
1. Kaupunginvaltuusto 

Valtiot.maist. Martti Valla 
Virastotutk. Inkeri Vauraste 
Dos. Ru th Wegelius 
Varat. Jouni Veinio 
Teol.maist. Raili Vihonen 
Toim.joht. Anni Voipio 
Toimits. Veikko Väliranta 
Varat. Aatto Väyrynen 

Kaupunginvaltuusto valitsi puheenjohta-
jakseen vt Auran, ensimmäiseksi varapuheen-
johtajakseen vt Rantalan ja toiseksi vara-
puheenjohtajakseen vt Backmanin (12.1. 
6 §)· ' 

Kaupunginvaltuusto kokoontui 22 kertaa; 
sen pöytäkirjojen pykälaluku oli 938. 

1. Yleistä kunnallishallintoa koskevat asiat 

K aupunginvaltuusto 

Keskeneräiset aloitteet. Merkittiin tiedoksi, 
et tä v:n 1966 alkaessa oli lopullisesti käsitte-
lemättä 133 aloitetta, joita kaupunginvaltuu-
tetut edellisinä vuosina olivat tehneet. Kau-
punginhallituksen antamassa selostuksessa 
oli mainittu ne toimenpiteet, joihin aloittei-
den johdosta oli ryhdyt ty (23.2. 150 §). 

Revisiolaitos 

Viranhaltijat. Kaupunginvaltuusto päätt i 
myöntää rev. Onni Wiherheimolle eron viras-
taan 1.3.1967 lukien sekä rev. Olavi Salmelle 
15.3.1966 lukien (14.12. 885 §, 23.2. 154 §). 

Helsingin kaupungin tilisäännön muutta-
minen, ks. s. 79. 

Kaupungin v:n 1965 tilien tarkastus. Aikai-
sempaa menettelyä noudattaen tilintarkasta-
jat jakautuivat jaostoihin, joiden tehtävänä 
oli perehtyä eri hallinnonhaaroihin, laitoksiin 
ym. Suorittamiensa tarkastusten johdosta 
vuositilintarkastajat olivat tehneet eräitä 
huomautuksia, jotka koskivat mm. seuraa-
via asioita: kaupungin sisäisen puhelinliiken-
teen edelleen kehittämistä kustannusten sääs-
tämiseksi; sairaaloiden suunnittelutyön hi-
taut ta ; Röykän sairaalan asuntolahankkeen 
toteuttamista; leirintäalueiden palvelutason 
kehittämistä; kaupungin rakennusyritys-
ten kustannusarvioiden paikkansapitämättö-

myyttä; jäähallin kustannusarviota ja valmis-
tumisaikaa; suunnitellun Töölön kirjastotalon 
rakennuskustannusten kalleutta; kaupungin 
omistamien tonttien vuokraustapaa; jättei-
den hävittämiskysymyksen järjestämistä; 
kaupungin omistamien työvälineiden ym. ka-
luston käytössä tapahtuneita väärinkäytök-
siä; kaupungin suorittamien tai tilaamien 
töiden kalleutta; kaupungin vuokraamille 
tonteille rakennetuissa kiinteistöissä olevien 
osakehuoneistojen omistussuhteita; liikenne-
laitoksen kannat tavuut ta ja kustannuksia. 
Lisäksi t i l intarkastajat olivat tehneet eräitä 
vähäisempiä huomautuksia. 

Kaupunginhallituksen annettua 13.10. seli-
tyksensä tehtyjen huomautusten johdosta 
kaupunginvaltuusto päätt i vahvistaa v:n 
1965 tilinpäätöksen sekä myöntää vastuu-
vapauden kaupunginhallitukselle ja muille 
tilivelvollisille (19.10. 739 §, khn mtö n:o 12 
ja 11). 

Vuositilintarkastajat. Kaupunginvaltuusto 
valitsi vuositilintarkastajat ja heidän vara-
miehensä tarkastamaan kertomusvuoden 
kunnallishallintoa ja tilejä. Vuositilintarkas-
ta ja t valitsivat keskuudestaan puheenjohta-
jan ja varapuheenjohtajan (12.1. 7 §, 23.2. 
151 §). 

Kiinteän omaisuuden tarkastajien annettua 
kertomuksensa v:lta 1965 kaupunginvaltuus-
to päätti , ettei kertomus antanut aihetta 
enempiin toimenpiteisiin (19.10. 737 §, khn 
mtö n:o 9). 
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1. Kaupunginval tuusto 

Irtaimen omaisuuden tarkastus. Kaupun-
ginvaltuusto päätti merkitä irtaimen omai-
suuden tarkastajien kertomuksen v:lta 1965 
tiedoksi (19.10. 738 §, khn mtö n:o 10). 

Kaupunginhallitus ja välittö-
mästi sen alaiset virastot 

Kaupunginhallituksen vuosijäseniksi kerto-
musvuodeksi valittiin vt t Berner, Harkia, 
Jokinen, Leppänen, Londen, Loppi, Meltti, 
Poukka, Vesikansa, Vuokko ja Väyrynen 
(12.1. 8 §). 

Kaupunginvaltuusto valitsi sittemmin 
27.7. edesmenneen vt Vesikansan tilalle kau-
punginhallituksen uudeksi jäseneksi vt Sauk-
kosen (7.9. 550 §). 

