukuuta 1959 annetun lain (529/59) 1-6 ja 8-9 §. 
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170. LAKI TYÖNANTAJAN SOSIAALITURVAMAKSUSTA 
ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA. 

Annettu joulukuun 29 p:nä 1972. 
(Suomen AsK 918/72) 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1963:92 ja 1969:61) 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan työnantajan sosiaall
turvamaksusta 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun lain (366/63) 2 §, 3 
§:n 1 momentti, 6 §:n 1 momentti ja 9 §, näistä 2 § sellaisena kuin se 
on osittain muutettuna 9 päivänä toukokuuta 1969 annetulla lailla 
(283/69), näin kuuluviksi: 

2 §. Palkalla tarkoitetaan tässä laissa ennakkoperintälain 4 §:ssä ma'l
nittua palkkaa ottaen työn suorittamisesta aiheutuvien kustannusten 
osalta huomioon, mitä sanotun lain 8 §:ssä on säädetty. Palkkaan kuu
luvat luontoisedut arvioidaan ennakkoperintälaissa säädetyllä tavalla. 
Palkkana pidetään myös merimiesverolaissa tarkoitettua merimiestuloa • 
Nlln ikään pidetään palkkana sellaista rajoitetusti verovelvollisen 
valtion- ja kunnallisverosta annetun lain (917/72 ) 4 §:ssä tarkoi
tetun palkan määrää, josta peritään sanotun lain mukainen lähdevero. 

Työnantajalla tarkoitetaan tässä laissa ennakkoperintälain 4 §:n 
4 momentissa mainittua työnantajaa, merimiesverolaissa tarkoitettua lai
vanisäntää sekä rajoitetusti verovelvollisen valtion- ja kunnallisveros
ta annetussa lais sa tarkoitettua lähdeveron perimiseen velvollista. 
Jos palkkasaatava suoritetaan työnantajan konkurssiin luovutetusta 
omaisuudesta, on konkurssipesän näistä varoista maksetun palkka
saatavan perusteella suoritettava työnantajan sosiaallturvamaksu. 

3 §. Työnantajan sosiaaliturvamaksuaei ole suoritettava, jos maksetun 
palkan määrä on nlln pieni, ettei siitä toimiteta ennakkoperintälaln m u
kaista pidätystä tai peritä rajoitetusti verovelvollisen valtion- ja kun
nallisverosta ann etun lain mukaista lähdeveroa • 

6 §. Työnantaja, joka toimittaa ennakonpidätyksen veromerkkejä käyttä
mättä, on velvollinen suorittamaan sosiaaliturvamaks un pidättämiensä 
ennakkojen tilityksen yhteydessä valtion postisiirtotilille. Laivanisännän 
ja lähdeveron perimiseen velvollisen on suoritettava sosiaaliturvamaksu 
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pidättämänsä merimiesveron tai lähdeveron yhteydessä valtion posti
siirtotilille. Tässä momentissa tarkoitetusta suorituksesta on annettava 
tilitys sen mukaan kuin asetuksella säädetään. 

9 §. Veroviranomaisten tulee valvoessaan ennakkoperintälaissa tarkoi
tetun ennakon ja merimiesverolaissa tarkoitetun merimiesveron pidätystä 
sekä rajoitetusti verovelvollisen valtion- ja kunnallisverosta annetussa 
laissa tarkoitetun lähdeveron perimistä koskevien säännösten ja määräys
ten noudattamista valvoa myös, että työnantajat noudattavat tässä laissa 
ja sen nOjalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1973. 
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171. ASETUS RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISEN 
VALTION - JA KVNNALLISVEROSTA. 

Annettu joulukuun 29 p:nä 1972. 
(Suomen AsK 919/72) 

Valtiovarainministerin esittelystä säädetään rajoitetustl verovel
volllsen valtlon- ja kunnallisverosta 29 päivänä joulukuuta 1972 anne
tun lain (917/72) 7 §:n 2 momentin, 10 §:n 4 momentin ja 16 §:n nojalla: 

1 §. Rajoitetusti verovelvollisen valtion- ja kunnallisverosta annettua 
lakia (917/72) kutsutaantässäasetuksessa lähdeverolaiksI. 

2 §. Lähdevero on perittävä, kun lähdeveron alainen määrä maksetaan 
asianomaiselle tai merkitään tilille hänen hyväkseen. Lähdevero osin
gosta ja korosta sekä rOjaltlsta, llsenssimaksusta tai muusta nllhin 
rinnastettavasta hyvityksestä on perittävä kuitenkin vllmeistään kuu
kauden kuluessa siltä, kun osinko, korko tai hyvitys on ollut asian
omaisen nostettavana. 

3 §. Milloin osingon ja koron sekä rojaltin, lisenssimaksun tai muun 
nllhin rinnastettavan hyvityksen saaja vaatll sovellettaviksi kansain
vällsessä sopimuksessa olevia tulon verottamista estäviä tai rajoitta
via määräyksiä, 'on hänen annettava lähdeveron perimiseen velvolliselle 
verohallituksen vahvistamalla lomakkeella ilmoitus kolmena kappaleena. 

Ilmoituksen tulee sisältää tarpeelllset tledot tulon saajasta ja hä
nen kotipaikastaan sekä hänen omistamistaan osakkeista tai muusta tu
lon perusteesta ja muista kansainvälisen sopimuksen soveltamisen edel
lytyksistä. 

Tulon saajan tai hänen asiamiehensä on allekirjoltuksellaan vakuu
tettava ilmoittamansa tledot oikeiksi. 

4 §. Osingon ja koron sekä rojaltin, llsenssimaksun tai muun nllhin 
rinnastettavan hyvityksen maksajan on, perittyään lähdeveron tulon saa
jaa koskevan kansainvälisen sopimuksen mukaisesti tai jätettyään veron 
sopimuksen niin edellyttäessä perimättä, merkittävä 3 §:ssä tarkoitettul
hin ilmoituslomakkeislln nllssä häneltä vaaditut tiedot sekä allekirjoitet
tava lomakkeet. Ilmoituksesta on annettava yksi kappale tulon saajalle 
sekä samalla toimitettava yksi kappale verohallitukselle. 
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5 §. Verovelvolliselle , jonka osalta saattaa tulla kysymykseen lähde
veron periminen lähdeverola in 4 §: s sä tarkoltet usta pa lkka - tai eläke
tulosta, antaa verojohtaja pyynnöstä verohallituksen vahvistaman kaa
van mukaisen lähdeverokortin • 

Lähdeverokorttia on pyydettävä kirjallisesti verohallituksen vah
vistamalla lomakkeella. Hakemuksesta on käytävä ilmi verovelvollisen 
henkilötledot ja lähdeveron perimistä varten tarpeelliset muut seikat. 
Hakijan tai hänen asiamiehensä on allekirjoltuksellaan vakuutettava 
antamansa tiedot oikeiksi. 

Edellä 2 momentissa tarkoitettu hakemus on, milloin lähdeverokort
tia pyydetään Helsing in ka upung in vero piirin veroj ohta ja lta, tehtävä yh
tenä kappaleena ja muissa tapauksissa kahtena kappaleena. Verojohtajan 
on tehtävä hakemukseen merkintä asian ratkaisusta. Mikäli ha kemus on 
tehty kahtena kappaleena, verojohtajan on vllpymättä lähetettävä hake
muksen toinen ka ppale merkinnöin asian ratkais usta Hels ingln veroviras
toon. 

Sen estämättä, mitä 1 momentissa on säädetty, verohallitus voi 
määrätä, että erityisissä ta pauksis sa lähdeverokorttia ei ole annettava 
tai että usealle verovelvolliselle saadaan antaa yhteinen lähdeverokortti. 

6 §. Lähdeverokorttiin on ennen sen antamista merkittävä: 
1) verovelvollisen täydellinen nimi, ammatti ta i toimi, syntymä

aika, kansalaisuus, kotivaltlo sekä osoite Suomessa; 
2) kansainvälinen sopimus, jonka määräyksiä verovelvolliseen 

sovelletaan; . 
3) lähdeveron perinnässä käytettävä verokanta tai merkintä siltä, 

ettei veroa ole perittävä; sekä 
4) muut verohallituksen siihen merkittäviksi määräämät tiedot. 
Lähdeverokortti on varustettava verotoimiston leimalla • 

7 §. Lähdeveron perimisestä on tulon saajalle viipymättä annettava ve
rohallituksen vahvistaman kaavan mukainen todistus (lähdeverotodis
t u s ). Todistuksen anta jan on päivättävä ja allekirjoitettava todistus. 

Palkkaa tai eläkettä koskevaan lähdeverotodistukseen on merkittä
vä seuraavat tiedot: 

1) verovelvollisen täydellinen nimi, ammatti tai toimi, syntymä
aika, kansalaisuus, kotivaltio sekä osoite Suomessa; 

2) palkan tai eläkkeen määrä; 
3) palkkaan lähdeverolain 4 §:n 2 momentln mukaisesti ennen läh

deveron perimistä tehdyt llsäyks et tai siitä saman pykälän 3 momentln 
mukaisesti tehdyt vähennykset; 

4) lähdeveron määrä; 
5) aika, jolta palkka tai eläke on maksettu, ja palva, jona se on 

maksettu tai merkitty tilille asianomaisen hyväksi; sekä 
6) muut verohallituksen siihen merkittäviksi määräämät tiedot. 
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Jos lähdevero on peritty osingosta tai korosta taikka rojaltista, 
llsenssimaksusta tai muusta niihin rinnastettavasta hyvityksestä, on 
lähdeverotodistukseen merkittävistä tiedoista soveltuvin osin voimassa, 
mitä 2 momentissa on säädetty. 

Milloin lähdeveron alainen tulo on niin pieni, ettei siitä ole perit
tävä veroa, tai milloin veron perimättä jättäminen perustuu kansainväll
sen sopimuksen määräykseen, on mainitusta tulosta annettava 1 momen
tissa tarkoitettu todistus noudattaen soveltuvin osin, mitä 2 momentissa 
on säädetty. 

8 §. Milloin osingon ja koron sekä rOjaltin, lisenssimaksun tai muun 
niihin rinnastettavan hyvityksen maksaja lähdeverolain 9 §:n mukaisesti 
saattaa verojohtajan ratkaistavaksi kysymyksen mainitun lain 1 §:n 2 
momentin kansainvällstä sopimusta koskevien säännösten soveltamises
ta, on hänen sama lla annettava verojohtajalle 3 §:ssä tarkoitettu ilmoitus. 

9 §. Lähdeveron perimiseen velvollisen on suoritettava kalenterikuukau
den aikana perimänsä määrät kunkin tulonsaajan osalta erikseen posti
toimipaikkaan , Postipankkiin tai Suomen Pankklln sen läänin lääninkont
torin postisiirtotilille, jossa suorituksen vastaanottava toimipaikka tai 
konttori sijaitsee, 20 päivän kuluessa sen kalenterikuukauden päättymi
sestä, jona veron perintä on toimitettu. 

Suorittaessaan perimänsä määrät postisllrtotilille veron perimiseen 
velvolllsen on käytettävä asianmukaista tillllepano-' tai tillslirtokorttia 
sekä sUhen IHttyviä maksutodisteita A ja B. A-todiste jää suorituksen 
vastaanottaneen toimipaikan tai konttorin leimalla varustettuna veron 
perimiseen velvolliselle. B-todisteen lähettää toimipaikka tai konttori 
leimallaan varustettuna veron perimiseen velvollisen kotikunnan vero
toimistolle, tai jollei hänellä ole täällä kotikuntaa, Helsin gin vero
vira stolle. 

10 §. Milloin lähdeveroa on peritty enemmän kuin kansainvälinen sopi
mus edellyttää eikä veron perimiseen velvollinen ole voinut perintää 
peruuttaa, on sen veropHrin verojohtajan, jossa perimiseen velvollisen 
kotikunta on, tai, jollei hänellä ole täällä kotikuntaa, Helsingin ka u
pungin veropllrin verojohtajan , verovelvollisen hakemuksesta vllpymättä 
määrättävä Illaksi kannettu määrä palautettavaksi. Hakemukseen on lii
tettävä tarpeellinen selvitys sopimuksen soveltamisen edellytyksistä ja, 
milloin kysymyksessä on palkasta tai eläkkeestä peritty lähdevero, läh
dekorttl ja lähdeverotodistus . Verojohtajan on tehtävä tässä tarkoitetusta 
lähdeveron oikaisemisesta merkintä lähdeverokorttlln ja lähdeverotodis
tukseen. 

11 §. Lähdeverolain 10 §:n 4 momentissa tarkoitettu ansiotoiminnan aloit
tamisesta tehtävä ilmoitus on laadittava verohallituksen vahvistamalle 
lomakkeelle. Ilmoituksesta on käytävä ilmi verovelvollisen täydellinen 
nimi, ammatti tai toimi, syntymäaika, kansalaisuus, kotivaltio, osoite 
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Suomessa, täällä harjoitettavan toiminnan laatu ja kestämisaika sekä 
tulon arvioimiseksi tarpeelliset ja muut verohallituksen määräämät tiedot. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus on tehtävä sen veroplirin 
verotoimistolle, jonka alueella ansiotoimintaa ryhdytään harjoittamaan. 
Ilmoitus on, milloin se tehdään Helsingin verovirastolle, annettava yh
tenä kappaleena ja muissa tapauksissa kahtena kappaleena. Mikäli il
moitus on annettu ka htena ka ppaleena, verotoimiston on vl1pymättä lähe
tettävä ilmoituksen kaksoiskappale ja lausuntonsa asiasta Helsingin 
verovirastoon. 

12 §. Lähdeverolain 10 §:n 4 momentissa tarkoitettuna vakuutena pide
tään vakuutta, jonka verovelvollinen , jolle on myönnetty elinkeinon 
harjoittamisen oikeudesta annetun lain (122/19) 2 §:ssä tarkoitettu lupa 
elinkeinon harjoittamiseen, on asettanut hakiessaan mainittua lupaa. 

Jos rajoitetusti verovelvollinen aikoo ryhtyä harjoittamaan täällä 
muuta kuin elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 2 §:ssä 
tarkoitettua ansiotoimintaa , josta veroa ei peritä lähdeverona , tai jos 
tällaisen verovelvollisen palveluksessa on tai hänen tarkoituksenaan 
on ottaa palvelukseensa rajoitetusti verovelvollinen henkilö, on hänen 
kuitenkin erikseen asetettava vakuus häntä tai hänen palveluksessaan 
olevaa tai palvel ukseensa otettavaa rajoitetusti verovelvollista koske
vien, lähdeverblain mukaisten verojen ja ennakoiden suorittamisesta. 
Vakuudesta ja sen asettamisesta on tällöin soveltuvin osin voimassa, 
mitä elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 2 §:ssä on 
säädetty. 

13 §. Sisäasiainministeriön ulkomaalaistoimiston ja Suomen ulkomaisen 
edustuston on myöntäessään ulkomaalaisasetuksessa (187/S8) tarkoite
tun työluvan lähetettävä vllpymättä luvan myöntämisestä ilmoitus vero
hallituksen vahvistamalla lomakkeella Helsingin verovirastolle. Mikäli 
veron perimiseen velvollisen koti kun ta ei ole HelSingin kaupunki, vero
viraston tulee lähettää ilmoitus asianomaiselle verotoimistolle. 

14 §. Asianomaisen poliisin on myöntäessään Julkisista huvitilaisuuksis
ta annetun lain (492/68) 1 §:n 1 momentissa tarkoitetun luvan julkisen 
huvitllaisuuden toimeenpanemiseen , jona tOimeenpanijana tai jossa 
esiintyjänä on yksi tai useampi rajoitetusti verovelvollinen henkilö, 
lähetettävä viipymättä luvan myöntämisestä ilmoitus verohallituksen 
vahvistamalla lomakkeella sen veroplirin verotoimistolle, johon veron 
perimiseen velvollis en kotikunta kuuluu, tai, jollei hänellä ole täällä 
koti kuntaa , HelSingin verovirastolle. Samoin poliisin tulee ilmoittaa 
verotoimistolle mainitun lain 1 §:n 2 momentissa tarkoitetun ilmoituksen 
tekemisestä. Ilmoituksesta on käytävä ilmi tilaisuuden toimeenpanijan 
täydell1nen nimi ja osoite, tllaisuuden aika ja paikka sekä sllnä esiinty
vän rajoitetusti verovelvolllsen nimi, osoite ja kotiva ltio sekä muut vero
hall1tuksen määräämät tiedot. 
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15 §. Rajoitetusti verovelvollisen, joka harjoittaa liikettä tai ammattia 
Suomessa olevasta kiinteästä toimipaikasta , on verotusta varten täy
tettävä ilmoittamisvelvollisuutensa siten kuin ilmoIttamisvelvollisuu
desta on verotuslaissa (482/58) säädetty. 

16 §. Muun kuin 15 §:ssä tarkoitetun rajoitetl'sti verovelvollisen, jonka 
täältä saamasta tulosta ei ole perittävä lähdeveroa , tulee verotusta var
ten antaa kalenterivuoden aikana saama staan sanotunlais esta tulosta ja 
täällä kalenteri vuoden päättyessä olleesta omaisuudestaan veroilmoltus 
käyttäen verohallituksen tätä tarkoitusta varten vahvistamaa lomaketta, 
johon on riittävästi eriteltyinä merkitttävä veronalainen tulo ja omaIsuus 
sekä ne vähennykset, mitkä verovelvollinen tahtoo lukea hyväkseen. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu veroilmoitus on annettava HelSingin 
verovira stolle . Veroilm oitus voIdaan jättää myös sen vero piirIn verotci
mIstoon, johon verovelvollisen oleskelukunta kuuluu, tai Suomen ulko
maalla olevan lähetetyn edustajan virastoon, joIden tulee viivytyksettä 
lähettää se HelsingIn verovirastolIe • 

17 §. Edellä 16 §:ssä tarkoItetun rajoitetusti verovelvollisen on annetta
va veroUmoituksensa ennen verovuotta seuraavan vuoden tammikuun lop
pua tai, jos hän lähtee maasta ennen mainittua ajankohtaa ja hänen il
moittamisvelvollisuutensa koskee vain tuloa, ennen maasta poistumis
taan. 

18 §. Helsingin kaupungin veropiirin verojohtaja vahvistaa 16 §:ssä 
tarkoitetun verovelvollisen verotettavan tulon ja omaisuuden sekä mak
suunpanee niistä menevän veron noudattaen soveltuvIn osin, mitä ve
ronolkalsusta on verotuslaissa säädetty. 

19 §. Lähdeveron alainen tulo, joka on sovittu maksettavaksi ulkomaan 
rahan määräisenä, muutetaan lähdeveron määrän laskemista varten Suo
men rahaksi ulkomaan rahan virallisen myyntikurssin mukaan. 

20 §. Verojohtaja voi lääninverotolmiston luvalla uskoa tämän asetuksen 
mukaan hänelle kuuluvia tehtäviä myös muulle verotoimiston virkamie
helle. 

21 §. Valtiovara inministeriö antaa tarvittaessa tarkem pia määräyksiä 
tämän asetuksen täytäntöön panosta ja soveltamisesta. 

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1973. 



172. ASETUS PERUSKOULUASETUKSEN MUUTTAMISESTA. 

Annettu joulukuun 29 p:nä 1972. 
(Suomen AsK 928/72) 
(Vrt. kunn. as. -koko 1970:68) 
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Opetusministerin esittelystä k um ot aan 26 päivänä kesäkuuta 
1970 annetun peruskouluasetuksen (443/70) 185 §:n 2 momentln 15 
kohta, muutetaan 53 §:n 1 momentln 8 ja 11 kohdat ja 108 §:n 3 
momentti sekä 185 §:n 2 momentin 9 kohta sekä 11 s ät ään 53 §:n 1 
momenttlln uusi 3 a kohta seuraavastl: 

8 luku. 

Kunnan kouluhallinto. 

53 §. Koululautakunnan tulee: 

3 a} ilmoittaa vuosittain syyskuun kuluessa ortodoksisen kirkko
kunnan kirkolliskokoukselle kunkin peruskoulun ortodoksiseen kirkko
kuntaan kuuluvien oppilaiden lukumäärä sekä tähän kirkkokuntaan kuulu
vien opettajien nimet ja osoitteet; 

8) myöntää virkavapaus ja ottaa sijainen peruskoulun viranhalti
jalle tai -hoitajalle, kuitenkin opettajalle, tuntlopettajalle, työnohjaa
jalle tai asuntolanhoitajalle enintään kolmeksi kuukaudeksi lukuvuodes
sa , ja ilmoittaa siltä pllrihallintoviranomaiselle sekä, jos opettaja, tun
tiopettaja, työnohjaaja tai asuntolanhoitaja hakee kolmea kuuka utta pi
tempää virkavapautta, lähettää hakemus lausuntoineen plirihallintoviran
omaisen ratkaistavaksi; 

11) käsitellä peruskoulun opettajan hakemus saada hoitaa palkattua 
sivutolrita ja saattaa se kunnallishallltuksen ratkaistavaksi; 

14 luku. 

Viranhaltijat ja heidän tehtävänsä. 

1 08 §. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Opettaja ei saa ottaa palkattua sivutointa , ellei hän ole saanut 
sHhen asianomaIsta lupaa. 

22 luku. 

Pllrlhalllnto. 

185 §. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7' - - - - - - - - - - - - - --

Pllrlhallintovlranomalsen tehtävänä on: 

9) ratkaIsta peruskoulun vIranhaltijain virkavapautta koskevat 
hakemukset, mikäll ne on määrätty pHrIhallIntovlranomalsen ratkaIsta
vIksl; 

Tämä asetus tulee voimaan 1 päIvänä tammIkuuta 1973. 



173. ASETUS KANSAKOULUIAITOKSEN VIRAN
. HALTIJAIN PALKKAUKSESTA JA ELÄKKEISTÄ 
ANNETUN ASETUKSEN MUUTTAMISESTA. 

Annettu joulukuun 29 p:nä 1972. 
(Suomen AsK 929/72) 
(Vrt. kunn. as. -koko 1958:104 ja 1970:87) 
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Opetusministerin esittelystä muu te t aan kansakoululaitoksen 
viranhaltijain palkkauksesta ja eläkkeistä 23 päivänä heinäkuuta 1958 
annetun asetuksen (322/58) 3 §, sellaisena kuin se on 22 päivänä hei
näkuuta 1970 annetussa asetuksessa (534/70), ja 6 § näin kuuluviksi: 

3 §. Ikällsän saamista varten on viranhaltijan toimitettava kansakou
lun johtokunnalle kirjallinen ilmoitus, jossa on mainittava, mistä ajan
kohdasta ikälisää halutaan, ja johon on liitettävä kouluhallituksen vah
vistaman kaavan mukaan laadittu ansioluettelo sekä luotettava selvitys 
palvelusajasta . Jos viranhaltijalle on aikaisemmin myönnetty ikälisä 
samanlaisesta virasta, llmoitukseen on ansioluettelon lisäksI liitettävä 
aikaIsempI ikälIsäpäätös taI sen oIkeaksI todistettu jäljennös sekä edel
lä mainittu selvItys vllmeksi myönnetyn ikälIsän alkamispäivää seuran
neelta palvelusajalta • IkälIsän myöntäjän vaatiessa on hakIjan esitettä
vä muutakin selvitystä palvelusajastaan. 

Kansakoulun johtokunnan on tarpeelliset lIsäselvltykset hankittu
aan vllpymättä toimitettava ikälIsäilm6itus lausuntoineen kunnall1shal
lItuksen ratkaistava ksi. 

6 §. Myöntämistään ikälIsistä on kunnallishaUituksen lähetettävä sel
vitys asianomaiselle lääninhallitukselle. 

Lääninhallituksen on tammikuun kuluessa lähetettävä kouluhalli
tukseen luettelo edellisen kalenterivuoden aikana myönnetyistä ikälIsis
tä. 

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1973. 
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174. ASETUS KANSAKOULUASETUKSEN MUUTTAMISESTA. 

Annettu joulukuun 29 p:nä 1972. 
(Suomen AsK 930/72) 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1958:103 ja 1967:68) 

Opetusministerin esittelystä k um ot aan 23 päivänä heinäkuuta 
1958 annetun kansakouluasetuksen (321/58) 188 §:n 1 momentin 11 ja 
15 kohdat, muut eta a n 60 §:n 3 momentin 6 ja 9 kohdat sekä 14 koh
ta, sellaisena kuin se on 14 päivänä heinäkuuta 1967 annetussa ase
tuksessa (342/67), ja 5 momentti sekä 188 §:n 1 momentin johtolause 
ja saman momentln 9 ja 10 kohdat sekä lisätään 62 §:n 1 momenttiin 
uudet 5 a ja 7 a kohdat seuraavasti: 

9 luku. 
Kansakoulun johtokunta ja kansakoululautakunta. 

60 §. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
Kansakoulun johtokunnan tulee: 

6) myöntää virkavapaus ja ottaa sijainen koulun viranhaltijalle tai 
-hoitajalle, kuitenkin opettajalle, tunUopettajalle, työnohjaajalle tai 
asuntolanhoitajalle enintään kolmeksi kuukaudeksi lukuvuodessa, ja 
ilmoittaa s Utä pilriha llintoviranoma iselle sekä, jos opettaJa, tuntiopet
taja , työnohjaaja tai asuntolanhoitaja hakee kolmea kuukautta pitempää 
virkava pa utta , lähettää hakemus lausuntoineen plirihallintoviranomaisen 
ratkaistavaksi; 

9) käsitellä opettajan hakemus saada hoitaa palkattua sivutointa 
ja saattaa se kunnallishallituksen ratkaistavaksi; 

14) saatuaan luvan kansakoululautakunnalta päättää opetusharjoit
telijan ottamisesta kouluun sekä ottaa ja erottaa koulun palvelusväki, 
mikäli ei ole toisin säädetty tai kansakoulun ohjesäännössä toisin mää
rätty; sekä 

Milloin 3 ja 5-9 kohdassa mainittu tehtävä on kansakoululaissa 
tai tässä asetuksessa määrätty kansakoululautakunnan suoritettavaksi, 
se ei kuulu johtokunnalle. 
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62 §. Kansakoululautakunnan tulee seurata, valvoa ja ohjata kunnan 
kansakoulutointa pitäen silmällä sen yhtenäisyyttä ja tässä tarkoituk
sessa: 

5 a) valvoa, että johtokunnat ilmoittavat kansakoululautakunnalle 
kunkin koulun ortodoksiseen kirkkokuntaan kuuluvien oppilaiden luku
määrän sekä tähän kirkkokuntaan kuuluvien opettajien nimet ja osoit
teet, sekä toimittaa niistä luettelo vuosittain syyskuun kuluessa orto
doksts en kirkkokunnan kirkollishallituks elle; 

7 a) antaa lupa opetusharjoittelijan ottamiseen kouluun; 

23 luku. 

Kansakoulujen tarkastus. 

188 §. Piirihalllntoviranomaisen tulee valvoa läänin kansakouluja ja 
kansakouluopetusta ja sitä vastaavaa opetusta antavia muita kouluja 
sekä pyrkiä edistämään läänin kouluolojen kehittämistä ja tässä tarkoi
tuksessa: 

9) ottaa osaa viranhaltijain nimittämiseen, niin kuin siitä on sää
detty, sekä pitää opettajista ja asuntolanhoitajista kortistoa kouluhalll
tuksen antamien määräysten mukaan; 

10) ratkaista virkavapautta koskevat hakemukset, mikäli ne on 
määrätty piiriha llintoviranoma isen ratkaistaviksi; 

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1973. 
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175. lAKI KANSANELÄKElAIN 30 §:N VÄLIAIKAISESTA 
MUUTTAMISESTA. 

Annettu joulukuun 29 p:nä 1972. 
(Suomen AsK 932/72) 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1956:88 ja 1966:43) 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 8 päivänä kesäkuuta 
1956 annetun kansaneläkelain 30 §:n 2 momenUn 3 kohta, sellaisena 
kuin se on 20 päivänä toukokuuta 1966 annetussa laissa (295/66), väli
aikaisesti näin kuuluvaksi: 

30 §. -------------------------------------------
Vuosituloksi ei lueta: 

3) työntekijäin eläkelain, maatalousyrittäjien eläkelain ja yrittä
jien eläkelain vähimmäisehtojen mukaista vanhuus- ja työkyvyttömyys
eläkettä, lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 
nojalla myönnettyä vanhuus- ja työkyvyttömyys eläkettä sekä työnteki
jäin eläkelain 8 §:n 4 momentln 3-9 kohdassa tarkoitetuista vanhuus
ja työkyvyttömyyseläkkeistä määrää, joka on kunkin eläkkeen osalta 
sen perusteena olevasta palkasta 1/9 prosenttia jokaiselta eläkettä 
määrättäessä huomioon otetulta kuukaudelta , ei kuitenkaan useammalta 
kuin 360 kuukaudelta; 

Tätä lakia sovelletaan vuoden 1973 ajan. 



