
3· Palkka lautakunta 

Palkkalautakunnan kokoonpano. Palkkalautakuntaan kuuluivat kertomusvuonna seu-
raavat kaupunginvaltuuston valitsemat jäsenet: kaasulaitoksen sivutuotemestari L. A. 
Forsten, toimitsija S. G. Friberg, teknillinen johtaja R. J . M. Granqvist, pankinjohtaja 
E. V. Harkia, liittosihteeri V. A. Laakso, toimitusjohtaja S.-Ä. Lemström, kivityöntekijä 
E. V. Riipinen, pankinjohtaja V. V. Sipi ja osastopäällikkö P. T. Virkkunen, joista jäsen 
Granqvist puheenjohtajana. Varapuheenjohtajakseen lautakunta valitsi liittosihteeri 
V. A. Laakson. 

Lautakunnan kokoukset päätettiin1) pitää tiistaisin klo 15.3o kaupungintalossa ja 
kokousten pöytäkirja yleisön nähtävänä kokousta seuraavan viikon torstaina. Kesällä 
päätettiin 2) lautakunnan kokoukset mikäli mahdollista pitää heinäkuun 11 p:nä sekä 
elokuun 1, 8 ja 22 p:nä. 

Palkkalautakunnalla oli kertomusvuonna 47 kokousta. Pöytäkirjojen yhteenlaskettu 
pykäläluku oli 2 417 ja lähetettyjen kirjeiden lukumäärä 861. 

Palkkalautakunnan toimiston viranhaltijat. Palkkalautakunta hyväksyi toimistopäälli-
kön rahatoimistolle tekemän ilmoituksen palkkalautakunnan toimistoon kertomusvuo-
deksi palkatusta tilapäisestä työvoimasta. 

Palkkalautakunta päätti3) korottaa tilapäisen työvoiman tililtä palkatun henkilö-
kuntansa samoin kuin siivousmäärärahoista palkatun siivoojan kuukausipalkat 7 % 
tammikuun 16 p:stä. 

Palkkalautakunnan toimiston päällikölle myönnettiin 4) 50 000 mk neuvottelupaik-
k a n a 4) ja lautakunnan toimiston henkilökunnan ylityölaskut hyväksyttiin5). 

Rahatoimiston apulaistoimentajan T. Halmeen lasku 107 064 mk eläkkeiden uudelleen 
laskemisesta hyväksyttiin 6) maksettavaksi lautakunnan tililtä Tilapäistä työvoimaa. 

Kesäloma-ajat. Palkkalautakunnan toimiston henkilökunnan kesälomat vahvistettiin 
ja vuosilomasijaiset määrättiin 7). 

V :n 1951 talousarvioehdotus päätettiin 8) lähettää kaupunginhallitukselle. 
Sanomalehtien tilaaminen. Palkkalautakunta päätti9) v:ksi 1951 tilata Helsingin Sano-

mat, Suomen Sosialidemokraatin ja Uuden Suomen. 
Laskujen hyväksyminen. Rahatoimistolle päätettiin 10) ilmoittaa, että laskujen ja mui-

den maksettavaksi aiottujen asiakirjojen hyväksyminen kuului palkkalautakunnan toi-
miston johtosäännön11) 2 §:n 6. kohdan mukaan toimistopäällikölle. 

Sairaus- ja vuosilomasääntöjen valmistelu. Helsingin kunnantyöntekijäin keskustoimi-
kunnan kirjelmän johdosta, joka koski sairaus- ja vuosilomasääntöjen valmistelua palkka-
lautakunta päätti1 2) lausuntonaan ilmoittaa, että asiaa valmistelemaan asetettu13) komi-
tea oli saanut valmiiksi ehdotuksensa virkasäännön tekstiksi sekä käsitellyt myös po. 
työntekijöitä koskevia sääntöjä. Komitean viimeinen kokous pidettäisiin tammikuun 

Palkkal. 17 p. tammik. 136 §. — 2) S:n 27 p. kesäk. 1 340 §. — 3) S:n 18 p. huhtik. 785 §. — 4) S:n 
2 p. kesäk. 1 206 § ja 12 p. jouluk. 2 368 §. —-5) S:n 21 p. helmik. 163 §. — 6) S:n 11 p. heinäk. 
1 404 §. — 7) S:n 2 p. kesäk. 1 161 §. — 8) S:n 29 p. elok. 1 652 §. — 9) S:n 24 p. lokak. 2 040 §. — 

S:n 3 p. tammik. 64 §. — n ) Ks. v:n 1946 Kunnall. asetuskok. s. 285. — 12) Palkkal. 19 p. 
jouluk. 2 413 §. —13) Ks. v:n 1948 kert. I osan s. 129. 
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8 p:nä 1951, jolloin työ saatettaisiin päätökseen. Mietinnön saavuttua palkkalautakun-
nalle voitaisiin neuvotteluun oikeutettuihin järjestöihin ottaa yhteys jo tammikuun 
11 p:nä 1951. 

Työntekijäin vuosilomia koskevat määräykset. Kaupunkiliiton työntekijäin vuosilomia 
koskevan kiertokirjeen johdosta palkkalautakunta päätt i1) esittää kaupunginhallituk-
selle, ettei Kunnantyöntekijäin keskusliiton esitys työntekijäin lomasäännön osittaisesta 
uudistamisesta antaisi siinä vaiheessa aihetta toimenpiteisiin, vaan että esitys ratkaistai-
siin Kaupunkiliiton kiertokirjeen käsittämän työntekijäin koko lomasäännön uudistuksen 
yhteydessä. 

Virkasäännön sairauslomamääräysten tulkinta työtapaturmatapauksissa. Kunnallis-
kodin johtajan tiedustelun johdosta palkkalautakunta päätt i2) ilmoittaa, että jokaisessa 
työtapaturmassa lasketaan täysi palkka enintään 4 kuukauden ajalta riippumatta aikai-
semmista sairaus- ja tapaturmalomista; 

aikaisempia 12 kuukauden jakson aikana myönnettyjä sairaus- tai tapaturmalomia 
ei tällöin oteta huomioon; sekä 

että 12 kuukauden jakson aikana myönnetty tapaturmaloma ei vaikuta myöhemmän 
sairausloman palkkaukseen. 

Kuitenkin on huomattava virkasäännön 29 a §:n 3. momentti, jonka mukaan, jos 
viranhaltija nauttii kaupungin hankkimaa muualta tulevaa tapaturmakorvausta, hän on 
oikeutettu saamaan sairausajan korvausta ainoastaan sen määrän, minkä nämä edut ovat 
tapaturmakorvausta suurempia. 

Vuosilomakorvauksen suorittaminen. Palkkalautakunta päätti3) ilmoittaa ammatti-
opetuslaitoksen johtokunnalle, että tuntiopettaja S. Grönqvist on oikeutettu vv:lta 
1948—49 kummaltakin vuosilomakorvauksena saamaan 24 työpäivän palkan ja huo-
mauttaa, että Grönqvistille ei voida myöntää lomaa viranhaltijain vuosilomamääräysten 
perusteella, koska hänellä oli tuntipalkka. Kysymykseen voi tulla joko yleinen vuosiloma-
laki tai kaupungin työntekijäin lomasääntö. Kun viimeksi mainitun säännön mukaiset 
lomaedut olivat suuremmat, oli kohtuullista myöntää hänelle loma sen mukaan. Koska 
sanotun säännön mukaan työntekijällä, oltuaan vähintään 6 kk. kaupungin palveluksessa,, 
oli oikeus lukea hyväkseen ennen aikaisempien työsuhteittensa keskeytymistä vuosilo-
maan oikeuttaneet työsuhteensa kaupunkiin, oli Grönqvistillä kertomusvuonna samoin 
kuin edellisenäkin ollut 10 vuoden palveluksen perusteella oikeus 24 työpäivän lomaan. 
Vuosilomakorvausta ei kuitenkaan voitu myöntää vuotta 1948 aikaisemmilta vuosilta, 
koska oikeus siihen oli vuosilomalain mukaan vanhentunut. 

Eroavan viranhaltijan oikeus pitää kertomusvuoden lomansa talvilomana. Satama-
laitoksen tiedusteltua eroavan viranhaltijan oikeutta pitää kertomusvuoden lomansa 
talvilomana palkkalautakunta päätt i4) ilmoittaa, että mainittu viranhaltija oli oikeutet-
tu vain 24 työpäivän lomakorvaukseen, koska hän erosi ennen kuin oli tullut olleeksi viras-
saan 15 vuotta. 

Sunnuntaityökorvauksen suorittaminen tuberkuloosihuoltotoimiston asuntoloissa sunnun-
taisin suoritetusta valvontatyöstä. Terveydenhoitolautakunnan esitettyä kahden tunnin 
sunnuntaityökorvauksen maksamista tuberkuloosihuoltotoimiston asuntoloiden isän-
nöitsijälle hänen sunnuntaisin asuntoloissa suorittamastaan valvontatyöstä palkkalauta-
kunta päätt i6) , todettuaan isännöitsijän jatkuvasti suorittavan sunnuntaityötä kaksi 
tuntia, oikeuttaa hänet tammikuun 1 pistä saamaan kahdelta tunnilta pyhä- ja juhla-
päivien yksinkertaisen tuntipalkan mukaisen korvauksen. 

Vuosilomakorvauksen suorittaminen Laajasalon kaitsijalle. Kaitsija J . E. Aronen, joka 
v. 1945 oli tullut kiinteistötoimiston talo-osaston palvelukseen Laajasalon kaitsijana oli 
anonut, että hänelle kuluneilta vuosilta myönnettäisi hänen käyt tämättä jäänyt vuosi-
lomansa, jota hän tehtävänsä laadun vuoksi ei ollut voinut pitää. Palkkalautakunta 
päätti 6) ilmoittaa kiinteistölautakunnalle, että Aronen oli oikeutettu 905 mk:n vuosi-
lomakorvaukseen vv. 1948—49 pitämättä jääneistä vuosilomista eli yhteensä 1 810 mk:n 
korvaukseen sekä että anoja oli tulevaisuudessa oikeutettu virkasäännön mukaisiin vuosi-
lomiin. 

Rakennustoimiston porarin E. Kekkosen vuosiloman laskemisperusteet. Rakennustoi-

!) Palkkal. 2 p. kesäk. 1 119 §. — 2) S:n 7 p. maalisk. 548 §. — 3) S:n 3 p. tammik. 10 §. — 
4) S:n 10 p. tammik. 127 §. — 5) S:n 24 p. tammik. 222 §. — 6) S:n 28 p. helmik. 489 §. 



3 3. Palkkalautakunta 

misto oli ilmoittanut, että porari E. Kekkonen oli tullut katurakennusosaston palvelukseen 
huhtikuun 1 p:nä 1949 oltuaan sitä ennen valtion palveluksessa 3 v. 3 kk. 7 pv. ja tie-
dustellut, oliko Kekkosen katsottava v:n 1949 syyskuun loppuun mennessä olleen palve-
luksessa 6 kk., jolloin hän olisi saanut lukea hyväkseen valtion palveluksen ja sen perus-
teella 18 työpäivän loman. Koska kysymyksessä oli 6 kk:n jakso, jolloin jatkuvasta virka-
ja työsuhteesta ei vielä voinut olla tietoa, ei kaupunginhallituksen eräitä aikaisemmin 
tehtyjä päätöksiä voitu pitää ennakkotapauksen luontoisena. Pyydettyään asiasta kau-
punginlakimiehen lausunnon palkkalautakunta p ä ä t t i i l m o i t t a a rakennustoimistolle^ 
että porari E. Kekkosen oli katsottava syyskuun loppuun 1949 mennessä olleen kaupun-
gin palveluksessa 6 kk. ja olevan oikeutettu lukemaan hyväkseen valtiolla palvelemansa-
aika, joten hänelle siitä aiheutuva lisäloma voitiin myöntää lokakuun 1 p:n 1949 jälkeen.. 

Kansakoulunopettaja H. Sarvasmaan anomus saada nostaa kuukausipalkkansa kerto-
musvuoden kesä—heinäkuun ajalta. Opettaja Sarvasmaa oli ilmoittanut toimineensa 
kaupungin palveluksessa yhteensä yli 15 v., viimeksi vt. opettajana suomenkielisissä kan-
sakouluissa, joissa hän lukuvuonna 1949/1950 oli toiminut vain kaksi viikkoa lyhemmän 
ajan kuin vuosisijaiset. Kun opettaja Sarvasmaa oli valittu kansakoulunopettajaksi suo-
menkielisiin kansakouluihin elokuun 1 p:stä oli hän anonut oikeutta nostaa silloinen palk-
kansa kertomusvuoden kesä- ja heinäkuulta. Loman myöntäminen oli kaupunginhalli-
tuksen tekemän 2) päätöksen vastainen, mutta koska opettaja Sarvasmaalla oli 15 vuosi-
lomaan oikeuttavaa virkavuotta terveydenhoitolautakunnan palveluksessa, palkkalauta-
kunta päätti 3), että hänelle oli myönnettävä 6 viikon vuosiloma täysin palkkaeduin. 

Takautuvan ylityökorvauksen suorittaminen valmistavan tyttöjen ammattikoulun ammatti-
työnopettajalle. Ammattiopetuslaitosten johtokunta oli maininnut, että valmistavan tyttö-
jen ammattikoulun leipojan virka muutettiin valtuuston v. 1947 tekemällä päätöksellä 4) 
ammattityönopettajan viraksi mainitsematta mitään opettajan opetusvelvollisuudesta. 
Leipojan työviikko oli 45-tuntinen, kun taas ammattityönopettajan opetusvelvollisuus 
oli koulun v. 1946 vahvistetun ohjesäännön mukaan 30 viikkotuntia. Opettaja Karja-
lainen, joka oli otettu virkaan tammikuussa v. 1948 ja opettanut 45 tuntia viikossa, oli 
anonut, että hänelle korvattaisiin se ylityö, minkä hän oli suorittanut yli 30 viikkotunnin. 
Palkkalautakunta päätt i5) ilmoittaa ammattiopetuslaitoksen johtokunnalle katsoneensa 
oikeaksi pitää opettaja Karjalaisen tekemänä ylityönä vain ne tunnit, jotka ylittivät 
virkasäännön mukaisen viikottaisen 37 y2 tunnin työajan. Tällöin oli korvausperuste 
tunnilta kuukausipalkka jaettuna 160:11a. Opettaja Karjalaiselle oli korvattava tehdyt 
ylityöt edellä sanotun mukaisesti. Kun palkanmaksu v:n 1949 syyslukukaudelta oli 
ilmeisesti perustunut ohjesäännön 14 §:n 3. mom:n mukaiseen menettelyyn, ei oikaisu siltä 
osalta ollut tarpeen. 

Kähertäjäkoulun opettajalle suoritettava vuosilomakorvaus. Kampaaja A. Turunen oli 
tullut Helsingin naiskampaamokoulun palvelukseen syyskuussa 1947 ja sanottu irti 
toimestaan maaliskuun 1 p:nä 1950 koulun siirryttyä kaupungille tammikuun 1 p:nä. 
Opettajan palkka oli tammikuun alusta alkaen 12 840 mk kk:ssa ja hänen työaikansa 
17—19 päivää kk:ssa paitsi loma-aikoina, jolloin koulu oli suljettuna. Kun palkalliset 
lomat eivät keskeyttäneet Turusen työsuhdetta oli hän huhtikuun 30 p:n 1949 jälkeen ollut 
koulun palveluksessa yht. 10 kk., joten hänelle vuosilomalain perusteella kuului 10 p:ix 
vuosiloma. Palkkalautakunta päätti6) ilmoittaa ammattiopetuslaitosten johtokunnalle^ 
että Turunen oli oikeutettu saamaan lomakorvauksen 10 kk:lta, kultakin 2 % työpäivän 
palkan, eli yhteensä 11 300 mk. 

Nikkilän sairaalan kirjastoamanuenssin H. Valveen määrääminen sairaalan psykologin 
kesälomasijaiseksi. Nikkilän sairaala oli esittänyt amanuenssi Valveen määräämistä sai-
raalan psykologin kesälomasijaiseksi, jotka tehtävät hän hoitaisi omalla ajallaan. Palkka-
lautakunta päätti7) ilmoittaa kaupunginkirjastolle, että viransijaisuuspalkkioista annet-
tujen määräysten mukaan viranhaltija, joka samassa laitoksessa hoitaa toisen viranhalti-
jan virkaa tämän kesäloman aikana, ei saa siitä korvausta, mutta kun Valve kuitenkin 
on kokonaan eri laitoksen alainen ja vain hänen toimipaikkansa oli Nikkilän sairaalassa, 
voitiin hänet katsoa tavalliseksi kesälomasijaiseksi, jolle sairaalan tulisi suorittaa sijais-

Palkkal. 7 p. maalisk. 549 §. — 2 ) Ks. v:n 1943 I osan s. 79. — 3) Palkkal. 2 p. kesäk. 1 155 §. — 
4) Ks. v:n 1947 kert. I osan s. 63. — 5) Palkkal. 3 p. tammik. 23 §. — 6) S:n 18 p. huhtik. 795 §. — 

S:n 9 p. toukok. 985 §. 
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palkkio. Kun Valve kuitenkin hoitaisi sijaisuuden oman toimensa ohella, ei hänelle ollut 
maksettava enempää kuin puolet psykologin pohjapalkasta. 