Asiamiestoimiston johtosäännön 2 §:ää pää-
tettiin muuttaa siten, että siitä poistetaan 11 
kohta, jolloin seuraavien kohtien numerointi 
muuttuu vastaavasti (7.9. 608 §). Mainittu 
kohta koski esitysten tekemistä kaupungin-
hallitukselle perimättä jääneiden saatavien 
poistamiseksi tileistä, mikä siis tästä alkaen 
tapahtuisi kunkin viraston tai laitoksen 
omasta esityksestä. 

Asiamiestoimistoon päätettiin 1.1.1967 lu-
kien perustaa seuraavat uudet virat: asia-
miehen virka (31. pl), vesioikeusasiamiehen 
virka (29.pl) ja kaksi lainoppineen avustajan 
virkaa (27.pl) (28.9. 651 §). 

Verotustoimi 

Verolautakunnan kokoonpano. Valtiova-
rainministeriö oli verotuslain 8 §:ään viitaten 
pyytänyt kaupunginvaltuuston lausuntoa 
seuraavista verolautakunnan kokoonpanoon 
ehdotetuista muutoksista, joiden johdosta 
valtuusto oli ilmoittanut, ettei sillä ollut mi-
tään huomauttamista: toimits. Helvi Laine 
pyynnöstään vapautetun somist. Eeva Koi-
viston tilalle varamieheksi, varat. Harry 
Laakso pyynnöstään vapautetun varat. Sep-

po Konttisen tilalle varapuheenjohtajaksi se-
kä ekon. Martti Manneria edesmenneen ekon. 
Eero Pailinnan tilalle jäseneksi, kaikki vuo-
sien 1966—1969 jäljellä olevaksi toimikau-
deksi. Verovirasto ilmoitti sittemmin tiedoksi 
em. muutosten tapahtuneen valtiovarainmi-
nisteriön päätösten mukaisesti (6.4. 268 §, 
25.5. 366 §, 7.9. 569 §, 2.11. 767 §, 19.10. 
733 §, 14.12. 884 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti valita vero-
lautakuntaan jäseneksi agrologi Runar Nord-
grenin edesmenneen viilaaja Paavo Heikkisen 
tilalle ja varajäseneksi kirvesmies Eino Puur-
tisen edesmenneen rva Impi Lojanderin 
tilalle, kumpaisenkin v:n 1969 lopussa päät-
tyväksi toimikaudeksi (28.9. 649 §). 

Tutkijalautakunta. Kaupunginvaltuusto 
päätti ilmoittaa valtiovarainministeriölle, et-
tei sillä ollut huomauttamista tutkijalauta-
kunnan kokoonpanoon ehdotettujen muutos-
ten johdosta (14.12. 888 §). 

Viranhaltijain ja työntekijäin 
palkkaeläke- y m. kysymykset 

Viranhaltijain ja toimihenkilöiden palk-
kauksen yleistarkistuksen hyväksyminen. Ylei-
sillä työmarkkinoilla aloitettiin palkkaneu-
vottelut jo v:n 1965 syksyllä. Myös Suomen 
Kunnallisvirkamiesliitto ja Suomen kunnal-
listen työntekijäin ja viranhaltijain liitto oli-
vat esittäneet Kaupunkiliitolle palkkojen 
tarkistusta kertomusvuoden alusta lukien. 
Neuvottelujen yhteydessä käsiteltiin myös 
työajan lyhentämistä ja vapaata kesälauan-
tait a koskevia kysymyksiä. Kaupunkiliiton 
hallitus oli hyväksynyt palkka-asiainneuvos-
ton ja järjestöjen välisen neuvottelutuloksen 
ja antanut sen mukaisen suosituksen kaupun-
kien ja kauppaloiden viranhaltijain ja toimi-
henkilöiden palkkojen ja eräiden etuisuuksien 
tarkistamiseksi. Kaupungin eri järjestöille 
lähettämä ehdotus oli mainitun suosituksen 
periaatteen mukainen. Viralliset neuvottelut 
käytiin 12. ja 15.3. Tällöin esitettiin järjestö-
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jen taholta muutoksia ja selvennyksiä teh-
tyyn ehdotukseen mm. opettajien ylityö-, 
kotityö- ym. korvausten tarkistamiseksi taan-
nehtivasti 1.1. lukien. Palkkalautakunta hy-
väksyi 15.3. ehdotuksen A. 6 ja B. 1 kohtia 
lukuun ottamatta, jotka koskivat ylimääräis-
ten eläkkeiden sekä leski- ja orpoeläkekassan 
peruseläkkeiden lisäeläkkeiden korottamista. 
Kaupunginvaltuusto hyväksyi myöhemmin 
palkkalautakunnan esityksen viranhaltijain 
ja toimihenkilöiden palkkojen ja eräiden etui-
suuksien korottamisesta. Raastuvanoikeuden 
ja maistraatin jäsenten virkojen, maistraatin-
sihteerin, maistraatinnotaarin sekä I ja II 
julkisen notaarin virkojen, kaupunginviskaa-
lin virkojen sekä ulosottoviraston kaupungin-
voudin virkojen osalta päätös alistettiin oi-
keusministeriön vahvistettavaksi. Oikeus-
ministeriö vahvisti muuttamattomana em. 
päätöksen (23.3. 256 §, 22.6. 474 §, kunn. as. 
kok. n:o 18). 