176. LAKI ELÄKEOIKEUDEN VALINTAA KOSKEVAN 
ILMOITUKSEN TEKEMISESTÄ ERÄISSÄ TAPAUKSISSA. 

Annettu joulukuun 29 p:nä 1972. 
(Suomen AsK 933/72) 
(Vrt. kunn. as. -koko 1971: 164) 

/' 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

Toukokuun 20 päivänä 1966 
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annetun valtion eläkelain voimaanpanolain (281/66) 4 §:SSÖ; 
kunnallisista terveyssisarista annetun lain muuttamisesta anne-

tun lain (288/66) voimaantulosäännöksen 2 momentissa; 
kunnan kätllölstä annetun lain muuttamisesta annetun lain (289/ 

66) voimaantulosäännöksen 2 momentissa; 
maatalous-, kotitalous - ja kottteollisuusoppilaitoksista annetun 

lain muuttamisesta annetun lain (292/66) voimaantulosäännöksen 1 mo
mentissa; 

metsäoppilaitoksista annetun lain muuttamisesta annetun lain 
(293/66) voimaantulosäännöksen 1 momentissa; 

annetun evankelis-Iuterllalsen kirkon eläkelain (298/66) voimaan
tulosäännöksen 3 momentissa; sekä 

työntekijäin eläkelain muuttamisesta annetun lain (299/66) voImaan
tulosäännöksen 3 momentissa tarkoitettu ilmoitus eläkeoikeuden säilyttä
misestä voidaan, sen estämättä mitä kussakin edellä mainitussa lainkoh
dassa on säädetty, tehdä vielä vuoden 1974 aikana. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1973 ja sillä kumo
taan eläkeoikeuden valintaa koskevan ilmoituksen tekemisestä eräissä 
tapauksissa 3 päivänä joulukuuta 1971 annettu laki (831/71). 
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177. LAKI TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUUTTAMISESTA. 

Annettu joulukuun 29 p:nä 1972. 
(Suomen AsK 934/72) 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1961:80, 1964:173, 1965:148, 
1966:156, 1969:95 ja 1971:96) 

Eduskunnan päätöks en mukais esti muu t eta a n 8 päivänä heinä
kuuta 1961 annetun työntekijäin eläkelain (395/61) 1 §:n 1 momentin 2 
kohta, 2 §:n 2 momentti, 4 §:n 2 ja 3 momentti, 4 c ja 5 §, 6 §:n 1 mo
mentti, 7 §:n 1 momentti, 7 a §:n 1 momentti, 8 §:n 2 ja 3 momentti ja 
8 a §:n 2 momentti, näistä 1 §:n 1 momentin 2 kohta, 4 c §, 7 a §:n 1 
momentti, 8 §:n 2 momentti ja 8 a §:n 2 momentti sellaisina kuin ne 
ovat 18 päivänä kesäkuuta 1971 ann etussa laissa (500/71), 2 §:n 2 
momentti, 6 §:n 1 momentti ja 7 §:n 1 momentti sellaisina kuin ne ovat 
30 päivänä joulukuuta 1965 annetussa laissa (707/65), 4 §:n 2 ja 3 mo
mentti sellaisina kuin ne ovat 16 päivänä joulukuuta 1966 annetussa 
laissa (639/66), 5 § sellaisena kuin se on muutettuna 30 päivänä joulu
kuuta 1964 ja 16 päivänä joulukuuta 1966 annetuilla laellla (696/64 ja 
639/66) ja 8 §:n 3 momentti sellaisena kuin se on 14 päivänä heinäkuuta 
1969 annetussa laissa (469/69), sekä 11 s ätään lakiin uusi 5 b § ja 
8 §:ään uusi 6 momentti, jolloin entinen 6 momentti siirtyy 7 momentiksi, 
seuraavasti: 

1 §. Työnantaja on velvollinen järjestämään ja kustantamaan tämän lain 
mukaiset vähimmäisehdot täyttävän eläketurvan jokaiselle työntekijäl
leen, jonka työsuhde on jatkunut yhdenjaksoisesti vähintään kuukauden. 
Laki ei kuitenkaan koske työsuhdetta: 

2) jossa työansio voidaan arvioida keskimäärin pienemmäksi kuin 
90 markaksi kuukaudessa, kuitenkin siten, että työsuhde, jossa sään
nöllinen työaika on vähintään 20 tuntia viikossa, on työansion määrästä 
rllppumatta tämän lain alainen; 

2§. --------------------------------------------
Työsuhteen katsotaan tätä lakia sovellettaessa päättyneen sen 

päivän lopussa, jolta sen perusteella viimeksi maksettiin palkkaa ennen 
työsuhteen katkeamista tai 4 §:n 3 momentissa tarkoitetun työkyvyttö
myyden alkamista. Jos työntekijä jatkaa työntekoa sanotun työkyvyttö-
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myyden alkamisen jälkeen, katsotaan hänen olevan uudessa työsuhteessa. 
Jos 1 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetut edellytykset työsuhteen kuu
lumiselle lain piiriin lakkaavat olemusta voimassa työsuhteen vielä jat
kuessa, katsotaan työsuhde päättyneeksi jo silloin, kun työnantaja on 
tehnyt muutosta koskevan ilmoituksen eläkelaitokselle. Mikäli sanotut 
edellytykset myöhemmin uudelleen tulevat voimaan, menetellään niin 
kuin uusi työsuhde olisi silloin alkanut. Aikaa, jona työntekijä on ase
velvollisena suorittanut palvelusta vakinaisessa väessä, ei lueta työ
suhteen jatkumisaikaan. 

4§. -------------------------------------------
Oikeus saada vanhuus eläkettä on työntekijällä hänen täytettyään 

65 vuotta, edellyttäen, ettei hän enää ole tämän lain alaisessa työsuh
teessa. Eläke myönnetään kuitenkin aikaisintaan sen kuuka uden alusta, 
joka lähinnä seuraa eläkkeen ha kemista. 

Oikeus saada työkyvyttömyys eläkettä on työntekijällä, jonka työ
kyvyn voidaan saira uden, vian tai vamman johdosta arvioida, kun otetaan 
huomioon myös jo kulunut aika, olevan yhdenjaksoisesti ainakin vuoden 
ajan alentunut vähintään kahdella viidenneksellä. Työkyvyn alentumista 
arvioita essa otetaan huomioon työntekijän jäljellä oleva kyky hankkia 
itselleen ansiotuloja saatavissa olevalla sellaisella työllä, jonka suorit
tamista voidaan häneltä kohtuudella edellyttää silmällä pitäen hänen 
koulutustaan, aikaisempaa toimintaansa, ikäänsä ja asumisolosuhteitaan 
sekä näihin verrattavia muita seikkoJa. Työkyvyn vaihdellessa otetaan 
huomioon vuotuinen ansio. TyÖkyvyttömyyseläkettä suoritetaan sitä kuu
kautta lähinnä seuraavan kuukauden alusta, jonka aikana oikeus eläkkeen 
saamiseen on syntynyt, ei kuitenkaan takautuvasti pitemmältä ajalta kuin 
eläkkeen hakemista seuraavaa kuuka utta edeltäneen vuoden ajalta. Jos 
työntekijälle myönnetään eläkettä taka utuvasti, suoritetaan, mikäli hä
nelle on maksettu samalta ajalta päivärahaa saman tyÖkyvyttömyyden 
johdosta sa ira usvak uutuslain nOjalla, päivärahaa vastaava osa eläkkees
tä sairausvakuutusrahastolle. Työkyvyttömyyseläke lakkautetaan, kun 
eläkkeensaajan työkyky on siinä määrin palautunut, ettei hän enää täytä 
eläkkeen saamisen edellytyksiä. Työkyvyttömyyseläkkeen saajan täyttä
essä vanhuus eläkkeen saamiseen oikeuttavan iän muuttuu työkyvyttö
myyseläke vanhuuseläkkeeks i. 

4 c §. Oikeus saada työttömyys eläkettä on 60 vuotta täyttäneellä työn
tekijällä. joka työvoimaviranomaisen todistuksella osoittaa, että hän on 
52 viimeksi kuluneen viikon aikana saanut valtakunnallisista työttömyys
kassoista annetun lain (125/34, 328/60) mukaista päiväavustusta tai 
työllisyyslain (946/71) muka i sta työttömyys korva usta yhteensä vähintään 
200 päivältä ja että hänelle ei voida osoittaa sellaista työtä, jonka vas
taanottamisesta hän ei voi kieltäytyä menettämättä oikeuttaan työttö
myyskorvaukseen. Työttömyyseläkkeestä ja työttömyys eläkkeen saajasta 
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on jäljempänä mainituin pOikkeuksin soveltuvin osin muutoin voimassa, 
mitä työkyvyttömyyseläkkeestä ja sen saajasta on säädetty. 

Eläkettä suoritetaan sen kalenterikuukauden alusta lukien, joka 
ensiksi alkaa sen jälkeen, kun kaksi kuukautta on kulunut 1 momentissa 
tarkoitetun todistuksen antamisesta. Eläkettä ei kuitenkaan ilman pätevää 
syytä suoriteta takautuvasti kuutta kuukautta pitemmältä ajalta ennen sen 
hakemista seuraavaa kuukautta. 

Työttömyyseläke on yhtä suuri kuin se tämän lain mukainen työky
vyttömyyseläke, joka työntekijälle olisi myönnetty, jos hänellä työttö
mäksi joutuessaan olisi oikeus täyden työkyvyttömyys eläkkeen saami
seen. Eläkettä määritettäessä työntekijän katsotaan joutuneen työttö
mäksi sinä päivänä, jolta hänelle on ensimmäisen kerran suoritettu 1 
momentissa tarkoitettuna aikana päiväavustusta tai työttömyys korva usta • 

Työttömyyseläke myönnetään toistaiseksi. Eläke lakkaa ilman eri 
päätöstä kuuden kuukauden tai asetuksella säädetyn pitemmän ajan kulut
tua työvoimaviranomaisen todistuksen antamisesta lukien, jollei eläke
laitokselle sitä ennen ole toimitettu työvoimaviranomaisen antamaa uutta 
todistusta siltä, ettei eläkkeensaajalle voida osoittaa 1 momentissa tar
koitettua työtä. Jos eläkkeen lakkaamisen jälkeen työttömyys jatkuu tai 
alkaa uudelleen, eläkettä ryhdytään maksamaan samojen perusteiden mu
kaan kuin aikaisempaakin eläkettä, mikäli eläkkeen lakkaamisesta ei ole 
kulunut kahta vuotta pitempää aikaa. Tällöin 1 momenttia sovellettaessa 
eläkkeelläolon aika rinnastetaan korvauspäiviin. Jos todistuksesta käy 
ilmi, ettei hakijalle ole väliaikana maksettu työttömyysavustusta tai 
-korvausta, eläkettä suoritetaan todistuksen antamista seuraavan kuu-
ka uden alusta. 

Jos työntekijä tulee työttömyys eläkettä saadessaan 4 §:n 3 mo
mentissa edellytetyllä tavalla pitkäaikaisesti työkyvyttömäksi, eläke 
muutetaan hakemuksesta työkyvyttömyyseläkkeeksi lähinnä seuraavasta 
mahdollisesta erääntymis päivästä. Täysi työkyvyttömyys eläke määrä
tään tällöin maksetun työttömyys eläkkeen suuruiseksi. 

5 §. Vanhuus eläkkeen määrä on jokaiselta täydeltä eläkkeeseen oikeut
tavalta palvelusajan kuukaudelta 1/12 prosenttia eläkkeen perusteena 
olevan palkan määrästä. Jos eläkkeensaaja on syntynyt vuonna 1916 tai 
sitä ennen, korotetaan näin laskettua eläkettä siltä osin, kuin se perus
tuu 30 päivän kesäkuuta 1962 jälkeen tapahtuneeseen palvelukseen, 
seuraavien prosenttilukUjen mukaisesti: 



Syntymävuosi Korotusprosenttl 
1916 •••••••••••••••••••..•.••.• 3 
1915 ••••••••••••.•••••••••••••• 6 
1914 .•.•••......•.....•.••••..• 9 
1913 ...•.••.....•..•.••..•.•••. 13 
1912 •.•..•.....••••••••....•..• 17 
1911 ........................... 21 
1910 •...•••••.....•.•..••••...• 
1909 
1908 
1907 
1906 
1905 
1904 
1903 
1902 
1901 
1900 
1899 
1898 
1897 

27 
33 
41 
50 
61 
75 
93 

117 
147 
183 
225 
275 
347 
470 
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Jos vanhuus eläke myönnetään muusta ajankohdasta kuin eläkeiän 
saavuttamista seuraavan kuukauden alusta, muutetaan eläkkeen määrää 
alkamisajasta riippuen laskemalla määrä vakuutusmatemaattlsia peri
aatteita noudatta en siten kuin sosiaa11- ja terveysministeriö määrää. 

5 b §. Työkyvyttömyyseläke myönnetään joko täytenä eläkkeenä tai osa
eläkkeenä. Täyden työkyvyttömyys eläkkeen suuruus määrätään 5 ja 5 a 
§:n mukaan ja se myönnetään työntekijälle, jonka työkyvyn on 4 §:n 3 
momentin mukaisesti arvioitu olevan ainakin vuoden ajan alentunut vä
hintään kolmella viidenneksellä. Muussa tapauksessa eläke on puolet 
edellä tarkoitetusta määrästä. Kuitenkin ennen 1 päivää heinäkuuta 
1935 syntyneen työntekijän osa eläke lasketaan soveltaen 5 a §:ää siten 
muunnettuna, että syntymävuosirajan 1919 asemesta käytetään rajana 
vuotta 1935 ja prosenttiluvun 22 asemesta prosenttilukua 38. 

Jos työkyvyttömyys eläkkeen saajan työkyky muuttuu siten, että 
muutoksella 1 momentin mukaan on vaikutusta eläkkeen suuruuteen ja 
jos muutoksen, kun otetaan huomioon myös jo kulunut aika voidaan ar
vioida jäävän pysyväksi ainakin vuoden ajaksi, tarkistetaan eläkkeen 
määrä eläkkeensaajan hakemuksesta tai eläkelaitoksen aloitteesta muu
tosta lähinnä seuraavan kuukauden alusta. Eläkettä ei kuitenkaan alen
neta ajalta, jolta sitä on jo suoritettu, eikä korot eta pitemmältä ajalta 
kuin eläkkeensaajan tarkistushakemusta tai eläkelaitoksen tarkistus
toimenpiteisiin ryhtymistä lähinnä seuraavaa kalenterikuukautta edeltä
neiltä kuudelta kuukaudelta. 

Sen estämättä, mitä 2 momentissa on säädetty, voidaan työ-
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kyvyttöm yyseläkettä la kka utetta essa päättää, että eläkettä ma ks etaan 
osaeläkkeenä määrätyltä vuotta lyhyemmältäkin ajalta. 

6 §. Eläkkeeseen oikeuttavaksi palvelusajaksi luetaan kunkin työsuh
teen osalta aika, jonka työsuhde 1 §:n 1 momentissa tarkoitettu aika 
mukaan luettuna on jatkunut työntekijän täytettyä 23 vuotta. Tällöin ei 
kuitenkaan oteta huomioon aikaa, jolta työntekijä työsuhteessa ollessaan 
on saanut laissa säädettyä tai julkisen eläkesqännön mukaista työ- tai 
virkasuhteeseen taikka yrittäjätoimintaan perustuvaa sellaista työkyvyt
tömyyseläkettä, jonka suuruutta määr:ättäessä on otettu huomioon eläke
iän saavuttamiseen jäljellä oleva aika tai sitä vastaava ansio. 

7 §. Eläkkeen perusteena oleva palkka määrätään kunkin työsuhteen osal
ta erikseen valitsemalla enintään neljästä viimeisestä kalenterivuodesta , 
joina työsuhde on jatkunut, ne kaksi vuotta, joiden 9 §:n mukaisesti tar
kistettujen työansIoiden keskimäärä kuuka utta kohden 0 n suurin, ja las
kema lla tämän jälkeen näiden vuosien edellä sanotulla tava lla tarkistet
tujen, yhteenlaskettujen ansioiden kes kimäärä kuuka utta kohden. Jos 
työsuhde on jatkunut useamman kuin kahden kalenterivuoden aikana, sitä 
kalenterivuotta , jona työsuhde alkoi, ei kuitenkaan oteta huomioon elåk
keen perusteena olevaa palkkaa määrättäessä, ellei työsuhde sinä vuo
tena ole jatkunut vähintään kuutta kuukautta. Milloin työsuhde on jatku
nut vain yhden ka lenterivuoden aikana, eläkkeen perusteena olevana 
palkkana käytetään saatuJen työansioiden keskimäärää kuukautta kohden. 
Eläkkeen perusteena olevaa palkkaa määrättäessä ei kuitenkaan oteta 
huomioon aikaa, jolta työntekijä on saanut 6 §:n 1 momentissa tarkoitet
tua työkyvyttömyyseläkettä. 

7 a §. Perhe-eläke on, jos edunsaajia on vähintään kolme, yhtä suuri 
kuin se tämän lain vähimmäisehtojen mukainen vanhuus eläke tai täysi 
työkyvyttömyyseläke, jota edunjättäjä kuollessaan sai, tai, jollei hän 
silloin saanut mainittua eläkettä, joka olisi tiänelle myönnetty, jos hä
nellä kuolinhetkellään olisi ollut oikeus täyden työkyvyttömyys eläkkeen 
saamiseen. Eläkkeen määrää laskettaessa ei kuitenkaan oteta huomioon 
5 §:n 2 momentin eikä 7 c §:n mukaista korotusta edunjättäjän eläkkee
seen eikä myöskään edunjättäjän eläkkeestä ma hdolllsesti tehtävää 8 §:n 
muka ista vähennystä. Jos edunsaajia on ka kSi, suoritetaan edellä ma ini
tusta perhe-eläkkeestä kolme neljännestä, ja jos edunsaajia on yks i, 
puolet. 

8 §. --------------------------------------------
Yhteensovitusraja lasketaan ottamalla yhteensovitusperusteesta, 

joka 3 momentissa säädetyin poikkeuksin on korkein peruseläkkeen pe
rusteena oleva pal kka, 60 prosenttia ja vähentämällä tästä määrä, joka 
on yhtä suuri kuin yksinäisen la psettoman henkilön kansaneläkkeen 
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perusosan ja täysimäärälsen tukiosan yhteenlaskettu määrä kansaneläke
lain 27 §:ssä tarkoitetussa kolmannessa kuntaryhmässä. Jos eläkkeeseen 
sisältyy 7 c §:n mukainen lapsikorotus, lasketaan yhteensovitusraja ot
tamalla yhteensovitusperusteesta 66 prosenttia ja vähentämällä siitä kan
saneläkkeen perusosa. Yhteensovitusrajaa laskettaessa otetaan kansan
eläkettä vastaavana vähennyksenä kuitenkin huomioon enintään 30 prosent
tia yhteensovitusperusteesta. Osaeläkkeenä myönnettyä työkyvyttömyys
eläkettä yhteensovitettaessa lasketaan yhteensovitusraja ottamalla yh
teensovitus perusteesta 30 prosenttia tai, jos eläkkeeseen sisältyy 7 c 
§:n mukainen lapsikorotus, 33 prosenttia. 

Jos työntekijä on samanaikaisesti vähintään 6 kuukautta yhdenjak
solsesti kahdessa tai useammassa jäljempänä 4 momentin 1 tai 3-11 koh
dassa tarkoitettuun peruseläkkeeseen oikeuttavassa työ- tai virkasuhteessa 
taikka yrittäjätoiminnassa , lasketaan yhteensovitusperustetta määrättäessä 
vastaavat eläkkeen perusteena olevat palkat ja työtulot yhteen. Jos työn
tekijä on välittömästi ennen eläketapahtumaa saanut aikaisemman eläke
tapahtuman johdosta peruseläkettä taikka muuta siihen verrattavaa työ-
tai virkasuhteeseen perustuvaa eläkettä tahi merimieseläkelain mukaista 
vanhuus- tai työkyvyttömyys eläkettä ja on vähintään 3 vuoden ajan ollut 
samanaikaisesti jäljempänä 4 momentin 1 tai 3-11 kohdassa tarkoitettuun 
peruseläkkeeseen oikeuttavassa työ- tai virkasuhteessa taikka yrittäjä
toiminnassa , lisätään yhteensovitusperustetta määrättäessä tähän työ-
tai virkasuhteeseen taikka yrittäjätoimintaan l1ittyvääneläkkeen perusteena 
olevaan palkkaan tai työtuloon 10/6 mainitun aikaisemman eläkkeen mää
rästä. 

Sen estämättä, mitä 1 ja 5 momentissa on säädetty, eläkkeitä yh
teensovitettaessa ei oteta huomioon ta paturmavakuutusla kHn, liikenne
vakuutuslakHn tai sotilasvammalakiin perustuvaa sellaista korvausta, 
jota työntekijä on saanut vähintään 3 vuoden ajan välittömästi ennen 
eläketapahtumaa, siltä osin kuin korvaus ei ylitä eläketapahtumaa edel
tänyttä tasoa vastaavaa korvausta, eikä tällaiseen korvaukseen perustu
vaa perhe-eläkettä. Uutena eläketa pahtumana ei tällöin pidetä työttö
myys eläkkeen muuttumista työkyvyttömyys elökkeeks i, työkyvyttömyys
eläkkeen muuttumista vanhuuseläkkeeksi eikä oikeuden syntymistä perhe
eläkkeen saamiseen eläkkeen saa jan jälkeen. 

8a§. -------------------------------------------
Jos vanhuus- tai työkyvyttömyys eläkkeen saajalle myönnetään 8 

§:n 1 momentissa tarkoitettu eläke, elinkorko tai jatkuva korva us, toi
mitetaan 8 §:n 1 momentin mukainen yhteensovitus uudelleen. Sama kos
kee 8 §:n 5 momentin mukaista yhteensovitusta , jos perhe-eläkkeen 
saajalle myönnetään mainitun momentin ensimmäisessä virkkeessä tar
koitettu eläke tai jatkuva korvaus. Samoin toimitetaan 8 §:n 1 momentin 
mukainen yhteensovitus uudelleen, kun eläkettä tarkistetaan 5 b tai 7 c 
§:n mukaisesti. Niin ikään toimitetaan 8 §:n 5 momentln mukainen 
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yhteensovitus uudelleen, kun edunsaajana oleva lapsi täyttää 16 vuotta 
tai muu edunsaaja kuin 16 vuotta täyttänyt lapsi lakkaa olemasta edun
saajana , jos eläkkeen määrä siten suurenee. Hakemuksesta toimitetaan 
8 §:n mukainen yhteensovitus myös uudelleen, jos sllhen vaikuttaneen 
muun eläkkeen, elinkoron tai jatkuvan korvauksen määrä on olennaisesti 
muuttunut. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1973. 
Työntekijällä on oikeus osaeläkkeeseen myös sellaisen työkyvyttö

myyden johdosta, joka on alkanut ennen tämän lain voimaantuloa. Eläk
keen suuruutta tällöin määrättäessä katsotaan työkyvyttömyyden alka
neen tämän lain voimaan tullessa. 

Tämän lain 1 §:ssä säädetty markkamäärä vastaa vuodelle 1966 
vahvistettua palkkaindeksilukua • 



178. LAKI LYHYTAIKAISISSA TYÖSUHTEISSA OLE
VIEN TYÖNTEKIJÄIN ELÄKELAIN MUUTTAMISESTA. 

Annettu joulukuun 29 p:nä 1972. 
(Suomen AsK 935/72) 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1962:64, 1966:157, 
1968:209, 1969:111, 1971:103 ja 1972:51) 
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Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 9 päivänä helmikuuta 
1962 annetun lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläke
lain (134/62) 1 §:n 1 ja 3 momentti, 4 §:n 2 ja 3 momentti ja 5 §, näistä 
1 §:n 1 momentti sellaisena kuin se on 14 päivänä huhtikuuta 1972 anne
tussa laissa (275/72), 4 §:n 2 momentti sellaisena kuin se on 18 päivänä 
kesäkuuta 1971 annetussa laissa (501/71) sekä 5 § sellaisena kuin se on 
muutettuna 16 päivänä joulukuuta 1966, 31 päivänä joulukuuta 1968 ja 
14 päivänä heinäkuuta 1969 annetullla laellla (640/66, 794/68 ja 470/ 
69), näin kuuluviksi: 

1 §. Työntekijälle, joka työskentelee metsät yössä, uittotyössä, maatlla
ja puutarhatalouden eri töissä, maa-, vesi- ja talonrakennustyössä, maan
parannustyössä, turveteoll1suustyössä, satamat yössä tahi kotimaanlHken
teen aluksessa taikka, sikäli kuin asetuksella säädetään, muulla sellai
sella alalla, jolle lyhytaikaiset työsuhteet ovat luonteenomaisia, on työn
antajan kustannettava eläketurva vanhuuden ja työkyvyttömyyden varalta 
sekä tällaisen työntekijän omaisllle perhe-eläketurva tämän lain mukaan. 
Mikäli tässä laissa ei toisin säädetä, on soveltuvin osin muutoin voi
massa, mitä työntekijäin eläkelain 3 §:n 2-4 momentissa, 4 §:n 1, 3, 5 
ja 6 momentissa, 4 a - 4 c §:ssä, 5 b §:n 2 ja 3 momentissa, 7 a - 10 
§:ssä, 12 §:ssä, 13 §:n 3 momentissa, 14 §:ssä, 15 a - 18 §:ssä ja 19 a 
- 23 §:ssä on säädetty. 

Työntekijällä ei ole oikeutta tämän lain mukaiseen eläkkeeseen 
työn perusteella, jonka hän on tehnyt 65 vuotta täytettyään. 

4§. --------------------------------------------
Oikeus saada työkyvyttömyys eläkettä on työntekijällä, jonka työ

kyvyn voidaan sairauden, vian tai vamman johdosta arvioida, kun otetaan 
huomioon myös jo kulunut aika, olevan yhdenjaksoisesti ainakin vuoden 
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ajan alentunut vähintään kahdella viidenneksellä. Työkyvyn alentumista 
arvioitaessa otetaan huomioon työntekijän jäljellä oleva kyky hankkia 
itselleen ansiotuloja saatavissa olevalla sellaisella työllä, jonka suorit
tamista voidaan häneltä kohtuudella edellyttää silmällä pitäen hänen kou
lutustaan, aikais empaa tOimintaansa, ikäänsä ja asumisolosuhteitaan 
sekä näihin verrattavia muita seikkoja. Työkyvyn vaihdellessa otetaan 
huomioon vuotuinen ansio. Työkyvyttömyyseläkkeen saa jan täyttäessä 
vanhuuseläkkeen saamiseen oikeuttavan iän muuttuu työkyvyttömyys
eläke vanhuuseläkkeeksl. 

Työkyvyttömyyseläke myönnetään joko määräajaksi tai toistaiseksi 
sitä kuukautta lähinnä seuraavan kuukauden alusta, jonka aikana oikeus 
eläkkeen saamiseen on syntynyt, ei kuitenkaan takautuvasti pitemmältä 
ajalta kuin eläkkeen hakemista seuraavaa kuukautta edeltäneen vuoden 
ajalta. Työkyvyttömyyseläke lakkautetaan, kun eläkkeensaajan tyÖkyky 
on siinä määrin palautunut, ettei hän enää täytä eläkkeen saamisen edel
lytyksiä. 

5 §. Vanhuus eläkkeen vuotuinen määrä on ykSi prosentti työntekijäin 
eläkelain 9 §:n mukaisesti korjattujen ja työntekijän 23 ikävuoden täyttä
misen jälkeen ansaitsemien nllden palkkojen yhteismäärästä, joiden pe
rusteella on suoritettu vakuutusmaksu tämän lain mukaan. Jos työntekijä 
on jonakin kalenterivuotena ansainnut tässä laissa tarkoitetuissa töissä 
vähemmän kuin 200 markkaa, ei sinä vuotena ansaittua palkkaa kuiten
kaan oteta huomioon eläkkeeseen oikeuttavana. Jos työntekijä on synty
nyt ennen 1 päivää heinäkuuta 1919, korotetaan eläkettä kertomalla se 
luvulla, joka saadaan, kun työntekijäin eläkelain 5 a §:n 2 momentissa 
säädetty prosenttimäärä kerrottuna luvulla 12 jaetaan nllden kuukausien 
lukumäärällä, jotka sisältyvät aikaan heinäkuun alusta 1962 sen kalen
terikuuka uden loppuun, jona työntekijä täyttää 65 vuotta. Sosiaall- ja 
terveysministeriö voi antaa tarkempia määräyksiä edellä tarkoitetun ko
rotuksen laskemisesta. 

Työkyvyttömyyseläke myönnetään joko täytenä eläkkeenä tai osa
eläkkeenä. Täyden työkyvyttömyys eläkkeen suuruus määrätään 1 momen
tin mukaan ja se myönnetään työntekijälle, jonka työkyvyn on 4 §:n 2 
momentin mukaisesti arvioitu olevan ainakin vuoden ajan alentunut vä
hintään kolmella vlidenneksellä. Muussa tapauksessa eläke on puolet 
edellä tarkoitetusta määrästä. Jos työntekijä on syntynyt ennen 1 päivää 
heinäkuuta 1935, lasketaan 1 momentissa tarkoitettu osaeläkkeen koro
tus kuitenkin siten, että työntekijäin eläkelain 5 a §:n 2 momentissa 
säädetyn prosenttimäärän asemesta käytetään prosenttimäärää 38. 

Vanhuus- ja työkyvyttömyys eläkkeen suuruutta määrättäessä ei 
oteta huomioon palkkaa, jonka työntekijä on ansainnut saadessaan lais
sa säädettyä tai julkisen eläkesäännön mukaista työ- tai virkasuhteeseen 
ta ikka yrittäjätoimintaan perustuvaa sellaista työkyvyttömyys eläkettä , 
jonka määrää La skettaessa on otettu huomioon eläkeiän saavuttamiseen 
jäljellä oleva aika tai sitä vastaava ansio. Työkyvyttömyyseläkkeen suu
ruutta määrättäessä ei myöskään oteta huomioon työntekijän ansa!tsemaa 
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palkkaa sellaisessa työsuhteessa, jonka alkaessa hänellä jo 011 työkyvyt
tömyyden pääasiallisena syynä oleva sairaus, vika tai vamma. Vilmeksi 
mainittu ei kuitenkaan koske palkkaa, joka on ansaittu vähintään vuotta 
ennen työkyvyttömyyden syntymistä alkaneessa työsuhteessa. 