Rakennusmestarille maksettavaa sijaispalkkiota koskeva valitus. Rakennusmestari H. 
Kinnusen sairauslomasijaisuuspalkkiota koskevan valituksen johdosta palkkalautakunta 
päätti antamassaan selityksessä esittää, että rakennusmestarien virat rakennustoimis-
tossa eivät edellytä määrättyjä tehtäviä, vaan asetetaan niiden haltijat kulloinkin suoritta-
maan kykynsä ja kokeneisuutensa mukaisia tehtäviä. Valittajan on siis katsottava koko 
ajan toimineen oman virkansa tehtävissä, eikä valittaja niin ollen ollut oikeutettu erikois-
korvaukseen. 

Palkkajärjestelyt. Merkittiin2) tiedoksi Kaupunkiliiton palkka-asiainneuvoston kier-
tokirje, joka koski valtioneuvoston tammikuun 5 p:nä tekemän palkankorotuspäätöksen 
soveltamista ja joka edellytti viranhaltijain palkkojen korottamista 7 y2 % yhdenmukai-
sesti muiden aikapalkalla olevien kanssa. Kun kuitenkin valtion virkamiesten palkkauk-
sen järjestely oli vielä ratkaisematta, päätettiin odottaa sen ratkaisua. 

Palkkalautakunnan puheenjohtaja valtuutettiin3) neuvottelijaksi viranhaltijain pal-
kankorotusasiasta käytäviin neuvotteluihin. 

Palkkalautakunta päätt i4) esittää kaupunginhallitukselle päätettäväksi, että kau-
pungin viranhaltijain palkat maksettaisiin toukokuun 1 p:stä Kaupunkiliiton palkka-
asiainneuvoston suosituksen mukaisen palkkaluokittelun mukaisesti. 

Valtioneuvoston palkankorotuspäätöksen soveltaminen viranhaltijoihin. Palkkalauta-
kunta päätt i5) kaupunginhallitukselle esittää, 

1) että kaupungin palkkaluokitukseen lisättäisiin palkkaluokat 63 ja 64 seuraavasti: 

Palkkaluokka Ehdotettu alkupalkka ikäkorotuksineen, mk Ehdotettu ikäkorotus, 
0 1 2 3 4 m k 

63 62 000 65 720 69 440 73 160 76 880 3 720 
64 65 000 68 900 72 800 76 700 80 600 3 900 

joille laskettaisiin indeksikorotus samoin kuin muille palkkaluokitukseen merkityille pal-
koille; 

2) että kaupungin sääntöpalkkaiset virat siirrettäisiin tammikuun 16 pistä kaksi palk-
kaluokkaa silloista korkeampaan palkkaluokkaan; 

3) että mainitusta korotuksesta pääsevät osalliseksi myöskin ne viranhaltijat, jotka 
nauttivat kaupungilta henkilökohtaisena palkkana korkeampaa palkkaa kuin mitä heidän 
hoitamansa viran palkkaluokka edellyttää, sekä se henkilökunta, johon marraskuun 
21 pinä 1949 tehtyä korotuspäätöstä oli kaupunginhallituksen eri yhteyksissä antamilla 
päätöksillä sovellettu; 

4) että kaupungin tilapäisen työvoiman tililtä palkkaluokittelun puitteissa palkatuille 
kuukausipalkkaisille viranhaltijoille saataisiin tammikuun 16 pistä suorittaa kahta palkka-
luokkaa silloista korkeamman palkkaluokan mukaista palkkaa; 

5) että palkkaluokittelun ulkopuolella tilapäisen työvoiman tililtä palkattujen kuu-
kausipalkkaisten viranhaltijain palkat saataisiin tammikuun 16 pistä korottaa 7 %; 

6) että kaupungin viranhaltijain ja työntekijäin eläkesääntöjen mukaiset samoin kuin 
kaupunginvaltuuston päätöksillä myönnetyt ylimääräiset eläkkeet korotettaisiin samasta 
ajankohdasta 7 % ja 

7) että palkkalautakunta saisi kiireellisesti uudelleen laskea ja vahvistaa viranhalti-
jain luontoisetukorvausten määrät huomioon ottamalla kohonneen hinta- ja palkkatason. 

Kaupunkiliiton hallituksen kiertokirje 15 piitä joulukuuta 1949, joka koski kaupun-
kien ja kauppalain viranhaltijain palkkojen korotuksia, merkittiin 6) tiedoksi. 

Kuoppatasausten toimeenpaneminen. Kaupunginhallituksen jätettyä valtuuston kesä-
kuun 29 pinä päättämien kuoppatasausten toimeenpanon palkkalautakunnalle, lautakunta 
päätt i7) valtuuttaa puheenjohtajansa käymään tarpeelliset neuvottelut. Sittemmin mer-
kittiin 8) tiedoksi, että lautakunnan enemmistö oli kannattanut puheenjohtajan laatiman 

Palkkal. 10 p. tammik. 115 §. — 2) S:n 14 p. helmik. 394 §. — 3) S:n 7 p. maalisk. 559 § ja 
9 p. toukok. 1 014 §. — 4) S:n 16 p. kesäk. 1 272 §, ks. Kunnall. asetuskok. s. 98. — 5 ) Palkkal. 14 p. 
maalisk. 614 §. — 6) S:n 10 p. tammik. 116 §. — 7) S:n 28 p. marrask. 2 298 §. — 8) S:n 5 p. jouluk. 
2 340 §. 
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ehdotuksen asettamista neuvottelujen pohjaksi, josta puheenjohtajalla kuitenkin oli neu-
vottelijana oikeus poiketa virkojen keskinäisten suhteiden yms. niin vaatiessa. Vielä 
palkkalautakunta päätt i1) kaupunginhallitukselle ilmoittaa, että valtioneuvoston mar-
raskuun 7 p:nä työpalkkojen säännöstelystä antama päätös muodosti esteen kaupungin-
valtuuston kesäkuun 29 p:nä tekemän päätöksen soveltamiselle, mikäli se koski palkkojen 
sitomista indeksiin, mihin yksityisoikeudellisessa työsuhteessa olevien henkilöiden palkat 
järjestöjen välisellä sopimuksella olivat sidotut. Viranhaltijain palkat ja kaikki kaupungin 
maksamat eläkkeet olisi sen vuoksi toistaiseksi suoritettava edelleen saman suuruisina 
kuin kertomusvuoden lokakuun aikana 5 %:n indeksikorotuksineen. 

Merkittiin 2) tiedoksi Kaupunkiliiton palkka-asiainneuvoston kiertokirje ns. kuoppa-
korotuksista. Kiertokirjeen mukainen menettely päätettiin kaupungin työntekijäin osalta 
ottaa viipymättä käytäntöön. 

Uusien virkojen perustaminen ja palkkaluokkien muuttaminen. Palkkalautakunta antoi 
kertomusvuoden aikana kaupunginhallitukselle useita lausuntoja, jotka koskivat uusien 
virkojen perustamista, entisten lakkauttamista, virkojen vakinaistamista, viranhaltijain 
palkkaluokkien tai palkkioiden tarkistamista ja muuttamista, niiden indeksikorotuksia 
tai indeksiin sitomista. Edelleen lautakunta antoi lausuntonsa useista virkanimikkeiden 
muuttamista koskevista asioista. Uusien virkojen perustamisen ollessa kyseessä lautakunta 
yleensä tyytyi esittämään käsityksensä ehdotettujen palkkaluokkien sopivaisuudesta, 
puut tumatta viran tarpeellisuuden arvioimiseen. 

Palkkalautakunta päätt i 3) kaupunginhallitukselle ilmoittaa verotusvalmisteluviraston 
tuntipalkkaisen henkilökunnan olevan kaupunginvaltuuston maaliskuun 29 p:nä tekemän 
päätöksen mukaan oikeutetun 7 %:n palkankorotukseen. 

Tilapäisten viranhaltijain palkkojen korotus. Merkittiin 4) tiedoksi lauta- ja johtokun-
tien ilmoitukset valtuuston marraskuun 21 p:nä 1949 tekemän päätöksen puitteissa suo-
rittamistaan tilapäisen henkilökunnan palkkojen korotuksista. Ammattiopetuslaitoksen 
johtokunnan ilmoituksen johdosta, että lautakunta oli joulukuun 16 p:nä 1949 korottanut 
yleisen ammattikoulun rehtorin 3 300 mk:n suuruisen rehtorinpalkkion 7%, palkkalau-
takunta päätti ilmoittaa, ettei yleisen ammattikoulun rehtorin palkkiota saanut korottaa 
valtuuston mainitun päätöksen perusteella, koska palkkiota ei suoritettu tilapäisen 
työvoiman määrärahasta. Elintarvikekeskuksen päätös korottaa laitoksen tuntipalkkais-
ten työntekijäin palkat kahta palkkaluokkaa vastaavalla määrällä sekä suorittaa joulu-
kuun 1 p:stä 1949 7 %:n taannehtiva kertakaikkinen hyvitys päätettiin saattaa kaupun-
ginhallituksen tutkittavaksi, puoltaen sen hyväksymistä. 

Elinkustannusindeksin noususta aiheutuva viranhaltijain ja työntekijäin palkkojen 
korotusta koskeva kaupunginhallituksen ilmoitus merkittiin 5) tiedoksi. Samalla palkka-
lautakunta päätti, viitaten kiertokirjeeseensä n:o 420 ilmoittaa kaikille lauta- ja johto-
kunnille, että elinkustannusindeksin noustua heinäkuun 18 p:nä julkaistujen tietojen mu-
kaan lukuun 936, tuli työntekijäin palkat korottaa 5 % heinäkuun 16 p:nä alkaneen tili-
viikon alusta. Vielä palkkalautakunta valtuutti toimistonsa vastaisuudessa indeksilukujen 
ehkä noustessa uusia palkankorotuksia edellyttävällä tavalla, taannehtivien palkanmak-
sujen välttämiseksi ilmoittamaan laitoksille palkankorotuksista jo ennen asian esittelyä 
palkkalautakunnalle. 

Röntgenlääkärin virkoja koskeva neuvottelu. Suomen radiologiyhdistys oli pyytänyt Suo-
men lääkäriliiton hallitusta ryhtymään toimenpiteisiin neuvottelukosketuksen aikaansaa-
miseksi kaupungin kanssa sen johdosta, että sairaalalautakunta oli joulukuun 12 p:ään 
1949 menessä julistanut haettavaksi Marian sairaalan röntgenlääkärin ja apulaislääkärin 
virat. Radiologiyhdistyksen tarkoituksena oli saada aikaan järjestelmä, jonka mukaan 
röntgenlääkärit oikeutettaisiin tutkimaan yksityispotilaita sairaalan välineillä sekä kuu-
kausipalkan lisäksi saamaan erillisen palkkion kustakin sairaalan ulkopuolelta olevalle 
potilaalle suorittamastaan tutkimuksesta. Koska järjestelmä oli kaupungin hallinnossa 
periaatteellisesti uusi, päätt i6) palkkalautakunta valtuuttaa puheenjohtajansa suorit-
tamaan pyydetyt neuvottelut. 

Palkkahyvityksen myöntäminen määräaikaisille apulaislääkäreille. Sairaalalautakunta 
oli todennut, ettei valtuuston marraskuussa 1949 tekemä päätös 7) helmikuun 1 p:stä 1949 

Palkkal. 21 p. marrask. 2 239 §. — 2) S:n 16 p. kesäk. 1 273 §, ks. Kunnall. asetuskok. s. 97. — 
3) Palkkal. 18 p. huhtik. 784 §. — 4) S:n 28 p. helmik. 508 §. — 5) S:n 1 p. elok. 1 501 §. —6) S:n 10 p, 
tammik. 117 §. —7) Ks. v:n 1949 kerfc. I osan s. 8, ja Kunnall. asetuskok. s. 191. 
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laskettavasta palkkahyvityksestä koskenut niitä sairaaloitten 3-vuotiskaudeksi otettuja 
apulaislääkäreitä, joiden toimikausi oli päättynyt ennen joulukuun 1 p:ää 1949, ja ehdotta-
nut, koska em. apulaislääkärit olivat pakosta joutuneet eroamaan kaupungin palveluk-
sesta, heille kohtuussyistä myönnettäväksi helmikuun 1 p:n 1949 jälkeiseltä virassaolo-
ajal ta yleistä korotusta vastaavan palkkahyvityksen, kuten eläkkeille siirtyneille viran-
haltijoille oli myönnetty. Palkkalautakunta päätti1) kaupunginhallitukselle esittää ehdo-
tuksen hylättäväksi, sillä valtuuston päätöksen tarkoituksena oli nimenomaan ollut olla 
antamatta palkkahyvitykselle takautuvan palkan maksun luonnetta. 

Röntgenlääkärien palkkiot tapaturmatapauksissa. Sairaalalautakunnan ilmoitettua, että 
oli olemassa epävarmuutta siitä minkä taksan mukaan röntgenlääkärien palkkiot tapa-
turmatapauksissa oli perittävä 2), palkkalautakunta päät t i 3 ) ilmoittaa lautakunnalle, 
että kaupunginvaltuuston toukokuun 12 p:nä 1948 asiasta antama päätös oli edelleen 
voimassa. 

Marian sairaalan lääkärinpäivystyksestä suoritettava korvaus. Sairaalalautakunnan 
•esitettyä, että Marian sairaalan lääkärinpäivystystä suorittaville apulaislääkäreille saatai-
siin suorittaa korvausta l/10:lta varallaoloajasta sekä virkatehtävien hoitamiseen käyte-
tystä ajasta täysi korvaus, palkkalautakunta päätti4) ilmoittaa, että virkatehtävien hoi-
tamiseen käytetystä ajasta, sen mukaan kun viranhaltijain varallaolo tai sen aikana suo-
ritettuihin virkatehtäviin käytetty aika on päivystyskorvauksista annettujen määräysten 
mukaisesti korvattava, suoritetaan siitä kaupunginvaltuuston marraskuun 21 p:nä 1946 
tekemän päätöksen mukaan palvelustuntien määrän mukaan korvausta viranhaltijain 
ylityökorvauksista vahvistettujen perusteiden mukaisesti, ja vahvistaa korvauksen 
1 / 10:ksi varallaoloaikaa. 

Marian sairaalan sisätautien ja lasten osastojen lääkäripäivystystä koskeva kaupun-
ginhallituksen päätös merkittiin 5) tiedoksi. Samalla palkkalautakunta päätti vahvistaa 
päivystyskorvauksen maksettavaksi l/10:sta varallaoloaikaa tammikuun 1 p:stä 1951. 

Malmin sairaalan apulaislääkärien päivystyspalkkiot. Suomen lääkäriliiton esitettyä 
Malmin sairaalan apulaislääkärien päivystyspalkkioita koskevien neuvottelujen aloitta-
mista palkkalautakunta päätt i6) valtuuttaa puheenjohtajansa käymään pyydetyt neu-
vottelut. 

Kaupunginkirjaston kirjansitojien palkkauksen järjestäminen. Kaupunginkirjasto oli 
ilmoittanut, että sillä oli palveluksessaan kolme kirjansitojaa, joille maksettiin kuukausi-
palkka tuntipalkkaperusteen mukaan. Nämä työntekijät olivat anoneet, että heille myön-
nettäisiin Graafisen teollisuuden liiton ja Suomen kirjatyöntekijäin liiton välisen työehto-
sopimuksen 1 §:n mukaiset palkkaedut, mikä merkitsisi sitä, että palkka maksettaisiin 
46 viikkotunnin perusteella, jolloin työntekijät saisivat palkan myös juhlapäiviltä. Palkka-
lautakunta päätti7) suostua kaupunginkirjaston esitykseen ehdoin, että asianomaisten 
kirjansitojien tulee täyttää Graafisen teollisuuden liiton ja Kirjayöntekijäin liiton työ-
ehtosopimuksen 1 §:ssä mainitut vaatimukset. 

Rakennusalan uusien urakkapalkkojen ja työkalukorvausten käytäntöönottaminen. Palk-
kalautakunta päätt i8) , että kaupungin rakennus- ja muuraustöissä kesäkuun 25 p:stä 
sovelletaan Kaupunkiliiton palkka-asiainneuvoston kiertokirjeessä n:o 19/50 ilmeneviä 
määräyksiä uusista työkalukorvauksista ja urakkahinnoista 

Pinta-alan mukaisten siivous korvausten korottaminen. Palkkalautakunta päätti9) puol-
taa kiinteistötoimiston esitystä pinta-alan mukaisten siivouskorvausten korottamisesta 
tammikuun 1 p:stä 1951 sekä esittää kaupunginhallitukselle, että työtehotoimistolle an-
nettaisiin tehtäväksi suorittaa tutkimus siitä, vastaavatko neliömetrikorvaukset tunti-
ansiota ja miten korvausperuste siivoojille olisi asiallisimmin määrättävissä. 

Koulujen siivoojien keskipäivätyö. Kansakoulujen henkilökunnan yhdistys oli ilmoitta-
nut, että koulujen siivoojien keskuudessa oli aiheuttanut tyytymättömyyttä kouluilla 
ilman eri korvausta suoritettavaksi määrätty keskipäiväsiivous, ja esittänyt, että päivä-
siivousvelvoitus poistettaisiin, mutta ellei niin voitaisi tehdä, että siitä maksettaisiin eri 
palkkio. Kansakoulujen johtokunta esitti, että päiväsiivous niissä kouluissa, joissa se 

Palkkal. 3 p. tammik. 24 §. — 2) Ks. v. 1948 Kunnall. asetuskok. s. 95 ja v:n 1950 asetuskok. 
s. 52. — 3) Palkkal. 16 p. kesäk. 1 271 §. — 4) S:n 29 p. elok. 1 635 §, ks. v:n 1946 Kunnall. asetuskok. 
s. 376. — 5) S:n 28 p. marrask. 2 284 §. — 6 ) Palkkal. 24 p. lokak. 2 042 §. — 7 ) S:n 16 p. kesäk. 
1 228 §. — 8) S:n 11 p. heinäk. 1 423 §. — 9 ) S:n 16 p. toukok. 1 066 § ja 28 p. marrask. 2 278 §, ks. 
Kunnall. asetuskok. s. 212. 