Helsingin kunnallisten työntekijäin ja viran-
haltijain sekä kaupungin välinen työehtosopi-
mus. Mainitun keskusjärjestön taholta oli 
30.11.1965 sanottu irti sen ja kaupungin väli-
nen työehtosopimus päättymään 31.12.1965. 
Neuvottelut uudesta työehtosopimuksesta 
alettiin välittömästi ja yksimielinen neuvot-
telutulos oli Kaupunkiliiton suosituksen mu-
kainen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kau-
pungin ja Helsingin kunnallisten työntekijäin 
ja viranhaltijain keskusjärjestön välisen työ-
ehtosopimuksen sekä siihen liittyvän alle-
kirjoituspöytäkirjan työehtosopimusta kos-
kevilta osiltaan (23.3. 257 §, kunn. as. kok. 
n:o 19). 

Kaupungin palveluksessa työsopimussuh-
teessa olevien toimihenkilöiden työehtosopimuk-
sen hyväksyminen. Kaupunginvaltuusto oli 
28.11.1951 päättäessään v:n 1952 talousar-
viosta todennut, että lukuisia ns. määräraha-
palkkaisia viranhaltijoita oli talousarvion laa-
timisen yhteydessä siirretty kuukausipalkkai-
sina työsopimussuhteeseen. Tällöin oli ao. 
neuvottelukelpoisille viranhaltij aj ärj estoille 
ilmoitettu kaupungin olevan valmiin ryhty-

mään neuvotteluihin yhden tai useamman 
sopimuksen laatimiseksi sellaista työsopimus-
suhteessa olevaa henkilökuntaa varten, joka 
ei ollut työehtosopimusten alainen. Mainit-
tuja neuvotteluja oli palkkalautakunnan il-
moituksen mukaan käyty v:sta 1953 lähtien 
useaan otteeseen Helsingin Kunnallisvirka-
miehet ja -toimihenkilöt -yhdistyksen sekä 
Helsingin kunnallisten työntekijäin ja viran-
haltijain keskusjärjestön kanssa. Neuvotte-
luissa päästiin lopullisesti sopimukseen 10.6. 
kertomusvuonna. Työehtosopimusta laadit-
taessa oli pyritty seuraamaan yksityisten 
alojen toimihenkilöiden viimeaikaisia työ-
ehtosopimuksia. Koska pitkäaikaiset neuvot-
telut olivat etupäässä aiheutuneet lähinnä 
palkkausta koskevista erimielisyyksistä, so-
vittiin 10.6. hyväksyttyyn työehtosopimuk-
seen otettavaksi palkkauksesta vain lyhyt 
määräys. Määräyksen mukaan eri toimihen-
kilöryhmien palkkaus sisältyy niitä varten 
laadittaviin eri palkkahinnoitteluihin, joista 
ryhdytään neuvottelemaan työehtosopimuk-
sen tultua allekirjoitetuksi. Työehtosopimus 
koski n. 3 000 toimihenkilöä. Näitä on sähkö-
laitoksessa yli 500, kiinteistövirastossa n. 
400, rakennusvirastossa n. 350, suomenkieli-
sissä kansakouluissa n. 250, liikennelaitok-
sessa, vesilaitoksessa ja satamalaitoksessa 
kussakin 200. Kaikkiaan on mainittuja toi-
mihenkilöitä n. 40 virastossa ja laitoksessa. 
Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä kau-
pungin palveluksessa työsopimussuhteessa 
olevien toimihenkilöiden työehtosopimuksen 
ja allekirjoituspöytäkirjan (22.6. 528 §, kunn. 
as. kok. n:o 67). 

Kaupungin alusten kansipäällystöä koske-
van työehtosopimuksen hyväksyminen. Suomen 
Laivanpäällystöliitto irtisanoi 29.10.1965 
kaupungin satama-alusten kansipäällystön 
palkkausta ja muita työehtoja koskevan so-
pimuksen sekä lähetti 15.11.1965 kaupungin-
hallitukselle uuden ehdotuksensa työehto-
sopimukseksi. Suomen Kaupunkiliiton toi-
misto oli lähettänyt satamakaupungeille suo-
situksen em. työehtosopimuksista ja niiden 
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mallit. Suosituksessa todettiin mm., että jär-
jestöt olivat esittäneet kesätyöajan ja vapai-
den kesälauantaiden ottamista käytäntöön. 
Palkkaukseen nähden seurattiin ulkomaan-
liikenteessä noudatettavia sopimuksia. Myös-
kin työaika sovittiin ulkomaanliikenteen työ-
ehtosopimuksen mukaiseksi eli 1.4. lukien 
8 t:ksi päivässä ja 44 t:ksi viikossa erityistä 
kesätyöaikaa käytäntöön ottamatta. Laivan-
päällystön vuosilomaksi oli esitetty 35 työ-
päivää. Kaupunginvaltuusto päätti hyväk-
syä kaupungin omistamien alusten kansipääl-
lystön uuden työehtosopimuksen kaupungin-
hallituksen esityksen mukaisesti. Kansipääl-
lystölle päätettiin kertomusvuoden tammi-
kuun ajalta saatuihin ansioihin suorittaa 5.8 
%:n palkankorotus (22.6. 529 §, kunn. as. 
kok. n:o 64). 