Jos perhe-eläke myönnetään edunjättäjän jälkeen, joka kuollessaan 
ei saanut eläkettä, pidetään sovelletta essa 3 momenttia sekä 7 §:n 1 
momenttia ja 9 §:n 1 momentln 2 kohtaa sairauden, vian tai vamman alka
mispäivänä kuolinpäivää, jollei edunsaaja muuta selvitä. 

Työntekijäin eläkela in 8 §:n 1 ja 5 momentin säännöksiä sovellet
taessa tämän lain mukainen eläke on rinnastettava työntekijäin eläkelain 
perusteella saata vaan eläkkeeseen ja tämän lain mukaiseen eläkkeeseen 
oikeuttava palkka laskettuna aikayksikköä kohden otettava huomioon 
sanottujen säännösten edellyttämää korkeinta eläkkeen perusteena ole
vaa palkkaa vallttaessa. Ensiksi mainittu palkka on, sen mukaan kuin 
asetuksella tarkemmin säädetään, määrättävä siten, että se vastaa kes
ki,määrin maksettavia palkkOja sen työeläkekassan tai 2 §:ssä tarkoitetun 
muun eläkelaitoksen vakuutettujen pilriin kuuluvissa vastaavissa töIssä, 
jossa työntekijä on ollut vakuutettuna, mikäli ei näytetä, että hänen 
palkkansa on ollut oleelllsestl tästä pOikkeava, jolloin todelllnen palkka 
on otettava määräämisperusteeksi. 

Jos työntekijälle tai hänen edunsaajalleen myönnetään eläke, joka 
kokonaan tai osittain perustuu valtion palveluksessa ansaittuun palkkaan, 
on 2 §:ssä tarkoitetun eläkelaitoksen vllpymättä ilmoitettava siltä valtlo
konttorille siten kuin a setuks ella tarkemmin säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1973. 
Työntekijällä on oikeus osaeläkkeeseen myös sellaisen työkyvyttö

myyden johdosta, joka on alkanut ennen tämän lain voimaantuloa. Eläk
keen suuruutta tällöin määrättäessä katsotaan työkyvyttömyyden ja sen 
pääasiallisena syynä olevan sairauden, vian tai vamman alkaneen tämän 
lain voimaan tullessa. 

Tämän lain 5 §:n 1 momentissa säädetty markka määrä vastaa vuo
delle 1962 vahvistettua palkkaindeksilukua • 
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179. LAKI INVALIIDIRAHALAIN 3 JA 4 §:N 
MUUTTAMISESTA. 

Annettu joulukuun 29 p:nä 1972. 
(Suomen AsK 938/72) 
(Vrt. kunn. as. -koko 1951:124) 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 14 päivänä kesä
kuuta 1951 annetun invalHdirahalain (374/51) 3 §:n 2 momentin 4 kohta 
ja 4 §:n 3 momentti sekä 11 s ät ä än 3 §:ään uusi 3 momentti seuraa
vasti: 

3§. -------------------------------------------
Invallidirahaa ei myöskään myönnetä invalHdille, 

4) joka saa hänelle 4 §:n 1 momentin nojalla myönnettävän inva
llidirahan suuruista tai sitä suurempaa eläkettä, elinkorkoa tai kor
vausta; taikka 

Edellä 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettuna eläkkeenä, elinkorko
na tai korvauksena ei kuitenkaan pidetä perhe-eläkettä eikä huoltoelä
kettä. 

4 §. -------------------------------------------. . 

Milloin invaUidi saa 3 §:n 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettua in
vallidirahaa pienempää eläkettä, elinkorkoa tai korvausta, voidaan se 
tai osa slitä ottaa vähennyksenä huomioon invallidirahan suuruutta mää
rättäessä. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1973. 
Jos vamma on sattunut ennen 1 päivää tammikuuta 1973, myönne

tään sen johdosta invalHdiraha aikaisemmin voimassa olleiden säännös
ten mukaisesti, kuitenkin siten, että sanotun ajankohdan jälkeen sattu
neen eläke- tai vakuutustapahtuman johdosta suoritettava etuus otetaan 
vähennyksenä huomioon. 



180. ASETUS TYÖNTEKIJÄIN ELÄKEASETUKSEN 
MUUTTAMISESTA. 

Annettu joulukuun 29 p:nä 1972. 
(Suomen AsK 939/72) 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1962:32, 1965:150, 
1966:158 ja 1971:102) 

503 

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä muu te t aan 23 päivänä 
helmikuuta 1962 annetun työntekijäin eläkeasetuksen (183/62) 7 §:n 3 
momentti, 8 §:n 2 momentti ja 14 §, näistä 7 §:n 3 momentti sellaisena 
kuin se on 30 päivänä joulukuuta 1965 annetussa asetuksessa (709/65), 
8 §:n 2 momentti sellaisena kuin se on 18 päivänä kesäkuuta 1971 anne
tussa asetuksessa (514/71) ja 14 § sellaisena kuin se on 16 päivänä 
joulukuuta 1966annetussaasetuksessa (641/66), sekällsätään ase
tukseen uusi 12 a § seuraavasti: 

7 §. -------------------------------------------
Jos työntekijä on ollut työsuhteessa työntekijäin eläkelain 6 §:n 

1 momentissa tarkoitetun työkyvyttömyyseläkkeen päättyessä, katsotaan 
työansion eläkkeen päättymisestä kalenterivuoden loppuun tai, jos työ
suhde on päättynyt aikaisemmin, työsuhteen päättymiseen olevan nHn 
suuri osa työsuhteessa sinä vuotena saadusta kokonaisansiosta kuin sa
nottu ajanjakso on työsuhteen kestoajasta samana vuotena. Tämä ei kui
tenkaan koske työsuhdetta , jonka perusteella myönnettyä eläkettä mää
rättäessä on sovellettava työntekijäin eläkelain .6 §:n 3 momenttia. 

8 §. -------------------------------------------
Työntekijäin eläkelain mukaista vähimmäiseläketurvaa vastaavan 

vapaakirjan perusteella työntekijällä on oikeus sen mukaan kuin vapaa
kirjan ehdoissa määrätään saada vanhuus eläkettä täytettyään 65 vuotta, 
työkyvyttömyys eläkettä työntekijäin eläkelain 4 §:n 3 momentin ja 5 b 
§:n mukaisesti sekä työttömyyseläkettä työntekijäin eläkelain 4 c §:n 
mukaisesti, ei kuitenkaan silloin, kun hän saa työntekijäin eläkelain 
6 §:n 3 momenttia tai lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin 
eläkelain 7 §:n 1 momenttia soveltaen myönnettyä eläkettä. Jos työn
tekijä, jolle on muodostunut vapaakirja , solmH työntekijäin eläkelain 
tai lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain alaisen 
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uuden työsuhteen taikka ryhtyy harjoittamaan maatalousyrittäjien eläke
lain tai yrittäjien eläkelain alaista yrittäjätoimintaa ja saa sen johdosta, 
uudelleen vapaakirjaa saamatta, eläkkeen muussa iässä tai muiden ehto
jen mukaisesti tahi jos hän saa eläkkeen hänelle myönnetyn vapaaehtoi
sen jatkovakuutuksen perusteella, muunnetaan va paakirja näiden e hto
jen mukaiseksi. 

12 a §. Eläkelaitos voi tarvittaessa vaatia eläkkeensaajalta selvltyks en 
slltä, että hän edelleen täyttää \ eläkkeen saamisen edellytykset. Jollei 
eläkkeensaaja ole toimittanut sanottua selvitystä eläkelaitokselle sen 
määräämässä kohtuullisessa ajassa, eläkelaitos voi päättää, että eläk
keen suorittaminen keskeytetään, kunnes selvitys on toimitettu. 

14 §. Jos vanhuus- tai perhe-eläke taikka sellainen täysi työkyvyttö
myyseläke, jonka suuruutta määrättäessä ei ole sovellettu työntekijäin 
eläkelain 6 §:n 3 momenttia, on pienempi kuin 20 markkaa kuukaudessa, 
eläkelaitoksella on oikeus eläkkeensaajan suostumuksella suorittaa eläke 
kertasuorituksena, joka lasketaan sosiaali- ja terveysministeriön vah
vistamien perusteiden mukaan. Kertasuorituksen saajalla ei sen jälkeen 
ole saman eläketapahtuman johdosta oikeutta eläkkeeseen niiden työ
suhteiden perusteella, joiden nojalla suoritusta vastaava eläke o11si 
maksettu. Jos määräajaksi myönnetty työkyvyttömyys eläke on maksettu 
kertasuorituksena, voidaan eläkkeensaajalle kuitenkin myöntää eläke 
siltä ajalta, jonka hänen työkyvyttömyytensä määräajan jälkeen jatkuu. 

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1973. 



181. LAKI KUNTIEN YLEISESTÄ KALLEUSLUOKITUKSESTA 
ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA. 

Annettu joulukuun 29 p:nä 1972. 
(Suomen AsK 954/72) 
(Vrt. kunn. as. -koko 1966:3) 
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Eduskunnan päätöksen mukaisesli lisätään kuntien yleisestä kal
leusluokituksesta 21 päivänä tammikuuta 1966 annetun lain (14/66) 1 
§:ään 2 momentti ja 2 §:ään 3 momentti seuraavasti: 

1 §. --------------------------------------------
Tutkimuksella todetuista elinkustannusten eroista riippumatta kun

tien yleinen kalleusluokltus voidaan vahvistaa myös siten, että kunnalle 
aikaisemmin vahvistettua kalleus luokkaa ei alenneta ja että kalleusluo
kituksen riittävä alueelllnen yhtenäisyys otetaan huomioon. 

2 §. --------------------------------------------
Valtioneuvostolla on kuitenkin oikeus jatkaa voimassa olevaa kal

leusluokitusta 1 momentissa tarkoitetun viisivuotiska uden jälkeen vuo
deksi kerrallaan kuitenkin enintään kahtena vuonna peräkkäin. Tällöin 
voidaan kalleusluokitukseen samalla tehdä erityisistä syistä vähäisiä 
muutoksia. 

Tämä laki tulee voimaan 29 päivänä joulukuuta 1972 ja on voimas
sa vuoden 1974 loppuun. 
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182. LAKI KANSANELÄKELAIN 3 JA 5 §:N MUUTTAMISESTA. 

Annettu joulukuun 29 p:nä 1972. 
(Suomen AsK 956/72) 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1956:88, 1966:111, 1969:100 ja 
1970:158) 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 8 päivänä kesäkuuta 
1956 annetun kansaneläkelain 3 §, sellaisena kuin se on muutettuna 21 
päivänä lokakuuta 1966 ja 4 päivänä joulukuuta 1970 annetu1l1a laeilla 
(510/66 ja 741/70), ja S §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 4 päivänä 
heinäkuuta 1969 annetussa laissa (448/69), näin kuuluviksi: 

3 §. Vakuutetun on suoritettava vakuutusmaksu, sen mukaan kuin jäljem
pänä säädetään. 

Työnantaja suorittaa, niin kuin sl1tä erikseen säädetään, työnanta
jan kansaneläkemaksuna 4,25 prosenttia ennakkoperinnän alaisen palkan 
määrästä. Milloin liiketoimintaa harjoittavan valtionverotuksessa vero
velvollisen työnantajan vllmeksi toimitettua verotusta varten antamassa 
verollmoituksessa llmoittamien, kuluvan käyttöomaisuuden hankintame
noista tekemien säännönmukaisten poistojen määrä on ollut suurempi kuin 
50 000 markkaa ja sama lla vähintään 10 ja enintään 30 pros enttia hänen 
samana verovuotena maksamiensa palkkojen määrästä, maksun suuruus 
on vl1meksi toimitettua verotusta seuraavana kalenterivuotena kuitenkin 
4,75 prosenttia ennakkoperinnän alaisen palkan määrästä. Milloin sel
laisen työnantajan edellä tarkoitettu poistojen määrä on ollut suurempi 
kuin 50 000 markkaa ja samalla yli 30 prosenttia maksettujen palkkojen 
määrästä, on sanottu maksu 5,25 prosenttia ennakkoperinnän alaisen 
palkan määrästä. 

Sosiaal1- ja terveysministeriö antaa tarvittaessa tarkemmat mää
räykset 2 momentissa tarkoitetun korotetun maksun määräämisestä. 

5 §. Vakuutusmaksu on kaksi penniä vakuutetulle kunnallisverotuksessa 
määrätyltä veroäyrlltä. 

Tätä lakia sovelletaan ensimmäisen kerran määrättäessä vakuutetun 
vakuutusmaksua vuodelta 1973 toimitettavassa verotuksessa kuitenkin 
niin, että vakuutetun vakuutusmaksu on 1,95 penniä vakuutetulle vuodelta 
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1973 toimltettavassa kunnalllsverotuksessa määrätyltä veroäyrlltä. Työn
antajan kansaneläkemaksun osalta tämä laki tulee voimaan 1 päivänä 
huhtikuuta 1973 ja sitä sovelletaan nllhin palkkoihin, jotka suoritetaan 
sanottuna päivänä tai sen jälkeen. Ennakkoperintälain 11 §:n mukaisissa 
taulukoissa otetaan vakuutetun vakuutusmaksu huomioon siten, että sen 
suuruus on vuonna 1973 ennen 1 päivää huhtikuuta sovellettavissa taulu
koissa 1,75 penniä veroäyrlltä ja sen jälkeen sovellettavissa taulukois
sa 2 penniä veroäyrlltä. 

183. IAKI TYÖNANTAJAN SOSIAALITURVAMAKSUSTA 
ANNETUN LAIN 16. JA 20 §:N MUUTTAMISESTA. 

Annettu joulukuun 29 p:nä 1972. 
(Suomen AsK 957/72) 
(Vrt. kunn. as. -koko 1963:92 ja 1970:160) 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan työnantajan sosi
aallturvamaksusta 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun lain (366/63) 20 
§:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 4 päivänä jouiukuuta 1970 anne
tussa laissa (743/70), sekä 11s ätään lain 16 §:ään uusi 2 momentti 
seuraavasti: 

16 §. --------------------------------------------
Asetuksella annetaan säännökset slltä, paljonko maksetuista työn

antajan sosiaallturvamaksuista on katsottava olevan työnantajan lapsi
llsämaksua sekä työnantajan kansaneläkemaksua ja työnantajan sairaus
vakuutusmaksua. 

20 §. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
Kansaneläkela itokselle vuosllta 1972 -1975 suoritettavien työnanta

jan kansaneläkemaksun ja työnantajan sairausvakuutusmaksun etumaksu
jen määrän vahvistaa valtiovarainministeriö kansaneläkelaitoksen esi
tyksestä. 
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184. lAKI VUODELTA 1973 SUORITETTAVAN 
VAKUUTETUN SAIRAUSVAKUUTUSMAKSUN JA 
TYÖNANTAJAN SAIRAUSVAKUUTUSMAKSUN 
MÄÄRÄSTÄ. 

Annettu joulukuun 29 p:nä 1972. 
{Suomen AsK 958/'72) 
\Vrt. kunn. as. -koKo 1969:166) 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

Poiketen siitä, mitä vakuutetun sairausvakuutusmaksusta on 
säädetty 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairausvakuutuslain 
33 §:n 1 momentissa, sellaisena kuin se on 4 päivänä joulukuuta 
1970 annetussa laissa (742/70), ja mitä työnantajan sairausvakuu
tusmaksusta on säädetty 4 päivänä heinäkuuta 1963 työnantajan 
sosiaal1turvamaksusta annetun lain 1 §:n 1 momentissa, sellaisena 
kuin se on 4 päivänä joulukuuta 1970 annetussa laissa (743/70), 
vakuutetun sairausvakuutusmaksu on 1,45 penniä vakuutetulle vuo
delta 1973 toimltettavassa kunnallisverotuksessa määrätyltä vero
äyriltä ja työnantajan sairausvakuutusmaksu 2 prosenttia työnteki
jälle vuonna 1973 huhtikuun 1 päivänä tai sen jälkeen sanottuna 
vuotena suoritetun ennakkoperinnän alaisen palkan määrästä. En
nakkoperintälain 11 §:n mukaisissa taulukoissa otetaan vakuutetun 
sairausva kuutusmaksu huomioon siten, että sen suuruus on vuonna 
1973 ennen 1 päivää huhtikuuta sovellettavissa taulukolssa 1,25 
penniä veroäyriltä ja sen jälkeen sovellettavissa taulukoissa 1,50 
penniä veroäyriltä. 



185. ASETUS TYÖNANTAJAN SOSIAALITURVAMAKSUSTA 
ANNETUN ASETUKSEN 1 §:N MUUTTAMISESTA. 

Annettu joulukuun 29 p:nä 1972. 
(Suomen AsK 960/72) 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1963:129 ja 1970:167) 
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Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsit
telemään määrätyn ministerin esittelystä muutetaan työnantajan sosiaali
turvamaksusta 1 päivänä marraskuuta 1963 annetun asetuksen 1 §, sel
laisena kuin se on 11 päivänä joulukuuta 1970 annetussa asetuksessa 
(770/70), näin kuuluvaksi: 

1 §. Työnantajan sosiaallturvamaksun suuruus on vuonna 1973 
1) ennen 1 päivää huhtikuuta suoritetun ennakkoperinnän alaisen 

palkan määrästä 7,25 prosenttia sekä 
2) sanottuna päivänä tai sen jälkeen suoritetun ennakkoperinnän 

alaisen palkan määrästä 8 prosenttia, kuitenkin siten, että maksu on, 
a) milloin liiketoimintaa harjoittavan valtionverotuksessa verovel

vollisen työnantajan viimeksi toimitettua verotusta varten antamassa 
veroilmoituksessa llmoittamien, kuluvan käyttöomaisuuden hankintame
noista tekemien säännönmukaisten poistOjen määrä on ollut suurempi 
kuin 50 000 markkaa ja samalla vähintään 10 ja enintään 30 prosenttia 
hänen samana verovuotena maksamiensa palkkOjen määrästä, 8,5 pro
senttia ja, 

b) milloin edellä a kohdassa tarkoitettujen poistOjen määrä on 
ollut suurempi kuin 50 000 markkaa ja samalla yli 30 prosenttia makset
tujen palkkOjen määrästä, 9 prosenttia. 

Työnantajan sosiaallturvamaksun suuruus on 1 päivästä tammikuuta 
1974 alkaen 7,5 prosenttia suoritetun ennakkoperinnän alaisen palkan 
määrästä, kuitenkin siten, että maksu on, 

a) milloin liiketoimintaa harjoittavan valtionverotuksessa verovel
vollisen työnantajan vllmeksi toimitettua verotusta varten antamassa 
veroilmoituksessa llmoittamien, kuluvan käyttöomaisuuden hankinta
menoista tekemien säännönmukaisten poistojen määrä on ollut suurempi 
kuin 50 000 markkaa ja samalla vähintään 10 ja enintään 30 prosenttia 
hänen samana verovuotena maksamiensa palkkojen määrästä, 8 prosent
tia ja, 

b) milloin edellä a kohdassa tarkoitettujen pOistOjen määrä on ollut 
suurempi kuin 50 000 markkaa ja samalla yli 30 prosenttia maksettujen 
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palkkojen määrästä, 8,5 prosenttia. 

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1973. 

186. ASETUS LYHYTAIKAISISSA TYÖSUHTEISSA OLEVIEN 
TYÖNTEKIJÄIN ELÄKEASETUKSEN MUUTTAMISESTA. 

Annettu joulukuun 29 p:nä 1972 • 
(Suomen AsK 940/72) 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1962:64) 

Sosiaali- ja terveys ministerin esittelystä muu t et aan 23 pCI1vana 
helmikuuta 1962 annetun lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin 
eläkeasetuksen (184/62) 16 §, sellaisena kuin se on 16 päivänä joulukuu
ta 1966 annetussa asetuksessa (642/66), sekä lisätään asetukseen 
uusi 14 a § seuraavasti: 

14 a §. Eläkelaitos voi tarvittaessa vaatia eläkkeensaajalta selvityksen 
siltä, että hän edelleen täyttää eläkkeen saamisen edellytykset. Jollei 
eläkkeensaaja ole toimittanut sanottua selvitystä eläkelaitokselle sen 
määräämässä kohtuullisessa ajassa, eläkelaitos voi päättää, että eläk
keen suorittaminen keskeytetään, kunnes selvitys on toimitettu. 

16 §. Jos vanhuus- tai perhe-eläke taikka sellainen täysi työkyvyttö
myyseläke, jonka suuruutta määrättäessä ei ole sovellettu eläkelain 7 
§:n 1 momenttla, on pienempi kuin 20 markkaa kuukaudessa, työeläke
kassalla on oikeus eläkkeensaajan suostumuksella suorittaa eläke kerta
suorituksena, joka lasketaan sosiaall- ja terveysministeriön vahvistami
en perusteiden mukaan. Kertasuorituksen saajalla ei sen jälkeen ole sa
man eläketapahtuman johdosta oikeutta eläkkeeseen nllden työsuhteiden 
perusteella, joiden nOjalla suoritusta vastaava eläke ollsi maksettu. 
Jos määräajaksi myönnetty työkyvyttömyyseläke on maksettu kertasuori
tuksena, voidaan eläkkeensaajalle kuitenkin myöntää eläke siltä ajalta, 
jonka hänen työkyvyttömyytensä määräajan jälkeen jatkuu. 

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1973. 



187. KUNTIEN KANTOKYKYLUOKITUKSEN 
VAHVISTAMINEN VUODEKSI 1973. 

Sisäasiainministeriön päätös joulukuun 30 p:ltä 1972 •. 
(Suomen AsK 965/72) 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1971:197) 
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Sisäasiainministeriö on kuntien kantokykyluokituksesta 29 päi
vänä joulukuuta 1967 annetun lain (665/67) 7 §:n 1 momentin nojalla 
sellaisena kuin se on 20 päivänä marraskuuta 1970 annetussa laissa 
(709/70) vahvistanut kuntien kantokykyluokituksen vuodeksi 1973 
sellaiseksi kuin tämän päätöksen liitteenä olevasta kuntien luette
losta ilmenee. 

Kunnan nimi 

Uudenmaan lääni: 

Kaupungit 

Kuntien luettelo. 
(Lyhennys ote) 

Kantokykyluokka 

Helsinki. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • 10 
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188. KOULUJÄRJESTELMÄN PERUSTEISTA ANNETUN 
LAIN 15 §:SSÄ TARKOITETUT ALUEELLISET TOIMEEN
PANOSUUNNITELMAT • 

Valtioneuvoston päätös maaliskuun 23 p:ltä 1972. 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1968:119) 

Valtioneuvosto on 23.3.1972 kouluhallituksen esityksestä ja 
asian oltua valmistavastl käsiteltävänä valtioneuvoston raha-asiain
valiokunnassa vahvistanut koulujärjestelmän perusteista 26.7.1968 
annetun lain (467/68) 15 §:n 1 momentissa tarkoitetut alueelliset 
toimeenpanosuunnitelmat seuraavasti: 

Uudenmaan lääni 
IV suomenkielinen toimeenpanoalue 
Toimeenpanoalueeseen kuuluvat seuraavat kunnat: Helsinki, 

Vantaa, Espoo, Kauniainen ja Sipoo. 
Kunnan koululaitos perustetaan toimeenpanoalueen kuntiin vuon

na 1977, kuitenkin niin, että Sipoon kunnassa perustetaan kunnan kou
lulaitos vuonna 1973. 

Toimeenpanoalueeseen kuuluvat kunnat toimittavat koulusuunni
telmansa kouluhallituksen tarkastettavaksi kunnan koululaitoksen pe
rustamista edeltävän kalenterivuoden lokakuun loppuun mennessä. 

Peruskoulun yläaste on seuraavissa kunnissa: Helsinki (useita), 
Vantaa (useita), Espoo (useita), Kauniainen ja Sipoo. 

II ruotsinkielinen tOimeenpanoalue 
TOimeenpanoalueeseen kuuluvat kunnat: Helsinki, Vantaa, Espoo, 

Ka uniainen ja Sipoo. 
Kunnan koululaitos perustefaan toimeenpanoalueen kuntiin vuonna 

1977, kuitenkin niin, että Sipoon kunnassa perustetaan kunnan koulu
laitos vuonna 1973. 

Toimeenpanoalueeseen kuuluvat kunnat toimittavat koulusuunnitel
mansa kouluhallituksen tarkastettavaksi kunnan koululaitoksen perusta
mista edeltävän kalenterivuoden lokakuun loppuun mennessä. 

Peruskoulun yläaste on seuraavissa kunnissa: Helsinki (useita), 
Vantaa, Espoo, Kauniainen ja Sipoo. 



189. OMAN AUTON KÄYTÖSTÄ VIRKA-AJOISSA 
MAKSETTAVAT KORVAUKSET. 

Kaupunginhallituksen päätös toukokuun 8 p:ltä 1972. 
(Vrt. kunn. as. -koko 1971:205) 
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Kaupunginhallitus päätti 8.5.1972, että 28.4.1972 allekir
joitetun kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen määräyksiä oman 
auton käytöstä kaupungin työtehtävissä ja siitä suoritettavista 
korvauksista sovelletaan 1.5.1972 lukien viranhaltijoiden lisäksi 
kaupungin palveluksessa oleviin toimenhaltijoihin samoin kuin työ
suhteessa kaupunkiin oleviin muihin henkilöihin asianomaisissa työ
ehtosopimuksissa määritellyissä puitteissa. 
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190. PERUSTEET, JOIDEN MUKAAN KUNNAN ON SUORI
TETTAVA KORVAUSTA TOISELLE KUNNALLE TÄMÄN KUN
NAN KOULUA KÄYVÄSTÄ OPPILAASTA. 

Opetusministeriön päätös huhtikuun 27 p:ltä 1972. 
(Suomen AsK 341/72) 

Opetusministeriö on 1 päivänä heinäkuuta 1957 annetun kansa
koululain (247/57) 47 §:n 3 momentin nOjalla, sellaisena kuin se on 22 
päivänä tammikuuta 1971 annetussa laissa (70/71), päättänyt seuraavaa: 

Se kunta, jonka asianomaiseen koulupi1riln lapsi kuuluu, on vel
vollinen suorittamaan maalaiskunnalle, jonka koulua lapsi käy, kultakin 
lukuvuodelta korva usta varsinaista kansakoulua käyvästä oppilaasta 180 
markkaa, a pukoul ua tai muuta erikois koulua käyvästä oppilaasta 203 markkaa, 
kansalaiskoulua käyvästä oppilaasta 216 markkaa ja kansakouluun kuulu
vaa keskikoulua , peruskoulun yläastetta tai kokeiluperuskoulun yläastet
ta käyvästä oppilaasta 194 markkaa. Jos lapsi käy ka uppala- tai kaupun
kikunnan koulua, on korvaus vastaavasti 274 markkaa, 323 markkaa, 
368 markkaa ja 312 markkaa. Mikäli lapsi ei käy toisen kunnan koulua 
koko lukuvuotta , on korvausta suoritettava niin monta yhdeksättä osaa 
vuosikorvauksen kokonaismäärästä kuin lapsi on käynyt täysiä kuukau-
sia toisen kunnan koulua. 

Koulussa tai koulumatkalla sattuneen tapaturman lääkärinhoidosta , 
oppilaan kyydityksestä. majoituksesta ja oppilasasuntolaan sijoittami
sesta la psen kotlkunta suorittaa lisäkorva uksen todellisten lisämenojen 
mukaan. 

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1972 lukien ja 
on se voimassa vuoden 1972 loppuun. 



191. ASETUS ENNAKKOPERINTMSLrUKSEN MUUTTAMISESTA. 

Annettu huhtikuun 21 p:nä 1972. 
(Suomen AsK 298/72) 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1959:129 ja 1963:31) 
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Valtiovarainministerin esittelystä muutetaan 23 päivänä joulukuuta 
1959 annetun ennakkoperintäasetuksen (482/59) 20 §, sellaisena kuin 
se on osittain muutettuna 15 päivänä maaliskuuta 1963 annetussa ase
tuksessa (133/63), ja 40 §:n 2 momentti näin kuuluviksi: 

20 §. Muulle kuin 19 §:ssä mainitulle työnantajalle voidaan, ottaen 
huomioon työnantajan taloudellinen asema, kirjanpidon laatu ja muut 
asiaan vaikuttavat seikat, myöntää oikeus toimittaa ennakonpidätys 
veroverkkejä käyttämättä, mikäli tämä suorittaa säännöllisesti palkan
maksuja • 

40 §. -------------------------------------------
OSingosta toimitettava ennakonpidätys määrätään täysin pennein 

siten, että lasketun määrän päättyessä pennin osiin, ne jätetään lukuun
ottamatta. 
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192. ASETUS YLEISIIN KASVATUSLAITOKSIIN JA VALTION 
YLLÄPITÄMIIN TURVAKOTEIHIN HAKEMUKSEN PERUSTEELLA 
OTETUISTA OPPILAISTA SUORITETTAVISTA HOITOMAKSUIS
TA ANNETUN ASETUKSEN MUUTTAMISESTA. 

Annettu joulukuun 15 p:nä 1972. 
(Suomen AsK 824/72) 
(Vrt. kunn. as.-kok. 1971:116) 

Sosiaall- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsit
telemään määrätyn ministerin esittelystä muutetaan yleisiin kasvatus
laitoksiin ja valtion ylläpitäml1n turva koteihin hakemuksen perusteella 
otetuista oppilaista suoritettavista hoitomaksuista 28 päivänä tammi
kuuta 1919 annetun asetuksen 1 §, sellaisena kuin se on 2 päivänä 
heinäkuuta 1971 annetussa asetuksessa (569/71), näin kuuluvaksi: 

1 §. Valtion kasvatuslaitoksiin otetuista oppilaista on vuosittain suo
ritettava hoitomaksua kaksituhattaseitsemänsataa markkaa oppilaalta • 

Tätä asetusta sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1973 lukien. 
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193. ASEMAKAAVAN MUUTOKSET VUONNA 1972. 