7 3. Palkkalautakunta 

oli tarpeellinen, oli koetettava saada koulun siivousoloja järjestämällä jonkun koululla 
tai sen välittömässä läheisyydessä asuvan siivoojan hoidettavaksi ilman eri korvausta. 
Niissä kouluissa, joissa siihen ei ollut mahdollisuutta, olisi päiväsiivoukseen käytetystä 
ajasta, jonka koulun johtaja ja taloudenhoitaja harkitsevat, saatava maksaa siivoojan 
kuukausipalkasta lasketun tuntipalkan mukainen palkka, ei kuitenkaan enempää kuin 2 
tunnilta päivässä. Mikäli ylimääräinen matka koululle oli tehtävä kilometrin tai sitä pitem-
män matkan päästä, matka-avustuksena olisi myönnettävä liikennelaitoksen kulkuneu-
vojen kahden lipun suuruinen rahamäärä siivouskerralta. Palkkalautakunta päätti1) 
puoltaa johtokunnan esitystä paitsi eri korvauksen maksamista koskevalta osalta. 

Kaupungin maa- ja karjataloustyöntekijoille myönnettävä 7 1/2 % :n kuoppakorotus. 
Palkkalautakunta päätt i2) myöntää aikapalkalla työskenteleville kaupungin maa- ja 
karjataloustyöntekijöille tammikuun 15 p:stä ohjepalkoista laskettavan 7 1/2 %:n suurui-
sen kuoppakorotuksen palkka-asiainneuvoston suosituksen mukaisesti; 

myöntää kaupungin muille työntekijöille Kaupunkiliiton palkka-asiainneuvoston suo-
sittelussa mainituin poikkeuksin samasta ajankohdasta siinä mainitut korotukset, joita 
laskettaessa oli otettava huomioon, että palkkasäännöstelypäätöksen 5 §:n perusteella 
annetuilla korotuksilla tarkoitetaan kaupungin työehtosopimuksen palkkahinnoittelun 
erikoismääräysten 3. kohdassa mainittuja korotuksia sekä sanotun päätöksen 4 §:n 2 mo-
mentin perusteella myönnetyillä korotuksilla mainittujen erikoismääräysten 11. ja 12. 
kohtien nojalla myönnettyjä korotuksia, minkä ohessa todettiin, että erikoismääräysten 
13. kohdan mukaan korotusta saaneet ammattityöntekijät jäivät silloin po. kuoppakoro-
tuksista osattomiksi. 

Merkittiin tiedoksi Kaupunkiliiton palkka-asiainosaston kiertokirjeet putki- ja maa-
lausalan uusista palkoista3), Suomen konemestariliiton ilmoitus konepäällystön uusista 
palkoista4), Kunnantyöntekijäin keskustoimikunnan esitys kaasulaitoksen käyttö- ja 
jakeluosaston koksi- ja uunityöntekijäin palkkojen korottamisesta ja palkkalautakunnan 
puheenjohtajan ilmoitus, että käytyjen neuvottelujen tuloksena asia oli jäänyt kaasu-
laitoksen johdon edelleen käsiteltäväksi 5) sekä eri laitosten ilmoitukset6) tp. työvoiman 
palkkojen korottamisesta kaupunginvaltuuston maaliskuun 29 p:nä tekemän päätöksen 
mukaisesti. 

Jäänmurtaja Otson konemestarien ja perämiehen kieltäytyminen virantoimituksesta. Jään-
murtaja Otson konemestarit ja tp. perämies olivat kieltäytyneet suorittamasta lain mu-
kaista katselmusta kaupungin voimassa olevan rannikkotariffin mukaan, mutta ilmoit-
taneet antamassaan selityksessä olevansa valmiit pitämään katselmuksen, mikäli se 
tapahtui kaupungin virkasäännön mukaan, kuten kahtena edellisenäkin vuotena. Kau-
punginhallitukselle lähetettävässä lausunnossaan palkkalautakunta päätti 7) esittää, että 

1) satamalautakuntaa kehoitettaisiin antamaan asianomaisille varoitus aiheettomasta 
kieltäytymisestä virantoimituksesta, että 

2) satamalautakuntaa kehoitettaisiin tekemään esitys satamahallinnon alaosaston 
vakinaisten virkojen lakkauttamisesta, irtisanomaan niiden silloiset haltijat ja tekemään 
esitys virkoihin kuuluneiden tehtävien uudelleen järjestämisestä sopimuspohjalla. Sit-
temmin merkittiin 8) tiedoksi kaupunginhallituksen em. asiaa koskeva päätös, jonka 
mukaan asianomaisia kehoitettiin heti ryhtymään työhön, jolloin heille, mikäli palaavat 
työhön heti, taattaisiin ne edut, joista kaupungin ja Suomen konemestariliiton kesken 
aloitettavissa neuvotteluissa mahdollisesti sovittaisiin. 

Kaupungin aluksilla palvelevien konemestarien palkkaus. Satamalautakunnan ilmoi-
tettua Suomen konemestariliiton lähettäneen ehdotuksen jäänsärkijä Turson konemes-
tarien työehtojen järjestämisestä, palkkalautakunta päätti9) valtuuttaa puheenjohtajansa 
ryhtymään neuvotteluihin Suomen konemestariliiton kanssa. 

Sittemmin päätettiin10) jäänsärkijä Turson konemestarien palkkakysymyksestä neu-
voteltaessa ulottaa neuvottelut koskemaan kaikkia kaupungin katsastettavilla aluksilla 
palvelevien konemestarien palkkausta ja työsuhdetta sekä puoltaa käytyjen neuvottelu-
jen tuloksen vahvistamista seuraavasti: 

x) Pakal. 27 p. kesäk. 1 297 §. — 2) S:n 28 p. helmik. 500 §, ks. Kunnall. asetuskok. s. 4. — 3 ) S:n 
1 p. elok. 1 518 § ja 8 p. elok. 1 556 §. — 4) S:n 29 p. elok. 1 653 §.—5) S:n 10 p. lokak. 1 904 §. — 
*) S:n 31 p. lokak. 2 089 §. — 7) S:n 1 p. helmik. 279 §. — 8) S:n 14 p. helmik. 393 §. — 9) S:n 1 p. hel-
mik. 280 §. — 10) S:n 14 p. helmik. 392 §. 
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Helsingin kaupunki toiselta puolen ja Suomen konemestariliitto toiselta puolen ovat 
sopineet Helsingin kaupungin käytössä olevien alusten konepäällystön palkkauksesta ja 
muista työehdoista seuraavaa: 

Palkat: a) aluksissa s/s Otso ja m/s Turso maksetaan Suomen laivan varusta jäin 
yhdistyksen ja Suomen konemestariliiton välillä voimassa olevan sopimuksen mukaan. 
Tällöin huomioidaan kuitenkin vain sanotun sopimuksen 1 §, 2 §:n a-, c- ja d-kohtien sekä 6 
§:n ja 10 §:n määräykset. 

b) aluksissa s/s Runeberg, m/s Korkeasaari, s/s H—1 ja m/s H—3 Rannikon ja sisä-
vesistö j en laivaliikenteenharj oittaj ien työnantaj aliiton j a Suomen konemestariliiton 
välillä voimassa olevan työehtosopimuksen mukaisesti. 

Korvauksena ruoanpidosta suoritetaan 180: — vuorokaudelta pestausajalta edellä 
a-kohdassa tarkoitetuissa aluksissa. 

Vuosiloma myönnetään merimiesten vuosilomalain mukaisesti. 
Työaika määräytyy valtioneuvoston huhtikuun 24 p:nä 1947 työajasta rannikko- ja 

sisävesiliikenteeseen käytetyissä aluksissa antaman päätöksen mukaisesti. 
Eläke määräytyy Helsingin kaupungin viranhaltijain eläkesäännön mukaisesti. 
Muut oikeudet ja velvollisuudet määräytyvät merimieslainsäädännön mukaisesti. 
Sen lisäksi merkittiin pöytäkirjaan, että kaupunki vastaa siitä, että sillä hetkellä vir-

kasuhteessa olevien, mutta sopimussuhteeseen ehkä siirtyvien konemestarien markkamää-
räinen palkkaus ei muutu ennen kuin sopimuksen mukaiset palkkaedut sen ylittävät. 
Palkkaetuihin luetaan tällöin kk.-palkka, ikälisät ja korvaus iltavartiopalveluksesta eli 
ns. stoptörnistä; 

että kaupungin taholta ollaan valmiita siihen, että konemestarit myös kaupungin aluk-
silla suoritetun laivapalvelun ulkopuolella pysytetään kaupungin palveluksessa, mitä 
merkintää selvennettiin ja täydennettiin vielä merkitsemällä helmikuun 9 p:nä pidetyn ko-
kouksen pöytäkirjaan, että sopimuksessa mainittu 6 § tarkoittaa vain konemestarien palk-
kaetujen ja työsuhteen säilyttämistä siten, että kaupungilla oli oikeus siirtää heidät aluk-
sesta toiseen ja myös aluksesta maalla suoritettavaan työhön heidän palkkaetujensa py-
syessä muuttumattomina. 

Kaupungin aluksilla palvelevan kansipäällystön palkkaus- ja työolojen järjestely. Sata-
marakennusosasto oli huomauttanut, että hinaajien H I ja H II konemestarit olivat 
viranhaltija-asemassa työaikalain soveltamisesta v. 1946 annetun1) asetuksen 2 §:n mu-
kaan oikeutetut saamaan ylityökorvauksensa työaikalain määräysten mukaisesti. Koska 
laivan päällikköjä ei ollut mainittu asetuksessa, joutuisivat konemestarit edullisempaan 
asemaan kuin päälliköt, joille siihen mennessä oli maksettu samansuuruinen palkka, 
palkkalautakunta päätti 2) esittää, että satamalautakuntaa kehoitettaisiin irtisanomaan 
satamarakennusosaston hinaajien päällystö heidän silloisesta asemastaan ja tekemään 
esitys heille kuuluneiden, tehtävien uudelleen järjestämisestä. Palkkalautakunta päätti3), 
hyväksyen puheenjohtajan toimenpiteen kaupunginhallitukselle annettavassa lausun-
nossa puoltaa kaupungin aluksilla palvelevan kansipäällystön palkkaus- ja työoloja 
koskevien neuvottelujen tuloksen vahvistamista seuraavasti: 

Aluksilla s/s Otso, mikäli siihen palkataan vakinainen päällystö, ja m/s Turso, mak-
setaan päällikölle a) peruspalkka ja ikälisät kuten alle 800 br. rek. tonnin vetoisista aluk-
sista ulkomaanliikenteessä on Suomen laivanvarustajainyhdistyksen ja Suomen laivan-
päällystöliiton välillä sovittu, b) purjehdusrahaa kuten rannikkoliikenteestä on Rannikko-
ja sisävesistöjen laivaliikenteenharjoittajien työnantajaliiton ja Suomen laivapäällystö-
liiton välillä sovittu, sekä c) korvausta iltavartiovuorosta (stoptörn), kuten siitä on ulko-
maanliikenteessä olevien alusten päällystön osalta Suomen laivanvarustajainyhdistyksen 
ja Suomen laivanpäällystöliiton välillä sovittu; iltavartio vuoroista maksetaan kuitenkin 
korvausta enintään 15 vuorokaudelta tai, jos aluksella on perämies, enintään 7 vuorokau-
delta kuukaudessa; 

perämiehelle, joka on suorittanut merenkulkututkinnon ja jonka tarvittaessa on ase-
tut tava päällikön tilalle: a) peruspalkka ja ikälisät kuten yli 7 000 br. rek. tonnin vetoi-
sista aluksista ulkomaanliikenteessä on Suomen laivanvarustajainyhdistyksen ja Suomen 
laivanpäällystöliiton välillä sovittu, b) purjehdusrahaa kuten rannikkoliikenteestä on 

!) Ks. v:n 1946 Kunnall. asetuskok. s. 361. — 2) S:n 1 p. helmik. 281 §. — 3) Palkkal. 21 p. hel-
mik. 465 §. 
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Rannikon ja sisävesistöjen laivaliikenteenharjoittajien työnantajaliiton ja Suomen laivan-
päällystöliiton välillä sovittu, sekä c) korvausta iltavartiovuorosta (stoptörn) edellä a) 
kohdassa tarkoitetun sopimuksen mukaisesti; iltavartiovuoroista maksetaan kuitenkin 
korvausta enintään 15 vuorokaudelta tai, jos aluksen päällikkö myös pitää iltavartiota, 
enintään 7 vuorokaudelta kuukaudessa. 

Lisäksi suoritetaan sekä päällikölle, että perämiehelle korvauksena ruoanpidosta. 
180 mk vuorokaudelta pestausajalta. 

Aluksilla s/s Runeberg ja m/s Korkeasaari maksetaan päällikölle peruspalkka ja ikä-
lisät kuten I perämiehistä yli 3 500 br. rek. tonnin aluksista on Suomen Laivanvarustajain-
yhdistyksen ja Suomen laivanpäällystöliiton kanssa sovittu. Muissa suhteissa sovelletaan 
edellä s/s Otson ja m/s Turson päälliköitä koskevia määräyksiä. 

Jos s/s Runebergin tai m/s Korkeasaaren päällikkö toimii tilapäisesti perämiehenä 
s/s Otsolla tai m/sTursolla, on hän siltä ajalta oikeutettu niihin palkkaus- ja muihin etui-
hin, jotka tämän sopimuksen mukaan kuuluvat mainittujen alusten päällystölle. 

Aluksilla s/s H-l ja m/s H-3 maksetaan sekä päällikölle että perämiehelle palkkaus 
kuten Rannikon ja sisävesistöjen laivaliikenteenharjoittajien työnantajaliiton ja Suomeii 
laivanpäällystöliiton välillä on rannikkoliikenteestä sovittu. 

Muut palvelusehdot: Vuosiloma myönnetään merimiesten vuosilomalain mukaisesti. 
Työaika määräytyy valtioneuvoston huhtikuun 24 p:nä 1947 työajasta rannikko- ja 

sisävesiliikenteeseen käytetyissä aluksissa antaman päätöksen mukaisesti. 
Eläke määräytyy Helsingin kaupungin viranhaltijain eläkesäännön mukaisesti. 
Muut oikeudet ja velvollisuudet määräytyvät merimieslainsäädännön mukaisesti. 
Samalla on päätetty kuten konemestarienkin osalta, tehdä pöytäkirjaan nimenomaiset 

merkinnät siitä, että kaupunki vastaa siitä, että sillä hetkellä virkasuhteessa olevan, 
mutta sopimussuhteeseen ehkä siirtyvän päällystöhenkilöstön markkamääräinen palk-
kaus ei muutu ennenkuin sopimuksen mukaiset palkkaedut sen ylittävät, jolloin palkka-
etuihin luetaan kuukausipalkka, ikälisät ja korvaus iltavartiopalveluksesta, sekä että lai-
vapäällystö myös kaupungin aluksilla suoritetun laivapalvelun ulkopuolella pysytetään 
kaupungin palveluksessa, mikä tarkoittaa päällystön palkkaetujen ja työsuhteen säilyt-
tämistä siten, että kaupungilla on oikeus siirtää heidät aluksesta toiseen ja myös aluksesta 
maalla suoritettavaan työhön heidän palkkaetujensa pysyessä muuttumattomina. 

Sukeltajille ja sukeltajien merkinantomiehille suoritettava 7 1/2 %:n palkan korotus. 
Palkkalautakunta päättix) yleisten töiden lautakunnalle ja satamalautakunnalle ilmoittaa 
Kaupunkiliiton palkka-asiainneuvoston kiertokirjeen noudatettavaksi seuraavasti: Kau-
punkiliiton palkka-asiainneuvoston kiertokirjeessä helmikuun 20 p:ltä palkka-asiainneu-
vosto ilmoitti, että kiertokirjeessä suositeltu 7 % %:n korotus ei koskenut sukeltajia ja 
sukeltajien merkinantomiehiä, koska sosiaaliministeriön palkka- ja hintaosasto oli jättä-
nyt niiden palkkojen korottamisen asianomaisten työmarkkinajärjestöjen kesken sovit-
tavaksi. Kun Voimalaitosrakentajien liitto oli sittemmin ilmoittanut, että sanotusta 7 y2 
%:n korotuksesta oli asianomaisten järjestöjen kesken sovittu myös sukeltajien ja sukel-
tajien merkinantomiesten osalta, palkka-asiainneuvosto oli saattanut asian kaupungin- ja 
kauppalanhallitusten tietoon ja suositellut sanotun korotuksen soveltamista myös kau-
punkien ja kauppalain palveluksessa olevien sukeltajien ja sukeltajien merkinantomiesten 
palkkoihin. Palkkalautakunnan kiertokirjeessä n:o 176 helmikuun 28 p:ltä selostettiin 
palkka-asiainneuvoston ennen mainittu kiertokirje voimaantulleesta, enintään 7 % %:n 
korotuksesta, mikä oli laskettava ohjepalkkoihin; ko. korotus oli maksettava sukeltajien 
ja sukeltajien merkinantomiesten palkkoihin sanotussa kiertokirjeessä lähemmin selos-
tetulla tavalla. 