Kaupungin alusten konepäällystöä koskevien 
työehtosopimusten hyväksyminen. Suomen 
Konepäällystöliitto irtisanoi 27.,10.1965 kau-
pungin satama-alusten konepäällystön palk-
kausta ja muita työehtoja koskevan sopimuk-
sen sekä lähetti 2.11.1965 kaupunginhallituk-
selle ehdotuksen uudeksi työehtosopimuksek-
si. Palkkalautakunta hyväksyi eräin muutok-
sin Suomen Kaupunkiliiton suosituksen mu-
kaisen uuden työehtosopimuksen kertomus-
vuoden tammikuun prosenttikorotuksineen. 
Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen 
kaupungin omistamien alusten s/s Otson ja 
m/s Turson konepäällystön uudeksi työehto-
sopimukseksi. Lisäksi kaupunginvaltuusto 
päätti hyväksyä kaupungin ja Suomen Kone-
päällystöliiton välisen uuden työehtosopi-
muksen m/s Korkeasaaren sekä hinaajien 
H-3 ja H-4 konepäällystön palkkauksesta ja 
muista työehdoista (22.6. 530, 531 §, kunn. 
as. kok. n:o 65 ja 66). 

Kaupungin satamajäänmurtajien väkeä kos-
kevan työehtosopimuksen hyväksyminen sekä 
kaupungin palveluksessa työsuhteessa olevien 
vuosilomasäännön t §:n muuttaminen. Suo-
men Merimiesunioni oli 26.10.1965 sanonut 
irti satamajäänmurtajien väkeä koskevan työ-
ehtosopimuksen ja esittänyt samalla uuteen 

työehtosopimukseen eräitä tarkistuksia. Käy-
tyjen neuvottelujen jälkeen hyväksyi Suo-
men Kaupunkiliiton hallitus työehtosopimuk-
seen tehtävät muutokset. Eräs neuvottelujen 
keskeisimmistä kysymyksistä oli ollut 40 tun-
nin kesätyöajan ottaminen käytäntöön 5 
kk:n pituisena ajanjaksona vuodessa. Neu-
vottelujen jälkeen osapuolet pääsivät sopi-
mukseen siitä, että työaika saatiin määritellä 
satamajäänmurtajissa 1.4.1966 lukien 44 t:ksi 
viikossa kuten ulkomaanliikenteen sopimuk-
sessakin. Muutoksia tehtiin lisäksi mm. ruo-
anpitokorvausten maksamisperusteisiin sekä 
sunnuntaiylityökorvausperustein maksetta-
vien työtuntien alkamisaikaan eräiden pyhien 
aattoina. Kaupungin palveluksessa työsopi-
mussuhteessa olevien vuosilomasääntöä pää-
tettiin muuttaa siten, että sen 1 §:n 4 mom:iin 
otettaisiin määräys, jonka mukaan vuosilo-
masääntöä ei sovelleta niihin henkilöihin, 
jotka ovat satamajäänmurtajien väen työ-
ehtosopimuksen alaisia. Kaupunginvaltuusto 
päätti hyväksyä Suomen Merimiesunionin 
kanssa tehtävän työehtosopimuksen siten, 
että se tulisi voimaan 1.2. alkaen ja että ajalta 
1.—31.1. suoritettaisiin 5.8 %:n suuruinen 
taannehtiva palkkojen tarkistus (8.6. 458 §, 
kunn. as. kok. n:o 53 ja 52). 

Kaupungin maataloustyöntekijäin uuden 
työehtosopimuksen hyväksyminen. Helsingin 
kaupungin maataloustyöntekijäin ammatti-
osasto sanoi 30.11.1965 irti v. 1964 allekirjoi-
tetun maataloustyöntekijäin työehtosopi-
muksen. 10.3. aloitetuissa neuvotteluissa pää-
dyttiin tulokseen, joka soveltuvin osin nou-
dattaa yleisen työehtosopimuksen tarkistuk-
sen yhteydessä sovellettua Kaupunkiliiton 
suositusta. Yleistarkistuksen lisäksi sovittiin 
myös palkkaryhmityksen uudelleen järjeste-
lystä mm. samapalkkaisuussopimuksen vaa-
timukset huomioon ottaen ja tästä aiheutu-
vasta eräiden perustuntipalkkojen tarkistuk-
sesta. Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä 
ehdotetun työehtosopimuksen ja siihen liit-
tyvät allekirjoituspöytäkirjat (20.4. 316 §, 
kunn. as. kok. n:o 30). 
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Kaupungin vakinaisten virkojen perustami-
seen liittyvän menettelyn muuttamisesta olivat 
vt Korvenheimo ym. tehneet aloitteen, jossa 
huomautettiin, että Helsingin kaupungin ti-
lastollisen vuosikirjan mukaan oli kunnallis-
ten virkojen lukumäärä v:sta 1962 v:een 1963 
lisääntynyt 162 vakinaisella ja 127 tilapäisel-
lä viralla, mikä on n. 2 % koko vastaavien 
virkojen määrästä. Samana aikana kasvoi 
henkikirjoitetun väestön määrä 9 739 hen-
gellä, eli n. 2.1 %. Jot ta virkamieskunta ei 
vastaisuudessa pääsisi kohtuuttomasti lisään-
tymään, olisi tilannetta jatkuvasti tarkkail-
tava ja koetettava etsiä keinoja siihen, että 
myös luottamusmiehet voisivat seurata vir-
kamieskunnan kehitystä entistä paremmin. 
Tämän aikaansaamiseksi olivat aloitteenteki-
jät ehdottaneet, että kaupunginhallitusta ke-
hotettaisiin tutkimaan, mitä mahdollisuuksia 
olisi vakinaisten virkojen perustamiseen liit-
tyvän menettelyn muuttamiseksi siten, että 
niiden perustaminen esitettäisiin valtuuston 
päätettäväksi esim. kerran vuodessa. Järjes-
telytoimiston mielestä aloite oli katsottava 
osaksi sitä hallinnon kehittämistoimintaa, 
jolla pyritään aikaansaamaan sellaisia me-
nettelytapoja, että päätäntävaltaa käyttävät 
elimet voisivat kussakin päätös- ja valvonta-
tilaisuudessa olla selvillä yksityistapauksen 
liittymisestä kokonaisuuteen. Järjestelytoi-
misto esitti, että vakinaisten virkojen perus-
taminen esiteltäisiin valtuuston päätettäväk-
si kerran vuodessa sopivana ajankohtana ta-
lousarvion tultua vahvistetuksi. Tässä yhtey-
dessä olisi myös vahvistettava ne kulloinkin 
voimassa olevaan talousarvioon sisältyvät ti-
lapäiset virat, jotka katsotaan pysyvästi tar-
peellisiksi. Palkkalautakunta oli puoltanut 
vakinaisten virkojen käsittelemistä kerran 
vuodessa. Kaupunginhallituksen ilmoituksen 
mukaan oli viime vuosina pyritty keskittä-
mään uusien virkojen perustamista koskevien 
asioiden käsittely kesäkuussa ja syyskuussa 
pidettäviin valtuuston kokouksiin, jotta uu-
det virat voitaisiin ottaa huomioon talousar-
vioehdotusta laadittaessa. Talousarvion liit-

