
12. Kunnanasiamiehet 

Henkilökunta. Kaupunginkanslian alaisena 
oli päävirkainen, vakinaisessa virkasuhteessa 
oleva kunnanasiamies sekä tilapäisessä virka-
suhteessa toimiva apulaiskunnanasiamies. 
Kunnanasiamies toimi muiden virkatehtä-
viensä ohella verolautakunnan, sen valmis-
telujaoston ja liikejaoston kunnanasiamiehe-
nä ja oli hänelle määrätty liikejaostossa ta-
pahtuvaa toimintaa varten kaksi palkkiovir-
kaista kunnanasiamiehen varamiestä. Näistä 
ensimmäinen varamies hoiti samalla kunnan-
asiamiehen tilapäisesti estyneenä ollessa hä-
nen yleiseen toimintapiiriinsä kuuluvia teh-
täviä. 

Kunnanasiamiehenä toimi v. 1965 varat. 
Antti Varhimo ja apulaiskunnanasiamiehenä 
lainop.kand. Bengt Melander. Palkkiovirkai-
sina kunnanasiamiehinä toimi seitsemän vero-
viraston osastosihteeriä ja palkkiovirkaisina 
kunnanasiamiehen varamiehinä kahdeksan 
henkilöä sekä liikejaoston kunnanasiamiehen 
varamiehinä kaksi osastosihteeriä. Apulais-
kunnanasiamies Melander toimi lisäksi kun-
nanasiamiehen varamiehenä verolautakun-
nassa ja sen valmistelujaostossa sekä kah-
dessa eri palkansaajien jaostossa. Työvoima-
pulan johdosta jouduttiin kertomusvuonna 
määräämään kunnanasiamiehiksi ja heidän 
varamiehikseen edellisten vuosien käytän-
nöstä poiketen myös muita kuin veroviraston 
toimihenkilöitä. Tästä johtuen kunnanasia-
miesten työjärjestyksen 9 §:n sanamuotoa 
muutettiin kertomusvuonna siten, että kun-
nanasiamiehen varamieheksi voitiin määrätä 
myös sellainen henkilö, jolla oli jokin muu 

yliopistollinen loppututkinto kuin oikeustie-
teen kandidaatin tutkinto. Kunnanasiamies-
ten toimisto- ja konekirjoitustyöt hoiti vero-
virasto. 

Toimisto- ja arkistotilat. Päävirkaisen kun-
nanasiamiehen työhuone sijaitsi verovirastos-
sa Stadionilla ja apulaiskunnanasiamiehen 
työhuone vastaavasti P. Hesperiankatu 
15:ssä. Palkkiovirkaiset kunnanasiamiehet 
työskentelivät yleensä verovirastossa virka-
huoneissaan ja ne palkkiovirkaiset kunnan-
asiamiehen varamiehet, jotka eivät olleet 
veroviraston viranhaltijoita, joutuivat työs-
kentelemään kotonaan. Kaupungille verotus-
asioissa kuuluneet asiakirjat säilytettiin ve-
roviraston arkiston yhteydessä. 

Toiminta. Päävirkaisen kunnanasiamiehen 
tehtäviin kuului: esitellä kaupunginhallituk-
sen yleisjaostolle keskusverolautakunnan en-
nakkotiedon sisältämät päätökset ja laatia 
ehdotus muutoksenhakukirjelmäksi, mikäli 
yleis jaosto oli päättänyt hakea muutosta täl-
laiseen päätökseen; pitää, yleisjaostossa pöy-
täkirjaa veroasioissa ja antaa siitä otteita 
asianomaisille ja eri laitoksille ja virastoille; 
esitellä kaupunginjohtajalle hänen käsiteltä-
viinsä kuuluvat, verotusta koskevat asiat ja 
laatia ehdotus muutoksenhakukirjelmäksi, 
mikäli kaupunginjohtaja on päät tänyt hakea 
muutosta lääninhallitusten ja merimiesvero-
konttorin päätöksiin; laatia ehdotus vasti-
neeksi, jonka kaupunginhallituksen yleis jaos-
to tai kaupunginjohtaja antaa verovelvollisen 
tai toisen veronsaajakunnan lääninhallituk-
sen päätöksestä tekemän valituksen johdosta 
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sekä pitää kaupunginjohtajan päätösluette-
loa verotusta koskevissa asioissa ja antaa siitä 
otteita eri virastoille. Apulaiskunnanasiamie-
hen tehtäviin kuului lähinnä valmistella ve-
ronhuojennusta koskevat hakemukset ja esi-
tellä ne kaupunginhallituksen yleisjaostolle. 
Lisäksi hän avusti päävirkaista kunnanasia-
miestä lähinnä esittelemällä kaupunginjohta-
jalle t ämän käsiteltäviin kuuluvia veroasioita 
ja pitämällä täl tä osin kaupunginjohtajan 
päätösluetteloa. Kunnanasiamiehen ja hänen 
ohellaan myös apulaiskunnanasiamiehen tuli 
lisäksi antaa kaupunginhallituksen puolesta 
lääninhallitukselle lausunnot verojäämien ti-
leistä poistamista koskevissa asioissa. 

Veroviraston arkiston laatiman tilaston 
mukaan oli kertomusvuonna veronhuojen-
nusta koskevia hakemuksia lukuunot tamatta 
käsitelty yhteensä 5 877 (ed. v. 5 562) asiaa, 
joista suuritöisimpinä mainittakoon läänin-
hallituksen päätökset 5 350 (4 808) kpl. Ve-
ronhuojennuksen myöntämistä koskevia ha-
kemuksia oli 172 kpl. 

Päävirkaisen kunnanasiamiehen tuli lisäksi 
vielä valvoa kaupungin, seurakunnan ja Kan-

saneläkelaitoksen oikeutta verotuksessa seu-
raamalla asioiden käsittelyä kokouksissa sekä 
hakemalla muutosta lääninhallituksilta kun-
nallisverotukseen, mikäli katsoi sen tarpeelli-
seksi. Edelleen kunnanasiamiehen tuli antaa 
vastineet niiden valitusten johdosta, jotka 
oli tehty lääninhallituksille kunnallis- ja kir-
kollisverotuksista . 

Palkkio virkaisten kunnanasiamiesten ja 
heidän varamiestensä pääasiallisimpana teh-
tävänä oli laatia toimialakseen määrätyn ve-
roviraston osaston osalta vastineet niihin va-
lituksiin, jotka oli tehty verotuksista ja mak-
suunpanoista. Lisäksi heidän tuli valvoa ko-
kouksissa kaupungin, seurakunnan ja Kan-
saneläkelaitoksen oikeutta verotuksessa ja 
hakea muutosta toimitettuun verotukseen 
silloin, kun he katsovat sen tarpeelliseksi. 
Kun valitukset saattoivat koskea samalla 
myös valtionverotusta ja ao. jaostossa oli 
sekä valtion- että kunnanasiamiehenä tai hei-
dän varamiehenään yleensä sama henkilö, ei 
käytettävissä ole tilastoa niiden vastineiden 
määrästä, jotka koskivat yksinomaan kun-
nallisverotusta. 
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