Helsingin satamien työolot. Vt Vilenius ym. olivat tekemässään aloitteessa ehdotta-
neet, että kaupunginvaltuusto asettaisi komitean tutkimaan mahdollisuuksia ottaa Hel-
singin satamatyöt kokonaan kaupungin haltuun ja perustelleet ehdotustaan sillä, että 
satamassa toimintaansa harjoittavat ahtaus- ja purkausalan työnantajat jo pitemmän 
ajan olivat työmailla syyllistyneet »mielipidevainoon ja työmaaterroriin», josta oli seu-
rauksena, että ahtaus- ja purkaustöissä työskentelevien n. 1 000:n satamatyöntekijän j a 
vakinaisen satamatyöntekijäkunnan työmahdollisuudet olivat huomattavasti supistuneet. 
Myöskin Helsingin satamamiehet yhdistys oli lähettämässään kirjelmässä ehdottanut,. 

Palkkal. 25 p. huhtik. 886 §. 
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et tä yksityisten työnantajain harjoittama työmaaterrori lopetettaisiin joko ottamalla 
mainitun alan työt kokonaisuudessaan kaupungin haltuun tai järjestämällä työhönotto 
satamissa siten, että sanottu työmaaterrori kävisi mahdottomaksi. Kun erikoisasiantun-
tijoiden lausuntojen mukaan ahtaustoimintaa ei voida kunnallistuttaa ilman lain muu-
tosta palkkalautakunta päät t ikaupunginhal l i tuksel le antamassaan lausunnossa esittää, 
ettei ahtaustoiminnan kunnallistuttamiseen kaupungin omilla toimenpiteillä ollut mah-
dollisuuksia sekä että kysymys yksityisten työnantajain ja satamatyöntekijäin keskinäi-
sistä suhteista oli työmarkkinajärjestöjen välinen ja äärimmäisessä tapauksessa poliisi-
viranomaisten hoidettava kysymys, mihin kaupunki sataman omistajana ei ollut oikeu-
tet tu puuttumaan. Erityisen komitean asettaminen olisi niin ollen aiheeton. 

Kaasulaitoksen eräiden ammattimiesten palkkojen tarkistus. Helsingin kunnantyönteki-
jäin keskustoimikunta oli huomauttanut, että kaasulaitoksen palveluksessa oli 4 erikois-
ammattimiestä, joiden palkat oli määrätty sosiaaliministeriön palkkaosaston helmikuun 
26 p:nä 1948 tekemällä päätöksellä ja jotka, kun kaasulaitoksen erikoisammattimiehiksi 
hyväksyttyjen henkilöiden palkkojen tarkistukseen ei ollut kiinnitetty huomiota, olivat 
jääneet jälkeen kaasulaitoksen urakalla työskentelevien ammattimiesten 2) samoin kuin 
yksityisen metallialan erikoisammattimiesten palkoista. Palkkalautakunta päät t i 3) 
vahvistaa ko. neljän erikoisammattimiehen tuntipalkaksi huhtikuun 1 p:stä alkaen 117 mk, 
mikä oli laskettu kaasulaitoksen viilaajien, sorvaajien, hitsaajien, seppien ja levyseppien 
v:n 1949 viimeisen vuosineljänneksen keskituntiansion mukaan. Ko. erikoismiesten pal-
kat ovat uudelleen tarkistettava kertomusvuoden I vuosineljänneksen perusteella ja sen 
mukaiset palkat maksettava I I I vuosineljänneksen alusta eli heinäkuun 1 p:stä jne. tois-
taiseksi. 

Kaasulaitoksen eräiden työntekijäin palkankorotus. Palkkalautakunta päätti 4) val-
tuuttaa puheenjohtajansa käymään neuvotteluja Kunnantyöntekijäin keskustoimikunnan 
kanssa ko. asiasta. 

Kaasulaitoksen mittarinlukijoiden palkkioiden korottaminen. Palkkalautakunta oli 
huhtikuun 16 p:nä 1948 hyväksynyt kaasu- ja sähkölaitoksen ilmoituksen korottaa mitta-
rinlukijoiden lukemis- ja perimispalkkiot niin, että ne vastasivat mittarinlukijani palkkoi-
hin tehtyjä korotuksia edellyttäen, että laitokset vastaisuudessakin sanottujen palkkioi-
den laskemisessa noudattaisivat indeksin aiheuttamia muutoksia. Kun indeksikorotukset 
eivät enää perustuneet samaan järjestelmään kuin aikaisemmin, palkkalautakunta päätti5) 
alistaa asian kaupunginhallituksen ratkaistavaksi ja samalla esittää, että sähkö- ja kaasu-
laitos oikeutettaisiin silloisen indeksijärjestelmän voimassaollessa myöntämään itse indek-
sikorotuksia vastaavat lisät. 

Kaasulaitoksen eräille työntekijöille suoritettava ylityökorvaus. Helsingin kunnantyön-
tekijäin keskustoimikunta oli esittänyt, että niille kaasulaitoksen vuorotyöntekijöille, joi-
den ylityökorvaus tammikuun 1 p:n 1947 ja toukokuun 1 p:n 1948 väliseltä ajalta oli vielä 
saamatta, suoritettaisiin mainittu korvaus. Kaasulaitoksessa oli nimittäin toukokuun 
1 p:nä 1948 siirrytty 5 viikon ajanjaksoa käsittävään vuorotyöjärjestelmään entisen 7 
viikon vuorotyöjärjestelmän sijasta. Tällöin olivat työntekijät tammikuun 1 p:nä 1947 
voimaantulleen työaikalain mukaan joutuneet tekemään työtä lain mukaisina 3 viikon 
ajanjaksoina enemmän kuin 144 tuntia, jolloin ylittävät työtunnit oli katsottava yli-
työksi. Kaasulaitoksen annettua asiasta lausuntonsa, jossa vaatimus katsottiin oikeute-
tuksi palkkalautakunta päätti6) esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto 
hyväksyisi keskustoimikunnan esityksen ja päättäisi, että kaasulaitoksen oli maksettava 
ko. ylityökorvaukset tammikuun 1 p:n 1947 ja huhtikuun 30 p:n 1948 väliseltä ajalta vaa-
timishetkellä laitoksen palveluksessa olleille työntekijöille sekä niille, jotka toukokuun 
1 p:n 1948 jälkeen olivat siirtyneet eläkkeelle. 

Kunnantyöntekijäin keskustoimikunta oli maininnut, että kaasulaitos oli palkkalauta-
kunnan hyväksymän päätöksen mukaan maksanut urakkatyötä suorittaville putkityön-
tekijöille 140 mk tehdyltä työtunnilta, mutta kieltäytynyt maksamasta palkkaan 5 %:n 
indeksikorotusta, kuten yksityiset työntekijät olivat menetelleet. Palkkalautakunta 
päätti 2) ilmoittaa Kunnantyöntekijäin keskustoimikunnalle kaasulaitoksen lausunnon 

!) Palkkal. 29 p. elok. 1 624 §. — 2) Kunnall. asetuskok. v. 1947 s. 226. — 3) Palkkal. 18 p. 
huhtik. 809 §.—4) S:n 12 p. syysk. 1 745 §. —5) S:n 8 p. elok. 1 543 §. — 6) S:n 21 p. marrask. 
2 241 §. — 7 ) S:n 5 p. syysk. 1 686 §. 
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mukaisesti, että kaasulaitos oli maksanut putkityöntekijöille kuuluvan 5 %:n indeksi-
korotuksen osaurakoiden palkan yhteydessä ja että, jos kaasulaitos siirtyisi kokonaisura-
koihin, vastaava korotus otettaisiin huomioon myös ennakkomaksuissa. 

Sähköalan erikoismiesten palkkojen tarkistus. Palkkalautakunta päätti1) tiedoittaa 
sähkölaitokselle, että sosiaaliministeriön palkkaosasto oli joulukuun 7 p:nä 1949 päättä-
nyt, että niiden Sähkötyönantajain liittoon kuuluvien työnantajain palveluksessa olevien 
nimeltä mainittujen erikoismiesten, joille palkkaosasto oli siihen saakka hyväksynyt 
palkkasäännöstelypäätöksen 4 §:n 3. mom:n mukaisen palkankorotuksen, palkkoja voi-
tiin joulukuun 1 p:n 1949 tai ensimmäisen sen jälkeen alkaneen tilikauden alusta tarkistaa 
siten, että kunkin työntekijän vahvistettu keskimääräinen tuntipalkka korotettaisiin: 

I paikkakuntaluokassa 10 mk 
II » 9:50 mk 

II I » 9 mk 
IV » 8: 50 mk ja 

joulukuun 12 p:nä 1949 hyväksynyt Sähkötyönantajain liiton ja Suomen metallityöväen-
liiton välillä marraskuun 30 p:nä 1949 allekirjoitetun, puhelinalaa koskevan työehtosopi-
muksen palkkojen osalta muuten, paitsi eräistä erittäin likaisista ja erittäin raskaista 
töistä maksettaviin lisiin nähden, joiden suuruus palkkasäännöstelypäätöksen 3 §:n 3. 
mom:n mukaisesti sai olla enintään 15 %. Selvennykseksi palkkalautakunta päätti huo-
mauttaa, että kiertokirjeessä oleva maininta »nimeltä mainittujen erikoismiesten, joille 
jne.» tarkoittaa voimassaolevan työehtosopimuksen 19. sivulla olevaa 13. kohdassa mai-
nittua korotusmenettelyä. Kiertokirje voi tulla sovellettavaksi vain niihin työntekijöihin, 
joille sanotun 13. kohdan mukaisesti on anottu ja saatu siinä mainittu korotus. 

Työehtosopimuksen irtisanominen. Kaupunkiliiton palkka-asiainneuvoston työehto-
sopimuksen irtisanomista koskevan kiertokirjeen johdosta palkkalautakunta päätti 2), 
että mikäli kaupungin voimassaolevat työehtosopimukset työntekijäin järjestöjen taholta 
irtisanottaisiin tammikuun aikana, irtisanominen hyväksyttäisiin kaupungin puolesta, 
vaikka täydellistä muutosehdotusta uudesta sopimuksesta ei esitettäisikään, ehdoin, että 
kaupunki saisi myös irtisanoa työehtosopimukset, pidättäen itselleen oikeuden myöhem-
min tehdä muutosehdotukset sekä että silloisten työehtosopimusten voimassaoloaikaa 
jatkettaisiin tarpeen mukaan siihen saakka, kunnes uusi sopimus oli hyväksytty voimaan 
tulevaksi. Vielä palkkalautakunta päätti irtisanoa työehtosopimukset, mikäli ne irti-
sanottaisiin Kunnantyöntekijäin keskustoimikunnan ja Maataloustyöntekijäin ammatti-
osaston taholta. Yhdistysten sanottua3) tammikuun 31 p:nä irti kaupungin maatalous-
työntekijöitä koskevan työehtosopimuksen palkkalautakunta päätti4) valtuuttaa puheen-
johtajansa ryhtymään neuvotteluihin ja tiedustelemaan 5) Helsingin kunnantyöntekijäin 
keskustoimikunnalta, mitkä olivat ne liikennelaitoksen työntekijäin edut, jotka keskus-
toimikunta halusi työntekijöillä olevan ja jotka keskustoimikunta suostui työehtosopi-
mukseen tai pöytäkirjamerkintään sisällyttämään. 

Eräiden työehtosopimusten hyväksyminen. Palkkalautakunta päätti6) merkitä tiedoksi, 
että Suomen asuntokiinteistöliiton ja Suomen kiinteistötyöntekijäin liiton välillä oli loka-
kuun 19 p:nä 1949 allekirjoitettu talonmiehiä koskeva työehtosopimus palkkahinnoitte-
luineen ja Maataloushallituksen insinööriosaston ja Maa- ja sekatyöväenliiton välillä 
joulukuun 27 p:nä 1949 työehtosopimus palkkojen osalta sekä ilmoittaa kiinteistölauta-
kunnalle asiasta kaupungin ja Helsingin kunnantyöntekijäin keskustoimikunnan välillä 
voimassa olevan 7) työehtosopimuksen mainitsemassa tarkoituksessa huomautuksin, että 
maataloushallituksen insinööri-osaston ja Maatalous- ja sekatyöväen liiton välisen sopi-
muksen 3. kohdassa mainittu kuoppakorotus maksetaan ainoastaan niille aikapalkalla 
työskenteleville työntekijöille, jotka eivät saa palkkasäännöstelypäätöksen 4 §:n 2. mom:n 
edellyttämää urakkahyvitystä tai tuotantopalkkiota sekä että palkkasäännöstelypäätök-
sen 3 §:n 5. mom:n perusteella saatiin ns. kaivuulisä maksaa ainoastaan aikapalkalla työs-
kenteleville korjaustaitöisille kaivinkoneen käyttäjille ja enintään 5 mk:n suuruisena tun-
nilta sekä apumiehille enintään 50 % koneenkäyttäjälle maksetusta määrästä. 

Palkkal. 3 p. tammik. 38 §. — 2) S:n 24 p. tammik. 227 §. — 3) S:n 30 p. tammik. 277 §. — 
+) S:n 25 p. huhtik. 895 §. — 5) S:n 19 p. jouluk. 2 412 §. — 6 ) S:n 14 p. helmik. 398 §. — 7) Ks. 
v:n 1947 Kunnall. asetuskok. s. 209. 
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Putkijohtotyöntekijäin työehtosopimus. Merkittiin tiedoksi*) Kaupunkiliiton palkka-
asiainneuvoston ilmoitus, jonka mukaan Putkijohtotyönantajain liitto ja Suomen metalli-
työväen liitto olivat joulukuun 29 p:nä 1949 allekirjoittaneet työehtosopimuksen. Samalla 
palkkalautakunta päätt i ilmoittaa yleisten töiden ja teknillisten laitosten lautakunnalle, 
huomioitavaksi helmikuun 19 p:stä lähtien, että sopimuksen määräyksistä voivat kau-
pungin töissä tulla työehtosopimuksen palkkahinnoittelun erikoismääräysten 14. kohdan 
perusteella sovellettavaksi seuraavat: 

1) on sovittu ns. erikoisammattimiehiä koskevan palkkasäännöstelypäätöksen 4 §:n 
3. mom:n käytäntöönottamisesta putkijohtoalalla. Niiden erikoisammattimiesten luku-
määrä saa olla korkeintaan 20 % työntekijäin kokonaismäärästä ja heidän tuntipalk-
kansa I paikkakuntaluokassa 100—110 mk tunnissa ilman indeksikorotusta (vert. kau-
pungin työehtosopimuksen palkkahinnoittelun 13. kohtaan2); 

2) aikapalkalla työskenteleville putkijohtoalan työntekijöille voidaan palkkasäännös-
telypäätöksen 5 §:n nojalla myöntää korotus, jonka suuruus aikaisempien I I I ja IV palk-
karyhmien lisäksi on palkka- ja hintaosaston tammikuun 30 p:nä antaman suostumuksen 
perusteella myös I ja II palkkaryhmissä 15 %; 

3) putkityöntekijälle, joka toimii rakennuksella vastaavana ns. kärkimiehenä, mak-
setaan kärkimieslisää 10 mk tunnilta. Jos rakennus laajuuteensa ja suuruuteensa nähden 
vaatii erillisen kärkimiehen lämpöjohto- ja erillisen vesijohtopuolella, maksetaan kum-
mallekin vastaavalle työntekijälle kärkimieslisä. Kärkimiehellä tarkoitetaan työntekijää, 
joka työskentelee vastuunalaisena asentajana piirustuksien mukaan rakennuksella, missä 
asennukseen kuuluu vähintään joko 25 lämpöpatteria tai 25 vesijohtopistettä, jolloin sekä 
lämpöjohto- että vesijohtopuolella on oma kärkimiehensä. Kärkimieslisää sovelletaan 
myös siinä tapauksessa, että tilapäispatterien ja vesijohtopisteiden yhteinen lukumäärä 
on 25, jolloin kärkimies on molemmille puolille yhteinen. Vesijohtopisteiden lukumäärä 
lasketaan Putkijohtotyönantajainliiton elokuun 17 p:nä 1945 antaman työpalkkasitou-
muksen mukaan. Kärkimieslisä maksetaan vastuunalaiselle asentajalle myös erikoislaa-
tuisissa töissä, edellyttäen, että he ovat edellä aikaisemmin lueteltuihin töihin verrattavia 
ja suoritetaan se myös ylityöajalta kertakaikkisena; 

4) yleisten käymäläin wc-astioiden avaamisesta maksetaan 100 %:n ja yleisten käy-
mäläin wc-astioiden viemärijohtojen avaamisesta 50 %:n erittäin likaisen työn lisä; 
sekä 

5) työehtosopimukseen liittyy yksityiskohtainen urakkahinnoittelu. 
Uuden työehtosopimuksen mukaisten palkkojen käytäntöönottaminen kaupungin töissä. 

Kaupunkiliiton palkka-asiainneuvosto oli suositellut Sähkötyönantajain liiton ja Suomen 
metallityöväenliiton välillä marraskuun 18 p:nä tehdyn uuden työehtosopimuksen mu-
kaisten palkkojen käytäntöön ottamista kaupungin järjestämissä töissä. Palkkalauta-
kunta päätti 3) ilmoittaa uudet palkkamääräykset asianomaisille laitoksille tiedoksi ja 
noudatettaviksi joulukuun 15 p:stä sekä ilmoittaa Kunnantyöntekijäin keskustoimikun-
nalle, että työehtosopimuksen palkkatariffia koskeviin neuvotteluihin oltiin palkkalauta-
kunnan puolesta valmiita heti, kun keskustoimikunta oli tariffiehdotuksensa tehnyt, 
mutta että vanhan käytännön perusteella palkkalautakunta oli päättänyt lähettää Kau-
punkiliiton palkka-asiainneuvoston suosituksen sähköalan uusista palkoista asianomaisille 
laitoksille tiedoksi ja noudatettavaksi. 