teenä olevaa virkojen luetteloa oli kehitetty 
siten, että v:n 1967 talousarvioon liittyvästä 
luettelosta selviävät sekä vakinaiset että tila-
päiset virat sekä myös työsopimussuhteessa 
kuukausipalkalla oleva henkilökunta. Kun 
esim. jonkin hallinnonhaaran uudelleenorga-
nisoinnin yhteydessä tai palkkajärjestelyjen 
takia oli ollut välttämätöntä perustaa uusia 
virkoja muulloinkin tilivuoden aikana kuin 
edellä on tarkoitettu, ei uusien virkojen pe-
rustamisen keskittämistä vain valtuuston yh-
teen kokoukseen ainakaan toistaiseksi pidet-
ty mahdollisena. Kaupunginhallitus tulisi 
v:n 1967 talousarvion täytäntöönpano-ohjei-
den yhteydessä antamaan edellä tarkoitetut 
ohjeet uusien vakinaisten virkojen perusta-
misesta. Kaupunginvaltuusto katsoi lausun-
not riittäväksi selvitykseksi (28.9. 691 §). 

Luottamusmiesten palkkiosäännön ja viran-
haltijain kokouspalkkiosäännön muuttaminen. 
Kaupunginhallitus kehotti 3.3. palkkalauta-
kuntaa tekemään ehdotuksen em. sääntöjen 
tarkistamisesta palkkiomäärien osalta yleisen 
palkkakehityksen mukaisesti sekä tekemään 
samalla muut mahdollisesti tarpeellisiksi kat-
sotut sääntöjen tarkistusehdotukset. Lauta-
kunta oli todennut, että em. palkkiot oli vii-
meksi vahvistettu 19.12.1962. Tämän jälkeen 
oli sekä viranhaltijain että työntekijäin palk-
kauksessa tapahtunut huomattavaa nousua. 
Kun lisäksi mainitut palkkiot yleensä tarkis-
tetaan paljon pitemmin väliajoin, kuin pal-
kat, oli lautakunta ehdottanut niitä nostetta-
vaksi 50 %:lla kertomusvuoden toisen neljän-
neksen alusta lukien. Tämän vuoksi olisi kau-
pungin luottamusmiesten palkkiosääntö ja 
viranhaltijain kokouspalkkiosäännön 1 § 
muutettava lautakunnan esittämällä tavalla. 
Kaupunginhallitus yhtyi palkkalautakunnan 
esitykseen, mitä palkkioiden tarkistamiseen 
tuli, mutta katsoi, ettei muutoksia voitaisi 
toteuttaa taannehtivasti. Kaupunginvaltuus-
to päätti muuttaa ehdotuksen mukaisesti 
Helsingin kaupungin luottamusmiesten palk-
kiosäännön ja Helsingin kaupungin viranhal-
tijain kokouspalkkiosäännön 1 §:n. Muutok-
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set tulisivat voimaan 1.7. lukien (22.6. 478 §, 
kunn. as. kok. n:o 58 ja 59). 