~up. Korttell, alue ym. Kaup. Sisäas. Asema-
osa valt. min. kaavap11-

päätös vahvis- rustuksen 
tus numero 

2 33 tontit 3 ja 8 15.12.71 9.3 6696 
3 50 tontti 1 sekä katua lue 1.9.71 21.1 6629 

~,7,9 Kaartinka upungIn, Ullanlin-
nan ja KaIvopuIston sekä 
Eteläsataman asemakaavan 
muutos 19.4.72 12.12 6796 

~,7,9 Kaartinka upunkl, Ullanlinna, 
Kalvopuisto Tähtitornin vuo-
rI ja Ullanpulstikko sekä 
katualuelta ja kortteli 211 17.5.72 24.10 6804 

10 291 tontit 1 ja 4 14.6.72 18.7 6836 
11 PuIston nImI 28.2.72 5.6 6759 
12 (Alpplharj u) 391 ) 
17 17001-17041 ) 
22 katu-, rautatle- ja puIs-

toalueet ) 
22 katualue ) 
24 (Kumpula) katualue ) 17.5.72 15.11 6688 
13 465 sekä Hakasalmen puIsto 3.5.72 17.8 6801 
16, 743 tontti 1 sekä viereinen 
29 puIstoa lue ja 16. ja 29. 

kaupungInosien välistä 
rajaa kosk. asemakaavan 

muutos 1. 9.71 13.4 6633 

17,28 maa lllkennekes kus 11.11.70 12.9 6345 

20 122 tontit 1 ja 9 19.4.72 27.6 6794 

20 122 tonttl 16 II " 6788 

21 652 tontit 1 ja 3; 653, 656, 
657,660; 661 tontti 1, 
663, 665, lllkenne- ja 
puistoalueet, sekä HelmI-
kadun ja VIolankadun ka-

I 
tualueen osa 12.1.72 29.5 6645 
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~up. Kortteli, alue ym. Kaup. Sisäas. Asema-
osa valt. min. kaavapH-

päätös vahvis- rustuksen 
tus numero 

22 548, 549, 550sekävierei-
set katu- ja puistoalueet 8.12.71 15.2 6661 

25 828 tontti 1 sekä katu- ja 
puistoal ueet 6.9.72 30.10 6748 

26 974 tontti 1 9.2.72 12.5 6706 
26 976 tontti 6 II II 6705 
28 28012 tontit 1, 3 - 6 ja 8 17.5.72 31.8 6805 
28 28016 26.1.72 13.4 6727 
28 28056 tontit 9, 10 ja 11 31.5.72 6.9 6829 
28 28095 II 4.9 6839 
28 28096 tontit 1, 2 ja 3 17.5.72 6.9 6816 
28 28155 tontit 7 ja 8 6.9.72 17.11 6851 
28 28211 23.2.72 5.6 6679 
28 28214, 28271, 28219 tontti 

4, sekä katualueet 24.11. 71 8.1 6676 
28 28216, 28320 tontti 6 sekä 

katu- ja puistoalueet 31.5.72 8.9 6835 
29 29047 tontit 1,2 ja 6 3.5.72 11. 9 6797 
29 29055 tontit 11 ja 12 26.1. 72 13.4 6730 
29 29204 sekä katu- ja puisto-

al ueiden asemakaavan 
muutos 23.6.71 6.3 6584 

30 30001 ja 30003 sekä katu-
ja puistoalue 17.5.72 13.9 6815 

30 30032 tontti 4 21.6.72 7.9 6838 
30 30077 tontti 14 17.5.72 4.7 6817 
31 31002 sekä puisto- ja katu-

alueet 8.12.71 26.1 6692 
31 31097 22.3.72 15.5 6766 
31 31098 tontti 4 1.11. 72 21.12 6883 
31 31112, 31114, 31119- 31121, 

31125, 31126, 31129, 
31131- 31133 ja 31135-
31138; 31134 tontit 1, 2, 
6, 7, 8 ja 9 sekä katu-, 
puisto-, 111kenne-, urhei-
lu- ja vesialueiden asema-
kaavan muutos 17.6.70 27.1 6410 

31 31120 tontit 5 ja 6 sekä 11i-
kennealue 14.6.72 7.9 6845 

31 31126 tontti 11 17.5.72 11.9 6802 
31 31134 tontti 8 " 7.8 6813 
31 31136 tontti 3 31.5.72 27.7 6826 
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~up. KortteU, alue ym. Kaup. Sisäas. Asema-
osa valt. mm. kaavapH 

päätös vahvis- rustuksen 
tus numero 

34 34002 tontti 1 8.12.71 14.3 6693 
34 34009 tontti 12 31.5.72 6.9 6833 
34 34011 tontti 2 15.12.71 25.1 6699 
34 34034 tontti 9 31.5.72 6.9 6828 
34 34043 tontti 8 24.11.71 25.1 6682 
34 34050 tontit 1 ja 2 15.12.71 14.3 6694 
34 34050 tontti 13 3.5.72 6.9 6798 
34 34053 tontlt 3 ja 8 12.1.72 14.3 6715 
34 34074 tontti 3 31.5.72 6.9 6841 
34 34080 tontit 15 ja 17 22.3.72 5.6 6764 
34 34081 tontti 12 15.12.71 27.1 6698 
34 34081 tontti 15 22.3.72 5.6 6765 
34 34097 tontit 20 ja 21 31.5.72 8.9 6834 
34 34169 tontti 10 II 6.9 6818 
36 36001 - 36003 sekä puisto-

ja lllkennealueet 27.1.71 17.11 6498 
38 Malmin sllrtola puutarha ja 

puistoalue 31.5.72 8.11 6780 
39 39004 4.10.72 7.11 6877 
39 39021 tontti 1 31.5.72 6.9 6822 
39 39026 6.9.72 12.12 6854 
39 39053 tontIt 2 - 22 15.12.71 14.3 6695 
39 39054 tontIt 1 - 7 ja 9 - 20 17.5.72 6.9 6806 
39 39058 tontti 10 5.4.72 5.6 6779 
39 39087 tontti 8 19.4.72 6.9 6771 
39 39095 22.3.72 5.6 6763 
39 39098 tontit 4 - 6 ja 11 - 13 6.9.72 12.12 6860 
39 39101 3.5.72 5.6 6799 
39 39136 17.5.72 4.9 6803 
39 39138 tontIt 1 - 4, 7, 8, 10, 

11,13-17 21.6.72 6.9 6848 
39 39142 3.5.72 15.6 6800 
41 41129 tontit 4 ja 5 26.1.72 14.3 6716 
41 41145 6.9.72 12.12 6849 
41 41166 tontit 2 - 6 II 17.11 6853 
42 42001 - 42010, 42013 - 42019 

42021 - 42032; 42047 sekä 
katu-, puisto- ja vesial uei-
den asemakaava hyväksytty 8.12.71 20.3 6602 

42 42031 tontti 6 6.9.72 21.12 6856 
43 Sahaajankadun ja rättlläisen-

tien risteyksen kaakkois-
puolella olevan puistoalueen 
asemakaavan muutos 23.2.72 5.6 6758 
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~up. Kortteli, alue ym. Kaup. Sisäas. Asema-
osa valt. mln. kaavapii-

päätös vahvis- rustuksen 
tus numero 

43 43009 ja 43010 17.5.72 28.6 6807 
43 43139 tuntti 3 31.5.72 27.7 6825 
44 44015 sekä katu- ja puisto-

alueet 17.5.72 12.9 6808 
44 44022 tontit 1, 2 ja 3 31.5.72 12.12 6809 
44 44023,44024 tontit 1,2 ja 

3 sekä katu- ja puisto-
alueet 21.6.72 29.8 6847 

44 44041 sekä katua lueet 3.5.72 15.6 6776 
45 45014 tontti 12 31.5.72 17.7 6832 
45 45017 6.9.72 13.12 6865 
45 45019 1. 9. 71 24.3 6639 
45 45021 tontit 1 - 5; 45022 ton-

tit 1 - 4,8; 45039 tontti 1; 
45042 22.3.72 5.6 6762 

45 45031 tontti 3 6.9.72 12.12 6869 
46 46002 tontit 8 ja 13 4.10.72 13.12 6881 
46 46038 tontti 8 19.4.72 15.6 6787 
46 osa kortteleista 46117, 

46118 sekä puisto- ja 
katualueet 15.12.71 28.1 6666 

46 46126, 46127, 46128, 
46131, 46133 
muutoksella muodostuu 
n:ot 46131 ja 46133 8.3.72 3.8 6767 

47 47021 tontti 1, 47028 sekä 
puisto- ja liikennealueet 1. 9.71 27.1 6625 

49 49014; 49015 tontit 2 ja 3 14.6.72 13.9 6844 
49 49017 tontti 2, 49018 tontit 

2 ja 4, 49027 tontit 1 ja 
2, 49028 sekä katu- ja 
liikennealueet II 27.10 6843 

54 54150 ja 54151, sekä niihin 
liittyvät katu-, puisto-, 
venevalkama- ja vesialu-
eet II 1.9 6830 
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Katulen nimien muutokset. 

Kaup. Entinen ni.mi Uusi nimi Kaup. Sisäas. 
osa tai muutos valt. min. vah 

oäätös vlstus 

3, 7 Ma ka sllnilalturl-
ja 9 Magaslnskajen 19.4.72 12.2.72 

II Olym pia lalturi-
Olympiakajen II II 

11 Tokoinranta-
Tokoistranden 28.2.72 5.6.72 

17,22, 
24,12, Asemamiehenkatu-

22 Stationskarlsgatan 17.5.72 15.11.72 
II Asemapääll1kön-

katu-Stinsgatan II II 

II Jarrumiehenkatu-
Bromsargatan II II 

II Junallijankatu-
Konduktörsgatan II II 

II Junamlehenkatu-
Tågkarlsgatan II II 

II Junanlähettäjän -
katu-Tågklarerar-
gatan II II 

II Kasöörlnkatu-
Kassörsgatan II II 

II KellosUta-
Klockbron II II 

II Klrjurinkatu-
Bok hållargatan II II 

II OpastinsUta-
Semaforbron II II 

II Pakkamestarinkatu-
Packmästargatan II II 

II Radanra kentajantie-
Banbyggarvägen II II 
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Kaup. Entinen nImi Uusi nimi Kaup. Sisäas. 
osa tai muutos valt. min. vah 

oäätös vistus 

22 Ratamestarinkatu-
Banmästargatan 17.5.72 15.11.72 

" Ratapihantie-
Bangårdsvägen " " 

" Ratavartijankatu-
Banvaktsgatan " " 

" Rautatieläisen-
katu-Jämvägs-
mannagatim " " 

" ResHnakuja-
Dressingränden " " 

" Sähköttäjänkatu-
Telegrafistgatan " " 

" Topparikuja-
Stoppargränden " " 

17,22, Topparoikan-
24,12, kat u-Rallar-

22 gränden " " 
" Vaihdemiehen-

kat u-Väx:largatan " " 
" Va unukuja-Vagn-

gränden " " 
" Veturimiehenkatu-

Lokmannagatan " " 
" Visla uskuja-

Vis s elgränden " " 
13 Hesperian tun-

nel1-Hes peria 
tunneln Poistettu 3.5.72 17.8.72 

22 Roineenkuja-
Roinegränden 8.12.71 15.2.72 

" Vanajantien osa-
en del av Vanajankuja-
Vånåvägen Vånågränden " " 

28 Ky lävan him man-
tie-Byäldste-
vägen 6.9.72 17.11.72 

" Pikkupolku-
L1llstigen 23.2.72 5.6.72 

29 Tunnel1tie-
Tunnelvägen 3.5.72 11. 9.72 

29 Kivihaanpolku-
Stenhagsstigen 23.6.71 6.3.72 
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Kaup •. Entinen nimi Uusi nimi KauP. Sisäas. 
osa tai muutos valt. mln. vah 

oäätös vlstus 

29 Nuijamiestentien Nurmljärven-
osa-en del av tle-Nurmijär- , 
Klubbekrigarvägen vivägen 23.6.71 6.3.72 

31 Lanakuja- Lanakuja-
Lanagränd Lanagränden 8.12.71 26.1. 72 

II Vattuniemen 
polku-Hallon-

nässtlgen 17.6.70 27.1.72 
II ~eneentekijän -

kuja-Båtbyggar-
gränden II II 

II Purjeentekijän -
tle-Båtbyggar-
vägen 17.5.72 11.9.72 

38 Nuoskatie-
Nysnövägen PoIstettu 31.5.72 8.11.72 

II fT.a kora udantie-
Smidesjärns-
vägen II II 

II Wa lura udankuja-
Gjutjäms-
gränden II II 

II Waluraudantie-
Gjutjämsvägen II II 

II Vanhan Porvoon-
tien osa-en del fT.attariharjun-
av Gamla tie-Tattarås -
Borgåvägen vägen II II 

39 !simpukkapolku- II 6.9.72 
41 ukkikuja-

T immergränden 6.9.72 12.12.72 
42 ~el Ståhlen 

puisto-Axel 
Ståhles park 8.12.72 20.3.72 

II Bomansonintie 
Bomansons-
vägen II II 

II lHonkal uodon-
rinne-
Furuskärsbrinken II II 

II Hopeasalmen-
polku-Silver-
sundsstigen II II 
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Kaup. Entinen nImI UusI nImI Kaup. Slsäas. 
osa taI muutos valt. mln. vah 

oäätös vlstus 

42 Hopeasalmen-
ranta-Sllver-
s unds stranden 8.12.72 20.3.72 

" Kall1okaivon-
mäki-Berg-
brunnsbacken " " 

" Karl Llndahlln 
polku-Karl 
Llndahls stig " " 

" Klemetinkuja -
Klemettl-
gränden " " 

" Kulopolku-
Brändstlgen " " 

" Kärkikallionkuja -
Ytterbergs-
gränden " " 

" Lars Sonckln tle-
Lars Soncks väg " " 

" Marsalkan polku-
Marskalkens stig " " 

" Na urissaarenkuja-
Rovholmsgränden " " 

" Presidentln polku-
PresIdentstigen " " 

" Rlbblnglnhovl-
Rlbblngshov " " 

" Schybergsonlntle-
Schybergsons-
vägen " " 

" Sjöströmlntle-
Sjöströmsvägen " " 

" Soturlnkuja-
Krlgargränden " " 

" Soturinpolku-
Krigarstlgen " " 

" Vanha Kelkka-
mäki-Gamla 
Kälkbacken " " 

" Vapaaherrankuja-
Frlherregränden " " 

" WIhurInaukio-
Wihuriplatsen " " 
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Kaup. Entinen nImI UusI nImI KauP. Slsäas. 
osa taI muutos valt. mln. vah 

~ätös vlstus 

42 Vuorlneuvoksen-
tle-Bergsråds-
vägen 8.12.72 20.3.72 

" Vähänlltynkuja-
Lillängsgränden " " 

" Vähäniltyntle-
Llllängsvägen " " 

44 Kanavamäenpol-
ku-Kanal-
backsstlgen 21.6.72 29.8.72 

46 Purotle-
Bäckvägen 4.10.72 13.12.72 

" Jousipolku-
Pilbågsstlgen 8.3.72 3.8.72 

" Kolkka pojan-
polku-Pll-
bärarstlgen " II 

" Nuolitle-
Pilvägen II II 

54 Lalvanrakenta-
jan polku-
Skeppsbyggar-
stlgen 14.6.72 1. 9. 72 

" La ivanrakenta -
jantie-
Skeppsbyggar-
vägen II II 

I 
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194. TONTTIJAON MUUTOKSET VUONNA 1972. 

Kaup. Kortteli Muutos Kaup.hall 
osa päätös 

2 33, osa TontUjako muutettu 27.3.72 
3 50, osa muutettu ja hyväksytty 28.2.72 

10 272, osa muutettu 20.11.72 
10 280, osa " 18.9.72 
11 302, osa hyväksytty 11.9.72 
13 465 muutettu ja hyväksytty 4.9.72 
16 743 hyväksytty 2.5.72 
17 17001, 17008 " 27.12.72 
17 17002, 17007, 

17009, 17016 " " " 
17 17003, 17006, 

17010 " " " 
17 17004, 17005 " " " 
17 17011, 17014 " " " 
17 17012, 17013 " " " 
17 17015 " " " 
17 17017 " " " 
17 17025, 

17030-17033 " " " 
17 17026, 17027 " " " 
17 17028, 17029, 

17034-17037 " " " 
17 17038 " " " 
17 17019-17024, 

17040 " " 
20 122, osa muutettu 7.8.72 
21 649, osa " 15.5.72 
21 659, 665, osa muutettu ja hyväksytty 19.6.72 
22 534, osa muutettu 17.1.72 
22 548, osa muutettu ja hyväksytty 6.3.72 
23 911 hyväksytty 7.8.72 
23 914, osa " 13.3.72 
23 916, osa " 28.8.72 
25 825, osa " 23.10.72 
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Kaup. Kortteli Muutos Kaup. hall 
osa oäätös 

25 828 Tonttljako hyväksytty 27.11.72 
28 28056, osa " muutettu 25.9.72 
28 28216, 

28320, osa muutettu ja hyväksytty " 
28 28245, osa muutettu 10.4.72 
28 28253, osa " 6.3.72 
29 29047, osa " 25.9.72 
30 30003 muutettu ja hyväksytty 2.10.72 
30 30119 hyväksytty 24.6.68 
31 31002 " 14.2.72 
31 31112, osa muutettu 13.3.72 
31 31120, osa " 25.9.72 
31 31129, osa muutettu ja hyväksytty 27.3.72 
31 31131, osa muut~ttu 18.9.72 
31 31138, osa I " 15.5.72 
32 32003 hyväksytty 19.6.72 
32 32046, osa muutettu 8.5.72 
33 33141 hyväksytty 7.8.72 
34 34005, osa muutettu ja hyväksytty 10.4.72 
34 34050, osa hyväksytty 4.4.72 
34 34053, osa muutettu " 
34 34139, osa " 31.1. 72 
34 34160 hyväksytty 24.4.72 
36 36003, osa muutettu ja hyväksytty 11.12.72 
38 38152 hyväksytty 24.4.72 
38 38169 " 4.4.72 
38 38173, osa " 5.6.72 
39 39053, osa muutettu 4.4.72 
39 39102, osa " 13.3.72 
39 39139, osa " 16.10.72 
39 39142 hyväksytty 6.3.72 
40 40005, osa muutettu 28.8.72 
40 40010 hyväksytty 11.12.72 
41 41060 2.5.72 
41 41076 31.1. 72 
41 41078 6.11.72 
41 41079 5.6.72 
41 41083 12.6.72 
41 41088 24.4.72 
41 41096, osa 17.1.72 
41 41097, osa 14.8.72 
41 41115, osa " 5.6.72 
41 41118 " 15.5.72 
41 41119 " 18.12.72 
41 41121 " 7.8.72 
41 41124 " 20.11.72 
41 41125 " 24.4.72 
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Kaup. Kortteli Muutos Kaup. hall. 
osa päätös 

41 41128 Tonttljako hyväksytty 18.12.72 
41 41129, osa " " 4.4.72 
41 41137 " " 13.3.72 
41 41138, osa " " " 
41 41147, osa " " 20.11.72 
41 41148 " " 16.10.72 
41 41150 " " 18.12.72 
41 41155 " " 7.8.72 
41 41157 " " 9.10.72 
41 41166, osa " " 11.12.72 
41 41167 " " 2.10.72 
41 41168 " " 23.10.72 
41 41208 " " 11.12.72 
41 41221, osa " muutettu 17.1.72 
43 43009 " muutettu ja hyväksytty 7.8.72 
43 43062, osa " hyväksytty 27.3.72 
43 43069, osa " muutettu 4.12.72 
43 43226 " hyväksytty 26.6.72 
44 44023, osa " " 3.1.72 
44 44023, osa " muutettu ja hyväksytty 16.10.72 
44 44024, osa " hyväksytty " 
44 44041 " muutettu ja hyväksytty 26.6.72 
45 45002 " hyväksytty 19.6.72 
45 45012, osa " muutettu ja hyväksytty 23.5.72 
45 45014, osa " muutettu 7.8.72 
45 45028, osa " " 10.1.72 
45 45191, osa " " 23.10.72 
45 45191, osa " " 13.11.72 
45 45191, 45192,osia " " 14.2.72 
45 45218, osa " " 7.8.72 
45 45267, osa " hyväksytty " 
45 45280 " " 25.9.72 
45 45301, osa " " 4.4.72 
46 46002, osa " muutettu 2.10.72 
46 46117, osa " muutettu ja hyväksytty 14.2.72 
46 46130, osa " muutettu 11.9.72 
46 46131 " muutettu ja hyväksytty 9.10.72 
46 46133 " " " " 28.8.72 
47 47021, osa " " " " 28.2.72 
47 47208 " hyväksytty 4.12.72 
49 49015 " 2.10.72 
49 49016, osa " " 
49 49023 " 28.2.72 
54 54067 " 2.10.72 
54 54068, osa " 16.10.72 
54 54075 " 23.5.72 
54 54150 " 6.11.72 



N:o 

1 
2 

3 

4 

5 

6 
7 
8 
9 

10 
11 

12 

13 
14 

195. MUUTOKSET VAKINAISTEN VIRKOJEN LUOKITTELUUN 
VUONNA 1972. 

A. Perustetut virat. 
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III 
Kaup. valt. päät. 
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.>( 0 

'0 
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Vlrka 
.... 0 '0 Virasto tallaltos '0 :l =: c: 
'0 ...... 

S 
III III III 
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:l & :;;! Q) UI 0 
H ..... te :> 

KHnteistövirasto Talonmies 1 11 12.1 1.2.72 
Tervalammen työ-

laitos SosiaaUohjaaja 1 15 " ... 
Terveyskesk us Kansanterveystyön 

johtava lääkäri 1 a) 22.3 1. 4. 72 
" Terveyskeskus-

lääkäri 57 b) .. " .. Terveyskeskus-
hammaslääkäri 56 b) " " 

" Terveydenhoitaja b73 18 " " 
" Johtava yUhoitaja 1 c) " " 
" Ylihoitaja 4 " " " 
" Ylikätllö 1 " " " 
" ApulaisyUhoitaja 9 " " " 
" Vastaava kotilää-

kintävoimisteUja 1 " " " 
" Kotllääkintävoi-

mlstellja 9 " " " 
" Laboratorioholta ja 16 " " " 
" Röntgenhoita ja 6 " " " 

a) ja b) kohdassa mainittujen virkojen palkkauksessa noudatetaan palk
kauskustannuksHn myönnettävän valtionavun perusteena olevaa palkka
luokitus ta. 
c) kohdassa mainittujen vlrkojen palkkaus määräytyy vastaavien lakkau
tettuJen virkojen palkkauksen mukaisesti. 
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15 Terveyskeskus Koulujen lääkintä-
voimistelija 1 c) 22.3 1.4.72 

16 Taimistonhoitaja 1 " " " 
17 Kanslisti 1 " " " 
18 Apuhoitaja 1 " " " 
19 Hammashoitaja 35 " " " 
20 Taimistoapulainen 12 " " " 
21 Va htim estari 1 " " " 
22 Vastaanottoa pu-

lainen 5 " " " 
23 " Hoitoa pulainen 16 " " " 
24 " Puhetera peutti 4 " " " 
25 " Kaupungin-

hygieenikko 1 33 " " 
26 " Apulais hygieenikko 1 29 " " 
27 Suomenkielis et 

kansakoulut Vahtimestari 1 13 5.4 1.5.72 
28 Kustaankartanon 

vanhainkoti Hoitoa pulain en 2 5 7.5 1. 6. 72 
29 Ka upunginkanslia !Apulaiska upungin-

sihteeri 2 34 tll, 6 1.1 73 
30 Hankintatoimisto Puhel unvälittäjä 2 8 
31 Ra hatoimisto Apula Is kirjan pitäjä 1 10 
32 " Toimistoa pulainen 2 8 
33 " " 2 7 
34 Sairaa lavira sto Apteekkari 1 31 
35 " Sairaalafyysikko 1 1A29 
36 " oimistoa pulalnen 1 10 
37 Auroran sairaala Röntgenlääkäri 1 1A29 
38 " Laboratoriolääkäri 1 " 
39 " Osa stolääkäri 

(kirurg. os. ) 1 " " " 
40 " Elektroenkefalo-

gra fia lääkäri 1 " " " 
41 " lFarma s eutti 1 17 " " 
42 " ~rikoissairaan-

hoitaja 3 15 " " 
43 " !Apulalsosaston-

hOitaja 1 15 " " 
44 " ~öntgenhoitaja 1 13 " " 
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45 Auroran sairaala Nuorls otyönoh-
jaaja 2 13 21. 6 1.1. 73 

46 II Arkistojärjestäjä 1 11 II II 

47 II Lasten hoitaja 4 9 II II 

48 II Toimistoa pulalnen 2 8 II II 

49 II VäUnehuoltoapu-
lalnen 3 6 II II 

50 II ~pteekkla pulalnen 1 6 II II 

51 II Sairaala -a pulalnen 6 5 II II 

52 Kivelän sairaala Ylilääkäri 1 B3 II II 

53 II Osa stolääkärl 
(slsät.os.) 1 A2~ II II 

54 II ~puholtaja 2 9 " II 

55 II Toimistoa pula Inen 1 9 II II 

56 II II 2 8 II II 

57 Kivelän-Hespe-
rian sairaalat II 1 10 " II 

58 II " 1 9 " II 

59 " Keittäjä 1 7 " II 

60 Malmin sairaala Osastolääkäri 1 A2~ II II 

61 II Rön tg enlä äkär I 1 II II " 
62 II Sairaanhoitaja 2 13 II II 

63 II Lääklntävolmls -
tellja 1 13 II II 

64 II Huoltomies 1 9 II II 

65 II Toimistoa pulalnen 1 8 " II 

66 " " 1 7 " II 

67 II ~älLnehuoltoapu-
lalnen 1 6 II II 

68 II ~pteekkla pulainen 1 6 " II 

69 II Salraala-a pulalnen 1 5 II 

70 " Kelttlöa pula In en 1 5 " 
71 Marian sairaala iApulaisylllääkärl 1 B1 II 

72 " Erikoislääkäri 1 A29 II 

73 " Laboratorioholtaja 4 13 II 

74 II Apuhoitaja 5 9 " 
75 " Toimistoa pulalnen 1 9 II 

76 II " 2 8 II 

77 II Sllvoustöiden 
ohjaaja 1 8 II II 



532 

10 
Kauo. valt. oäät. 

.>( 

10 
.>( 

.>( 0 

'0 
.>( ;:l 

0 -Vira sto ta i la itos Virka 
... 0 N:o '0 ;:l !:: t:: 
'0 -§ 10 10 10 

.>( =: >- - 10 

~ äi 1: ;:l E 
.>( .... -;:l 

~ :;;;! QJ Ul 0 

'"" .... 10 > 

78 Marian sairaala Toimistoa pulainen 1 7 21. E 1. 1. 73 
79 " Vällnehuoltoapu-

lainen 2 6 " " 
80 " Sairaala-a pulainen 1 5 " " 
81 " Keittlöa pulainen 1 5 " " 
82 Hesperian sai-

raala Osa stolääkäri 1 lI2c " " 
83 " Psykologi 1 26 " " 
84 " N uorls 0-0 hja a ja 1 13 " " 
85 " Lääkintävoimis -

tellja 2 13 
86 " Toimlntatera peutti 1 13 
87 " Toimistoa pulainen 2 9 
88 " Sairaala -a pulainen 8 5 
89 Nikkilän sairaala Perhehoitaja 2 18 
90 " Farmaseutti 1 17 
91 " Osastonhoitaja 1 17 
92 " Apulaisosaston-

hoitaja 1 15 " " 
93 " Lääklntävoimis -

tel1ja 2 13 " " 
94 " Sairaanholta ja 2 13 " " 
95 " Apulaistyömestari 1 13 " " 
96 " Miel1sairaanhoi taja 15 12 " " 
97 " Käsltyönohjaaja 1 12 " " 
98 " Va htimestari-

obduktloa pula lnen 1 12 " " 
99 " Autonkuljettaja 1 12 " " 

100 " Toimistoa pula ln en 1 10 " " 
101 " " 1 9 " " 
102 " " 1 8 " " 
103 " Apulaisvaraston-

hoitaja 1 8 
104 " Kylvettäjä 2 7 
105 " Sairaa la -a pula inen 10 5 
106 " Kei ttlöa pu la inen 2 5 
107 Röykän sairaala Alikonemestari 1 18 
108 " Mekaanikko 1 15 
109 " Puuseppä 1 14 
110 " Autonkuljettaja 1 12 
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111 Röykän sairaala LHnavaateva ra s-
tonhoitaja 1 10 21.6 1. 1. 73 

112 .. Talonmies-
lämmittäjä 1 10 .. .. 