Sairaalain eräiden viranhaltijoiden virkanimikkeiden muuttaminen. Kaupungin sai-
raaloiden ylihoitajattarien ja Helsingin kaupungin viranhaltijat nimisen yhdistyksen esi-
tet tyä eräiden virkanimitysten muuttamista palkkalautakunta päätti4) ehdottaa sairaala-
lautakunnan esityksen hylättäväksi muilta osin, paitsi puoltaa ylihoitajattaren ja sairaan-
hoitajattaren virkanimikkeiden muuttamista ylihoitajaksi ja sairaanhoitajaksi, puheli-
menhoitajan virkanimikkeen muuttamista keskuksenhoitajaksi sekä siivoojan ja tuber-
kuloosisairaalan palvelijan virkanimikkeiden muuttamista sairaala-apulaisiksi. 

Henkilökohtaisen palkanlisän maksaminen. Kun Tavolan koulukodin virat kesäkuun 
1 p:stä lakkautettaisiin, oli po. laitoksen 21. palkkaluokan mukaista palkkaa saava emän-
nöitsijähoitaja joutunut samasta ajankohdasta siirtymään Ryttylän koulukotiin 20. 
palkkaluokan hoitajan virkaan. Lastensuojelulautakunnan esitettyä, että hänelle mak-

!) Palkkal. 14 p. helmik. 398 §. — 2) Ks. v:n 1947 Kunnall. asetuskok. s. 226. — 3) Palkkal. 
12 p. jouluk. 2 375 §. — 4) S:n 17 p. lokak. 1 965 §. 
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settaisiin silloisen virkansa ja uuden viran palkkaluokan välinen ero, palkkalautakunta 
päätt i kaupunginhallitukselle puoltaa esitystä. 

Malmin terveystalon vastaanottoapulaisen palkkion oikaiseminen. Terveydenhuoltolää-
käri oli ilmoittanut, että Malmin terveystalon vastaanottoapulaiselle oli maksettu 42: 20 
mk:n tuntipalkan mukainen palkkio tammikuun 1 p:n ja marraskuun 30 p:n 1949 väliseltä 
ajalta 144 työtunnin mukaan kuukaudessa. Sittemmin oli kuitenkin käynyt ilmi, että 
hänen työtuntiensa määrä oli ollut 160 tuntia kuukaudessa. Kun esim. Unioninkadun 
neuvolan vastaanottoapulainen, joka teki samaa työtä, sai 52: 20 mk tunnilta oli ter-
veydenhoitolautakunta ehdottanut, että Malmin terveystalon vastaanottoapulaiselle saa-
taisiin maksaa palkkiota lisätyötunneilta marraskuun 30 p:ään 1949 saakka sekä joulu-
kuun 1 p:stä 1949 160 työtunnin ja 52: 20 mk:n tuntipalkan mukaan kuukaudessa. Palk-
kalautakunta päätti 2) kaupunginhallitukselle esittää, että mainittu kuukausipalkkio 
korotettaisiin siten, että tammikuun 1 ja 31 p:n 1949 väliseltä ajalta palkka laskettaisiin 
160 tunnin ja 46: 20 mk:n tuntipalkan perusteella ja sen jälkeiseltä ajalta joulukuun 1 
p:ään 1949 saman tuntimäärän ja 48: 30 mk:n tuntipalkan perusteella sekä sen jälkeiseltä 
ajalta 52: 20 mk:n ja 160 työtunnin perusteella. 

Erillisen lisän maksaminen Erottajan kalliosuojassa työskennelleille kansanhuoltotoi-
miston eräille viranhaltijoille. Eräät Erottajan kalliosuojassa työskennelleet kansanhuol-
totoimiston virkailijat olivat anoneet lakisääntöistä ylimääräistä korvausta ajalta, jonka 
he olivat työskennelleet mainitussa kalliosuojassa, koska ilma heidän ilmoituksensa mu-
kaan oli kalliosuojassa erittäin epäterveellistä. Kun kaupungin viranhaltijoihin nähden 
ei voida puhua mistään lakisääntöisestä korvauksesta työskentelystä epäterveellisissä 
olosuhteissa ja kun korvaus, jos se myönnettäisiin, tulisi myöntää kaikille korttijakeluun 
osallistuneille, jolloin se tulisi koskemaan hyvin suurta henkilömäärää palkkalautakunta 
päätt i 3), ettei tiedustelun aiheuttaneiden viranhaltijoiden anomukseen ollut suostuttava. 

Elinkoron vähentäminen palkasta. Helsingin kunnantyöntekijäin keskustoimikunnan 
ja satamalautakunnan esitettyä, ettei eräiden satamarakennusosaston työntekijäin pal-
kasta pidätettäisi heille maksettavaa elinkorkoa ja että jo pidätetty elinkorko maksettai-
siin heille takaisin sekä pyydettyä yleisiä ohjeita siitä, oliko elinkorko pidätettävä, ja 
miten ja milloin se pidätetään palkkalautakunta päätti 4) ilmoittaa satamalautakunnalle, 
ettei lautakunnan mainitsemilta henkilöiltä ollut vähennettävä Pohjolan heille maksamaa 
elinkorkoa sekä että jo vähennetyt elinkorkoa vastaavat määrät työssäoloajoilta oli mak-
settava heille takaisin. Sen sijaan vähennys oli tehtävä sairausloma-ajalta saadusta pal-
kasta. Yleisiä ohjeita ei ollut syytä asiasta antaa, koska se ilmeisesti tulisi käsiteltäväksi 
työntekijäin sairaus- ja hautausapua koskevien säännösten uusimisen yhteydessä. 

Luontoisedut. Palkkalautakunta teki joukon päätöksiä, jotka koskivat luontoisetu-
korvauksien vahvistamista, vapauttaen eräät viranhaltijat joko kokonaan tai osittain 
luontoiseduista ja oikeuttaen eräät heistä asumaan virkapaikkansa ulkopuolella tahi 
pitämään virka-asunnossaan asumassa ulkopuolisia henkilöitä. 

Vaatetusesineiden tai pukuavustuksen myöntäminen kaupungin viranhaltijoille. Sen 
johdosta, että palkkalautakunnalta oli pyydetty lausuntoa vaatetusetujen myöntämistä 
viranhaltijoille koskevassa asiassa, oli kaupungin virastoilta ja laitoksilta pyydetty tietoja 
siitä, oliko niissä kaupungin toimesta annettu viranhaltija-asemassa olevalle henkilökun-
nalle virka-, työ- tai suojapukuja taikka erityistä pukurahaa, sekä mikäli niin oli tapah-
tunut, mitä määrärahoja käyttäen ja minkä päätöksen perusteella po. edut oli myönnetty. 
Koska saatujen vastausten perusteella voitiin todeta, että vaatetusesineiden jakaminen 
eri laitoksissa oli ollut varsin epätasaista ja niiden hankintaan käytetty hyvin erilaisia 
määrärahoja, palkkalautakunta päätti 5) saattaa kertyneen aineiston kaupunginhallituk-
sen tietoon ja samalla ehdottaa, että vaatetushankintamäärärahat vastaisuudessa selvästi 
eriteltäisiin talousarvion perusteluissa sekä että kaupunginhallitus siihen mennessä pidät-
täisi itselleen oikeuden ratkaista kaikki uusia senluontoisia etuja koskevat kysymyk-
set. 

Vt Hiitonen ym. olivat tammikuussa 1949 tehneet aloitteen työpukujen hankkimi-
seksi kaupungin eri laitosten henkilökunnille, huomauttaen mm. työpukujen hankinnan 
omilla varoilla tuottavan useille taloudellisia vaikeuksia. Eri laitosten annettua asiasta 

!) Palkkal. 23 p. toukok. 1 099 §. — 2 ) S:n 17 p. tammik. 153 §. — 3) S:n 9 p. toukok. 1 007 §. — 
4) S:n 10 p. lokak. 1 916 § ja 19 p. jouluk. 2 403 §. — 5 ) S:n 7 p. helmik. 322 §. 
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selvityksensä palkkalautakunta pää t t ikaupunginhal l i tukse l le annettavassa lausunnos-
saan ilmoittaa, että voimassa olevan työehtosopimuksen 11 §:n 2. momentissa on yksityis-
kohtaiset määräykset työpukujen antamisesta, kun lisäksi hankituista selvityksistä ilmeni, 
että työehtosopimuksen määräykset oli täytetty, jopa joissakin tapauksissa nähtävästi 
ylitettykin, ei kaupungilla ollut mitään syytä poiketa työehtosopimuksen edellyttämistä 
määräyksistä. Työehtosopimuksen tultua irtisanotuksi Keskustoimikunnalla oli mahdol-
lisuus esittää muutosehdotuksensa työpukuja koskeviin määräyksiinsä. 

Sadetakkien antaminen rakennustoimiston varasto-osaston työntekijöille. Rakennustoi-
miston konepajalaisten ammattiosasto oli lähettämässään kirjelmässä huomauttanut* 
että varasto-osaston johdon taholta oli laiminlyöty voimassa olevaa työehtosopimusta,, 
kun ei esim. osaston konetarkastajille ja ulkovaraston hoitajille ollut annettu sadetakkeja. 
Rakennustoimisto oli antamassaan lausunnossa ilmoittanut, että kaupunki työehtosopi-
muksen 11 §:n mukaan antoi, mikäli mahdollista sadevaatteet sellaisia töitä varten, jotka 
oli suoritettava sateesta huolimatta. Varusteet oli iltaisin luovutettava takaisin työmaalle. 
Kun esim. konetarkastajat menivät työmaakierroksen jälkeen työajan päätyttyä suoraan 
kotiinsa tuottaisi vaatteiden luovuttaminen työmaalle vaikeuksia, edelleen ei heidän työn-
sä edellyttänyt työskentelyä rankkasateessa, kuten esim. vartijoiden, joiden oli hoidet-
tava tehtävänsä sateessakin. Vielä rakennustoimisto huomautti, että myönteinen päätös 
johtaisi siihen, että kaupungin olisi hankittava sade varusteet kaikille ulkona työskente-
leville työntekijöilleen. Palkkalautakunta päätt i2) hylätä esityksen. 

Vaatetusesineiden hankkiminen varastoimis- ja laiturihuolto-osaston palveluksessa oleville. 
Palkkalautakunta päätti 3) puoltaa satamalautakunnan esitystä saada suorittaa ennen 
kaupunginhallituksen helmikuun 23 p:nä tekemää päätöstä tilattujen ja sen jälkeen saa-
tujen vaatetusesineiden laskut ja esittää, että satamalautakunta oikeutettaisiin edelleen 
suorittamaan entisen käytännön mukaisia hankintoja talousarvion puitteissa, mutta että 
uudenlaatuisten vaatetusesineiden hankintaan tai entisen käytännön laajentamiseen olisi 
kuitenkin hankittava kaupunginhallituksen suostumus. 

Liikennelaitoksen työntekijäin suojapukuja koskeva asia. Helsingin kunnantyönteki-
jäin keskustoimikunta oli lähettämässään kirjelmässä huomauttanut, ettei liikennelaitos 
ollut noudattanut työtuomioistuimen päätöstä, joka koski työntekijäin oikeutta saada 
vuosittain kaksi suojapukua. Liikennelaitos oli asiasta antamassaan lausunnossa ilmoitta-
nut, että liikennelaitoksen johdon ja työntekijäin järjestöjen kesken oli ollut erimieli-
syyttä po. työtuomioistuimen päätöksen tulkinnasta ja käytäntöön soveltamisesta, mut ta 
että erimielisyys oli kertomusvuoden kesän kuluessa selvitetty. Merkittiin 4) tiedoksi, ettei 
asia antanut aihetta muihin toimenpiteisiin kuin että liikennelaitoksen huomautus työ-
ehtosopimuksen tarkistamisesta oli pyrittävä ottamaan huomioon työehtosopimusneu-
votteluissa. 

Liikennelaitoksen henkilökunnan vapaita matkoja koskevat neuvottelut. Palkkalautakun-
nan puheenjohtajan käytyä viranhaltijayhdistysten kanssa neuvotteluja liikennelaitoksen 
henkilökunnan vapaita matkoja koskevassa asiassa palkkalautakunta päätti 5) neuvot-
telujen tuloksena tulkita voimassaolevaa työehtosopimusta siten, ettei silloista käytäntöä, 
sen alaisen henkilökunnan osalta voitu muuttaa muulla tavoin kuin työehtosopimuksen, 
irtisanomisen yhteydessä. Virkasuhteessa olevien osalta neuvottelukokouksen pöytäkirja, 
päätettiin lähettää liikennelaitoksen lautakunnalle ja ilmoittaa, ettei palkkalautakunnalla. 
ollut mitään huomauttamista sitä vastaan, että liikennelaitoksen lautakunnan päätös 
virkasuhteessa oleviin työntekijöihin nähden pantiin täytäntöön. 

Kaupungin alusten henkilökunnan ruokarahan korottaminen. Suomen konemestari-
liitto ja Suomen laivanpäällystöliitto olivat esittäneet, et tä kaupungin ja mainittujen liit-
tojen välinen kaupunginvaltuuston hyväksymä 6) sopimus kaupungin aluksilla palvelevan 
päällystön ruokarahan korottamisesta, muutettaisiin valtioneuvoston heinäkuun 27 p:nä. 
tekemän päätöksen mukaiseksi. Satamalautakunta oli antanut asiasta lausuntonsa ehdot-
taen, että sopimuksia muutettaisiin seuraavasti: »Korvauksena ruoanpidosta suoritetaan 
sama korvaus, mikä kulloinkin on voimassa valtioneuvoston päätöksen mukaisesti meri-
miesten vuosilomapalkkaan sisältyvästä vapaan asunnon ja ravinnon vastikkeesta.» Kor-
vaus olisi siten päällystölle 231 mk ja miehistöön kuuluvalle 210 mk vuorokaudessa, koska. 

Palkkal. 18 p. huhtik. 800 §. — 2) S:n 5 p. syysk. 673 §. — 3) S:n 2 p. kesäk. 1 147 §. — 4 ) S:m 
17 p. lokak. 1 973 ,§. — 5 ) S:n 17 p. tammik. 156 §. — 6 ) Ks. t ämän kert. I osan s. 94. 
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valtioneuvoston po. päätöksen mukaan miehistölle tuleva korvaus oli ilman indeksiä 
200 mk. Merimies-Unionin kanssa aikanaan tehtävään sopimukseen ehdotettiin otetta-
vaksi sama määräys. Palkkalautakunta pää t t ikaupunginha l l i tukse l le esittää satama-
laitoksen ehdotuksen hyväksymistä täytäntöönpantavaksi marraskuun 1 p:stä. 

Sairaalan henkilökunnalle jaetusta sokerista perityn maksun jättäminen perimättä 
poissaolopäiviltä ja sokerinjakelun lopettaminen. Palkkalautakunta päätti 2) suostua sai-
raalalautakunnan esitykseen lopettaa tammikuun 1 p:stä 1951 sokerin jakelu sairaalaia 
toimesta henkilökunnalle, jolloin asianomaisille ruokailijoille poissaolopäiviltä sanotusta 
ajankohdasta lähtien saatiin suorittaa täysi hyvitys eli 100 mk päivältä vähentämättä 
enää 2 mk jo jaetun sokerin osalta. 

Täysimääräisen ruokarahan palauttaminen lastenhuoltolaitosten viranhaltijoille loma-
päiviltä. Lastensuojelulautakunnan esityksestä palkkalautakunta päätt i3) oikeuttaa ne 
lastenhuoltolaitosten viranhaltijat, jotka saivat vain säännöstelynalaisen sokeriannoksensa 
koko kuukauden ajalta, saamaan lomapäiviltä ruokarahan palautuksen täysimääräisenä 
marraskuun 1 p:stä. 

Kivelän sairaalan apulaislääkärin O. Vartiaisen oikeuttaminen virkasuhteen päättymisen 
jälkeen asumaan virka-asunnossa. Apulaislääkäri Vartiainen oli ilmoittanut virkasuhteensa, 
päättyneen joulukuun 31 p:nä 1949, ja anonut saada asua virka-asunnossaan korvausta 
vastaan kesäkuun 30 p:ään, koska huoneenvuokralautakunta ei ollut osoittanut hänelle 
asuntoa. Palkkalautakunta päätti 4) ilmoittaa sairaalalautakunnalle pitävänsä kaupungin 
edun kannalta välttämättömänä po. asunnon säilyttämistä virka-asuntona, joten Vartiai-
sen olisi luovutettava se Kivelän sairaalalle virka-asuntona käytettäväksi, jotta ei syn-
tyisi vaaraa, että huoneenvuokralautakunta katsoisi virka-asuntosuhteen lakanneeksi 
ja vuokrasuhteen syntyneeksi, mikä aiheuttaisi sen, että Kivelän sairaalan olisi vaikeata 
saada ko. asunto jälleen virka-asunnoksi. 

Oikeus jäädä virkaansa säädetyn eroamisiän saavutettuaan myönnettiin kaupungin-
hallituksen asiamiesosaston kirjaajalle A. Kaipaiselle lokakuun 1 p:ään 5), rahatoimiston 
toimistoapulaiselle E. Granrothille maaliskuun 15 p:ään 1951 6), terveydenhoitolautakun-
nan katsastajalle G. Ahlgrenille, kunnes virka täytetään 7), asunnontarkastaja A. Nyma-
nille kertomusvuoden loppuun 8), sielullisesti sairaiden vastaanotto-osaston sosiaalihoi-
tajalle T. Lavoniukselle v:n 1951 loppuun9) ja hoitajalle J . Oralle kertomusvuoden lop-
puun10), sairaanhoitaja J . Kaukovaaralle syyskuun 30 p :ään n ) , Marian sairaalan siivoo-
jalle E. Saxbergille v:n 1951 ajaksi12), Nikkilän sairaalan liinavaatevarastonhoitajalle 
F. Andersonille marraskuun 7 p:ään13), lastentarhan johtajalle F. Karhulalle heinäkuun. 
31 p:ään 1951 14) ja lastentarhan opettajalle L. Roosille kertomusvuoden loppuun15), 
kotitalouslautakunnan käsityöneuvojalle L. Lehdolle kesäkuun 30 p.ään 1951 16) sekä 
satamalaitoksen insinöörille V. Hirnille helmikuun 28 p:ään17). 