Säännöllisen sunnuntaityökorvauksen sisäl-
lyttäminen viranhaltijain vuosilomapalkan las-
kentaperusteisiin. Kaupunkiliiton toimisto oli 
yleiskirjeessään n:o 11/66 huomauttanut, että 
kertomusvuoden yleistarkistusta koskevissa 
neuvotteluissa oli lupauduttu seuraavaan lo-
makauteen mennessä sopimaan niistä perus-
teista, joiden mukaan säännöllinen sunnun-
taityökorvaus sisällytettäisiin viranhaltijain 
vuosiloma-ajan palkan laskentaperusteisiin. 
Asianomaisten liittojen kanssa käydyissä 
neuvotteluissa sovittiin sittemmin, että ko. 
korvausten huomioon ottaminen vuosiloma-
ajan palkan laskentaperusteissa olisi toteu-
tettava eräänlaista keskiarvomenetelmää 
käyttäen siten, että laskuperusteena pidettäi-
siin tammi—maaliskuussa tehdystä säännöl-
lisestä sunnuntaityöstä maksettavia korvauk-
sia, joiden määrä jaettaisiin näiden kuukau-
sien työpäiviä vastaavalla luvulla 75. Virka-
suhteen päättyessä laskettaisiin palkkio kol-
men edellisen kuukauden vastaavien korvaus-
ten perusteella. Edelleen oli neuvoteltu virka-
säännön mallin 53 §:n 4 momentin puutteelli-
suudesta. Sen mukaan viranhaltijalle, joka 
toisen viranhaltijan vuosiloman aikana joko 
yksinomaan tai oman virkansa ohella hoitaa 
toisen viranhaltijan virkatehtäviä, ei suori-
teta eri palkkiota. Kaupunginvaltuusto päät-
ti lisätä Helsingin kaupungin virkasääntöön 
uuden 38 a §:n: Vuosiloman ajalta pääviran-
haltijalla on oikeus saada täysi palkkansa.Sen 
lisäksi on viranhaltijalla, jonka työaikaan si-
sältyy säännöllistä sunnuntaityötä, oikeus 
saada tästä suoritettavaa rahakorvausta vas-
taava lisäys vuosiloma-ajan palkkaan. Tämän 
pykälän määräyksiä sovellettaisiin ensimmäi-
sen kerran vuosilomia lomanmääräytymis-
vuodelta 1.5.1965—30.4.1966 myönnettäessä, 
jos vuosiloma on annettu 1.5.1966 jälkeen (28. 
9. 682 §, kunn.as. kok. n:o 194). 

Vuosilomaan ja ikälisiin oikeuttavan palve-
lusajan laskeminen eräissä tapauksissa. Kau-
punginvaltuusto päätti v. 1965 (ks. s. 25), 

että Vuosaaren alueliitoksen johdosta suo-
menkielisiin kansakouluihin perustettaisiin 
kertomusvuoden alusta eräitä uusia virkoja. 
Virkoihin saatiin ottaa niitä haettavaksi ju-
listamatta Helsingin maalaiskunnan vastaa-
vien virkojen haltijat perustamispäivästä lu-
kien. Näistä viranhaltijoista talonmies-läm-
mittäjä-vahtimestari Aarne Pylväällä oli kau-
pungin palvelukseen siirtyessään valtion ja 
toisen kunnan palvelua yht. 22 v 8 kk ja keit-
täjä-ruoanjakaja Alli Pylväällä valtion ja toi-
sen kunnan palvelua yht. 18 v 3 kk. Molem-
milla oli Helsingin maalaiskunnan palveluk-
sessa ollessaan ollut 5 ikälisää. Suomenkielis-
ten kansakoulujen johtokunta esitti, että 
heille myönnettäisiin oikeus lukea hyväkseen 
kaikki edelliset palvelusajat ja että heille saa-
taisiin virkasäännön 25 §:stä poiketen myön-
tää 1.1. lukien kaikki neljä ikälisää. Aluelii-
toksen yhteydessä kaupunginvaltuusto päät-
ti v. 1945 mm., että sellaiset esikaupunkiyh-
dyskuntien viranhaltijat, jotka liitoksen ta-
pahtuessa välittömästi siirtyivät kaupungin 
palvelukseen, oikeutetaan eläkkeen ja ikäli-
sien saamiseksi lukemaan hyväkseen virka-
vuot ensa ao. esikaupunkiyhdyskunnan palve-
luksessa. Palkkalautakunnan esityksestä kau-
punginvaltuusto päätti, ettei sellaisiin Helsin-
gin maalaiskunnan palveluksessa olleisiin vi-
ranhaltijoihin, jotka Vuosaaren alueliitoksen 
yhteydessä välittömästi siirtyivät maalais-
kunnan palveluksesta kaupungin palveluk-
seen, sovelleta ikälisiin ja vuosilomaan oikeut-
tavaa palvelusaikaa laskettaessa Helsingin 
kaupungin virkasäännön 25 §:n 4 mom:n tar-
koittamaa 10 v:n enimmäisaikarajaa (20.4. 
314 §). 

Eläkesääntöjen muuttamisesta reservi- ja 
nostoväkipalveluksen hyväksilukemista koske-
vilta osin tekemässään aloitteessa esittivät vt 
Jokinen ym., että kaupunginhallitusta kehoi-
tettaisiin kiireellisesti ryhtymään toimenpi-
teisiin voimassa olevan viranhaltijain ja työ-
sopimussuhteessa olevien eläkesäännön muut-
tamiseksi siten, että v:ina 1939—1945 suori-
tettu reservi- ja nostoväkipalvelus otettaisiin 
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huomioon eläkkeeseen oikeuttavana palve-
lusaikana ja eläkeikää laskettaessa samanar-
voisena kuin palvelus, josta viranhaltija ja 
työsopimussuhteessa oleva on oikeutettu täy-
teen eläkkeeseen 55-vuotiaana ja 25 palvelus-
vuoden perusteella ja että vastaava muutos 
otettaisiin huomioon myös uudessa eläke-
säännössä. Palkkalautakunta viittasi lausun-
nossaan kaupunginvaltuuston v. 1965 (ks. 
s. 7) tekemään päätökseen, jonka mukaan 
kaupungin viranhaltijain eläkesääntöä ja 
kaupungin palveluksessa työsopimussuhtees-
sa olevien eläkesääntöä päätettiin muuttaa 
niin, että sotapalvelus, maanpuolustustyö ja 
työpalvelu otetaan huomioon eläkeikää ja 
palvelusaikaa laskettaessa siten, että eläkeikä 
on 55 v ja vaaditut täydet palvelusvuodet 
25 v. Asia oli siis jo toteutettu eläkesäännöis-
sä. Uuden eläkesäännön osalta olisi asia saa-
tettava II eläkeikäkomitean käsiteltäväksi. 
Kaupunginvaltuusto katsoi eo. lausunnot 
riittäväksi selvitykseksi aloitteen johdosta 
(9.2. 136 §). 