113 .. Toimistoa pulainen 1 9 .. .. 
114 .. Keittäjä 1 7 .. .. 
115 .. Sairaala -a pulainen 2 5 .. .. 
116 .. Keittiöapulainen 1 5 .. .. 
117 Laakson ja Mari-

an sairaalat Toimistoa pulainen 1 9 .. .. 
118 .. .. 1 8 .. .. 
119 Tuberkuloosi-

toimisto Vahtimestari 1 10 .. .. 
120 .. Vastaanottoa pu-

lainen 1 7 .. .. 
121 .. Sairaala -a pulainen 1 5 .. .. 
122 Hoitokoti ja 

asuntolat SairaanhOitaja 1 13 .. .. 
123 .. Mieshoitaja 4 12 .. .. 
124 .. Sa iraa la -a pula inen 2 5 .. .. 
125 SairaanhoIto- Johtaja (mielisai-

oppilaitos raanhoitojaosto) 1 22 .. .. 
126 .. Opettaja (apuhoi-

tajajaosto) 2 20 .. .. 
127 .. Toimistoa pulainen 1 10 .. .. 
128 Huoltovirasto Huoltotarkastaja 2 18 .. .. 
129 .. Kodinhoitaja 5 9 .. .. 
130 .. Toimistoa pulainen 2 8 .. .. 
131 Työtuvat Askartelutyön-

ohjaaja 1 11 .. .. 
132 .. Toimistoa pulainen 1 8 .. .. 
133 Koskelan sairas-

koti Talous päällikkö 1 26 .. .. 
134 .. Vastaava sosiaali-

hoitaja 1 19 .. .. 
135 .. Sairaanhoitaja 1 13 .. .. 
136 .. Laboratoriohoita ja 2 13 .. .. 
137 .. Hoitaja 36 10 .. .. 
138 .. Osa stoavusta ja 2 9 .. .. 
139 .. Kylvettäjä 2 7 .. .. 
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140 Koskelan saIras- Vällnehuolto-
koti apulainen 1 6 21. 6 1.1. 73 

141 " Hoitoa pulainen 10 5 " " 
142 Kustaankartanon Apulaisosaston-

vanhainkoti hoitaja 3 15 " 
143 " Sairaanholta ja 3 13 " 
144 " Hoitaja 12 10 " 
145 " Toimistoa pulainen 1 8 " 
146 " Varastonhoitaja 1 8 " 
147 " Hoitoa pulainen 15 5 " 
148 " Kei ttiöa pulainen 1 5 " 
149 Riista vuoren 

vanhainkoti Hoitaja 5 10 " " 
150 Suursuon 

vanhainkoti Mekaanikko 1 15 " " 
151 " Kei ttiöa pula inen 4 5 " " 
152 Myllypuron 

sa Ira skot! Työnjohtaja 1 16 " " 
153 " Lääkintävoimiste-

lija 1 13 " " 
154 Hoitaja 54 10 " " 
155 Huoltomies 3 9 " " 
156 Toimistoa pulainen 1 8 " " 
157 Apumies 1 8 " " 
158 Toimistoa pulainen 1 7 " " 
159 Puhel un välittäjä 3 7 " " 
160 Kylvettäjä 5 7 " " 
161 Keittiöa pulainen 14 5 " " 
162 Lastensuojelu- Johtava huolto-

virasto tarkastaja 2 21 " " 
163 " Perhehoidontar-

kastaja 2 18 " " 
164 " Huoltotarkastaja 5 18 " " 
165 " Sosiaa lltarkkaa ja 1 18 " " 
166 " Arkistojärjestäjä 1 12 " " 
167 " Toimistoa pulainen 1 10 " " 
168 " " 1 8 " " 
169 Soflanlehdon 

va staanottokoti Sos laa llt arkkaa Ja 2 18 " " 
170 " Emäntä 1 16 " " 



535 

co Kauo. valt. oäät. 
..1( 

co ..1( 

..1( 0 
:0 ..1( ;j 

Virka :8 0 '0 N:o VI ra sto ta I la Itos ;j .... c:: :0 ...... .... 
S co co co 

..1( =: >. .... co 
~ Cil l:! ;::l El 

..1( ......... 
;j 

~ :;2 Q) '" 0 t-l ... co ;.-

171 Sofianlehdon Lämmittäjä-
va staanottokoti mekaanikko 1 14 21.6 1.1. 73 

172 " Sairaanhoitaja 2 13 " " 
173 " Apuemäntä 1 13 " " 
174 " Vastaava hoitaja 1 12 " " 
175 " Lastenhoitaja 7 9 " " 
176 Naulakallion Erityis 1 uokan 

vastaanottokoti opettaja 1 23 
177 Apulaisjohtaja 1 20 
178 Sosiaal1tarkkaaja 1 18 
179 Ohjaaja 3 14 
180 Vastaava hoitaja 3 12 
181 Talonmies -kaitsija 1 11 
182 Hoitaja 7 11 
183 Emäntä 1 10 
184 Toimistoa pulainen 1 8 
185 Usvatien nuo-

risokoti Johtaja 1 21 " " 
186 " Ohjaaja 1 13 " " 
187 Oppllaskoti Erikoissairaan-

Toivola hOitaja 1 15 " " 
188 " Hoitaja 2 11 " " 
189 Tutkinta-asema Ohjaaja 2 13 " " 
190 Päivähuoltola 

Tyynelä Lastenhoitaja 1 9 " " 
191 Lastentarhat Toimistoa pulainen 1 10 " " 
192 " " 2 8 " " 
193 " Lastentarha-

apulainen 1 5 " " 
194 " Leiklnohjaaja 1 12 " " 
195 " " 1 10 " " 
196 " Apulaisleikin-

ohjaaja 3 6 " " 
197 Ka upunkis uun-

nitteluvirasto, 
asemakaavaos. Toimistoa pulainen 1 8 " " 

198 Lastentarhat Lastentarhanjohtaja 3 18 " " 
199 " " 1 18 " 1. 5.73 
200 " " 1 18 " 1.8.73 
201 " " 1 18 " 1.9.73 
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202 Lastentarhat Lastentarhanjohtaja 3 18 21. 6 1.12.73 
203 " Lastentarhanopet-

taja 5 17 " 1.1.73 
204 " " 4 17 " 1. 6.73 
205 " " 2 17 " 1. 9.73 
206 " " 2 17 " 1.10.73 
207 " LastenseImen-

opettaja 2 15 1.1.73 
208 " 1 15 1.5.73 
209 " 1 15 1. 6. 73 
210 " 1 15 1.10.73 
211 Lastenhoitaja 3 9 1. 1. 73 
212 " 3 9 1.5.73 
213 " 1 9 1. 6. 73 
214 " 1 9 1.10.73 
215 Rakennusvirasto Rakennuttaja-

päälUkkö 1 35 II 6.9 1.10.72 
216 " talous osa sto Osastopäälllkkö 1 34 II " " 
217 " " Talorakennus-

päälUkkö 1 34 II " " 
218 Kaupunginmuseo Museoamanuenssl 1 24 II 20. 1. 1. 73 
219 KUntelstövlrasto I 

kans Uaosa sto Toimistoesimies 1 19 II " " 
220 Satamalaitos I va- Laiturihuollon 

rastolmls- ja a pulalstar-
la iturIhuolto-os. kastaja 1 20 IV 4.10 1.10.72 

221 Kustaankartanon 
vanhaInkoti Kylvettäjä 7 7 " 1.1. 73 
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1 Tervalammen työ-
laitos Työnjohtaja. 1 15 12.1 1.2.72 

2 Terveydenhoito-
virasto I ka upung lnlääkäri 1 38 22.3 1.4.72 

3 " Kaupunglnhygieenikko 1 33 " " 
4 " Apulal s hygieenikko 1 29 " " 
5 " Terveydenhuoltolää-

käri 1 33 
6 Johtava ylihoitaja 1 22 
7 N euvolayl1lääkärl 1 33 
8 Lastentarhainlääkäri 1 28 
9 Ylihoitaja 1 21 

10 Yl1kätllö 1 21 
11 Apulaisylihoitaja 8 19 
12 Terveyssisar 116 18 
13 Kätllö 50 18 
14 Kanslisti 1 13 
15 Kotisairaanhoidon 

ylUääkäri 1 33 " " 
16 " " ylihoitaja 1 21 " " 
17 " ApulaisyUhoitaja 1 19 " " 
18 " Kotisairaanhoitaja 82 18 " " 
19 " Aluelääkärl 40 17 " " 
20 " Vastaava kotllää-

kintävoimisteUja 1 17 " " 
21 " Kotllääkin tävolmls-

tel1ja 9 14 , 

22 Laboratoriohoitaja 16 13 
23 Röntgenhoitaja 6 13 
24 Toimistoa pulainen 11 9 
25 Vastaanottoa pulainen 5 7 
26 Koul uylllääkäri 1 32 
27 Koul ulääkäri 9 29 
28 Sllmätautien erikois-

lääkäri 1 28 " " 
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29 Terveydenhoito- Korva-, nenä- ja 
virasto kurkkutautien 

erikoislääkäri 1 28 22.3 1.4.72 
30 " Foniatrllääkäri 1 28 " " 
31 " Puhevikaisten lasten 

opettaja 3 21 " " 
32 " Puhetera peutti 1 21 " " 
33 " Koul uylihoita ja 1 21 " " 
34 " Koul uhoita ja 25 18 " " 
35 " Koulujen lääkintä-

voimistelija 1 14 " " 
36 " Apuhoitaja 1 9 " " 
37 " kouluhammas-

hoitolaitos Ylihammaslääkäri 1 33 " " 
38 " " Apulaisylilääkäri 1 32 " " 
39 " " Koul uha mma s hoito-

lan johtaja 15 30 " " 
40 " " Oikojahammas-

lääkäri 3 24 
41 Ylihoitaja 1 21 
42 Koul uhammasIääkäri 36 21 
43 Toimistonhoitaja 1 14 
44 Hammashoitaja 35 9 
45 Toimistoa pulainen 1 8 
46 Vahtimestari 1 8 
47 I Hoitola -a pula in en 16 5 
48 Suomenkielis et Ta l onmies -lämmit-

kansakoulut täjä-va htimestari 1 11 5.4 1.5.72 
49 Kähertäjäkoul u Työnopettaja 1 21 19.4 " 
50 Kustaankartanon 

vanhainkoti KanttHninhoitaja 1 7 17.5 1.6.72 
51 " KanttHninhoitajan 

apulainen 1 4 " " 
52 Kiinteistövirasto, 

talo-osasto Talonmies 1 8 31.5 " 
53 " " Yövartija 1 5 " " 
54 Rakennusvirasto, 

talorakennusos. Työ pääll1 kkö 1 32 6.9 1.10.72 
55 " yleinen osasto Osastopäällikkö 1 34 " " 
56 Kaupunginmuseo Museoassistentti 1 19 20.9 1.1. 73 
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57 KlintelstövIra sto, 
kansllaosasto Tolmls ton hoi taja 1 16 20.9 1.1.73 

58 Satama laitos, 
varastolmls - ja Lal turl huollon 
lalturihuolto-os. toimIston hoItaja 1 20 4.10 1.10.72 

59 Kustaankartanon Kyl vettäjä-
vanhainkotI hoitoapulainen 7 5 II 1.1. 73 

60 Suomenkiells et Veistokaluston-
kansakoulut hoitaja 1 14 1.11 II 

61 II Talonmies -lämmIttäjä 1 11 II II 

62 II II 2 10 II " 
63 " SUvooja 11 4 " " 
64 Ruotsll1kiells et 

kansakoulut " 1 4 " " 
65 Kalllon nuoriso-

koti Johtaja 1 21 " " 
66 " Ohjaaja 1 13 " " 
67 " Vastaava hOitaja 2 12 " " 
68 " HoItaja 1 11 " " 
69 Sairaalakeskus Johtava lääkäri 1 32 15.11 1.12.72 
70 Hankintatoimisto Painaja 1 9 13.12 1. 1. 73 
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1 Kiinteistövira sto I Autonkuljettaja-
kansliaosa sto va htimesta ri 2 11 12 9.2 1.6.71 

2 Revisiovirasto Reviisori 5 30 31 14.11 1.10.72 
3 Ka upunginkanslla Kielenkääntäjä 2 26 27 " " 
4 " KansUanotaari 1 18 19 " " 
5 " YUkirjaaja 1 16 17 " " 
6 " Kirjaa ja 2 14 15 " " 
7 " Apulaisylivahti-

mestari 1 13 14 
8 Lainopillinen os. Kunnanasiamies 1 31 32 
9 " Kirjaaja 1 14 15 

10 Matka ilutoimisto Ma tka il upäällikkö 1 31 32 
11 " Matkailus ihteeri 1 27 28 
12 Hankintatoimis to Toimistopäällikkö 1 33 34 
13 " Hankinta -a siamies 1 28 29 
14 " Kirjaaja 1 12 13 
15 Tilastotoimisto Yliaktuaari 3 29 30 
16 " Aktuaari 3 26 27 
17 " Kirjasto- ja arkis-

toamanuenssi 1 18 19 " " 
18 Ra hatoimisto Apulaiska upungin-

kamreeri 1 32 33 " " 
19 " Osa stopäällikkö 1 29 30 " " 
20 " Apulaiskirjanpitäjä 1 13 14 " " 
21 " " 1 11 12 " " 
22 " Kirjaa ja 1 11 12 " " 
23 Henkllöasiain- Henkllöasiain-

keskus päällikkö 1 34 35 " " 
24 " Osa stopäällikkö 2 32 33 " " 
25 Palkka lautakunta Sihteeri 1 32 33 " " 
26 " " 1 30 31 " " 
27 " Kirjaaja 1 14 15 " " 
28 Ma istraatti Ulosottotoimen 

tarkkaaja 1 30 31 " " 
29 " Kaupunginpalvelija 12 14 15 " " 
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30 Ma istraatti Tarkkaaja -a pu-
lainen 3 13 14 14.1 1.10.72 

31 Rakennustarkastus -
virasto Klrjaaja 1 13 14 " 

32 " RakennusmestarI 2 22 23 " 
33 " " 2 21 22 " 
34 Ulosottovira sto Kirjaa ja 1 14 15 " 
35 " 111 kaupunginvouti 1 33 34 " 
36 Raastuvanoikeus Sihteeri 1 31 32 " 
37 " Ka upungin palvelija 8 13 14 " 
38 " Kanslisti 1 11 12 " 
39 Ka upunginvIskaa-

linvirasto Kaupunginviskaali 4 30 31 " " 
40 " Kirjaaja 1 13 14 " " 
41 Holhousla uta kunta Sihteeri 1 29 30 " " 
42 Palola Itos Palopäällikkö 1 32 34 " " 
43 " Palomestari 4 23 24 " " 
44 " Varastonhoitaja 1 16 17 " " 
45 VäestönsuoJelu- VäestönsuoJelu-

keskus päällikkö 1 31 32 " " 
46 " Suunnittel upääl-

likkö 1 27 28 " " 
47 Terveydenhoito-

virasto, kanslia-
ja talousosasto Osastopäällikkö 1 33 34 " " 

48 " Osa stosihteeri 1 27 28 " " 
49 " Kirjaaja 1 14 15 " " 
50 Elintarvikkeiden Apula is elinta r-

valvontaosasto vikehyg ieenikko 1 30 31 " " 
51 Terveydellisten 

tutkimusten 
la boratorI0 Kemisti 2 27 28 " " 

52 Ma Idontarka stamo " 1 27 28 " " 
53 Sairaalavira sto, Kansliaosaston 

kansliaosa sto osastopääll1kkö 1 32 33 " " 
54 " Sihteeri 1 30 31 " " 
55 " Kirjaaja 1 14 15 " " 
56 " Talousjohtaja 1 32 33 " " 
57 " Työntutkija 2 21 22 " " 
58 " Apteekkari 1 31 32 " " 
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59 Auroran sairaala Farma s eutti 1 17 A20 14.11 1.10.72 
60 " Röntgenapuhoitaja 1 9 All " " 
61 " Ta 1 ous päälli kkö 1 26 27 " " 
62 " Työ- ja a utoesi-

mies 1 17 18 " " 
63 " Kassanhoitaja 2 11 12 " " 
64 " Sllvoustöiden 

ohjaaja 1 8 9 " " 
65 Kivelän sairaala Kotlsairaanhoitaja 2 Al Al8 " " 
66 " Röntgenapuholtaja 1 9 All " " 
67 Kivelän-Hes perian 

sairaalat Talous päällikkö 1 29 30 " 
68 " Työnjohtaja 1 17 18 " 
69 Apteekki Farma s euttl 3 17 A20 " 
70 Malmin sairaala Talous päälllkkö 1 25 26 " 
71 " Kassanhoitaja 1 11 12 " 
72 Marian sairaala Farma s eutti 1 17 A20 " 
73 " Talous päälllkkö 1 26 27 " 
74 " Työnjohtaja 1 17 18 " 
75 " Kassanhoitaja 1 11 12 " 
76 " Sllvoustöiden 

ohjaaja 1 8 9 " " 
77 Nikkilän sairaala Farmaseutti 1 17 /l20 " " 
78 " Työmestari 1 15 16 " " 
79 " Ulkotyöhoidon 

valvoja 1 15 16 " " 
80 " Vahtimestari-

obduktioa pula lnen 1 12 13 " " 
81 " Talous päällikkö 1 27 28 " " 
82 " Työnjohtaja 1 16 17 " " 
83 " Kassanhoitaja 1 11 12 " " 
84 Röykän sairaala Talous päälllkkö 1 24 25 " " 
85 Laakson Ja Marian Farmaseutti, 

sairaalat puolipv. 1 17 A20 " " 
86 " Talous päällikkö 1 27 28 " " 
87 Tuberkuloos itoi- Röntgenteknikko-

misto autonkuljettaja 2 16 17 " " 
88 Huoltovirasto Ensimmäinen apu-

laisjohtaja 1 33 34 " " 
89 " TOimistonhoitaja 1 17 18 " " 
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90 Huoltovirasto 

91 " 
92 Työtuvat 
93 Koskelan sairas

koti 
94 
95 
96 
97 
98 
99 " 

100 Kustaankartanon 
vanhainkoti 

101 
102 
103 
104 

105 Roihuvuoren 
vanhainkoti 

106 

107 

108 Rilstavuoren 
vanhainkoti ja 
asuntolat 

109 Rlistavuoren 
vanhainkoti ja 
vanhusten 
asuntolat 

110 

111 

112 Suursuon van
hainkoti 

113 

Virka 

Autonkuljettaja-
va htimestari 

Johtava kodinhoita ja 
Työtuvan hoitaja 
Sairaskodin 

johtaja 
Talous päällikkö 
Kassanhoitaja 
Farma s eutti 

Varastonhoitaja 
Työnjohtaja 

Talous päällikkö 
Farmaseutti 
Apulaisylihoitaja 
Työnjohta ja 
Slivoustöiden 

ohjaaja 

Talous päällikkö 
Farma s eutti, 

puolipv. 
Slivoustöiden 

ohjaaja 

Talouspäällikkö 

Farmaseutti, 
puolipv. 

SUvoustöiden 
ohjaaja 

Autonkuljettaja
va htimestari 

Talous päällikkö 
Farmaseutti, 

puollpv. 
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1 11 12 14.11 1.10.72 
3 10 11 " " 
1 19 20 " " 

1 31 32 
1 26 27 
1 11 12 
1 20 21 
1 17 f{}.0 

1 8 9 
3 17 18 

1 25 26 
1 19 20 
1 19 AZO 
1 16 17 

189 

1 24 25 

1 18 19 

1 8 9 

1 24 25 

1 18 19 14.11 1.10.72 

1 8 9 

1 11 12 

1 24 25 

1 18 19 
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114 Suursuon van- Sllvoustöiden 
halnkotl ohjaaja 1 8 9 14.11 1.10.72 

115 Myllypuron sai-
raskoti Talous pää1l1kkö 1 24 25 " " 

116 " Farmaseutti, 
puol1pv. 1 18 19 " " 

117 " Työnjohtaja 1 16 17 " " 
118 Tervalammen 

työlaitos Emäntä 1 14 15 " " 
119 Lastensuojelu- Apulaisia sten-

virasto huollontarkastaja 1 24 25 " " 
120 " Vajaamiel1shuol-

taja 1 24 25 " " 
121 " Apulaisnuorison-

huolta ja 1 24 25 " " 
122 Soflanlehdon 

vastaanottokoti Osastonhoitaja 3 17 Al8 " " 
123 " Johtava hoitaja 2 16 17 " " 
124 Outamon vastaan-

ottokoti Emäntä 1 9 10 " " 
125 Naulakallion vas-

taanottokotl " 1 10 11 " " 
126 Töölön nuorisokoti Johtaja 1 20 21 " " 
127 Päivöiän lastenkoti Vastaava hoitaja 1 12 13 " " 
128 " Hoitaja 3 11 12 " " 
129 La stentarhat Tarkastaja 1 31 32 " " 
130 " Sihteeri 1 28 29 " " 
131 " Vastaava leikin-

ohjaaja 1 15 16 " " 
132 " Kirjanpitäjä 1 11 12 " " 
133 Oikeusa putoimisto Oikeusavustaja 1 33 34 " " 
134 " Apulalsolkeus-

avustaja 1 29 30 " " 
135 Virka holhoustoimi 1 virka holhooja 1 30 31 " " 
136 " II " 1 28 29 " " 
137 Suomenkiel1set 

kansakoulut Työntutkija 1 22 23 " " 
138 " Kirjan pitäjä 1 13 14 " " 
139 " Talonmies-läm-

m lttäjä-va hti-
mestari 3 10 11 " " 
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'0 s:: 10 

9 ~ >. ..... 10 

...:-.:l 
..... .... :;:l E 
<II .c ......... 

:;:l s:: :;:l Q) <II 0 ..... Q) :;:l .... 10 > 

140 Suomenkielis et Talonmies-
kansakoulut lämmittäjä 6 10 11 14.11 1.10.72 

141 Ruotslnkielis et 
kansakoulut " 1 10 11 " " 

142 AmmattioppHaitos -
ten toimisto Talous päällikkö 1 29 30 " " 

143 Haagan ammatti-
koulu Vahtimestari 1 10 11 " " 

144 Ruotsinkielinen Talonmies-läm-
työväenopIsto mlttäjä-vaht 1-

mestarI 1 10 11 " " 
145 Kotitalousla uta- Kotltalousneuvon-

kunta nan tarkastaja 1 24 25 " " 
146 " Käsityöneuvoja 1 16 17 " " 
147 Ka upunglnkirjasto Sivukirjaston-

hoitaja 3 22 23 " " 
148 " Talonmies-

va htimesta ri 2 9 10 " " 
149 Kaupunginmuseo Museoamanuenssi 1 24 25 " " 
150 " Museoassistentti 1 20 21 " " 
151 " " 1 19 21 " " 
152 Nuorls otoimisto Nuorisoasiamies 1 30 31 " " 
153 " Hallinnollinen 

sihteeri 1 24 25 " " 
154 Raittl usla uta kun-

nan toimisto Toimistosihteeri 1 22 23 " " 
155 UrheHu- ja ulkoi-

luvirasto Vira stopäälHkkö 1 34 35 " " 
156 " SihteerI 1 30 31 " " 
157 " Osastopäällikkö 1 31 32 " " 
158 " KenttäpäälHkkö 1 27 28 " " 
159 " Osa stopäälUkkö 1 30 31 " " 
160 " Apulaisosasto-

päälHkkö 1 24 25 " " 
161 " Korkeasaaren 

intendentti 1 30 31 " " 
162 Rakennusvirasto, 

kans liatolmisto OsastopäälUkkö 1 33 34 " " 
163 " Sihteeri 1 30 31 " " 
164 " Kirjaaja 1 14 15 " " 
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Palk- Kaup.valt.päät 
ka-
luok-

'0 ka 
~:o Virasto tai laitos Virka .... 

'0 c: 
'0 c: '" 3 ~ >- .... '" ..>t";! 

.... .... :1 E 
<II ..c: ........ 

:1 c: :1 Q) '" 0 ....:1 Q) :1 ..... n:l > 

165 Rakennusvirasto, 
konekorjaamo Työnjohtaja 1 24 25 14.1 1.10.72 

166 " Suunnittel uteknikko 1 21 22 " " 
167 " talosuunnittelu-

osasto " 1 22 23 " " 
168 II puisto-osasto Ka upunginpuutarhur 1 32 33 " " 
169 Kiinteistövirasto Kansliaosaston 

osastopäällikkö 1 32 33 " " 
170 " Sihteeri 1 30 31 " " 
171 " Osastosihteeri 1 27 28 " " 
172 II Kirjaaja 1 14 15 II II 

173 II kaupunkimit-
tausosasto Mitta usteknikko 1 24 25 " " 

174 " " Karttavalokuva us-
teknikko 1 22 23 " 

175 Tonttikirjan hoitaja 1 17 18 II 

176 Piirtäjä 1 13 14 " 
177 Kirjanpttäjä 1 13 14 " 
178 Pl1rtäjä 2 12 13 II 

179 " 3 11 12 " 
180 II 4 10 11 " 
181 " 1 9 10 " 
182 tonttI osasto Lainopplnut avus-

taja 1 28 29 " " 
183 " " Varastoalueiden 

a pulaistarka sta ja 1 18 19 II II 

184 II " Silrtola puutarha-
neuvoja 1 12 13 II " 

185 " talo-osasto Osa stopäällikkö 1 32 33 " " 
186 II " Konttoripäällikkö 1 25 26 " " 
187 " " Rakennusmestari 1 22 23 " II 

188 " maatalous osasto Kaupunglnagronomi 1 32 33 " II 

189 " metsäosasto Ka upunginmetsän-
hoitaja 1 32 33 " " 

190 Kaupunkisuunnitte-
luvirasto, asema-
kaavaosasto Piirtäjä 1 12 13 " " 

191 II 111kennes uun-
nItteluosasto Ll1kennetutkIja 1 26 27 " " 
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Palk- Ka upo va lt. päät 
ka-
luok": 

'0 ka 
iN:o Virasto tai laitos Virka .. 

'0 c:: 
'0 c:: 10 

S ~ >. - 10 - +-' ::l E ,..:-;j <Il .c +-' .-
::l c:: ::l Q) <Il 0 .... Q) ::l +-' 10 > 

192 Kaupunkisuun-
nitteluvirasto, 
IHkennes uun-
nLtteluosasto Ll1kenneteknikko 1 22 23 14.11 1.10.72 

193 " " Pl1rtäjä 1 10 11 " " 
194 Satamalaitos Kirjaaja 1 14 15 " " 
195 " Apulaissatama -

kapteeni 1 27 28 " " 
196 " varastoimis -

ja laitun- Varastoimistoimen 
huolto-osasto johtaja 1 32 33 " " 

197 " " Vara stora k ennus -
ten isännöitsijä 1 21 22 " " 

198 " " Laiturihuollon 
tarkastaja 1 21 23 " " 

199 " " " apulaistarkastaja 1 20 22 " " 
200 " " " toimistonhoitaja 3 20 21 " " 
201 " " " esimies 11 19 21 " " 
202 " " Varaston esimies 3 18 19 " " 
203 " " Laiturihuollon a pu-

laistoimiston-
hoitaja 2 15 16 " " 

204 " " Laskutuksen esi-
mies 3 12 13 " " 

205 Sähkölaitos Kirjaaja 1 14 15 " " 
206 " Katuva lomestari 1 24 25 " " 
207 " Apula isavojohto-

mestari 2 23 24 " " 
208 " Apula i s muun ta m 0-

mestari 1 23 24 . 
209 " Pl1rtäjä 1 11 12 
210 " " 1 9 10 
211 " Konepajamestari 1 25 26 
212 " Laboratoriomestari 1 24 25 
213 " Suunnittel uteknikko 1 24 25 
214 " Korjausmestari 1 23 24 
215 " Sähkömestari 2 22 23 
216 " " 1 20 22 . 
217 " Mittarimestari 1 24 25 " 
218 " Mittarinlukija 1 11 12 " 
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Palk- Ka upo va lt. päät 
ka-
luok-

,eka 
lN: o VIrasto taI laitos VIrka ... ,e 1': ,e 1': fO 

3 ~ :>. ~ fO 
~ .... ;::1 E ....:-;:: Ul ..c: ..... ~ 

;::1 1': ;::1 Ql Ul 0 
...:1 Ql ;::1 .... fO > 

219 Vesllaltos Ylikemlstl 1 32 33 14.1 1.10.72 
220 n Käyttökemlstl 2 30 31 n n 

221 n Laboratorioteknikko 3 18 19 n n 

222 n Alikonemestari 2 17 18 n n 

223 n Kamreeri 1 26 27 n n 

224 Kaasulaitos Henkllö- ja palk-
ka konttor ln 
päällikkö 1 23 24 n n 

225 n Putkimestari 1 24 25 n n 

226 LiIkennelaitos OsastopäällIkkö 1 33 34 n n 

227 Teurastamolaitos TarkastuseläIn-
lääkäri 1 30 31 n n 

228 n Halliesimies 1 15 16 n n 

229 n Konttorlpäälllkkö 1 25 26 n n 

230 Ellntarvikekeskus Varastonhoitaja 1 16 17 n n 

231 n Emäntä 3 16 17 n n 

232 n Ajomestari 1 16 17 n n 
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D. Muutetut ja uuden nimen saaneet virat. 

Palk- Kaup. valt. päät. 
ka-

N:o Virasto 
luok-

Viran :0 ka 
tai ... 

aikaisempi uusl :0 c 
la ltos :0 C ftl 

nimi nimi Ei Q) ftl 
C :>. .... 

;::J .... .... ..... ;::J Ei 
..>( ..... <II .c: ......... 
;::J c ;::J Q) <II 0 

....:1 Q) ;::J ..... ftl ;:. 