Sivutoimet. Oikeus hoitaa sivutointa myönnettiin asunnontarkastajaT. Boxbergille18); 
tuberkuloositoimiston asuntoloiden isännöitsijälle 4 kk:n ajaksi19); haarahammasklinikan 
hoitajalle K. Miettiselle v:ksi 1950 20); Marian sairaalan johtajalle v:n 1951 syyslukukau-
deksi 21), ylilääkärille G. Töttermanille v:n 1951 loppuun 22), alilääkärille C. Ehrströmille 
v:n 1950 ajaksi23), alilääkärille M. Hirvoselle v:n 1950 loppuun 24), apulaislääkäreille H. 
Hirvensalolle, R. Tammilehdolle ja C. Wasastjernalle v:n 1950 ajaksi 25), apulaislääkärille 
R. Gordinille v:n 1951 loppuun 26) ja oppilaskodin hoitajalle G. Sommerschildille v:n 1950 
ajaksi 27); kulkutautisairaalan ylilääkärille V. Rantasalolle, alilääkäreille P. G. Forsellille 
ja E. Klemolalle ja apulaislääkäreille K. Lounavaaralle ja A. Munsterhjelmille v:n 1950 
ajaksi28); Kivelän sairaalan ylilääkärille H. Gadolinille, alilääkärille M. Virkkuselle, apu-
laislääkäreille V. Laineelle, K. O. Niskaselle, S. Perelle ja A. J . Seppälälle sekä talouden-
hoitajalle V. Kääriäiselle v:n 1950 ajaksi 29); Nikkilän sairaalan apulaislääkärille A. Antti-

*) Palkkal. 21 p. marrask. 2 238 §. — 2) S:n 12 p. jouluk. 2 362 §. — 3) S:n 31 p. lokak. 2 070 §. — 
*) S:n 7 p. helmik. 341 §. — 5) S:n 27 p. kesåk. 1 315 §. — 6) S:n 7 p. marrask. 2 125 §. — 7) S:n 3 p. 
tammik. 21 §. —-8) S:n 2 p. toukok. 942 §. — 9 ) S:n 19 p. marrask. 2 398 §. —10) S:n 5 p. syysk. 
1 682 § . — « ) S:n 28 p. maalisk. 693 §. —1 2) S:n 7 p. marrask. 2 147 §.—1 3) S:n 11 p. marrask.. 
1 384 §. —1 4) S:n 19 p. syysk. 1 779 §. —1 5) S:n 9 p. toukok. 1 006 §. — 1 6 ) S:n 7 p. maalisk. 540 §.— 
17) S:n 3 p. tammik. 20 §. — 18) S:n 2 p. kesåk. 1 182 §. —1 9) S:n 27 p. kesåk. 1 305 §. — 2 0 ) S:n 14 p . 
helmik. 417 §. — 21) S:n 11 p. heinåk. 1 386 §. —2 2) S:n 7 p. marrask. 2 122 §. —2 3) S:n 17 p. tammik. 
164 §. — 24) S:n 3 p. lokak. 1 850 §. — 25) S:n 17 p. tammik. 164 §. — 26) S:n 7 p. marrask. 2 122 §.— 
27) S:n 17 p. tammik. 164 §. — 28) S:n 17 p. tammik. 165 § ja 7 p. helmik. 336 §. — 29) S:n 17 p. t am-
mik. 166 § ja 7 p. helmik. 338 §. 
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lalle maaliskuun ajaksi ja mielisairaanhoitokoulun opettajalle I. Laurinkarille lokakuun 
10:n ja 31:n p:n väliseksi ajaksi1); tuberkuloosisairaalan apulaislääkärille S. Anttilalle 
v:n 1950 loppuun 2); Malmin sairaalan johtajalle H. A. Hagströmille ja toimistoapulaiselle 
S. Virtaselle v:n 1950 ajaksi 3); huoltotoimiston tarkastajalle H. Vesteriselle v:n 1950 lop-
puun4); kansanhuollon johtajalle V. Svanströmille v:n 1950 loppuun5); raittiuslauta-
kunnan raittiustyönohjaajalle K. Varjolle v:n 1950 loppuun6); ruotsinkielisen työväen-
opiston johtajalle G. Bäckille v:n 1951 toukokuun loppuun7); valmistavan poikain am-
mattikoulun opettajalle K. Aallolle v:n 1951 loppuun8); kotitalouslautakunnan talous-
opettajalle D. Schönholtzille 9); kaupunginkirjaston kirjastonhoitajalle U. Saarniolle ja 
apulaiskirjastonhoitajalle H. Hirnille v:n 1951 loppuun 10); kiinteistötoimiston maatalous-
osaston apulaiskaupunginagronomille J . Kukkoselle v:n 1950 loppuun11), kaupungin-
metsänhoitajalle E. E. Erkkilälle toukokuun 31 p:ään 1951 12), kaupunkimittausosaston 
apulaiskaupungingeodeetille L. Kärkkäiselle v:n 1950 loppuun ja maanmittausteknikko 
O. Ihalaiselle toukokuun 31 p:ään 1950 13), talo-osaston apulaispäällikölle M. Finskasille 
v:n 1950 loppuun 14); rakennustoimiston katurakennusosaston insinööreille K. K. Hänni-
selle ja P. Saikulle lukuvuoden 1950/1951 loppuun15); satamalautakunnan apulaisjohta-
jalle T. Teräkselle v:n 1951 loppuun16); elintarvikekeskuksen toimitusjohtajalle F. E. 
Ekbergille17) ja vesilaitoksen I putkimestarille E. Aholle v:n 1950 ajaksi18). 

Oikeus asua kaupungin ulkopuolella v:n 1950 loppuun saakka myönnettiin suomen-
kielisten kansakoulujen opettajalle T. Antikaiselle 19), rakennustoimiston katurakennus-
osaston rakennusmestarille E. Marrasmaalle 20) ja vesijohtolaitoksen lähetille L. Läng-
strömille 21). Vuoden 1951 loppuun, huoneen vuokralautakuntien toimistoapulaiselle S. 
Rihtolalle22), huoltotoimiston tarkastajalle P. Korvenmaalle 23), rakennustoimiston varas-
tomiehelle G. Erikssonille ja lähetille E. Räsäselle24), sähkölaitoksen viranhaltijoille A. M. 
Berglundille, G. A. M. Caireniukselle, H. Heinoselle, O. O. Hurmeelle, A. L. Koivulalle, 
O. J. Ojaniemelle, E. W. Rautiolle ja M. Strömille25). Vuoden 1952 loppuun, sairaalain 
tiliviraston toimistoapulaiselle H. Grönroosille26), ruotsinkielisten kansakoulujen opetta-
jille M. Henriksonille, E. Lundellille, B. Metherille ja N. Studelle27) sekä liikennelaitoksen 
raitiovaununkuljettajalle B. Bäcklundille 28). 

Ikäkorotusten myöntäminen. Palkkalautakunta käsitteli kertomusvuoden aikana kaikki 
sen ratkaistavaksi alistetut ikäkorotusten myöntämistä koskevat asiat. Kaupunginhalli-
tuksen ratkaistavissa olevista ikäkorotusanomuksista ja ikäkorotuksia vastaavien palkan-
korotusten myöntämistä koskevista anomuksista palkkalautakunta antoi kaupungin-
hallitukselle lausuntonsa. 

Sairauslomasi jäisten palkkiot. Kertomusvuoden aikana palkkalautakunta käsitteli 
519 asiaa, jotka koskivat palkkion myöntämistä sairauslomaa nauttivien viranhaltijain 
sijaisille. Eri virastoille myönnetyt palkkiomäärärahat jakautuivat seuraavasti: 

Mk Mk 

Kaupunginvaltuusto 524 Maistraatti 168 360 
Revisiotoimisto 192 297 Toisen kaupunginvoudin kont-
Kaupunginhallitus 266 600 tori 721 860 
Kaupunginkanslia 232 433 Rikostuomioiden toimeenpani-
Kaupunginhallituksen asiamies- jan konttori 41 690 

osasto 9 081 Helsinki-Malmin ulosottopiiri .. 3 510 
Kaupunginarkisto 9 030 Raastuvanoikeus 526 840 
Rahatoimisto 79 450 Syyttäjistö 127 835 
Tilastotoimisto 336 400 

!) Palkkal. 18 p. huhtik. 830 § ja 26 p. syysk. 1 818 §. — 2) S:n 17 p. tammik. 167 §. — 3) S:n 
7 p. helmik. 337 § ja 17 p. tammik. 168 §. — 4) S:n 21 p. helmik. 450 §. — 5) S:n 7 p. maalisk. 
545 _ 6) S : n 3 p> tammik. 12 §. —7) S:n 12 p. syysk. 1 716 §. — 8) S:n 7 p. marrask. 2 144 §. — 9 ) S:n 
12 p. syysk. 1 742 §. — 1 0) S:n 7 p. marrask. 2 123 §. — S:n 10 p. tammik. 77 §. — 1 2 ) S:n 3 p. 
tammik. 25 § ja 11 p. heinåk. 1 372 §. —1 3) S:n 7 p. maalisk. 535 § ja 30 p. tammik. 265 §. — 14) S:n 
21 p. helmik. 451 §. —15) S:n 17 p. lokak. 1 991 §. —1 6) S:n 7 p. helmik. 317 § ja 5 p. jouluk. 2 328 §.— 
17) S:n 7 p. marrask. 2 156 §. —L 8) S:n 30 p. tammik. 266 §. — 19) S:n 30 p. tammik. 275 §. —2 0) S:n 
3 p. tammik. 69 §. — 21) S:n 14 p. helmik. 385 §. — 22) S:n 22 p. elok. 1 593 §. —2 3) S:n 18 p. huhtik. 
803 §. — 2 4) S:n 7 p. helmik. 335 § ja 21 p. maalisk. 651 §. — 25) S:n 7 p. helmik. 334 ja 19 p. jouluk. 
2 401 §. — 26) S:n 7 p. marrask. 2 116 §. — 2 7 ) S:n 26 p. syysk. 1 815 §. — 28) S:n 5 p. jouluk. 
2 335 §. 
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Mk 
Maistraatin ja raastuvanoikeu-

den arkisto 84 585 
Holhouslautakunta 250 
Huoneen vuokralautakunnat .... 11 180 
Terveydenhoitolautakunta j a 

sen toimisto 295 260 
Terveydellisten tutkimusten la-

boratorio 44 945 
Maidontarkastamo 116 930 
Ammattientarkastus 172 290 
Tuberkuloosihuoltotoimisto 371 835 
Tuberkuloosihuollon asuntolat . 146 035 
Sielullisesti sairaiden vastaan-

ottoasema 375 980 
Sielullisesti sairaiden naisten 

keskuskoti 1 390 
Sielullisesti sairaiden lastenpsy-

kiatrin toimisto 16 460 
Kouluhammasklinikka 87 175 
Veneeristen tautien poliklinikat 95 640 
Äitiys- ja lastenneuvolat 258 835 
Desinfioimislaitos 223 310 
Sairaalain tilivirasto 9 660 
Huoltolautakunta ja huoltovi-

raston yleinen toimisto 298 530 
Huoltolautakunnan kassa- ja 

tilitoimisto 1 340 

Mk 
Huoltolautakunnan asiamies-

toimisto 34 405 
Kunnalliskoti lait oksineen 1 418 335 
Tervalammen työlaitos ja maa-

tila 27 385 
Työtuvat 100 525 
Lastensuojelulautakunta 309 300 
Lastenhuoltolaitokset 577 775 
Lastenhuoltolaitosten tilat 76 050 
Työnvälitystoimisto 34 590 
Raittiuslautakunta 500 
Suomenkielinen työväenopisto 39 030 
Valmistava tyttöjen ammatti-

koulu 274 005 
Kotitalouslautakunta 245 660 
Lastentarhain johtokunta 39 125 
Kaupunginkirjasto 906 280 
Musiikkilautakunta 47 090 
Kaupunginorkesteri 384 370 
Kiinteistölautakunta ja kiin-

teistötoimisto 173 700 
Yleisten töiden lautakunta ja 

rakennustoimisto 390 075 
Viemärien puhdistuslaitosten 

käyttö ja hoito 2 050 
Teurastamo 12 700 
Elintarvikekeskus 24 120 

Yhteensä 10 444 610 

Sairaudesta johtuvasta työpäivien menetyksestä laadittu selvitys merkittiin tiedoksi. 
Samalla päätettiin kaupunginhallitukselle ilmoittaa, että työtehotoimiston asiasta hankki-
man selvityksen nojalla olisi asiaa harkitsevan komitean kiirehdittävä po. asian kä-
sittelyä. 

Sairausloman ajalta myönnettävät palkkaedut. Suomenkielisten kansakoulujen johto-
kunnan tiedusteltua opettajalle sairausloman ajalta myönnettäviä palkkaetuja palkka-
lautakunta päätti 2) ilmoittaa sekä suomen- että ruotsinkielisten kansakoulujen johto-
kunnalle, että milloin johtokunta, myönnettyään opettajalle sairauslomaa kahdentoista 
kuukauden ajaksi virkasäännön perusteella ja siinä määrätyin palkkaeduin, joutui myön-
tämään jatkolomaa kansakoulun järjestysmuodosta annetun asetuksen nojalla, hänen 
palkkaetunsa saatiin jatkoloman ajalta määrätä kansakoululaitoksen kustannuksista 
annetun lain 13 §:n mukaisiksi, sellaisena kuin mainittu lainkohta oli joulukuun 23 p:nä 
1947 annetussa laissa, alistamatta kutakin yksityistapausta palkkalautakunnan käsiteltä-
väksi. 

Viransijaisuuspalkkiot muun syyn kuin sairauden takia. Seuraaville virastoille ja lai-
toksille myönnettiin määräraha kertomusvuoden talousarvion määrärahasta Sijaispalk-
kiot virkavapaustapauksissa: 

Mk 

Kaupunginhallitus 90 300 
Kaupunginkanslia 108060 
Rahatoimisto 49 720 
Maistraatti 3 030 
Raastuvanoikeus 12 945 
Tuberkuloosihuoltotoimisto 17 800 

Äitiys- j a lastenneuvolat 212 775 
Marian sairaala 90 250 
Kulkutautisairaala 109 120 
Kivelän sairaala 462 500 
Sairaanhoitajatarkoulu 63 920 
Kunnalliskoti laitoksineen 66 080 

*) Palkkal. 18 p. huhtik. 799 §. — 2) S:n 21 p. maalisk. 659 §. — 
Kunnall.keit. 1950, II osa 2 
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Lastensuo j elulaut akunt a 
Kansakoulut 
Valmistava tyttöjen ammatti-

Mk 
102 820 Kotitalouslautakunta 
34 610 Lastentarhain johtokunta 

Lastentarhat laitoksineen 

58 600 
1 775 

15 115 

Mk 

koulu 60 600 Yhteensä 1 560 020 

Virkavapauden ajalta saadun palkan takaisin maksaminen. Sairaalalautakunnan esi-
tettyä, että Nikkilän sairaalan apulaisylilääkärin A. Anttilan tulisi erotessaan toukokuun 
1 p:nä kaupungin palveluksesta maksaa takaisin virkavapauden ajalta saamansa 
palkkaedut asetetun ehdon mukaisesti, palkkalautakunta päätti kaupunginhallitukselle 
esittää, että tohtori Anttilalle myönnettäisiin pyytämänsä ero ja hänet velvoitettai-
siin erotessaan maksamaan kaupungille takaisin koko virkavapautensa ajalta saamansa 
palkkaedut. 

Palkkalautakunta päätti 2) hylätä terveydenhoitolautakunnan esityksen, eroavan ter-
veydenhuoltolääkärin I. Uotin vapauttamisesta virkavapausajan palkkaetujen takai-
sin maksamisesta hänen erotessaan kaupungin palveluksesta ennen kuin 2 vuotta virka-
vapausajan päättymisestä oli kulunut. 

Palkan nauttiminen virkavapauden ajalta. Palkallista virkavapautta koskevia asioita 
palkkalautakunta ratkaisi kertomusvuoden aikana 260. Täysipalkkaisen virkavapauden 
ohella myönnettiin joissakin tapauksissa puolet viranhaltijan palkkaeduista ikäkorotuksi-
neen ja joissakin tapauksissa ainoastaan ikäkorotukset. 

Palkatonta virkavapautta myönnettiin kertomusvuonna 37:lle eri henkilölle tavan-
mukaisin ehdoin. 

Myönnetyt eläkkeet. Kertomusvuoden aikana palkkalautakunta myönsi 351 :lle kaupun-
gin palveluksessa olleelle henkilölle sääntöjen mukaisen eläkkeen. Ylimääräisiä eläkkeitä 
koskevia asioita käsiteltiin yht. 33. Tilinpäätöksen mukaan maksettiin eläkkeitä kerto-
musvuonna kaikkiaan 146 815 388 mk, josta 13 milj. mk tuli vuoden varrella myönnetty-
jen uusien eläkkeiden osalle. 