Kunnallisen eläkelaitoksen eläkesäännön tai 
kaupungin voimassa olevien eläkemääräysten 
mukaisten eläkeoikeuksien valintaa ja poik-
keuksellisten eläkeikäluokkien vahvistamista 
koskeva asia. Kaupunginvaltuusto päätti v. 
1965 (ks. s. 7) kunnallisen eläkelaitoksen elä-
kesäännön mukaisen lisäeläketurvan järjes-
tämisestä. Samalla kehoitettiin kaupungin-
hallitusta asettamaan toimikunta selvittä-
mään kysymystä virkojen ja toimien sijoitta-
misesta poikkeuksellisiin eläkeikäluokkiin. 
Toimikunnan taholta oli sittemmin ilmoi-
tettu, että kunnallisen eläkelaitoksen eläke-
sääntö tulee sisältämään määräykset poikke-
uksellisista eläkeikäluokista. Sisäasiainminis-
teriö ei kuitenkaan vielä ollut vahvistanut 
sääntöä, joten se ei ollut lainvoimainen eikä 
sitä ollut saatettu kunnille tiedoksi lain mu-
kaisessa järjestyksessä. Kunnallisten viran-
haltijain ja työntekijäin v. 1964 annetun elä-
kelain 16 §:n mukaisen valintaoikeuden käyt-
tämisestä palkkalautakunta tulisi ensi tilassa 
antamaan virastoille ja laitoksille tarkat oh-

jeet, jotta viranhaltijat ja työntekijät voisi-
vat hyvissä ajoin sanotun lain edellyttämässä 
määräajassa, joka päättyisi kertomusvuoden 
lopussa, tehdä valintansa siitä, kumman elä-
kejärjestelmän mukaan he haluavat eläk-
keensä saada. Merkittiin tiedoksi (22.6. 527 
§)· 

Uusien nimikkeiden lisääminen Helsingin 
kaupungin viranhaltijain eläkesäännön poik-
keusluokkiin. Kaupunginvaltuusto päätti li-
sätä Helsingin kaupungin viranhaltijain elä-
kesäännön 5 §:n 6 mom:iin eräät uudet ni-
mikkeet, nim. sairaanhoidon ja huoltotoimen 
alalla toimivat apulaisosastonhoitajat, labo-
ratoriohoitajat ja röntgenhoitajat, joiden ikä-
ja palvelusvuodet olivat 58, 55 ja 53 v sekä 
27 tai 25 v (28.9. 679 §, kunn. as. kok. n:o 
95). 

Vanhan palkkauksen mukaan kansakoulun-
opettajille määräytyvän, kaupungin suoritta-
man eläkkeen tarkistaminen. Helsingin Opet-
tajayhdistys ym. olivat esittäneet suomen-
kielisten kansakoulujen johtokunnalle ns. 
vanhan palkkauksen mukaan kansakoulun-
opettajille määräytyvien kaupungin suoritta-
mien eläkkeiden lisien tarkistamista 1.1.1965 
lukien siten, että kunkin koulumuodon opet-
tajien kokonaiseläkkeet eläkkeen myöntämis-
ajankohdasta riippumatta tulisivat yhtä suu-
riksi kuin uuden palkkauksen mukaan 1.1. 
1961 määräytyvät kokonaiseläkkeet. Kansa-
koulunopettajien kokonaiseläke koostuu val-
tion ja kaupungin maksamista eläkkeistä. 
Suomenkielisten ja ruotsinkielisten kansa-
koulujen johtokunnat sekä Finlands svenska 
folkskollärarförbund olivat puoltaneet ehdo-
tusta. Palkkalautakunnan ja em. yhdistysten 
kanssa käytiin asiaa koskevat neuvottelut 
20.1.1966. Lautakunnan esityksen mukai-
sesti kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä 
neuvottelutuloksen (23.3. 255 §, kunn. as. 
kok. n:o 17). 