1 Kiinteistö-
virasto, 
talo-os. Lämmittäjä Talonmies 2 9 S 12.1 1.2.71 

2 Tllasto- Kanslisti Tllasto-
toimisto sihteeri 2 13 14 14.11 1.10. 7~ 

3 Palkkalau- Kanslian- Toimisto-
ta kunta hoitaja esimies 1 16 17 " " 

4 Sairaala - Sairaala- Toimisto-
virasto tutkija päälllkkö 1 29 3C " " 

5 Huolto- Sairaan- Erikoissai-
virasto hoitaja raanhoitaja 1 13 15 " " 

6 Koskelan Naisvah- Sllvoustöi-
sairaskotl tlmestari den ohjaaja 2 8 9 " " 

7 Kaupungin- Järj estely- Kirjasto-
kirjasto apulainen apulainen 6 7 8 " " 

8 Urhellu- ja 
ulkoilu- Urhellu- Toimisto-
virasto ohjaaja päällikkö 1 26 27 " " 

9 Sähkölaitos Kirjeen- Tolmisto-
vaihtaja esimies 1 16 17 " " 

10 " Korjaus- Sähkö-
mestari mestari 1 23 23 " " 

11 Elintarvike- Apulais- Koulu-
keskus keittäjä keittäjä 1 7 8 " " 

Lisäksi on 14.11.1972 muutettu kaikkien nHden toimistoapulaisen 
virkojen nimikkeet, joiden palkkaluokka on sopimusvaltuuskunnan teke
män virkaehtosopimuksen 2 §:n perusteella palkkalautakunnan päätöksin 
7.2.1973 tarkistettu 10. palkkaluokkaa korkeammaksi, nimikkeeksl 
kanslisti sekä kaupunginkanslian hallinnollisen osaston 14. palkka
luokasta 15. palkkaluokkaan siirretyn kanslistin viran nimikkeen nimik
keeksi kansl1anhoitaja, ulosottoviraston 13. palkkaluokasta 14. palkka
luokkaan siirretyn kanslistin viran nimikkeen nimikkeeksi kanslianhoitaja , 
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ulosottoviraston keskusosaston kolmen 13. palkkaluokasta 14. palkka
luokkaan sllrretyn apulaiskirjanpltäjän viran nimikkeen nimikkeeksi 
tOimistonholtaja , raastuvanoikeuden 13. palkkaluokasta 14. palkka
luokkaan sllrretyn kanslistin viran nimikkeen nimikkeeksi kanslianhoi
taja , terveyslautakunnan sekä terveydenholtoviraston kanslia- ja talous
osaston 11. palkkaluokasta 12. palkkaluokkaan siirretyn apulaiskirjan
pitäjän viran nimikkeen nimikkeeksi kanslisti, Laakson sairaalan llo 
palkkaluokasta 12. palkka luokkaan sllrretyn kassanhoitajan viran nimik
keen nimikkeeksi kanslisti, huoltola uta kunnan ja huoltovira ston 13. 
palkkaluokasta 14. palkkaluokkaan sllrretyn kanslistin viran nimikkeen 
nimikkeeksi kanslianhoitaja , ammattioppilaitosten johtokunnan ja toi
miston 11. palkkaluokasta 12. palkkaluokkaan siirretyn kassanhoitajan 
viran nimikkeen nimikkeeksi kanslisti, kllnteistöviraston kaupunkimlt
tausosaston 13. palkkaluokasta 14. palkkaluokkaan siirretyn kanslistin 
viran nimikkeen nimikkeeksi kanslianhoitaja , satamalaltoksen satama
liikenneosaston 11. palkkaluokasta 12. palkkaluokkaan siirretyn toimen
tajan viran nimikkeen nimikkeeksi kanslisti, vesilaitoksen kassa- ja 
tilitoimiston 13. palkka luokasta 14. palkkai uokkaan siirretyn esimiehen 
viran nimikkeen nimikkeeksi toimiston hoitaja , teurastamolaitoksen 15. 
palkkaluokasta 16. palkkaluokkaan siirretyn kirjanpitäjän viran nimik
keen nimikkeeksi toimistonhoitaja sekä urheilu- ja ulkoUuviraston 13. 
palkkaluokasta 14. palkkaluokkaan sllrretyn kanslistin viran nimikkeen 
nimikkeeksi toimiston hoitaja . 
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E. Toiseen laitokseen tai virastoon slirretyt virat. 

IC Kaup.valt. ~ 

Laitos tai virasto '0 ~ oäätös ,13 0 

N:o josta virka johon virka Virka 
;:1 1: 

'0 ...... 
IC 

silrrettiin 5 iirrettiln § JJ >- ~ 
IC 

~ .... S 
~ ...... .c t20 ;:1 ~ Q) 
o-l .... IC > 

1 Nikkilän Psykiatrinen Osa stolääkärl 
sairaala huolto- uusi nimi: 

toimisto huoltolääkäri 1 A29 23.2 1.3.72 
2 " " Sosiaal1hoitaja 2 17 " " 
3 " " Osastonhoitaja 1 16 " " 
4 " " Sosiaal1neu-

voja 1 14 " " 
5 Sairaala- Terveys- Päivystävä 

virasto keskus sairaan-
hoitaja 4 16 4.10 1.1.73 

6 " " Toimisto-
apulainen 1 9 " " 
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MUUTOKSIA KANSAKOULUJEN OPETTAJAN VIRKOIHIN • 

Kaupunginvaltuusto päätti 19.4.1972 lakkauttaa 1.8.1972 lukien 
suomenkielisten kansakoulujen yhden avoinna olevan kansalaiskoulun 
kaupallisten aineiden opettajan viran, johon sisältyy velvollisuus 
opettaa yleisaineita , 

perustaa suomenkielisiin kansa kouluihin 1.8.1972 lukien yhden 
uuden sokeain opettajan viran. 



AAKKOSELLINEN ASIAHAKEMISTO 
HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISEEN ASETUSKOKOELMMN 

VUOSILTA 1968 - 1972. 

Merkintöjä. 
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Vuotta osoittava luku 1968 tarkoittaa vuoden 1972 päättyessä 
voimassa ollutta asetusta, 1968 asetusta, joka ei enää ollut voimassa. 

Vuosiluvun jäljessä oleva luku tarkoittaa asetuksen juoksevaa 
numeroa. 

Aitaaminen, katumaan; siltä perittävät maksut 1969:151 
Ajokorttlasetus 1972:76 (muut. 1972:83 ja 155) 

soveltaminen 1972:81 
Alennusliput, invalideille ja koululaisille myytävät sekä invalideille 

myönnettävät vapaaliput 1971:9 
Alkoholijuomat, alkoholilaki (lyhennys ote) 1968:116 

asetus alkoholijuomista (lyhennys ote) 1968: 164 
asetus alkoholilaissa tarkoitettujen varojen jakamisesta ja käyttä

misestä, 1968:142 (muut. 1968:200) 
Alkoholitarkastajat, kunnalliset; ohjesääntö 1970:118 --

yleiset ohjeet 1969:24 
Alkoholiyhtiö, laki yhtiön verovelvollisuudesta kunnallisverotuksessa 

1968:118 
Aloitetoiminta , Helsingin ka upungin; toiminta ohjeet 1969: 18 7 

uudelleen järjestäminen 1968:167 
Aluelääkärit, palkkioiden korottaminen 1971:125 

vastaanottohuoneistosta maksettavan korvauksen korottaminen 
1969:44 

Aluevaihto, valtion ja HelSingin kaupungin välillä; laki 1969:197, 
1971:72 ja 120 

Alukset, m/s Korkeasaaren sekä hinaajien H-3 ja H-4 konepäällystön 
palkka usta ja muita työehtoja koskeva 
työehtosopimus 1968:121,1969:116, 
1970:92 
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Alukset, 
sls Otson ja mls Turson konepäällystöä koskeva työehtosopimus 

1968:92, 1969:67, 1970:91 
sls Otson, mls Turson ja mls Korkeasaaren laivapäällystöä koskeva 

työehtosopimus 1968:94, 1969:66, 1970:90 
satamajäänmurtajien väkeä koskeva työehtosopimus 1968:83, 1969:65 

Ambulanssit, taksa palolaitoks en sairaankuljetusa utojen käyttämis estä 
1968:8 

Ammattikoulut, ruoanjakajlen jakelupalkkiot 1968:54, 1969:63, 1970:46, 
1971: 135, 1972:88 

talonmiesten vl1kkoleposijaisten palkkiot 1968: 39, 1969: 48 
tuntiopettajien aseman järjestämistä koskevan päätöksen (v: lta 1965) 

muutos 1969: 188 
va htimestarien, sl1voojien ja talonmies -lämmittäjien ylimääräiset 

palkkiot 1968:54, 1969:63, 1970:46, 
1971:135, 1972:88 

Ammattimainen moottoriajoneuvollikenne, asetus 1970:117 
Ammattlopintojen avustuslaki (v:1ta 1944), muutoksia 1968:77, 1969:104 

lain mukaisten asioiden käsittelyn ja ratkaisun sUrtäminen valtion 
opintotukikeskukselle , laki 1969: 18 

tOimeenpanosta annetun asetuksen (v:1ta 1944) muutos 1970:45 
Ammattioppilaitokset, ammattlkurssien opettajien tunUpalkkiot 1968: 193, 

1969:127,1970:96,1971:60 ja 161, 1972:106 
asetuksen (v:lta 1959) muutos 1968:120, 1970:81, 1971:87, 1972:59 
ohjesäännön (v:lta 1961) muutos 1969: 124, 1971: 132 

Ammattioppilasla utakunta, ohjesääntö 1968: 147 
Apurahat, taide- ja kirjallisuusapurahojen jakoa koskevien sääntöjen 

(v:1ta 1953) muutos 1968:93 
Arkistoaslakirjat, säilyttämisen vählmmäIsajat 1972:128 
Arkistot, kaupungin sairaanhoito- Ja vanhustenhuoltolaitosten asla

kirjaryhmien hävIttäminen 1969:134 . 
sairaanholto- ja huoltolaitosten arkistoIhin kuuluvIen asiakirjOjen 

hävIttäminen 1968: 137 
Arkkitehdit, kaupungin; soplmuspalkat 1968:66 ja 160, 1970:164 
Asemakaavat, muutetut ja uudet 1968:221, 1969:211, 1970:196, 

1971:208, 1972: 193 
käytettävät merkinnät; ministeriön päätöksen (v:lta 1959) muutos 

1972:103 
Asevelvollisuus , asetus vapauttamIsesta sen suorittamisesta eräissä 

tapauksIssa 1968:158 
Asiakirjat, nUden lähettämisestä annetun lain (v:lta 1954) muuttaminen 

1970:165 
kaupungin sairaanholto- ja vanhustenhuoltolaitosten aSiakirjaryhmien 

hävIttäminen 1969:134 
saIraanhoito- ja eräiden huoltolaitosten arkistoihin kuuluvIen asia

kirjojen hävittäminen 1968:137 



Asiamiestoimisto, johtosäännön (v: lta 1962) kumoaminen 1970: 153 
Asumistuki, kansaneläkkeeseen suoritettava tukUisä ja asumistuki; 

asetus 1969:145 (muut. 1971:83) 
laki 1969:98 (muut. 1970:25 ja 157, 1971:67 ja 99) 
lapsiperheiden; asetus (v:lta 1962), muutoksia 1968:15 ja 153, 

1969:163, 1970:67 ja 168, 1971:52 ja 
145, 1972:22, 161 ja 162 

laki (v:lta 1961), muutoksia 1970:66 ja 144, 1971:51 ja 178 
vanhusten väliaikaisen asumistuen suorittaminen 1968:1 
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vanhusten väliaikaisesta asumistuesta tehdyn päätöksen kumoa
minen 1969: 21 0 

Asunnonhankkimislainat, niiden myöntäminen kaupungin huoltokassasta 
(v:lta 1964), muutos 1968:81 

Asunnonjakotoimikunta, toimintaohjeet 1970:15 
Asuntoaluehankinta, korkotukUuoton korko 1972:95 
Asuntotuotannon veronhuojennuslaki, laissa tarkoitettu käypä korko 

1968:3 
Asuntotuotantoasetus 1968:22 
Asuntotuotantokomitea, toiminta ohjeiden (v:lta 1959) muutos 1968:58 
Asuntotuotantolaki (v:lta 1966), muutoksia 1968:14, 1969:40, 1970:26, 

1971:81 
kaupungin oikeuttaminen pitämään hallussaan lain nojalla lunasta

mansa pienhuoneistot 1968:60 
lain kunnalle asettamien tehtävien hoitaminen 1968:144 (muut. 

1970:58) 
laissa tarkoitetun lisälainan ja asunto-osakelainan myöntämis

perusteista annetun päätöksen (v:lta 1963) 
muutos 1968:16 

Asuntotuotantotoimikunta , toimintaohjeet 1970: 16 
Asutuslautakunnat , asetuksen (v:1ta 1962) muutos 1968: 18 
Auto, oman auton käytöstä virka-ajoissa maksettavat korvaukset 

1969:83, 1971:205, 1972:189 
Automaattikauppa , asetus kioski- ym. kaupasta sekä automaattikau

pasta 1969:91 (muut. 1971:50) 
Autovaa' at, nllden käytöstä kannettavat punnitusmaksut 1971:130 
Debentuurilainat , laki obllgaatio- ja debentuurilainoista sekä muista 

joukkovelkakirjois~ 1969: 13 0 
Elatusapu, ennakko; laki (v:1ta 1963), muutoksia 1968:104, 1969:177, 

1971:180, 1972:94 
eräiden elatusa pujen korottaminen elinkustannusindeksin nousun 

johdosta 1968:157 
Elinkeinon harjoittaminen, sen oikeudesta annetun lain (v:lta 1919) 

muutoksia 1968:20, 1969:5 
lain 3 §:n muutoksen vOimaanpanoasetus 1968:161 

Ellnkeinotulo, verottamisesta annettu laki 1968:85 (muut. 1969:205, 
1970:184, 1971:108) 

Elintarvikeasetus (v:lta 1952), muutoksia 1968:191, 1970:101 ja 169, 
1971:149 
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Ellntarvikkeiden kuljetus, helposti pilaantuvien lämpimänä vuoden
'aikana 1971:7 

Elokuvanäytännöt, asetuksen (v:lta 1964) muutos 1970:48 
Elälnlääklntähuolto, asetuksen (v:lta 1966) muutoksia 1968:29 ja 212, 

1971:36 
asetus eläinlääkintähuollon ym. piirihalllntoa koskevan uudistuksen 

voimaan panosta 1971:41 
lain (v:lta 1965) muutoksia 1968:206, 1970:131, 1971:22 

Elälnlääkärit, kaupungin;' sunnuntai- ja juhlapäivien päivystys (v:lta 
1967), muutos 1969:69 

Eläintaudit, helposti leviävät; niiden vastustamisesta annetun lain 
(v:lta 1960) muutos 1971:21 

Eläintautilaki, maatalousministeriön eläinlääklntäosaston oikeus myön
tää lievennyksiä lain soveltamisesta 
annetun asetuksen määräyksistä 1968:216, 
1970:107 

soveltamisesta annetun asetuksen (v:lta 1937), muutoksia 1968:219, 
1971:74 

Eläke, eläkeoikeuden valintaa koskevan ilmoituksen tekeminen eräissä 
tapauksissa; laki 1968:187, 1969:194, 
1970:75 ja 173, 1971:164, 1972:176 

kaupungin- ja kunnanlääkärien (v:lta 1967), muutos 1969:201 
ka upunginlääkärin virkojen sijoittamlnen eläkeryhmiin 1968: 4 7 
kaupungin maksamien eläkkeiden tarkistamlnen ja kaupungin eläke-

sääntöjen muuttaminen 1970:52 (muut. 
1971:5) 

sporttelivirkojen eläkepalkkaluokkia koskevan päätöksen (v:lta 1967) 
täydentämlnen 1968: 9 

viranhaltijOiden ja toimihenkilöiden eläkkeiden tarkistaminen 1968: 25 ja 
163, 1969:8 

ylimääräisten eläkkeiden ja leski- ja orpoeläkekassan myöntämien 
eläkkeiden tarkistaminen 1971: 61 

Eläkeasetus , lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin (v:lta 
1962), muutoksia 1971:103, 1972:186 

työntekijäin (v:lta 1962), muutoksia 1968:184, 1969:155, 1970:12, 
1971 :102, 1972:180 

työntekijäin ja lyhytaikais"TSsä työsuhteissa olevien työntekijäin; 
palkkalndeksiluvun vahvistaminen 1968: 149, 
1969:160, 1970:137, 1971:146, 1972:129 

Eläkelaitos, kunnallisen eläkelaitoksen eläkesäännön (v:lta 1966) muu
toksia 1968:148, 1969:154, 1971:207, 
1972: 78 

Eläkelaki, kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin (v:lta 1964), 
muutoksia 1969:36, 1970:76 ja 129, 
1971:101 
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Eläkelaki, 
lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien (v:lta 1962), muutoksia 1968:183 

ja 209,1969:111,1971:97, 1972:51 ja 178 
työntekijäin (v:lta 1961), muutoksia 1968:182);207, 1969:35 ja 95, 

1971:96, 1972:50 ja 177 
lain 1 §:ssä säädetyn keskimääräisen työansion rajamäärän muut

taminen 1968:162 
laissa tarkoitetun kansaneläkkeen tukiosan saajien keskimääräistä 

kansaneläkettä vastaavan määrän vahvista
minen 1968:156, 1969:165, 1970:138 

valtion (v:lta 1966, lyhennysote), muutoksia 1968:208, 1969:81, 
1971:173 

lain voimaanpanolain (v:lta 1966), muutos 1970:84 
Eläkeoikeus, vallntaa koskevan ilmoituksen tekeminen; laki 1968:187, 

1969:194, 1970:75 ja 173, 1971:164, 
1972:176 

Eläkepalkkaluokat, kaupunginlääkärin virkojen 1968:47 
sporttelivirkojen, päätöksen (v:lta 1967) täydentäminen 1968:9 

Eläkesääntö, kaupungin työntekijäin (v:1ta 1953), muutoksia 1969: 171, 
1970:52, 1971:44 

kaupungin viranhaltijain (v:lta 1953), muutoksia 1969:170, 1970:52 
kunnallisen eläkelaitoksen (v:lta 1966), muutoksia 1968: 148-,--

1969:154, 1971:207, 1972:78 
Ennakkoperintäasetus (v:lta 1959), muutoksia 1970:27 ja 133, 1971:193, 

1972: 145 ja 191 
Ennakkoperintälaki (v:1ta 1959), muutoksia 1968:96, 1969:60 ja 176, 

1972:121 
Erikoismaksuluokan potllaat, Koskelan sairaskodin erään lääkärin oikeut

taminen hoitamaan erikoismaksuluokan poti
laita 1969:30 

Erityislapslllsä, asetuksen (v:1ta 1961) muutos 1971:33 
lain (v:1ta 1960), muutoksia 1968:7, 1969:14 ja 97, 1971:18 ja 200 
veroäyrien enimmäismäärät sitä myönnettäessä 1970:113, 1971:147, 

1972:125 
Hammaslääkäri, kouluhammaslääkärin palkkauksen valtionavustuksen 

perusteet 1969:2 
Hammaslääkärintoiml, kansakoulujen; asetuksen (v:lta 1956) muutos 

1970:89 
Harjolttelijoiden paIkkaaminen, ohjeet harjolttelijoiden paIkkaamisesta 

kaupungin virastoihin ja laitoksiin 1971:162 
Helsingin mielisairaanhuoltopilri, keskusmielisairaala ja psykiatrinen 

huoltotoimisto, ohjesääntö 1970: 1 0 
Helsingin seudun yhteiskuntatutkimus , neuvottelukunnan säännöt 

1970:121 
Helsingin yliopistollinen keskussairaala, rakennusajan osittaisesta 

pitentämisestä annetun lain (v:lta 1958) 
muutos 1969:16 
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Henkikirjoitustoimi, Helsingin, Turun ja Tampereen ka upunkien henki
kirjoltustoimen yhdistämisestä pol1isi
laitokseen annetun päätöksen (v:lta 1945) 
muutos 1969:208 

Henkllöasiainkeskus, johtosääntö 1970: 15 2 
Henkllövuokra-autoilijat, henkllövuokra-autotaksa 1968: 134, 1971: 119, 

1972:131 
taksil1ikenteen järjestysohjeiden (v:lta 1958) muutos 1970: 195 
virkapukuohjesäännön (v:lta 1965) muutos· 1970:94 

Hintasäännöstely, hyödykkeiden 1968:48 
Hintavalvonta, hyödykkeiden 1969:72, (muut. 1970:190) 
Holtomaksut, lasten- ja nuorisohuoltolaltosten 1972:74 
Holtopäivämaksut, huoltolautakunnan alaisten vanhustenhuoltolaltosten 

1968:112, 1971:204 
huoltoloiden 1969:161, 1971:166 
kaupunkien sairaaloiden 1968:111 

Holtotuki, asetus lapsen hoitotuesta 1969:146 
laki lapsen hoitotuesta 1969:96 (muut. 1969:174) 

Holhous, lain (v:lta 1898) muutos 1969:4 
laki sen järjestämisestä eräissä tapauksissa 1971: 14 

Huoltoapu, asetuksen (v:lta 1956) muutos 1970:193 
lain (v:lta 1956) muutoksia 1968:98, 1969:75, 1970:36, 1971:16 ja 

106, 1972:139 
Huolto- ja jakeluasematonttien luovutusmääräykset 1972:47 
Huoltokassa , kaupungin; asunnonhankkimislainojen myönti:nninen 

1968:81 
Huoltola uta k unta , sen alaisten vanhustenhuoltolaitosten hoitopäivä

maksut 1968:112, 1971:204 
Huoneenvuokralaki, (v:lta 1961), muutoksia 1968:40, 1970:44 ja 74 

muuttopäivän sllrtäminen eräissä tapauksissa 1968:175 
Huvitllaisuudet, julkiset; asetus 1968:181 

laki 1968:122 
Ilmastointi, eräiden pienehköjen ravitsemislllkkeiden 1969: 148 
Insinöörit, kaupungin; sopimus palkat 1968:66 ja 160, 1970:164 
InvalHdihuolto, asetuksen (v:lta 1946) muutos 1972: 16 

lain (v:lta 1946) muutoksia 1968:102, 1969:115, 1971:143 
lain 6 §:ssä tarkoitettujen apuneuvojen ym. ant~n sekä 

asunnon muutostöiden kustantaminen 
1972:15 

lain täytäntöön panosta annetun päätökst;n (v:lta 1947) muutoksia 
1969:38 ja 141, 1972:126 

inval1deille ja koululaisllle myytävät alennusl1put sekä inval1dellle 
myönnettävät vapaallput 1971:9 

InvalHdirahalaki (v:lta 1951), muutoksia 1972:93 ja 179 



Irtolaiset, irtolaislain (v:lta 1936) muutoksia 1968:100, 1971:107 
työlaitoshoidon päiväkustannusten määrän vahvistaminen 1969:52 

Jaottus, kunnallinen; lain (v:lta 1925) muutoksia 1972:65 ja ~ 
sen kehittämisestä annetun lain (v:lta 1967) muutos 1968:150 

Johtosääntb, henkllöasiainkeskuksen 1970: 152 --
kaasulattoksen (v:lta 1966), muutos 1972:150 
kaupunginarkiston 1972:71 
kaupunginhallituksen 1970:149 (muut • .!]ll:90) 
kaupunginhallituksen asiamiestoimiston; kumoaminen 1970:153 
ka upunginhallituks en järjestelytOimiston , kumoaminen 1970: 153 
kaupunginkanslian 1970:151 
kaupunkisuunnittelulautakunnan (v:lta 1964), muutos 1970:148 
kaupunkisuunnitteluviraston (v:lta 1964), muutos 1969:58 
kiinteistölautakunnan (v:lta 1954), muutoksia 1968:139, 1972:2 
kouluhammashoitolaitoksen (v:lta 1964), muutoksia 1969:~ 

1971:6, 1972:136 
IHkennelaitoksen 1968:64 
liikennelai toks en la uta kunnan 1968: 63 
oikeusa pula uta kunnan ja olkeusa putoimiston (v: lta 1958), muutos 

1971:54 
oppis opimustoimiston .!J!..§.!!.: 13 6 
matkailutoimiston, kumoaminen 1970:153 
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muslikkllautakunnan ja kaupunginorkesterin toimiston (v:lta 1936), 
muutos 1970:154 

puutavarakeskuksen 1970: 150 
ralttluslautakunnan 1972: 112 
raittiuslautakunnan toimiston (v:lta 1963), muutos 1972:111 
rakennusviraston 1972:30 
revisioviraston, muutosten voimaantulo 1968:71 
satamalaitoksen (v:lta 1964), muutos 1970:59 
sähkölaitoksen (v:lta 1966), muutos 1972:151 
terveydenhoitoviraston (v:lta 1958), muutoksia 1969:180, 1971:92 
tlela utakunnan 1972: 156 
vesilaitoksen (v:lta 1966), muutos 1972:149 
virkaholhoustoimen 1972:80 
väestönsuojelukeskuksen 1972:107 
yleisten töiden lautakunnan 1972:31 

Joukkokuljetus liikenne, yhteiset tarifflmääräyks et 1971:8 
Joukkovelkakirjalainat, laki obligaatlo- ja debentuurllainoista ja 

muista joukkovelkakirjalainoista 1969: 130 
Julkisivujen puhdistus, noudatettavat toimenpiteet käytettäessä koneel

lista hiekanpuhallusta, hiontaa tai muuta 
pölyä levittävää menetelmää 1970: 156 

Jäljennökset, ohjeet ~upungin viranomaisten oikeaksi todistamattomien 
- jäljennösten valmistamisesta kannettavista 

maksuista 1970:62 
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Järjestelytoimisto , johtosäännön kumoaminen 1970: 15 3 
Järjestysohjeet, rakennustyössä noudatettavat 1969:53 (muut. 1970:179, 

1971:177, 1972:89) 
Järjestyssääntö, yleinen (v:lta 1957), muutos 1968:138 
Jätteet, kertakäyttöisten pa peristen jätesäkkien käyttäminen Helsingin 

kaupungissa 1969:50 
kuljetusmaksu 1968:24 

Jäänmurtajat, kaupungin satamajäänmurtajien väkeä koskeva työehto-
sopimus 1968:83, 1969:65, 1970:93 

Jäätelö, myyntipaikkojen myyntikauden tilapäinen pidentäminen 1968:46 
Kaasulaitos, johtosäännön (v:lta 1966) muutos 1972:150 
Kaavoitus, kaavoitusalueiden jakoasetuksen (v:lta 1960) muutoksia 

1968:67, 1971:73 
kaavoitusalueiden jakolain (v:lta 1960) muutoksia 1968:17, 1971:65 
mittauksista ja kaavojen pohjakartoista annetun asetuksen (v:lta 

1960) muutos 1969: 144 
Kadut, keskimääräisten rakennuskustannusten vahvistaminen 1968:21, 

1969:84,1970:37,1971:76, 1972:54 
nimet; uudet, muutetut ja poistetut 1968:221, 1969:211, 1970:196, 

1971:208 
Kalleusluokitus , kuntien yleinen; lain (v:lta 1966) muutos' 1972: 181 
Kansakoulut, asetuksen (v:lta 1958) muutoksia 1968:52, 91, 140 ja 154, 

1969:41 ja 121, 1970:56, 85 ja 134, 
1971:26, 63,80,86 ja 121, 1972:12,37, 
67,91ja174 

hammaslääkärintoimi; asetuksen (v:lta 1956) muutos 1970:89 
lain (v:lta 1956) muutos 1970:72 

koulunjohtajien vuosi- ja lisä palkkiot 1968:55 
lain (v:lta 1957) muutoksia 1968:12, 1969:102, 1970:77, 1971:25, 

70 ja 88, 1972:6 ja 66 
luokkien enimmäismäärät 1970:86 
lääkärintoimi, asetuksen (v:lta 1953) muutoksia 1968:49, 1970:88 

lain (v:lta 1952) muutos 1970:71 
ohjesääntö, Helsingin kaupungin kansakoulun (v:lta 1964), muu

toksia 1968:59, 1971:167 
opettajanvirkojen muutoksia 1968:223, 1969:213, 1970:198, 1971:210 
ruoanjakajien jakelupalkkiot 1968:54 ja 166, 1969:63, 1970:46, 

1971:135, 1972:88 
talonmiesten viikkoleposijaisten palkkiot 1968: 39, 1969: 48 
vahtimestarien , s llvoojien ja talonmies-Iämmittäjien ylimääräiset 

palkkiot 1968:54 ja 166, 1969:63, 1970:46, 
1971:135, 1972:88 

Kansakouluasetus, ks. Kansakoulut, asetus 
Kansakouluhuoneistot, määräykset niiden käytöstä muuhun kuin koulun 

omiin tarkoituksiin 1970:99 
Kansakoululaitos, viranhaltijain palkkaus ja eläkkeet; asetuksen 

(v:lta 1958) muutoksia 1968:35, 1969:33 
ja 42, 1970:18, 55, 87 ja 135, 1971:137 ja 
159, 1972:159 ja 173 



Kansakoululaitos , 
laIn (v:lta 1957) muutoksIa 1968:110, 1969:103, 1970:78, 1971:12 

ja 174, 1972:7 ja 158 
Kansanedustajat, lakI kansanedustajain vaaleIsta (lyhennys ote) 
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1969:82 (muut. 1970:23, 1971:94, 1972:62) 
Kansaneläke, asetuksen (v:lta 1956) muutoksIa 1968:213, 1969:79 ja 

147, 1970:176, 1971:45 ja 195, 1972:135 
ja 163 

lain (v:lta 1956) muutoksia 1968:185, 1969:12, 100, 112 ja 193, 
1970:158 ja 166, 1971:66, 95 ja 165, 
1972: 175 ja 182 

lain väliaikais esta m uuttamis esta annetun lain voimassa oloa jan 
pItentäminen 1968:186, 1970:172 

kansan eläkkeiden indeksikorotus 1969:135 
kunnan os uuden enimmäismäärän va hvistaminen kansaneläkelain 

mukaisten tukiosien kustannuksista 
1969:3, 1970:1, 1971:23, 1972:10 

kuntien ryhmitys tukiosan maksamista varten 1968:141, 1972:144 
tuki 0 san kustannusosuuden maksaminen kansaneläkelaitokselle 