Indeksilisiä koskevat määräykset. Palkkalautakunta päätti3) esittää kaupunginhalli-
tukselle, että helmikuun 15 p:ään mennessä myönnetyille eläkkeille lasketut indeksilisät 
katsottaisiin sisältyvän eläkkeisiin sekä että sen jälkeen myönnettävät eläkkeet lasket-
taisiin ottamalla indeksilisät huomioon eläkepohjissa, myöntämättä itse eläkkeelle erillistä 
indeksilisää. Palkkalautakunta päätti samalla välittömästi itse ottaa menetelmän käy-
täntöön. 

Eläkkeiden uudelleen laskeminen. A-ryhmään ja eräät C-ryhmään kuuluvat ylimääräi-
set eläkkeet vahvistettiin 4) maksettaviksi esityksen mukaisesti. 

Nuohoojain eroamis- ja eläkeiän alentaminen. Palkkalautakunta päätti 5) puoltaa pii-
rinuohoojain eroamisiän vahvistamista 65 vuodeksi, täyteen eläkkeeseen vaadittavan elä-
keiän 65 vuodeksi sekä täyteen eläkkeeseen vaadittavan palvelusajan 30 vuodeksi sekä 
harkinnan varaisen enimmäisajan, minkä piirinuohooja voidaan pysyttää virassaan yli 
eroamisiän, 2 vuodeksi, nuohoustyöntekijäin eroamisiän 58 vuodeksi, täyteen eläkkeeseen 
vaadittavan eläkeiän 58 vuodeksi ja täyteen eläkkeeseen vaadittavan palvelusajan 27 
vuodeksi sekä harkinnan varaisen enimmäisajan, minkä nuohoustyöntekijä voidaan py-
syttää toimessaan yli eroamisiän, 5 vuodeksi. 

Yli-ikäisen sairaanhoitajattaren palkkaaminen viransijaiseksi. Palkkalautakunta päät-
ti 4) ilmoittaa tuberkuloosisairaalan johtajan tiedustelun johdosta, että sairaanhoitajatar, 
jolla oli runsaasti valtion palvelusta, mikä oikeuttaisi hänet eläkkeeseen, mutta ei kaupun-
gin palvelusta, ei voinut kaupungilta saada eläkettä ennenkuin oli palvellut vähintään 5 
vuotta. Niin ollen voitiin sellainen sairaanhoitajatar ottaa palvelukseen lyhemmiksi ajoiksi,, 
kuten esim. sijaisuuksien hoitoon. 

Hautausapua myönnettiin kertomusvuonna 156 kuolinpesälle kaikkiaan 2 060 735 
mk. Sitäpaitsi myönnettiin vielä yksi ylimääräinen hautausavustus. 

!) Palkkal. 28 p. helmik. 494 §. — 2) S:n 16 p. toukok. 1 071 §. — 3) S:n 14 p. helmik. 376 §, ks. 
Kunnall. asetuskok. s. 5. — 4) Palkkal. 1 p. elok. 1 524 § ja 8 p. elok. 1 530 §. — 5) S:n 28 p. h u h -
tik. 888 §. — 6) S:n 31 p. tammik. 267 §. 
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Kaupungin sisäisen työnvälityksen tehostaminen* Palkkalautakunta päätti x) asettaa 
keskuudestaan jaoston, jonka muodostivat lautakunnan puheenjohtaja ja varapuheen-
johtaja sekä jäsenet Friberg ja Virkkunen, yhdessä toimistopäällikkö Ståhlbergin kanssa 
valmistelemaan virkasäännön valmistelun yhteydessä kaupungin sisäisen työnvälityksen 
tehostamista. Sittemmin palkkalautakunta päät t i 2 ) kaupunginhallitukselle ehdottaa, 
että asetettaisiin komitea, jonka tehtävänä olisi valmistella asiaa yhdessä toimistopääl-
likkö Ståhlbergin kanssa. 

Merkittiin3) tiedoksi sairaalalautakunnan ilmoitus osapäivätyöstä Marian sairaa-
lassa, kulkutautisairaalassa ja Kivelän sairaalassa saaduista kokemuksista. 

Kaupunginkirjaston kirjanperimismaksujen korottaminen. Palkkalautakunta päätti 4) 
puoltaa kirjastolautakunnan esitystä palauttamatta jääneiden kirjalainojen perimisestä 
suoritettujen maksujen korottamisesta tammikuun 1 p:stä 1951. 

Pääkirjaston ja Kallion sivukirjaston lastenosastojen aukioloaikojen pidentämisen 
aiheuttamaa virkojen perustamista päätettiin 5) puoltaa kirjastolautakunnan esityksen 
mukaisesti. 

Nuohousmaksujen säännöstelyn kumoaminen. Merkittiin6) tiedoksi hinta- ja palkka-
asiainneuvoston kiertokirje nuohousmaksujen säännöstelyn kumoamisesta. 

Kuorma-autojen ajotaksan korottaminen. Merkittiin tiedoksi7), että maistraatti oli 
maaliskuun 28 p:nä muuttanut v. 1948 vahvistetun ja v. 1949 muutetun kuorma-auto-
taksan siten, että siinä mainitut kuljetusmaksut saatiin huhtikuun 1 p:stä periä 10 %:n 
korotuksin. Vahvistettu uusi kuorma-autotaksa päätettiin ottaa käytäntöön kaupungin 
töissä huhtikuun 1 p:stä alkaen, huomautuksin, ettei korotus koske taksan mukaisiin 
maksuihin sisältyvää palkkaa vaan tulee kokonaisuudessaan auton osuudelle. Sittemmin 
palkkalautakunta, kumoten aikaisemmat päätöksensä, päätt i8) , että maistraatin syys-
kuun 1 p:nä 10 % korottama kuorma-autojen ajotaksa otetaan omaa autoaan ajavien 
kuorma-autoilijoiden osalta käytäntöön työlistoissa lokakuun 1 p:stä. Vielä palkkalauta-
kunta päätti kumoten 9) asiasta aikaisemmin antamansa päätökset ilmoittaa kaikille 
laitoksille, että uuden taksan mukaiset laskutukset kaupungin ajoissa oleviin kuorma-
autoihin nähden voitiin hyväksyä lokakuun 1 p:n jälkeen tapahtuneissa ajoissa ja että 
uusi taksa otettaisiin omaa autoaan ajavien kuorma-autoilijoiden osalta käytäntöön 
työlistoissa lokakuun 22 p:stä. 

Korotuksen suorittaminen urakka-ajoissa omilla autoillaan kaupungin palveluksessa 
oleville kuorma-autoilijoille. Palkkalautakunta päätti1 0) vahvistaa urakka-ajoissa omilla 
autoillaan kaupungin palveluksessa oleville kuorma-autoilijoille suoritettavan korotuksen 
huhtikuun 1 p:stä. 

Aluksien kiinnittämistä ja irroittamista koskevan taksan korottaminen. Palkkalautakunta 
p ä ä t t i n ) ilmoittaa, ettei sillä ollut mitään huomauttamista satamalautakunnan esitykses-
tä, joka koski aluksien kiinnittämisestä ja irroittamisesta saatujen maksujen korottamista 
7-kertaiseksi. 

Autonkuljettajain pääluottamusmiehen oikeuttaminen toimimaan kaikissa laitoksissa. 
Palkkalautakunta päätti1 2) suostua Helsingin kunnantyöntekijäin keskustoimikunnan 
esitykseen ja sallia Helsingin kunnan autoilijat yhdistyksen pääluottamusmiehen luotta-
musmiestehtävissään liikkua kaikissa kaupungin laitoksissa pitäen kuitenkin ko. pääluot-
tamusmiehelle myönnettyä oikeutta poikkeuksellisena ja vain mainittuun yhdistykseen 
soveltuvana. 

Seuraavat kiertokirjeet ja ilmoitukset merkittiin tiedoksi. Rahatoimiston kiertokirje 
tulo- ja menojäämistä, sekä kaupungin laitosten välisistä suorituksista ja postisiirtotilin 
käytöstä13); kaupunginhallituksen kiertokirje rekisterin laatimisesta kaupungin virasto-
jen ja laitosten hoitamista asioista 14); kaupungille testamentattujen ja lahjoitettujen va-
rojen ilmoittamisvelvollisuudesta 15); 25 %:n korvauksen maksamisesta palopäällikölle 
ja apulaispalopäällikölle avoinna olevan palotarkastajan viran hoitamisesta oman toimen 

!) Palkkal. 14 p. helmik. 377 §. — 2) S:n 14 p. maalisk. 615 §. — 3) S:n 21 p. helmik. 441 § ja 16 p. 
toukok. 1 051 §. — 4) S:n 7 p. marrask. 2 130 §, ks. Kunnall. asetuskok. s. 213. — 5) Palkkal. 2 p. 
kesäk. 1 157 §. — 6) S:n 7 p. maalisk. 541 §. — 7 ) S:n 18 p. huhtik. 797 §, ks. Kunnall. asetuskok. 
s. 65. — 8) PaJkkal. 26 p. syysk. 1 823 §, ks. Kunnall. asetuskok. s. 127. — 9) Palkkal. 26 p. syysk. 
1 823 § ja 17 p. lokak. I 997 §, ks. Kunnall. asetuskok. s. 158 ja 180. — 1 0 ) Palkkal. 11 p. heinäk. 
1 422 §, ks. Kunnall. asetuskok. s. 127. — Palkkal. 5 p. jouluk. 2 325 §. — 12) S:n 7 p. marrask. 
2 132 §. — 1 3) S:n 3 p. tammik. 65 §. — 14) S:n 28 p. helmik. 504 §. — 15) S:n 18 p. huhtik. 786 §. 
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ohella1); palomiehistön ja palopäällystön työajasta2); kaupunginviskaali H. Kunnaksen 
palkkaa koskevasta lääninhallituksen päätöksestä 3) sekä palolautakunnan ilmoitus eräi-
den vuokrien vahvistamisesta4). 

Kone- ja pikakirjoituslisän käytäntöönottaminen sekä konekirjoittajien pätevyysvaati-
musten määrittely. Palkkalautakunta päätti5) hyväksyä seuraavat kone- ja pikakirjoitus-
lisiä sekä konekirjoittajien pätevyysvaatimuksia koskevat ohjeet annettavaksi kaikille 
kaupungin virastoille ja laitoksille: 

Konekirjoituslisän maksaminen. 1) Sellaiseen Helsingin kaupungin virkaan pyrkivän 
konekirjoittajan, jossa virassa pääasiallisena työnä (yli 50 % työajasta) on konekirjoitus, 
on osoitettava pystyvänsä 7 000 nettolyönnin nopeuteen puolessa tunnissa. 

2) Todistukseksi mainitusta taidosta kelpaa ao. virastossa suoritettu koe tai konekir-
joituskoulun tai valtion viranomaisen antama konekirjoitustodistus edellyttäen, että se 
ei ole 5 v. vanhempi ja että tarvittava nettolyöntien lukumäärä saadaan kaupungin nou-
dattamilla laskuperusteilla. 

3) Sellaiselle kaupungin palveluksessa olevalle viranhaltijalle, jonka pääasiallisena 
työnä on konekirjoitus, ja joka omaa vähintään 9 000 nettolyönnin kirjoitusnopeuden 
puolessa tunnissa, voidaan maksaa konekirjoituslisä edellyttäen, että asianomainen ei 
nauti 21. pl:aa korkeampaa palkkaa ja että konekirjoitustaidosta voidaan katsoa olevan 
huomattavaa etua asianomaisen viran hoidolle. 

4) Konekirjoituslisän suuruus on 1 000 mk kk:ssa. 
5) Konekirjoituslisää haluavan viranhaltijan on jätettävä palkkalautakunnalle osoi-

tet tu anomuksensa virastolleen tai laitokselleen. Anomukseen on liitettävä työtehotoimis1 

ton antama konekirjoitustodistus. Virasto tai laitos lähettää anomuksen edelleen palkka-
lautakunnalle lausuntoineen siitä, onko anojan pääasiallisena työnä konekirjoitus. 

6) Konekirjoituslisän saamiseen oikeuttava konekirjoituskoe on suoritettava joko 
työtehotoimistossa tai ao. virastossa työtehotoimiston valvonnan alaisena ja noudatetaan 
siinä oheisia ohjeita. 

7) Konekirjoitustodistus kelpaa konekirjoituslisän saamiseen 5 v. kokeen suoritta-
misen jälkeen seuraavasta kalenterivuoden vaihteesta lukien. Konekirjoituslisän jatkuva 
nauttiminen edellyttää siten hyväksytyn kokeen suorittamista aina viiden vuoden 
kuluttua. 

8) Viraston tai laitoksen, jossa palvelee konekirjoituslisää nauttiva viranhaltija, tulee 
valvoa, että konekirjoituslisän maksaminen lopetetaan heti kun konekirjoituslisää nautti-
van henkilön palkka ilman konekirjoitus- ja pikakirjoituslisää nousee yli 21. palkkaluokan 
tai kun ao. henkilö siirtyy tehtävään, jossa pääasiallisena työnä ei ole konekirjoitustyö, 
samoin kuin silloin kun konekirjoitustodistus on vanhentunut. Konekirjoituslisän myöntä-
misestä ja lakkaamisesta on tehtävä merkintä henkilökorttiin. Lisän lakkaamisesta on 
tehtävä ilmoitus palkkalautakunnalle. 

9) Konekirjoituslisä suoritetaan hyväksytyn anomuksen jättämistä seuraavan kuu-
kauden alusta lukien. 

10) Konekirjoituslisän suorittamista varten tarvittavat määrärahat myöntää palkka-
lautakunta kulloinkin kuluvaksi vuodeksi anomukseen suostuessaan ja seuraavia vuosia 
varten vuosittain tammikuussa silloin voimassa olevien oikeuksien perusteella. 

Ne kaupungin palveluksessa olevat konekirjoittajat, jotka ovat vv. 1948—50 saavut-
taneet jossakin kaupungin virastossa suoritetussa kokeessa kaupunginhallituksen kunnia-
kirjan edellyttävän konekirjoitustuloksen, saavat konekirjoituslisän anomista varten 
tarvittavan todistuksen työtehotoimistolta. 

Konekirjoituskokeiden suorittamista koskevat ohjeet: 
Yleistä: Ennen kokeen alkamista kirjoittavat osanottajat nimensä ja viraston tai lai-

toksen nimen paperin oikeaan ylälaitaan. Koeaika on 30 minuuttia. Kokeen alkaminen 
ilmoitetaan sanoilla »valmiit, nyt». Koeajan kulumisesta ilmoitetaan osanottajille 15 ja 
25 minuutin kohdalla. Kirjoituspaperin koko on A 4 eli 210 x297 mm. Kirjoittaminen 
tapahtuu paperin kummallekin puolelle. Papereita ei saa liimata yhteen. Kokeissa on 
käytettävä n. 1 sm marginaalia. Sähköllä käyvää kirjoituskonetta ei hyväksytä. Osan-
ottajille on asianomaisen valvojan annettava koneella kirjoitettu tai monistettu, joko suo-

- !) Palkkal. 6 p. kesäk. 1 219 §. — 2) S:n 8 p. elok. 1 544 §. — 3) S:n 29 p. elok. 1 650 §. — 4) S:n 
11 p. heinäk. 1 359 §. — 5) S:n 17 p. lokak. 1 963, 1964 § ja 12 p. jouluk. 2 364 §. 
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men tai ruotsin kielinen teksti. Tekstissä ei saa olla taulukoita yms., eikä numeroita 
enemmän kuin normaalissa romaanitekstissä. Rivivälin tulee olla 8,5 mm (rivin alareunasta 
seuraavan rivin alareunaan). Uusissa koneissa tämä vastaa asentoa 3, vanhoissa taas 
asentoa 2. 

Osanottajat ovat oikeutetut kirjoittamaan tekstin yhtäjaksoisesti ilman uusia kappa-
leita. Tekstiin ei saa tutustua ennakolta. 

Pistelasku: Jokaisesta lyönnistä lasketaan yksi piste, paitsi isosta kirjaimesta, josta 
lasketaan kaksi. Jos lauseen jälkeen on käytetty kahta välilyöntiä, lasketaan tästä kuiten-
kin ainoastaan yksi piste. 

Virheet: Jokaisesta virheestä vähennetään kaksikymmentä pistettä lyöntien brutto-
määrästä. Virheeksi lasketaan jokainen poikkeaminen tekstistä, esim. lyöntivirhe, lisäys, 
poisjättö, yliviivaus, sanojen yhdistäminen, iso kirjain pienen asemesta ja päinvastoin 
yms. Kaikki samassa sanassa olevat virheet lasketaan ainoastaan yhdeksi virheeksi. Jös 
sana, lauseen osa tai lause on kirjoitettu kahteen tai useampaan kertaan, lasketaan siinä 
olevat virheet tavallisella tavalla, sekä toistamisesta yksi virhe. Poisjätetyn lauseen tai 
lauseenosan lyöntejä ei vähennetä bruttosummasta, mutta sen sijaan jokaisesta poisjäte-
tystä lauseesta tai lauseenosasta lasketaan yksi virhe. Vaihtuneista kirjaimista lasketaan 
yksi virhe. Jos on kirjoitettu piste pilkun asemesta tai päinvastoin, tai välimerkki jätetty 
kokonaan pois jne., lasketaan tästä yksi virhe. Koska välimerkit lasketaan kuuluvaksi 
lähimpään edelliseen sanaan, ei niistä lasketa uut ta virhettä, jos edellisessä sanassa on jo 
virhe. Välilyöntien poisjättö välimerkin jälkeen lasketaan yhdeksi virheeksi. 