1968:10 
tukilisä; kansaneläkkeeseen suoritettavasta tukilisästä annetun 

lain (v:lta 1965) muutos 1969:62 
tukilisästä ja asumistuesta annettu asetus 1969: 145 (muut. 1971:83) 
tukllisästä ja asumistuesta annettu laki 1969:98 (muut. 1970:25 ja 

157, 1971: 67 ja 99) 
Kansanterveysasetus 1972:33 (muut. 1972:61) 
Kansanterveyslaki 1972:17 

lain voimaanpanosta annettu laki 1972:18 (muut. 1972:42) 
Kantokykyluokitus, kuntien; asetus 1968:23 

lain (v:lta 1967) muutoksia 1970:143, 1971:170, 1972:122 ja 157 
kantokykyluokituksen vahvistaminen 1968:171,1969:181,1970:194, 

1971:197, 1972:187 
Kasvatuslaitokset, yleiset; oppilaIsta suoritettavista hoitomaksuista 

annetun asetuksen (v:lta 1919) muutoksia 
1971:116, 1972:192 

Kasvatusneuvolat, asetus 1971: 158 
laki 1971:115 

Katu, aitaamisesta rakennustyötä varten perittävät maks ut 1969: 151 
kadunnimien vahvistamisIa ja muutoksia 1968:221, 1969:211, 

1970:196, 1971:208, 1972:193 
katumaakorva usten perimistä koskevien määräysten (v:lta 1964) 

muutos 1969: 122 
keskimääräisten rakennuskustannusten va hvistaminen 1968: 21, 

1969:84, 1970:37, 1971:76, 1972:54 
puhtaanapitotöitä ja niiden urakointia koskevat ohjeet 1969:26 

Ka upunginarkisto, johtosääntö 1972: 71 
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Ka upungInhallitus, asiamiestoimiston ja järjestelytoimiston johto
sääntöjen kumoamInen 1970:153 

johtosääntö 1970: 149 (muut. 1971:90) 
ohjesäännön (v:lta 1949) muutos 1970:180 

KaupungInkanslla, johtosääntö 1970:151 
Kaupunginkirjasto, ohjesäännön (v:lta 1965) muutoksia 1968:82, 

1969:109, 1970:112, 1972:44 ja 137 
Kaupunglnlääkärit, eläkkeen perusteena olevan palkan määräämisestä 

annetun päätöksen (v:lta 1967) muutos 
1969:201 

virkojen sijoittaminen eläkeryhmiln 1968:47 
Kaupunginorkesteri, jäsenten soltln- ja pukukorvausten korottaminen 

1969:93 
toimiston johtosäännön (v:lta 1930) muutos 1970:154 
vuokraustarlff11968:220 

Kaupunginvaltuusto, työjärjestys 1968:170 
Ka upunginviskaal1t, ka upunginviskaallen ohjesäännön sIsältävän ase

tuksen (v:lta 1927) muutos 1969:70 
KaupunkisuunnIttelulautakunta, johtosäännön (v:lta 1964) muutos 

1970:148 
Kaupunkisuunnitteluvirasto, johtosäännön (v:Ita 1964) muutos 1969:58 
Keskiolut, asetus (lyhennysote) 1968:165 

laki (lyhennys ote) 1968:117 
vähittäismyynti ja anniskelu Helsingin kaupungissa 1968:130 

Kes kusmiellsairaala, ohjes ääntö 1970: 10 
Keskussairaalat, yllopistoll1set; lain (v:lta 1956) muutos 1968:203 
Kielellinen jaotus, virka- ja ltsehall1ntoalueiden (lyhennys ote) 1972: 164 
Kilnteistölautakunta, johtosäännön (v:Ita 1954) muutoksia 1968:139, 

1972:2 
Kioskit, asetus kioski- ja siihen verrattavasta kaupasta sekä auto

maattikaupasta 1969:91 (muut. 1971:50) 
kioskeIssa ym. myyntipaikoissa sekä ulkosalla harjoitettavasta 

kaupasta annettujen määräysten (v:lta 
1935) muutoksia 1969:37, 1970:38, 
1971:206 

virvoltusjuomakioskien sekä jäätelön ja kukkienmyyntipaikkojen 
myyntikauden tilapäinen pidentäminen 
1968:46, 1969:158 

Kirjalllsuusapurahat, jakoa koskevien sääntöjen (v:ita 1953) muutos 
1968:93, 1972:1 

Kirjastot, asetuksen (v:lta 1962) muutoksia 1971:163, 1972:99 
lain (v:lta 1961) muutos 1971:71 
ohjesäännön (v:lta 1965)~toksia 1968:82, 1969: 109, 1970:112, 

1972:44 ja 137 
Kodlnhoitoapu, kunnallinen; asetuksen (v:Ita 1966) muutoksia 1971:35 ja 

123 
korvaus perusteet 1972: 105 



Kodinhoitotoimint3, ohjesääntö 1969: 118 
Kokouspalkkiosääntö, kaupungin viranhaltijain (v:lta 1962), muutos 

1972:148 
Kompassintarkastuslaitteet, käyttötaksa 1970:109 
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Konekirjanpltolisä, huomioonottaminen viranhaltijoiden palkka uksessa 
1968:13 

Konekirjoituslisä, huomioonottaminen viranhaltijain palkkauksessa 
1968: 13 

Koneelliset tavaransllrtolaltteet, Hels ingin sataman; käyttötaksa 
1971:43 ja 138, 1972:73 

Korkotuki, asetus kunnille asuntoalueiden hankkimiseksi myönnettävästä 
korkotuesta 1972:41 

laki kunnille asuntoalueiden hankkimiseksi myönnettävästä korko
tuesta 1972:13 

Korot, eräiden korkokantojen alentaminen 1969:46 
kaupungin myöntämien lainojen sakko- ja vllvästyskorot 1969:19 ja 

131 ' 
kaupungin perimien ja hyvlttämien korkojen määrääminen 1971:112 

Koskelan saira skotl, erään lääkärin oikeuttaminen hoitamaan erikois
maksuluokan potllalta 1969: 30 

Kouluha llltus, laki kouluhallituksesta ja sen alaisesta pllrihallinnosta 
1968:129 

Kouluhammasholtolaltos, johtosäännön (v:lta 1964) muutoksia 1968:21, 
1971:6, 1972:136 

Kouluhammaslääkäri, palkkauksen valtionavustuksen perusteet 1969:2 
Koulujärjestelmän perusteet, laki 1968:119 (muut. 1969:185, 1971:150, 

1972:4 ja 75) 
lain 15 §:ssä tarkoltetut alueelliset tOimeenpanosuunnltelmat 1972: 188 

Koululaiset, koululaisille myytävät alennusllput 1971:9 
Koulutoimi, asetus koulutoimen johtajista ja sihteereistä 1969:192 

(muut. 1970:111 ja 170) 
laki koulutoimen johtajista ja sihteereistä 1969:186 

Kukat, myyntlpaikkojen myyntlkauden tilapäinen pidentäminen 1968:46, 
1969:158, 1971:53 

kukkien, kukkamullan ja kukkalannoitteiden myyminen ellntarvike
myymälässä 1972:130 

Kunnallinen jaotus, kehittäminen; eräistä toimenpiteistä annetun lain 
(v:lta 1967) muutos 1968:150 

muuttaminen; lain (v:lta 1925) muutoksia 1972:65 ja 166 
Kunnallinen Sopimusvaltuuskunta, laki 1970:125 
Kunnallinen työehtosopimuslaki 1970:124 
Kunnallinen virkaehtosopimuslaki 1970:123 
Kunnallinen virka- ja työehtosopimus, vaikutus valtionavustukseen 

1970:126 
Kunnallinen yleinen virkaehtosopimus 1971:10, 1972:57 
Kunnalllshallitus, asetuksen (v:lta 1873) kunnallishallltuksesta ka upun

gissa, muutoksia 1968:87 ja 88, 1969:15 ja 
204, 1970:35 ja 178, 1971:192 
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KunnallIslakI (v:lta 1948), muutoksIa 1968:69, 1969:39, 73 ja 198, 
1970:127, 1972:63 

Kunnalllsvaallt, laIn (v:lta 1964) muutoksIa 1968:68 ja 78 
lakI 1972:64 
vaallluettelon pohja luettelosta ja aakkosellIsesta luettelosta perit

tävät maksut 1968: 133 
Kunnallisverotus , alkohollyhtlön verovelvollisuus; lakI 1968: 118 

lapsi- ja perusvähennykset 1968:159, 1969:169, 1970:9, 1971:38 
rajoItetusti verovelvolliset; asetus 1972:171 

lakI 1972:169 
Kunnanlääkärit, eläkkeen perusteena olevan palkan määräämInen 

(v:lta 1967), muutos 1969:201 
Kunnan vIranhaltijaIn neuvotteluoikeus, laIn (v:lta 1944) muutos 1970:128 
Kunnat, kantokykyluokltus; asetus 1968:23 

kantokykyluokItuksen vahvistamInen 1968:171, 1969:181,1970:194, 
1971:197, 1972:187 

kantokykyluokituksesta annetun lain (v:lta 1967) muutoksIa 1970:143, 
1971:170, 1972:122 ja 157 

kunnan osuuden enimmäIsmäärän vahvIstamInen kansaneläkelain mu
kaisten tukiosien kustannuksIsta 1969:3, 
1970:1,1971:23, 1972:10 

kunnIlle asuntoalueiden hankkImIseksI myönnettävästä korkotuesta 
annettu asetus 1972:41 

kunnIlle asuntoalueIden hankkImIseksI myönnettävästä korkotuesta 
annettu lakI 1972:13 

kuntien yleinen kalleusluokltus; lain (v:lta 1966) muutos 1972:181 
laki kuntien yhdistymiskorvauksista ja -avustuksista 1972:96 
perusteet, joIden mukaan kunnan on suoritettava korvausta toiselle 

kunnalle tämän kunnan koulua käyvästä 
oppilaasta 1972: 190 

ryhmitys tukiosan maksamista varten 1968: 141, 1972: 144 
ryhmitys tukiosan kustannusosuuden maksamiseksi kansaneläke

laitokselle 1968:10 
työhönsljoitusosuusryhmityksen vahvistaminen 1968: 173, 1969: 18 2, 

1970:187 
viranhaltijain neuvotteluoikeus; lain (v:lta 1944) muutos 1970: 128 
yhteIstoIminnan kehittäminen; lain (v:lta 1967) muutos 1968:150 

Kuntasuunnlttelurekisteri, käyttö korva usperusteet 1972: 38 
Kuorma-autot, lllkennetaksa 1968:132, (muut. 1970:136 ja 155, 1971:122, 

1972:36 ja 118) 
Kuulovammaisten koulut, kunnalliset; asetus 1972:134 

lakI 1972:87 
Kuvataidetoimikunta , toimIntaohjeet 1969:29 
Kätllöt, kunnan; laIn (v:lta 1944) muutoksIa 107 ja 205, 1971:176 

lain soveltamIsesta annetun asetuksen (v:lta 1964) muutos 1968:211 
LaInat, kaupungIn myöntämlen laInojen sakko- ja vllvästyskorot 1969:19 

ja 131 
Laiturihuolto, taksa 1969:47, 1971:42, 1972:85 (muut. 1972:138) 
Lalturlpalkkamaksut, 1969:80, 1971:139 



Laivat, luotsa uksesta, kiinnittämisestä ja irrolttamisesta perlttävät 
maksut 1970:110 

Lapsi, asetus lapsen hoitotuesta 1969:146 
laki lapsen hoitotuesta 1969:96 (muut. 1969:174) 

Lapsilisä, määrän korottaminen 1970:34, 1971:1 ja 196 
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Lapsiperheet, asumistuesta annetun asetuksen (v:lta 1962) muutoksia 
1968:15 ja 153, 1969:163, 1970:67 ja 168, 
1971:52 ja 145, 1972:22, 161 ja 162 

asumistuesta annetun lain (v:lta 1961) muutoksia 1970:66 ja 144, 
1971:51 ja 178 

Lapsivähennys, kunnallisverotuksessa 1968:159, 1969:169, 1970:9, 
1971:38 

Laskutusohjeet, kaupungin rahasaatavien 1969:132 
Lastenhuoltolaitokset, hoitopäivämaksut 1972:74 
Lastenkodit, valtionavusta annetun asetuksen (v:1ta 1950) muutos 

1971:34 
valtionavusta annetun lain (v:lta 1949) muutos 1971:19 

Lastenneuvola, kunnallinen; lääkärille suoritettava korvaus 1968:43 
Lastenseimet, niiden valtionapu 1970:64 
Lastensuojeluasetus (v:lta 1936), muutos 1970:57 
Lastensuojelulaki (v:lta 1936), muutoksia 1968:11 ja 99, 1969:74, 

1970:191 
Leimaverolaki (v:lta 1943), muutos 1972:154 
Leski- ja orpoeläkekassa, sääntöjen (v:lta 1946) muutos 1971:134 

sen myöntämien eläkkeiden tarkistaminen 1971: 61 
Leskieläke- ja kasvatusapusäännön (v:lta 1954) muutos 1969:172 
Lihantarkastuslain (v:lta 1960) muutos 1971:58 --
Lilkeaika, vähittäiskaupan; laki 1969:90 (muut. 1971:179) 
Lilkennelaitos, johtosääntö 1968: 64 

lautakunnan johtosääntö 1968:63 
erityisl1 pun perustaminen 1969: 191 
osastojen ja järjestelytoimiston tehtäväalueiden määrääminen 1969: 7 
talouden hoidossa noudatettavat periaatteet 1969: 138 
tarifflmääräykset 1968:113, 1971:8 

Lilkennemaksutaksa 1968:30 ja 44, 1969:173 ja 190, 1970:4, 1971:57, 
1972:119 

Lilkennemerkit, ministeriön päätöksen (v:lta 1957) muutoksia 1968:115, 
1971:85, 1972:9 

Lilkenneva hingot, oikeudenkäyntiavun järjestäminen ra kennusvira ston 
henkilökunnalle 1968:145 

omavastuun korottaminen 1968:31 
Lilkenteenharjoittajat, yksityiset; tarifflmääräysten lippujen hinnat 

1971:47 
Liikkuva kauppa, lain (v:lta 1961) muutoksia 1968:201, 1969:92 
Linja-autot, rakenne ja varusteet 1968:131 

tarlffimääräykset, l1ikennelai tos 1968: 113, 1971:8 
yksityiset liikenteenharjoittajat 1971:47 

Lisätyökorva ukset, viranhaltijat, joUla ei ole oikeutta n!!hin 1969: 199, 
1970:20 ja 47 
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Luento- ja opetus palkkiot 1971:75 
Luontoissuoritussääntö 1968:33 (muut. 1969:94) 

täytäntöönpanopäätös 1968: 34 
Luotsaus, maksut laivojen luotsauksesta ym. 1970:110 
Luottamusmiehet, päiväraha, matka kustannusten korvaus sekä eräät 

hotelllkorvaukset 1972:23 
palkkiosääntö 1972: 147 

Lääkärit, aluelääkäreille vastaanottohuoneistosta maksettava korvaus 
1969:44 

eläkkeen perusteena olevan palkan määräämisestä annetun päätöksen 
(v:lta 1967) muutos 1969:201 

sairaalakeskuksen vällttämllle lääkäreille maksettavat palkkiot 
1969: 133 

virkojen sijoittaminen eläkeryhmiin 1968:47 
Lääkärinhoito, laki yleisestä lääkärinhoidosta (v:1ta 1951), muutoksia 

1969:89, 1970:181 
Lääkärintoimi, kansakoulujen; asetuksen (v:lta 1953) muutoksia 1968:49, 

1970:88 
lain (v:lta 1952) muutos 1970:71 

Maanmittaustoimitukset, uskottujen miesten palkkiot ja matkakustan
nusten korvaus 1969:31, 1970:29, 1971:151 

Maatalouslautakunnat, asetus 1971:37 
laki 1971:28 

Maatalousministeriö, eläinlääkintäosasto; Uevennyks et eläinta utllain 
soveltamisesta annetun asetuksen mää
räyksistä 1968:216, 1970:107 

Maataloustyöntekijät, työehtosopimus 1968:53 (muut. 1968:76), 
1969:22, 1970:39, 1972:86 

Maidontarkastamo, terveydellisten tutkimusten laboratorion taksan 
noudattaminen maidontarkastamos sa 
1969: 152 

Maidontarkastus, suorittaminen ja laatuvaatimukset 1968:218 
Maistraatti, työjärjestyksen (v:lta 1958) muutos 1969:23 
MajoltuslUkkeet, asetus majoitus- ja ravltsemislUkkeistä 1969:119 

nl1ssä tapahtuva myynti 1969:125 
Maksu- ja taksapolltl1kka,. yleistavoite 1972:127 
Maksut, periminen; verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin 

annetun lain (v:lta 1961) muutos 1971:169 
terveyskeskuksessa perittävät 1972:34 (muut. 1972:69 ja 1"'ii9) 

Mallasjuoma, miedon mallasjuoman tehdasmaisesta valmistuksesta ja 
myynnistä annetun lain kumoaminen 1969: 6 

Matkailutoimisto, johtosäännön kumoaminen 1970:153 --
Matkustussääntö, (v:lta 1943) muutos 1969:5-7-

korvaus omien kulkuneuvojen käytöstä virkatehtävissä 1969:83, 
. 1971:205, 1972:189 . 

Metsänhoitoyhdlstykset, lain (v:lta 1950) muutos 1968:202 



Merimiesverolaki, (v:lta 1958) muutos 1971:144 
Mielisairaanhoitolaitokset , päivämaks uista annetun päätöksen (v:lta 

1956) muutos 1968:38 
Mielisairaanhuoltopiiri, ohjesääntö 1970: 1 0 
Mielisairasasetus (v:lta 1952), muutoksia 1968:155, 1972:143 
Mielisairaslaki (v:lta 1952), muutoksia 1969:114, 1971:155 
Moottoriajoneuvoasetus (v:lta 1957), muutoksia 1968: 28 ja 127, 
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1970:6, 1971:128 ja 181, 1972:90 
täytäntöönpanosta annetun päätöksen (v:lta 1957) muutoksia 

1968:114, 128 ja 192, 1969:27, 1970:65, 
1971:129 

Moottoriajoneuvoliikenne, ammattimainen; asetus 1970:117 
Moottoriajoneuvovero, lain täytäntöön panosta ja soveltamisesta annetun 

asetuksen (v:lta 1966) muutoksia 1968:195, 
1970:105, 1971:160 

Musiikkilautakunta, johtosäännön (v:1ta 1936) muutos 1970:154 
Muuttopäivä, sen siirtäminen eräissä tapauksissa 1968:175 
Määräaikai sta rka stuks et, työterveys la ltoks ella 1972: 113 
Naiset, yötyökielto, väliaikaisista potkkeuksista naisten yötyökieltoa 

koskevista säännöksistä annetun lain 
(v:lta 1955) voimassaoloajan pltentäminen 
1968:198 

Nesteet, palavat; ministeriön päätöksen (v:lta 1954) muutoksia 1968:135 
ja 146 

Nestekaasut, ministeriön päätöksen (v:lta 1946) muutos 1971:141 
Neuvotteluoikeus , kunnan viranhaltijain; lain (v:lta 1944) muutos 

1970:128 
Nikkilän sairaala, perheholtopotilaista maksettavat korvaukset 1971:39, 

1972:28 
Nuohoustaksa 1971:117 
Nuoret rikoksentekijät, lain (v:lta 1940) muutos 1971:93 

oikeusministeriön päätöksen (v:lta 1942) muutos 1970:48 
Nuoret työntekijät, asetus nuorten työntekijäin käyttämisestä vaaralli

siin töihin 1972:35 
laki nuorten työntekijäin suojelusta 1968:4 

Nuorisonhuoltolaltokset," holtopäivämaksut 1972:74 
Nuorisolautakunnat, kuntien; laki 1972: 14 
Nuorisolautakunta-asetus 1972:72 
Obligaatiolainat, laki obligaatio- ja debentuurllainoista ja muista jouk

kovelkakirjalainoista 1969: 130 
laki v. 1969 liikkeeseen laskettujen lainojen veronhuojennuksista 

1968:176 
laki obligaatiolainojen veronhuojennukslsta 1969:88 (muut. 1969:162) 

Ohjesääntö, ammattioppilaltosten (v:lta 1961), muutoksia 1969:124, 
1971:132 

ammattioppUaslautakunnan 1968:147 
Helsingin kaupungin kansakoulun (v:lta 1964), muutoksia 1968:59, 

1971:167 
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Ohjesääntö, 
Helsingin miel1sairaanhuoltopUrin, keskusmieHsairaalan ja 

psykiatrisen huoltotoimiston 1970: 1 0 
kaupunginhallituksen (v:1ta 1949), muutos 1970:180 
kaupunginviskaal1en, ohjesäännön sisältävän asetuksen (v:lta 1927) 

muutos 1969:70 
kirjasto-ohjesäännön (v:lta 1965) muutoksia 1968:82, 1969:109, 

1970:112, 1972:44 ja 137 
kodinhoitotoiminnan 1969: 118 
kunnallisten alkohol1tarkastajlen 1970:118 
psykiatrisen huoltotoimiston 1970: 1 0 
sairaanholto-oppHaltoksen 1969:1 (muut. 1970:100) 
terveydenholtolautakunnan (v:lta 1958) muutos 1971:91 
väestönsuojelulautakunnan 1972:116 --

Oikeaksi todistamattomat jäljennökset, kaupungin viranomaisten vah
vistamat; maksut 1970:62 

Olkeudenkäyntlapu, rakennusviraston henkilökunnalle lUkennerikkomus-
asioissa 1968:145 

Olkeusapulautakunta, johtosäännön (v:lta 1958) muutos 1971:54 
Oikeusaputoimisto, johtosäännön (v:lta 1958) muutos 1971:54 
Opintotuki, asetus 1972:52 

asetus opintotuen hallinnosta 1972:53 
laki 1972:8 

eräiden opintotukHaissa tarkoitettujen määrien va hvistaminen 
1972:56 

Opintotukikeskus , valtion; ammattiopintojen avustuslain mukaisten 
asioiden käsittelyn ja ratkaisun sHrtä
minen sille 1969:18 

Oppikoulut, yksityiset; lainaehtoja koskevan päätöksen (v:lta 1965) 
muutos 1971:27 

Oppilaitokset, kunnalllset; työajan lyhentäminen 1969:55 (muut. 1970:53) 
Oppisopimustoimisto,' johtosääntö 1968: 136 
Orkesteri, Ks. Ka upunginorkesteri 
Osanottajallppu, urheHukisojen, kongressien ja kokousten osanottajille 

1969:191 
Pakettiautot, liikennetaksa 1968:132 (muut. 1970:136 ja 155, 1971:122, 

1972:36 ja 118) 
Palavat nesteet, ministeriön päätöksen (v:1ta 1954) muutoksia 1968:135 

ja 146 
Palkat, kaupungin; insinöörien ja arkkitehtien sopimuspalkat 1968:66 ja 

160, 1970:164 
työntekijäin palkkahinnoittelu 1968:27 ja 75, 1969:10, 1970:33, 

1971:4, 1972:49 
viranhaltijain ja toimihenkilöiden palkkojen tarkistaminen 1968:25 ja 

163, 1969:8, 1970:17 
Palkkaindeksiluku, työntekijäin ja lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien 

työntekijäin eläkeas etukses sa tarkoitettu 
1968:149,1969:160,1970:137, 1971:146, 
1972:129 



Palkkiosääntö, luottamusmiesten 1972:147 
Palojärjestys (v:lta 1965), muutos 1972:21 
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Palolaitos , avunannosta, vartiolnnista ja kaluston laInauksesta perlttävät 
maksut 1969:34 

sairaankuljetusautojen käyttötaksa 1968:8 
Palonkestävyys, rakennusten; ministeriön päätöksen (v:lta 1962) muutos 

1971:126, 1972:101 
Perhe-eläkeasetus 1969:101 
Perhe-eläkelakI1969:11 (muut. 1969:99 ja 156, 1970:11, 1971:100) 
Perheholtopotilaat, Nikkilän sairaalan; korvaukset 1971:39, 1972:28 
Perhellsälaki (v:lta 1943), muutos 1969:13 --

lain toimeenpanosta annetun asetuksen (v:lta 1944) muutos 1969:136 
lain täytäntöön panosta annetun valtioneuvoston päätöksen (v:lta 

1967) muutoksia 1968:152, 1969:150, 
1970:114, 1971:64 ja 148, 1972:82 ja 124 

Periminen, asetus eräiden sairaalamaksujen perImisestä ulosottotoimin 
ilman tuomIota tai päätöstä 1969: 164 

eräiden sairaaloiden oIkeus perityttää maksuja ulosottotoimin llman 
tuomIota tai päätöstä (lyhennys ote) 1970:79 

laki verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetun lain 
(v:lta 1961) muutos 1971:169 

PerImisohjeet, kaupungin rahasaatavien 1969:132 
Perunkirjoitusmaksut, pienistä maksuista luopuminen 1968:56 
Peruskoulu, eräiden opettajien opetusvelvolllsuus sekä eritylstehtävien 

korvausperusteet 1972:27 
johtajien palkkio ja opetusvelvollisuuden vähennys 1972: 2 6 
viranhaltijain palkka uksesta, eläkkeestä ja perhe-eläkkeestä annettu 

asetus 1972:25 
viranhaltijain palkka uksesta, eläkkeestä ja perhe-eläkkeestä annettu 

lakI 1972:5 
Peruskouluasetus 1970:68 (muut. 1972:11, 68, 84 ja 172) 
Perusvähennys, kunnallisverotuksessa 1968:159, 1969:169, 1970:9, 

1971:38 
PUrihallinto, asetus sosiaalihuollon, terveyden- ja sairaanhoidon ralt

ti us toimen sekä eläinlääkin täh uollon pUri
hallintoa koskevan uudistuksen voImaan
panosta 1971:41 

Pollisiasetus (lyhennys ote) 1969:25 
Psykiatrinen huoltotoimisto, ohjesääntö 1970:10 
Punnltusmaksut, autovaakojen käytöstä kannettavat 1971:130 
Puutavarakeskus , johtosääntö 1970: 15 0 
Pysyväismääräykset, terveydenholtola utakunnan; eräiden pienehköjen 

ravitsemisllikkeiden llmastointi 1969: 148 
helposti pilaantuvien elintarvikkeIden kuljetus lämpimänä vuoden

aikana 1971:7 
julkisivujen puhdistamisessa noudatettavat tOimenpiteet 1970:156 
kertakäyttöisten paperisten jätesäkkien käyttäminen 1969:50 
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Pysyväismääräykset, 
kukkien, kukkamullan ja kukkalannoitteiden myyminen elintarvike

myymälöissä 1972:130 
Pysäköinninvalvonta järjestelmä, kunnallinen; käyttöön ottaminen 

Helsingissä 1971:29 
Pysäköiminen, maksun korottaminen keskustassa 1970:97 

asetus pysäköintivirhemaksusta 1970:95 
laki pysäköintivirhemaksusta 1970:30 

Päihdyttävät aineet, väärinkäyttäjien huollosta annetun lain (v:lta 1961) 
muutoksia 1971:17, 1972:79 

Päiväkodit, niiden valtionapu 1970:64 
Päivystys, eläinlääkärien sunnuntai- ja juhlapäivien päivystys 

. (v:lta 1967), muutos 1969:69 
Pääkaupunkiseudun yhteistyötoimikunta, toimintaa koskeva yhteistyö-

sopimus 1971:203 
Rahasaatavat, kaupungin; laskutus- ja perimisohjeet 1969:132 
Raitiotiet, järjestyssääntöjen kumoaminen 1969:126 
Raittiuslautakunta, asetus 1968:199 (muut. 1971:40) 

johtosääntö 1972:112 
toimiston johtosäännön (v:lta 1963) muutos 1972:111 

Raittiustoimi, asetus raittiustoimen ym. pilrihallintoa koskevan uudis
tuksen voimaan panosta 1971:41 

Rakennukset, palonkestävyys; ministeriön päätöksen (v:lta 1962) 
muutoksia 1971:126, 1972:101 

Rakennusasetus (v:lta 1959), muutoksia 1968:180, 1969:143, 1970:2 ja 
70, 1972:98 

Rakennusjärjestys (v:lta 1963), muutos 1969:117 
Rakennuskaava, Vuosaaren rakennuskaavan 'kumoaminen 1968:62 
Rakennuskaavat, käytettävät merkinnät, ministeriön päätöksen (v:lta 

1959) muutos 1972:103 
Rakennus kielto, eräiden kaupunginosien rakennuskiellon jatkaminen 

1968:172 
Vuosaaren rakennuskiellon jatkaminen 1968:61 

Rakennuslaki (v:lta 1958), muutoksia 1968:123 ja 124, 1969:140, 
1970:162, 1971:82 

Rakennusoikeus, sen tarkistaminen eräissä kaupunginosissa 1969:86 
Rakennuspilrustukset, ministeriön päätös 1972:100 
Rakennustyö, järjestysohjeet 1969:53 (muut. 1970:179, 1971:177, 

1972:89) 
valvonnasta kaupungille suoritettavat maksut 1969:178 

Rakennusvirasto, johtosääntö 1972:30 
oikeudenkäyntiapu henkilökunnalle lilkennerikkomuksissa 1968:145 

Ravitsemisliikkeet, asetus majoitus- ja ravitsemisliikkeistä 1969: 119 
niissä tapahtuva myynti 1969:125 
pienehköjen ravitsemislHkkeiden ilmastointi 1969: 148 

Revisiovira sto, johtosäännön muutosten voimaantulo 1968: 71 
Rokotus, erityisestä rokotustilaisuudesta suoritettava palkkiO 1968: 42 
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Ruoanjakajat, kansa- ja ammattikoulujen; jakelupalkkiot 1968:54 ja 
166, 1969:63, 1970:46, 1971:135, 1972:88 

Ruotsinkielisen ammattikoulun kuntainllitto, pääkaupunkiseudun; kau-
pungin liittyminen siihen 1972: 115 

Räjähdysaineasetus 1971:133 
Röntgenlaitokset, sähkölaitteiden tarkastus 1968:214 
Saatavat, kaupungin; laskutus- ja perimisohjeet 1969:132 

vähäisten saatavien perimättä ja laskuttamatta jättäminen 1971:89 
Sairaalat, kunnalllsista yleissairaalolsta annetun asetuksen (v:lta 1967) 

muutos 1970:13 
kunnallisista yleis sairaaloista annetun lain (v:lta 1965) muutoksia 

1971:153, 1972:92 
säteilys uOja us lomajärjestelmän muuttaminen 1969: 57 
säteilyvahingollisessa työssä toimivien henkilöiden vuosiloma 

1968:2 
yllopistoll1sista keskus sairaaloista annetun lain (v:lta 1956) muu

toksia 1968:203, 1970:115 ja 182, 1971:154 
Sairaalamaksut, asetus eräiden sairaalamaksujen perimisestä ulosotto

toimin ilman tuomiota tai päätöstä 1969: 164 
eräiden sairaaloiden oikeus perltyttää maksuja ulosottotoimin ilman 

tuomiota tai päätöstä (lyhennys ote) 
1970:79 

kaupungin sairaaloiden hoitopäivämaksut 1968:111 
Sairaanhoitajat, takuupalkkajärjestelmän (v:lta 1967) muutoksia 

1968:223, 1969:56 
Sairaanhoitajakoulu, opetuskielen määrääminen 1968:80 
Sairaanhoito, asetus sairaanhoidon ym. piirihalllntoa koskevan uudis

tuksen voimaan panosta 1971:41 
Sairaanhoitolaitokset, arkistoihin kuuluvien asiakirjOjen hävittäminen 

1968:137 
eräiden asiakirjaryhmien hävittäminen 1969: 134 

eräistä sairaanholtolaltosten maksuista, korvauksista ja palkkioista 
annetun asetuksen (v:lta 1961) muutoksia 
1970:73 ja 83, 1971:68, 1972:20 ja 142 

henkilökunnan aseman järjestäminen eräissä tapauksissa, lain 
(v:lta 1966) muutos 1970:116 

Sairaanhoito-oppilaitos, ohjesääntö 1969:1 (muut. 1970:100) 
Sairaanhoitotoimi, henkilöstön kouluttaminen; as etus 1968: 1 09 

laki 1968: 1 08 
Sairaankuljetusautot, palolaitoksen; taksa 1968:8 
Sairausvakuutusasetus (v:lta 1963), muutoksia 1968:19, 1969:120 ja 168, 

1970:104, 146 ja 175, 1972:32 ja 40 
Sairausvakuutuslaki (v:lta 1963), muutoksia 1968:6, 1969:76, 105 ja 

196, 1970:80, 132 ja 159, 1971:98 ja 199, 
1972:19 

lain 16 §:ssä säädettyjen markkamäärlen korottaminen 1969:207, 
1971:30 

takSOjen perusteet 1972:55 
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Sairausvakuutusmaksu, vakuutetun ja työnantajan; maksun määrä 
1968:189, 1969:166, 1972:184 

Sa kkokorko, Ks. Korot 
Satama, koneellisten tavaransiirtolaitteiden käyttötaksa 1971:43 

(muut. 1971:138), 1972:73 
laiturihuollon taksa 1969:47,1971:42, 1972:85 (muut. 1972:138) 
vedenmyyntttaksa 1970:108 

Satama-alue, maanpuoleiset rajat 1969:159, 1970:171 
Satamajärjestys (v:lta 1958) muutoksia 1970:98, 1971:198 
Satamajäänmurtajat, niiden väkeä koskeva työehtosopimus 1968:83, 

1969:65, 1970:93 
Satamalaitos, eräiden maksujen pyöristäminen täysiksi markoiksi 

1969:200 
johtosäännön (v:lta 1964) muutos 1970:59 
varastoimisalueiden paikanvuokrataksa 1971:185 
varastosuojien paikanvuokrataksa 1971: 184 

Satamamaksutaksa (v:lta 1963), muutoksia 1968:72, 1970:50, 1972:110 
Seutukaavaliitto, perussäännön (v:lta 1963) muutos 1971:131 
Seutukaavat, käytettävät merkinnät,: ministeriön päätöksen (v:lta 1959) 

muutos 1972:103 
Siivoojat, kansa- ja ammattikoulujen; ylimääräiset palkkiot 1968:54 ja 

166, 1969:63, 1970:46, 1971:135, 1972:88 
Sopimusvaltuuskunta, kunnallinen; laki 1970:125 
Sosiaalihuollon hallinto, asetuksen (v:lta 1950) muutos 1971:32 

asetus sosiaalihuollon ym. piirihalllntoa koskevan uudistuksen 
voimaanpanosta 1971:41 

eräitä kuntia koskevan tiedonannon julkaiseminen 1970:60 
lain (v:lta 1950) muutos 1971:15 

Sosiaaliturvamaksu, työnantajan; asetuksen (v:lta 1963) muutoksia 
1968:190,1969:167,1970:167, 1972:185 

lain (v:lta 1963) muutoksia 1968:97, 1969:61 ja 157, 1970:160, 
1972:170 ja 183 

Sotilasavustuslaki (v:1ta 1948), muutos 1968:169 
Sporttelivirat, eläkepalkkaluokkia koskevan päätöksen (v:lta 1967) 

täydentäminen 1968: 9 
Sukupuolitaudit, korvaus sukupuolitautilaissa tai -asetuksessa mai

nituista toimituksista ja todlstuksista 
virka lääkärille 1968: 41 

lain (v:lta 1952) 15 §:n kumoamisesta 1971:111 
Sunnuntaityökorvaus , talonmiehllle ja vastaavaa työtä suorittaville 

1968:168, 1970:7 
viranhaltijat, joilla ei ole oikeutta niihin 1969:199, 1970:20 ja 47 

Suomen PaikallisUikenneliitto r. y., säännöt 1970: 106 -
Sähkölaitokset, soveltamisesta annetun asetuksen (v:lta 1929) 

muutos 1972: 160 
lain (v:lta 1928) muutos 1971:171--

Sähkölaitos, johtosäännön (v:lta 1966) muutos 1972:151 
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Sähkönmyyntitarifflt 1971:114, 1972:39 
Sähköraitiotiet, Helsingin sähköraitioteiden lllkenteessä noudatettavien 

järjestyssääntöjen (v:lta 1900) kumoaminen 
1969:126 

Sätellyvahingollinen työ, asetus sairaalassa säteilyvahingollis essa 
työssä toimivien henkilöiden vuosllomasta 
1968:2 

sätellysuojausjärjestelmä kaupungin sairaaloissa ja eräissä laitok
sissa 1968:57 

Taideapurahat, jakoa koskevien sääntöjen (v:lta 1953) muutos 1968:93, 
1972: 1 

Taksllllkenne, järjestys ohjeiden (v:lta 1958) muutos 1970:195 
Takuupalkkajärjestelmä , terveydenhoitohenkllöstön (v:lta 1967), 

muutoksia 1968:223, 1969:56 
Talletukset, veronhuojennuslaki 1968:196 (muut. 1969:87, 1971:78) 
Talletusmakasiini, yleinen; järjestyssäännön (v:lta 1944) muutos 

1969:43 
työmaksut 1971:55 

Talonmiehet, sunnuntaltyökorvaus talonmiehllle ja vastaavaa työtä suo-
rittaville 1968:168, 1970:7 

työaikajärjestelyt Helsingin kaupungissa 1972:3 
työaikalaki 1970:40 (muut. 1971:168) --
vl1kkoleposijaisten palkkiot kansa- ja ammattikouiuissa 1968:39, 

1969:48 
ylimääräiset palkkiot, kansa- ja ammattikoulujen talonmies

lämmittäjien 1968:54 ja 166, 1969:63, 
1970:46, 1971:135, 1972:88 

Taloudellisen kasvun turvaaminen, 1968:50 ja lOS, 1969:179, 
1970:188 

pOikkeuksia lain soveltamiseen 1968:51 
Talouden tarkastussääntö, muutosten voimaantulo 1968:71 
Tappiontasaus tuloverotuksessa, laki 1968:86 (muut. 1972:120) 
Tariffimääräykset , yhteiset; joukkokuljetusllikenteen 1971:8 
Tavaransllrtolaltteet, Helsingin sataman; käyttötaksa 1971: 43, 

(muut. 1971:138) 1972:73 
Teknllliset virat, palkkaus 1968:66 ja 160, 1970:164 
Terveydellisten tutkimusten laboratorio, taksan soveltaminen maidon

tarkastamossa 1969:152 
Terveydenhoito, asetuksen (v:lta 1967) muutoksia 1968:70, 1970:69 ja 

145, 1971:13 ja 127, 1972:43 
lain (v:1ta 1965) muutos 1971:157 
asetus terveydenhoidon ym. pllrihallintoa koskevan uudistuksen 

voimaan panosta 1971: 41 
Terveydenhoitohenkilöstö, takuupalkkajärjestelmän (v:lta 1967), 

muutoksia 1968:223, 1969:56 
Terveydenholtolautakunta, ohjesäännön (v:lta 1958) muutos 1971:91 
Terveydenholtovirasto, johtosäännön (v:lta 1958), muutoksia 1969:180, 

1971:92 
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Terveyskeskukset, nl1den lääkärin ja hammaslääkärin kunnalta tai 
kuntainl11tolta saamien toimenpidepalk
kioiden huomioonottamisesta eläkkeen 
perusteena olevana palkkana 1972:70 

terveyskeskuksessa perlttävät maksut ja korvaukset 1972:34 
(muut. 1972:69 ja 109) 

Terveyssisaret, kunnalliset; lain (v:lta 1944) muutoksia 1968: 1 06 ja 
204, 1971:175 

lain soveltamisesta annetun asetuksen (v:lta 1964) muutos 1968:210 
Teurastamolaitos, säilytys ja kuljetusmaksu, navettamaksu sekä jääh

dyttämömaksu 1968:217 
teurastuspalkkiot 1968:45, 1970:42, 1971:77 

Tielautakunta, johtosääntö 1972:156 
TielUkenneasetus (v:lta 1957), muutoksia 1968:79, 1969:137, 1970:82 

ja 102, 1971:84 ja 124 
Tiel1ikennelaki (v:lta 1957), muutoksia 1969:78 ja 113, 1970:14, 31 ja 

54, 1972:77 
Tilastointi, sen kehittämistä koskeva yhteissopimus 1970:120 
T1l1sääntö (v:lta 1958), muutoksia 1968: 65, 1970: 61 
Til1tysvuokrajärjestelmä, tarkistaminen 1968:37 
T1l1tysvuokraperusteet 1969:45 
Toimenpidepalkkiot, terveyskeskuksen lääkärin ja hammaslääkärin; 

huomioonottaminen eläkkeen perusteepa 
1972:70 

Tonttijako, muutoksia 1968:222, 1969:212, 1970:197, 1971:209, 
1972:194 

Toriaika , kiinteistölautakunnan johtosäännön muutos 1968: 139 
torilta poisturnisajan määräämin en 1968: 143 
yleisen järjestyssäännön muutos 1968:138 

Tuberkuloosi, asetuksen (v:lta 1961)~tos 1972:102 
lain (v:lta 1960) muutoksia 1971:142 ja 156 
vastustamistyön järjestämi~rä1ssä tapauksissa; lain (v:lta 1967) 

muutos 1969:206 
Tull1sääntö (v:lta 1939, lyhennysote), muutoksia 1968:125, 1971:31 ja 

202 
Tulo- ja omaisuusverolaki (v:lta 1943), muutoksia 1970:141, 1971:191 
Tuotantokomiteat, lain (v:lta 1949) muutos 1969:77 

valtioneuvoston päätöksen (v:lta 1949) muutos 1968:215 
Turvakodit, valtion ylläpitämät; oppilaista suoritettavista hoitomaksuista 

annetun asetuksen (v:lta 1919) muutoksia 
1971:116, 1972:192 

Tuulaakimaksu, asetus tuulaakimaksun laskemisen perusteesta 1969:184, 
1972:168 

laki tuulaakimaksun perusteesta 1969:183, 1972:167 
Työaikajärjestelyt , talonmiesten.; HelSingin kaupungissa 1972: 3 
Työaikalaki (v:lta 1946), muutos 1970:122 

talonmiesten 1970:40 (muut. 1971:168) 
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Työaikalaki, 
sen alaisten työntekijäin ja viranhaltijain työaika järjestelyt kunnal

lisissa oppilaitoksissa 1969: 55 (muut. 
1970:53 

Työaikamääräykset, kaupungin viranhaltijoiden 1968:73 (muut. 1969:189) 
Työehtosopimukset, laki kunnallisista työehtosopimuksista 1970:124 

alusten m/s Korkeasaaren sekä hinaajlen H-3 ja H-4 konepäällystön 
1968:121, 1969:116, 1970:92 

alusten s/s Otson ja m/s Turson konepäällystön 1968:92,1969:67, 
1970:91 

alusten s/s Otson, m/s Turson ja m/s Korkeasaaren laivapäällystön 
1968:94, 1969:66, 1970:90 

maataloustyöntekijäin 1968:53 (muut. 1968:76 ja 83), 1969:22, 
1970:39, 1972:86 

satamajäänmurtajien väkeä koskeva 1968:83, 1969:65, 1970:93 
toimihenkilöiden 1969:64, 1971:11, 1972:58 
työntekijäin 1968:26 (muut. 1968:74, 1969:9, 1970:32, 1971:3, 

1972:48 
työntekijäin vuoslloma-ajan palkkaa ja loman korvausta koskeva 

1969:209 
Työhönsijoitusosuus, kuntien; vahvistaminen 1968:173, 1969:182, 

1970:187 
Työllisyysasetus 1969:139, 1971:188 
Työlllsyyslakl (v:lta 1963), muutos 1969:128, 1971:186 (muut. 1971:109) 
Työloma, anottaessa noudatettavien menettelytapaohjeiden (v:lta 1966) 

muutos 1969:51 
lomaa koskevien periaateohjeiden soveltaminen 1970:103 

Työmaksut, vapaavaraston 1971:56 
yleisen talletusmakasHnin 1971:55 

Työnantaja, sairausvakuutusmaksu 1968:189, 1969:166, 1972:184 
sosiaallturvamaksusta annetun asetuksen (v:lta 1963) muutoksia 

1968:190, 1969:167, 1970:167, 1972:185 
sosiaaliturvamaksusta annetun lain (v:lta 1963) muutoksia 1968:97, 

1969:61 ja 157, 1970:160, 1972:170 ja 183 
työttömyysvakuutusmaksu 1968: 188, 1969: 195, 1970: 140, 1972: 152 

Työntekijät, eläkeasetuksen (v:1ta 1962) muutoksia 1968:184, 1969:155, 
1970:12, 1971:102, 1972:180 

asetuksessa tarkoitetun palkkaindekslluvun vahvistaminen 1968:149, 
1969:160, 1970:137, 1971:146, 1972:129 

eläke lain (v:lta 1961) muutoksia 1968:182 ja 207, 1969:35, 95 ja 110, 
1971:96, 1972:50 ja 177 

lain 1 §:ssä säädetyn työansion rajamäärän muuttaminen 1968:162 
laissa tarkoitetun kansaneläkkeen tukiosan saajien keskimääräistä 

kansaneläkettä vastaavan määrän vahvista
minen 1968:156, 1969:165, 1970:138 

kunnal11sten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain (v:lta 1964) 
muutos 1971:101 
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Työntekijät , 
lyhytaikaisissa työs uhteissa olevien työntekijäin eläkeasetuksen 

(v:1ta 1962) muutoksia 1971:103, 1972:186 
eläkeasetuksessa tarkoitetun palkkaindekslluvun vahvistaminen 

1968:149, 1969:160, 1970:137, 1971:146, 
1972:129 

lyhytaIkaIsissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain (v: lta 
1962) muutoksia 1968:183 ja 209, 1969:111, 
1971:97, 1972:51 ja 178 

nuorten työntekijäin SUOjelusta annettu laki 1968:4 
vuosllomasta annetun lain (v:1ta 1960) muutoksia 1968:197, 1970:130, 

1972:60 
Työntekijät, kaupungin; eläkesäännön (v:lta 1953) muutoksia 1969:171, 

1970:52, 1971:44 
maataloustyöntekijäin työehtosopimus 1968:53 (muut. 1968:76 ja 83), 

1969:22, 1970:39, 1972:86 
palkkahinnoittelu 1970:33, 1971:4, 1972:49 
tuntlpalkat 1968:27 ja 75, 1969:10 
työehtosopimus 1968:26 (muut. 1968:74), 1969:9, 1970:32, 1971:3, 

1972:48 
vuoslloma-ajan palkkaa ja lomankorvausta koskeva työehtosopimus 

1969:209 
vuosilomasäännön (v:1ta 1962) muutoksia 1969:85, 1970:51, 1972:141 

Työnvälltyslaki (v:lta 1959), muutos 1971:187 
Työsopimuslaki 1968:5, 1970:43 
Työttömyyskorvaukset, korottaminen 1968:174 
Työttömyysvakuutusmaksu, työnantajan; suuruus 1968:188, 1969:195, 

1970:140, 1972:152 
Työsuojeluhallinto, asetus 1972:104 

laki 1972:97 
Työsuojelulautakunnat, asetus 1972:108 
Työsuojeluneuvottelukunta , asetus 1972: 1 08 
Työturvallisuuslaki, sen soveltaminen pulttlpistooleihin 1972:29 
Työturvalllsuustoiminta, toimintaohjeet 1972:24 
Työvoima, sen liikkuvuuden edistäminen 1969:17 ja 129, 1970:161, 

1971:189 
Työvoima-asiain hallinto, asetuksen (v:1ta 1960) muutos 1971:190 
Työväenopistot, eräiden palkkioiden korottaminen 1968:126, 1969:49 

luento- ja tuntlpalkkioiden korotuksia 1968:36, 1970:19, 1971:46 
Uloskäytävät, ministeriön päätöksen (v:lta 1964) muutoksia 1969:153, 

1971:183 
Ulosmittaus , asetus eräiden sairaalamaksujen perimisestä ulos otto

toimin ilman tuomiota tai päätöstä 1969:164 
verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetun lain (v:lta 

1961) muutos 1971:169 
Urhellu- ja ulkollurahasto, perustaminen 1972:140 
Uskotut miehet, palkkiot maanmittaustoimituksissa 1969: 31, 1970: 29, 

1971:151 
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Vaal1laki, kunnallinen (v:1ta 1964), muut. 1968:68, 1972:64 
Vaal1luettelo, kunnalllsvaal1en; pohja luettelosta ja aakkosellisesta 

luettelosta perittävä maksu 1968:133 
Vaalit, laki kansanedustajain vaaleista (lyhennys ote) 1969:82, (muut. 

1970:23, °1971:94, 1972:62 
Vahtimestarit, kansakoulujen ja ammattikoulujen; ylimääräiset palkkiot 

1968:54 ja 166, 1969:63, 1970:46, 1971:135, 
1972:88 

Vajaamiellslaki (v:1ta 1958), muutoksia 1968:101, i969:54, 1970:28 ja 
192, 1972:146 

Vakauttaminen, taloudellisen kasvun turvaaminen 1968:50 ja lOS, 
1969:179, 1970:188 

valtioneuvoston päätös eräistä poikkeuksista 1968:51 
Vakuutusrahasto, perustaminen 1972:114 
Valtionapu, kouluhammaslääkärin palkkauksen 1969:2 

kunnalllsen virka- ja työehtosopimuksen vaikutuksesta valtionapuun 
1970:126 

kuntien nuorisotyöhön ann~a 1972:14 
lastenkotien valtionavusta annet~etuksen (v:1ta 1950) muutos 

1971:34 
terveyskeskuksen terveydenhoitajan palkka kustannuksiin 1972:46 
terveyskeskusten lääkärien ja hammaslääkärien palkkauks~ 

1972:45 
Valtion eläkelaki (v:lta 1966, lyhennys ote) muutoksia 1968:208, 

1969:81, 1971:173 
lain vOimaanpanolain (v:lta 1966), muutos 1970:84 

Valtion viran tai toimen haltijat, palkkauksesta annetun asetuksen 
(v:lta 1943) muutos 1970:41 

Valtionvero, asetus rajoitetusti verovelvollisen valtion- ja kunnallis
verosta 1972:171 

laki rajoitetusti verovelvollisen valtion- ja kunnallisverosta 
1972:169 

Vanhukset, väliaikaisen asumistuen suorittaminen 1968:1 
väliaikaisen asumistuen suorittamisesta tehdyn päätöksen kumoa

minen 1969: 210 
Vanhustenhuoltolaitokset, huoltolautakunnan alaiset; hoitopäivämaksut 

1968:112, 1971:204 
eräiden aSiakirjaryhmien hävittäminen 1969: 134 

Vapaaliput, invalidellle myönnettävät 1971:9 
Vapaavarasto, Helsingin kaupungin; järjestyssäännön (v:lta 1964) 

muutos 1969:123 
sen käyttämisestä kannettavista maksuista annetun asetuksen 

(v:lta 1964) muutos 1971:49 
työmaksut 1971:56 

Varastoimisalueet, satamalaltoksen; paikanvuokrataksa 1971:185 
Varastosuojat, satamalaitoksen; paikanvuokrataksa 1971:184 
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Veneet, laituripaikkamaksut 1969:80 
veneyhteisöllle ja yksityisille veneenomlstajllle vuokrattavista 

venepaikoista perittävät maksut 1971:136 
Vero, verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetun lain 

(v:lta 1961) muutos 1971:169 
Verolait, laki eräistä vällaikaisista poikkeussäännöksistä nlihin 

1968:177 (muut. 1968:179), 1969:203, 
(muut. 1970:22 ja 142), 1970:174, 
(muut. 1971:69 ja 182), 1971:201, 
1972:165 

Veronhuojennukset, v. 1969 liikkeeseen laskettujen obllgaatlola inojen 
1968:176 

Veronhuojennuslaki, asuntotuotannon; laissa tarkoitettu käypä korko 
1968:3 

obllgaatiolainojen 1969:88 (muut. 1969:162) 
talletusten 1968:196 (muut. 1969:87, 1971:78) 

Verotus, laki alkoholiyhtiön verovelvolllsuudesta kunnallisverotuksessa 
1968:118 

laki ellnkeinotulon verottamisesta 1968:85 (muut. 1969:205, 1970:184, 
1971:108) 

laki tappiontasauksesta tuloverotuksessa 1968:86 (muut. 1972:120) 
lapsi- ja perusvähennykset kunnallisverotuksessa 1968:159, 1969:169, 

1970:9, 1971:38 
Verotusasetus (v:lta 1959), muutoksia 1968:84, 1969:32, 1970:8, 

1972:133 
Verotuslaki (v:lta 1958), muutoksia 1968:89,95 ja 178, 1969:175, 

1970:21, 1972:153 
Vesllaitos, johtosäännön (v:lta 1966) muutos 1972: 149 

taksan (v: lta 1936) osittainen kumoaminen 1970: 163 
Viemärit, keskimääräisten rakennuskustannusten vahvistaminen 1968:21, 

1969:84, 1970:37, 1971:76, 1972:54 
Viranhaltijat, kaupungin; eläkkeiden tarkistaminen 1968:25 ja 163, 

1969:8 
eläkesäännön (v:lta 1953) muutoksia 1969:170, 1970:52 
kokouspalkkiosäännön (v:lta 1962) muutos 1972:148 
konekirjoitus- ja konekirjanpitolisän huomioon ottaminen palkkauk

sessa 1968: 13 
luontoissuoritussääntö 1968:33 (muut. 1969:94) 

täytäntöönpanopäätös 1968:34 
palkkOjen tarkistaminen 1968:25 ja 163, 1969:8, 1970:17 
työaikamääräykset 1968:73 (muut. 1969:189) 
virkaehtosopimus 1971: 10, 1972:57 
ylityökorvaukset; viranhaltijat, joilla ei ole oikeutta nlihin 1969:199, 

1970:20 ja 47 
Viranhaltijat, kunnalliset; eläkelain (v:lta 1964) muutoksia 1969:36, 

1970:76 ja 129, 1971:101 
kunnan viranhaltijain neuvotteluoikeus , lain (v: lta 1944) muutos 



Viranhaltijat, valtion; palkka uksesta annetun asetuks en (v:1ta 1943) 
muutos 1970:41 

Virat, kaupunginlääkärin virkojen eläkeryhmiin sijoittaminen 1968: 47 
vakinaiset, muutoksia niiden luokitteluun 1968:223, 1969:213, 

1970:198, 1971:210, 1972:195 
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Virka-ajot, korvaus oman auton käytöstä 1969:83, 1971:205, 1972:189 
Virkaehtosopimus, kunnallinen yleinen 1970:10, 1972:57 
Virkaehtosopimuslaki, kunnallinen 1970: 123 
Virkaholhoustoimi, johtosääntö 1972:80 
Virka - ja itsehallintoalueet, kielellinen jaotus (lyhennys ote) 1972: 164 
Virka sääntö (v:lta 1951), muutoksia 1968:25 ja 32, 1969:142, 1970:49 

ja 63 
Virkavapaus , anottaessa noudatettavien menettelytapaohjeiden (v:lta 

1966) muutos 1969:51 
sitä koskevien periaateohjeiden soveltaminen 1970:103 

Virvoitusjuomakioskit, myyntikauden tilapäinen pidentäminen 1968:46, 
1969:158, 1971:53 

Vuokra-autot, henkilövuokra-autotaksa 1968:134, 1971:119, 1972:131 
henkllövuokra -autoilijain vlrkapukuohjesäfu;mön (v:lta 1965) muutos 

1970:94 
taksiUikenteen järjestys ohjeiden (v:lta 1958) muutos 1970:195 

Vuosaari, rakennuskaavan kumoaminen 1968: 62 
rakennuskiellon jatkaminen 1968:61 

Vuoslloma, työntekijäin vuosiloma-ajan palkkaa ja loman korvausta 
koskeva työehtosopimus 1968:209 

työntekijäin vuosllomasta annetun lain (v:lta 1960) muutoksia 
1968:197, 1970:130, 1972:60 

Vuosilomasääntö (v:lta 1962), muutoksia 1969:85, 1970:51, 1972:141 
Väestökirja-asetus 1970:51 (muut. 1971:79 ja 172) 
Väestökirjalaki~:28 (muut. 1971:104) 
Väestönsuojat, B- ja C-Iuokan väestönsuojista annetun päätöksen 

(v:1ta 1963) muutos 1969:59 
S1-luokan 1971:113 (muut. 1971:118) 
S1-luokan väestönsuojia koskevat helpotukset 1971:152 

Väestönsuojeluasetus (v:lta 1959), muutoksia 1971:59 ja 110 
Väestönsuojelujärjestys (v:lta 1961), muutos 1969: 68, 1972: 132 
Väestönsuojel ukeskus, johtosääntö 1972: 1 07 --
Väestönsuojelulaki (v:1ta 1958), muutos 1968:90 
Väestönsuojelulautakunta, ohjesääntö 1972:116 
Vähittäiskauppa, laki vähittäiskaupan liikeajasta 1969:90 (muut. 

1971:179) 
Yhteistariffi, Helsingin ka upungln julkisen liikenteen 1968: 113, 1972:8 
Yhteiskuntatutkim us, HelSingin seudun neuvottelukunnan säännöt 

1970:121 
tutkimuksen ja tilastoinnin kehittämistä koskeva yhteistyösopimus 

1968:120 
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Yleinen järjestys sääntö, Helsingin kaupungin (v:lta 1957), muutos 
1968:138 

Yleinen lääkärinhoito, lain (v:lta 1951) muutoksia 1969:89, 1970:181 
Yleiset tiet, asetuksen (v:lta 1957) muutos 1971:62 

lain (v:lta 1954) muutoksia 1970:5, 1971:24 
Yleissairaalat, kunnalliset; asetuksen (v:lta 1967) muutos 1970:13 

lain (v:lta 1965) muutoksia 1971:153, 1972:92 --
Yleiskaavat, niissä käytettävät merkinnät (v:lta 1959), muutos 1972: 103 
Yleisten töiden la utakunta, johtosääntö 1972: 31 
Ylimääräiset eläkkeet, nilden tarkistaminen 1971: 61 
Yliopistolliset keskussairaalat, lain (v:lta 1956) muutoksia 1968:203, 

1970:115 ja 182, 1971:154 
rakennusajan osittaisesta pitentämisestä annetun lain (v:lta 1958) 

muutos 1969: 16 
Ylityökorvaukset, viranhaltijat, joilla ei ole oikeutta'nllhln 1969:199, 

1970:20 ja 47 
Yöt yö , väliaikaisista poikkeuksista naisten yötyökieltoa koskevista 

säännöksistä annetun lain (v:lta 1955) 
voimassaoloajan pitentäminen 1968:198 

Äitiysavustuslaki (v:lta 1941) muutos 1968:103, 1969: 106 
lain toimeenpanosta annetun asetuksen (v:1ta 1941) muutos 1969:107 

Äitiysavustus, suuruus 1971:2 -
Äitiysneuvola, kunnallinen; lääkärille suoritettava korvaus 1968:43 
Äänestysalueet 1969:20, 1970:119, 1971:140, 1972:117 
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