Virheprosentti: Jos virheprosentti on yli yksi lyöntien bruttomäärästä laskettuna, ei 
koetta hyväksytä. Konekirjoituskokeesta annettavassa todistuksessa tulee olla mainit-
tuna bruttolyöntien, virheiden ja nettolyöntien lukumäärä, sekä virheprosentti. Netto-
lyöntien lukumäärä saadaan vähentämällä bruttolyöntien määrästä 20 lyöntiä kutakin 
virhelyöntiä kohti. Jot ta todistus konekirjoituslisän saantia varten olisi pätevä, on koe 
suoritettava joko työtehotoimistossa tai muussa kaupungin virastossa työtehotoimiston 
edustajan valvonnan alaisena. 

Pikakirjoituslisän maksaminen. 1) Kaupungin palveluksessa olevalle viranhaltijalle 
jonka viran tai toimen hoitamiselle voidaan katsoa olevan huomattavaa etua pikakirjoitus-
taidosta, suoritetaan pikakirjoituslisä edellyttäen, ettei asianomainen ole varsinaisessa 
pikakirjoittajan toimessa. 

2) Pikakirjoituslisän suuruus on 60 sanaa minuutissa pikakirjoittavalle 1 000 mk ja 
80 sanaa pikakirjoittavalle 2 000 mk kuukaudessa. 

3) Pikakirjoitusnopeus on osoitettava Suomen pikakirjoittajayhdistyksen tai vastaa-
van laillisesti rekisteröidyn ruotsinkielisten pikakirjoittajien antamalla todistuksella. 

4) Pikakirjoituslisää haluavan viranhaltijan on jätettävä palkkalautakunnalle osoi-
te t tu anomuksensa virastolleen tai laitokselleen. Anomukseen on liitettävä kohdassa 3 
mainittu todistus. Todistuksen tulee koskea sen kielen pikakirjoitustaitoa, jota asianomai-
nen pääasiassa joutuu virkatoiminnassaan käyttämään, eikä se saa olla 5 v. vanhempi. 
Virasto tai laitos lähettää anomuksen edelleen palkkalautakunnalle lausuntoineen siitä, 
onko ja millä perusteella pikakirjoitustaidosta katsottava olevan huomattavaa etua asian-
omaisen viran tai toimen hoitamiselle. 

5) Pikakirjoitustodistus kelpaa pikakirjoituslisän saamiseen 5 v. kokeen suorittamisen 
jälkeen seuraavasta kalenterivuoden vaihteesta lukien. Pikakirjoituslisän jatkuva naut-
timinen edellyttää siten hyväksytyn kokeen suorittamista aina viiden vuoden kuluttua. 

6) Viraston tai laitoksen, jossa palvelee pikakirjoituslisää nauttiva viranhaltija, vel-
vollisuutena on valvoa, että pikakirjoituslisän maksaminen lopetetaan heti kun pikakir-
joituslisää nauttiva henkilö siirtyy virastossa sellaiseen tehtävään, jossa pikakirjoitustai-
dosta ei ole katsottava olevan huomattavaa etua asianomaisen viran tai toimen hoitami-
selle sekä silloin kun pikakirjoitustodistus on vanhentunut. Pikakirjoituslisän myöntä-
misestä ja lakkaamisesta on tehtävä merkintä henkilökorttiin. Lisän lakkaamisesta on 
tehtävä ilmoitus palkkalautakunnalle. 

7) Pikakirjoituslisä suoritetaan hyväksytyn anomuksen jättämistä seuraavan kuu-
kauden alusta lukien. 

8) Pikakirjoituslisän suorittamista varten tarvittavat määrärahat myöntää palkka-
lautakunta kulloinkin kuluvaksi vuodeksi anomukseen suostuessaan ja seuraavia vuosia 
varten vuosittain tammikuussa silloin voimassa olevien oikeuksien perusteella. 
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Vielä palkkalautakunta päätti tehdä kaupunginhallitukselle esityksen kaupungin-
hallituksen huhtikuun 26 p:nä 1948 antaman konekirjoituskokeiden järjestämistä koske-
van kiertokirjeen peruuttamisesta. 

Annetut lausunnot. Kaupunginhallitukselle annettiin kertomusvuonna lausunnot sen 
pyytämistä seuraavista asioista: kaupungin palveluksesta ennen joulukuun 1 p:ää 1949 
eronneiden viranhaltijain anomuksesta helmikuun 1 p:stä 1949 lähtien laskettavan palk-
kahyvityksen saamisesta; työntekijäin eläkkeiden korottamisesta; viranhaltijain eläke-
säännön täydentämisestä tai sen tulkitsemisesta eräissä tapauksissa; työntekijäin vuosi-
lomaa koskevista määräyksistä; viranhaltijain ilta- ja ylityökorvauksen suorittamisesta; 
sairauslomaa varten hankittavista lääkärinlausunnoista; Kulosaaren ja Haagan kauppa-
lan entisten viranhaltijoiden eläkkeiden muuttamisesta; palkkion maksamisesta virka-
miesruokalan toimintaan liittyvien erinäisten käytännöllisten asioiden hoidosta; työ-
tehot oimiston virkojen vakinaistamisesta; lämmittäjille ehdotetusta erikoispalkkiosta; 
insinööri E. K. Saariahon ikälisään oikeuttavasta kaupungin palveluksesta; rahatoimiston 
viranhaltijain erikoispalkkioiden korottamisesta; viimeisen palkankorotuspäätöksen so-
veltamisesta kaupunginarkiston siivoojan S. Saleniuksen ja vahtimestarin E. Parkkalin 
palkkoihin; 7 %:n palkankorotuksen ja kesälomakorvauksen myöntämisestä painatus-
ja hankintatoimiston toimistoapulaiselle; v:n 1949 tilintarkastuksesta; työntutkimustoi-
minnan laajentamisesta kaupungin laitoksissa; työntutkimushenkilökunnan palkkaami-
sesta eri laitoksiin; maistraatin tielain 91 §:n 3. mom:n mukaisista tehtävistä katurakennus-
osaston piiri-insinöörille maksettavasta palkkiosta; yhden kaupunginpalvelijan viran 
muuttamisesta kaupunginpalvelijain esimiehen viraksi; maistraatin lisäjäsenenä asema-
kaava- ja rakennusasioita käsiteltäessä toimivan asiantuntijan palkkion korottamisesta; 
haastepalkkioiden korottamisesta; avustavien kaupunginvoutien tuntipalkkojen korotta-
misesta; holhouslautakunnan eronneen sihteerin L. Boreniuksen vuosilomakorvauksesta; 
kaupunginvoudin konttorien ulosottoapulaisten anomuksesta saada kiinteä kuukausi-
palkka; rikosasiainnotaari K. H. Molinin ikälisäpäätöstä koskevan valituksen johdosta; 
päiväpalkan laskuperusteista palkkaa maksettaessa vajailta kuukausilta; palomiesten 
palkkauksesta; palotarkastajan viran julistamisesta haettavaksi omin palkkavaatimuk-
sin; avustuksen myöntämisestä palomiesten osuusruokalalle; palopäällikön ja apulais-
palopäällikön menetettyjen vapaa-aikojen korvaamisesta; v:n 1949 syksynä lakkoihin 
osallistuneiden työntekijäin työsuhteesta; työ- ja suojatakkien hankkimisesta veneeristen 
tautien poliklinikoille; äitiys- ja lastenneuvolain lääkäreiden palkkion korottamisesta; 
kunnallisen kotisairaanhoidon järjestämisestä; kunnallisen kodinhoitotoiminnan uudel-
leen järjestämisestä; makkaranmyynti vaunujen tarkastuspalkkion korottamisesta; las-
tenhoidonneuvoloiden valvovan lääkärin palkkaamisesta; katsastajain ja maidontarkas-
tamon näytteiden ottajan työajasta, sekä yli- ja sunnuntaityökorvauksesta; terveyden-
hoitolautakunnan alaisten viranhaltijain asuntoedusista; sairaanhoitajakoulun I I I v. 
oppilaiden kuukausipalkkion korottamisesta; sairaalain viranhaltijain vaatehankinnoista; 
Malmin sairaalan suorittaman maksullisen röntgentutkimus ja -hoidon palkkion vahvis-
tamisesta; osastonhoitajattaren palkan maksamisesta sairaaloiden vuosiloma- ja viran-
sijaisina toimiville sairaanhoitajille; Malmin sairaalan apulaislääkärin paikallislisän korot-
tamisesta; Nikkilän sairaalan osastonhoitajalle M. Griinsbergille luovutetusta huoneis-
tosta; Malmin sairaalan apulaislääkärin anomuksesta saada osa poliklinikkamaksuista; 
päivärahojen maksamisesta Tervalammen työlaitoksen autonkuljettajille virkatehtävien 
suorittamisesta Helsingissä; työtupien suutarimestarin M. Vuoren valituksesta helmikuun 
1 p:stä 1949 laskettavan palkkahyvityksen epäämisestä; kunnalliskodin kanttiinitoimin-
taa koskevan päätöksen muuttamisesta; kunnalliskodin lääkärin tehtävien uudelleen jär-
jestämisestä ja uusien lääk. virkojen perustamisesta; virkapuvun hankkimisesta kunnal-
liskodin henkilöautonkuljettajalle; kunnalliskodin sivoojan E. Holmin ja keittiöapulaisen 
T. Rantalan vuosiloma-anomuksesta; lastensuojelulautakunnan tilapäisen huoltotarkas-
ta jan palkkaamisesta; Toivolan koulukodin opettajalle E. Kemppaiselle maksettavasta 
palkasta; turvattomien lasten huolto-osaston oikeudesta itsenäisesti päättää yksityisten 
lastenhuoltolaitosten hoitomaksujen korottamisesta; Ryttylän koulukodin opettajan 
T. Reiman palkkausta koskevasta valituksesta; lastenhuoltolaitosten tilapäisten aterioi-
den ja Ryttylän koulukodin palomestarin tehtäviä hoitavan maataloustyöntekijän E. 
Lehtisen palkkiosta; yöpymismaksujen vahvistamisesta; ammatinvalinnanohjauksen apu-
laiselle T. Nousiaiselle v:n 1950 aikana virkavapauden johdosta aiheutuneesta lisätyöstä 
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maksettavasta korvauksesta; nuorisotyökurssien johtajille suoritettavien palkkioiden ja 
opettajille ja luennoitsijoille suoritettavien korvausten vahvistamisesta; päivärahojen 
maksamisesta retkeilykerhojen ohjaajille kaukoretkeilyn ajalta; Korkeasaaren vartijalle 
moottoriveneen huollosta suoritettavasta korvauksesta; työnvälitystoimiston eräiden vt. 
viranhaltijain ikälisäpäätöksestä tehdystä valituksesta; kansanhuoltotoimiston virasta 
pidätetyn ent. toimistoapulaisen N. Doktarin palkkaeduista; kansanhuoltolautakunnan 
ostokorttijakeluun osallistuvalle ylimääräiselle henkilökunnalle maksettavista tuntipal-
palkoista; asutuslautakunnan puheenjohtajan ja sihteerin palkkioiden korottamisesta; 
työnvälitystoimiston henkisen työn alaosaston jaosta; kansanhuollon johtajan V. Svan-
strömin vuosiloman korvaamisesta rahassa; koululääkärin palkkion korottamisesta; kirja-
painokoulun ammattiopettajien kotityökorvauksesta; työ- ja suojapukujen hankkimisesta 
kansakoulujen toimihenkilöille; kansakoulunopettajien V. Sorjosen ja I. Toivonojan kuo-
linpesien anomuksesta saada takautuva palkkahyvitys; kansakoulunopettajien tunti-
palkkioiden vahvistamisesta; kansakoulujen henkilökunnan päivystysperusteiden muut-
tamisesta; ammattikoulujen kurssiopettajien tuntipalkkioiden vahvistamisesta; oppilas-
retkeilyä johtaville opettajille maksettavista päivärahoista; lastentarha-apulaiselle R. 
Björkqvistille myönnettävästä lomasta; ammattiopetuskurssien opettajien tuntipalkkioi-
den vahvistamisesta; kähertäjäkoulun virkojen järjestämisestä; tyttöjen ammattikou-
lun opettajien opetusvelvollisuudesta; lämmityskorvauksen maksamisesta kansakoulu-
jen talonmies-lämmittäjille voimistelusaleja käyttäville seuroille lämmitettävästä ve-
destä; Kansakoulukatu 3:n lämmittäjän tehtävien vahvistamisesta ja palkkauksen jär-
jestämisestä; lastentarhanjohtajattaren O. Harkon ja lastentarhanopettajan M. Siivosen 
sairauslomia koskevasta päätöksestä; eräiden ammattiopettajien virkojen vakinaistami-
misesta; äidinkielen ja ammattitalouden opettajien kotityökorvausperusteiden uudelleen 
järjestämisestä; kansakoulujen siivoojien aputyövoimaa koskevasta asiasta; ammatti-
kurssien johtajan ja rehtorin palkkioista; liitosalueen koulujen johtajien vapauttami-
sesta eräistä opetustunneista; Lauttasaaren ja Maunulan kansakoulun huoneiston nimeä-
misestä virka-asunnoksi talonmies-lämmittäjälle; tyttöjen ammattikoulun opettajien 
palkkaluokittelun muuttamisesta; lastentarhain opettajien vapauttamisesta ateriamak-
suista lasten ruokailua valvoessaan; lastentarhain ja niihin liittyvien laitosten aputyttö-
jen virkojen uudelleen järjestämisestä; äitiysloman myöntämisestä vuosisijaisopettaja 
A. Alanteelle; eräiden eläkkeellä olevien kansakoulunopettajien anomuksesta eläkkei-
densä uudelleen järjestämisestä; uusien maksuperusteiden määräämisestä kansakoulujen 
vahtimestareille ja siivoojille seurojen toiminnasta kansakouluissa iltaisin; koulupsyko-
login toimiston valvonnan korvaamisesta kouluvahtimestarille; kotitalouslautakunnan 
kerhonohjaajan palkkiota koskevasta päätöksestä; ruotsinkielisiin kansakouluihin jär-
jestettävän vapaaehtoisen suomenkielen opetuksen vuoksi palkattavasta opettajatyövoi-
masta; Kallion sivukirjaston vahtimestarin lämmityspalkkion korottamisesta; pääkir-
jaston ja Kallion sivukirjaston aukioloaikojen pidentämisestä; tilapäisen valvojan palk-
kaamisesta Vallilan sivukirjaston sanomalehtilukusaliin; 7 %:n palkankorotuspäätöksen 
soveltamisesta kirjaston tuntipalkkaisen työvoiman palkkoihin; matkakustannusten suo-
rittamisesta sivukirjastojen tuntipalkkaisille kirjastoapulaisille; musiikkilautakunnan sih-
teerin ja kaupunginorkesterin järjestysmiehen palkkion korottamisesta; palauttamatta 
jääneiden kirjalainojen perimisestä suoritettujen maksujen korottamisesta; kaupungin-
orkesterin johtajan viran täyttämisestä sopimuspalkkaisena; kaupunginorkesterin jä-
senille maksettavasta ylimääräisestä 3 000 mk:n palkkiosta; Sibelius-viikon järjestämi-
sestä sekä radio-orkesterin esiintymisistä maksettavista erikoispalkkioista; virkapu-
kujen hankkimisesta autonkuljettajina toimiville mittamiehille; rakennustoimiston talo-
rakennusosaston uudelleen järjestämisestä; kiinteistötoimiston eräiden tilapäisten vir-
kojen vakinaistamisesta; kaupunkimittausosaston palveluksessa omalla autollaan kulje-
tuksia suorittavalle henkilölle maksettavasta korvauksesta; eräiden arkkitehdin virkojen 
täyttämisestä hakijan esittämin ehdoin; kaupunginagronomin lesken T. Tammisen ano-
muksesta takautuvan palkkahyvityksen maksamisesta hänen miesvainajansa jälkeen; 
Kunnantyöntekijäin keskustoimikunnan valituksesta, joka koski F-sopimuksen sovelta-
mista eräisiin talorakennusosaston työntekijäin palkkoihin; rakennusmestari H. Kin-
nusen viransijaisuuspalkkioista; apulaiskaupunginarkkitehdin viran täyttämisestä; talo-
rakennusosaston yliarkkitehdin viran julistamisesta haettavaksi omin palkkavaatimuk-
sin; työntekijä U. Klemolan ylimääräisestä sairausavustuksesta; Lauttasaaren ja Kulo-
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saaren siltojen hoitajille maksettavasta takautuvasta palkkahyvityksestä; satamaraken-
nusosaston insinööripulan poistamisesta; satamarakennusosaston ratanaulaajan J. Pol-
larin pidätettyä elinkorkoa koskevasta asiasta; satamalautakunnan autoa ajavan vahti-
mestarin vaatetusavustuksesta; satamalaitoksen työntekijän H. Lindblomin sairaus-
loman palkkaa koskevasta valituksesta; vesilaitoksen työpajan esimiehen G. A. Lindgre-
nin henkilökohtaisen palkanlisän maksamisesta; teknillisten laitosten yhteisen kassa- ja 
tiliviraston perustamisen aiheuttamasta virkojen järjestelystä; viransijaisuuspalkkion 
maksamisesta apulaisjohtaja R. G. Rosenbröijerille; kaasulaitoksen kassa- ja tiliviraston 
alaikäisen asiapojan käyttämisestä ammattityöhön; lastensuojelulautakunnan maa-
seutuasiamiesten palkkioiden korottamisesta; sähkölaitoksen isännöitsijän palkkion ko-
rottamisesta; eräiden kaasu-uunimuurareiden ja asennusmiesten työsuhteen säilyttämi-
sestä heidän väliaikaisesti siirtyessään yksityisen palvelukseen; eräille elintarvikekeskuk-
sen ruokatehtaassa ja ruokaloissa toimiville henkilöille maksettavasta yötyölisästä sekä 
elintarvikekeskuksen viranhaltijoiden vaatehankinnoista. 