Edellä oleva päätös katsottiin myös riittä-
väksi selvitykseksi vt Voipion ym. samaa 
asiaa koskevassa aloitteessa tehtyihin esi-
tyksiin (20.4. 322 §). 
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Sunnuntaityökorvausten ottaminen huo-
mioon ennen 1.11.1953 voimassa olleen eläke-
säännön perusteella määrätyissä eläkkeissä. 
Entinen palokorp. Matti Kuisma oli anonut, 
että myös ennen 1.11.1953 voimassa olleen 
eläkesäännön mukaisia eläkkeitä määrättäes-
sä sunnuntaityökorvaukset otettaisiin huo-
mioon eläkepohjaa laskettaessa. Palkkalauta-
kunta oli 4.4. hylännyt hänen anomuksensa 
sunnuntaityökorvausten huomioonottamista 
koskevalta osalta. Hylkäävä päätös oli an-
nettu korkeimman hallinto-oikeuden v. 1962 
(ks. v:n 1963 kert. s. 11) tekemän päätöksen 
perusteella, mikä koski v. 1953 voimaan tul-
leen eläkesäännön tulkintaa. Kaupungin-
valtuusto päätti kuitenkin, että myös ennen 
1.11.1953 voimassa olleen eläkesäännön pe-
rusteella määrätyissä eläkkeissä sunnuntai-
työkorvaukset otetaan huomioon eläkepoh-
jaa laskettaessa ja että ent. palokorp. Matti 
Kuisman anomus hyväksytään (4.5. 355 §). 
Asiamiestoimisto totesi lausunnossaan, että 
kysymys oli jo aikaisemmin ollut käsiteltä-
vänä (ks. v:n 1961, 1963 ja 1965 kert. s. 156, 
11 ja 6). Sunnuntaityökorvausten ottamisesta 
huomioon eläkepohjassa v. 1943 vahvistetun 
viranhaltijain eläkesäännön mukaan ei ollut 
olemassa kaupungin ulkopuolisen viranomai-
sen ratkaisua. Korkein hallinto-oikeus oli to-
sin hylännyt ent. palokers. Urho Hannulan, 
jonka eläke perustui v:n 1943 eläkesääntöön, 
valituksen kaupunginvaltuuston v. 1963 (ks. 
s. 11 ja 181) tekemästä päätöksestä, jonka 
mukaan voimassa olevaa eläkesääntöä saa-
daan laajentavasti tulkita siten, että eläke-
pohjaan katsotaan kuuluviksi myös sunnun-
taityökorvaukset. Tällöin todettiin vain, että 
kaupunginvaltuuston päätös koski ainoas-
taan v:n 1953 eläkesäännön mukaisia eläk-
keitä. Lausunnossaan asiamiestoimisto kat-
soi, ettei sunnuntaityökorvauksia voida ot-
taa huomioon eläkepohjaa laskettaessa v:n 
1943 eläkesäännön mukaan. Tämä olisi mah-
dollista ainoastaan, jos sunnuntaityökorvauk-
set tulkittaisiin virkasivutuloiksi, jollaisia ne 
eivät luonteeltaan ole. Myöskin korkein hal-

linto-oikeus oli em. v:n 1953 eläkesäännön 
tulkintaa koskevassa ratkaisussaan nimen-
omaan katsonut, että sunnuntaityökorvauk-
set ovat eläkesäännön 6 §:ssä mainittuja palk-
kaetuja. Niitä ei siis pidetty 7 §:ssä tarkoitet-
tuina virkasivutuloina. Edelleen asiamiestoi-
misto totesi, että kaupunginvaltuuston 4.5. 
tekemä päätös sunnuntaityökorvausten otta-
misesta huomioon v:n 1943 eläkesäännön mu-
kaan eläkepohjaa laskettaessa sisältää mää-
räyksen eläkesäännön vastaisesta menette-
lystä. Viranhaltijain eläkesääntö oli itsenäi-
nen kunnallinen säädös, jonka soveltamisessa 
ja tulkinnassa oli noudatettava niitä periaat-
teita, joita oikeussäännösten tulkinnassa 
yleensä noudatetaan. Sen jälkeen, kun jokin 
kunnallinen säädös on tullut voimaan, sitoo 
se myös sitä viranomaista, joka säädöksen on 
antanut. Asiamiestoimisto katsoi, ettei kau-
punginvaltuusto voinut antaa velvoittavia 
ohjeita vahvistamiensa kunnallisten säädös-
ten tulkinnasta. Kaupunginhallitus oli lisäksi 
ilmoittanut katsovansa, ettei yleensä ollut 
mahdollista laillisesti muuttaa jo kumoutu-
neita säännöksiä, vaikka v. 1953 kumoutunut 
v:n 1943 eläkesääntö olikin edelleen voimassa 
niiden viranhaltijain osalta, jotka olivat va-
linneet oikeuden saada eläkkeensä sanotun 
vanhemman eläkesäännön perusteella. Va-
lintaoikeus on annettu viranhaltijalle sillä 
edellytyksellä, että hänellä on tiedossaan ne 
perusteet, joiden mukaan hänen eläkkeensä 
aikanaan tulee määrättäväksi. Tällöin on 
väärin, että aikaisempaa eläkesääntöä myö-
hemmin muutetaan, koska viranhaltija on 
suorittanut valintansa valintahetkellä tiedos-
sa olevien määräysten perusteella. Kaupun-
ginhallitus ilmoitti jättäneensä kaupungin-
valtuuston 4.5. tekemän, sunnuntaityökor-
vausten huomioonottamista ennen 1.11.1953 
voimassa olleen eläkesäännön perusteella 
määrätyissä eläkkeissä koskevan päätöksen 
lainvastaisena täytäntöönpanematta. Päätös 
oli tehty kunnallislain 92 §:n 2 momentin pe-
rusteella. Kaupunginvaltuusto päätti mer-
kitä asian tiedoksi (8.6. 452 §). 
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Eläkkeitä koskevat asiat. Kaupunginval-
tuusto oikeutti eräät viranhaltijat lukemaan 
hyväkseen eläkettä varten heidän palveluk-
sensa Viipurin Sähkölaitos ja Raitiotiet 
Oy:ssä sekä Viipurin kaupungilla (9.3. 216 §, 
7.9. 627 §). 

Seuraaville henkilöille myönnettiin ylimää-
räinen eläke tai kasvatusapu: ent. ruoanjaka-
ja-vahtimest. Ingrid Backalle 160.20 mk/kk 
1.9. lukien (30.11. 866 §); ent. linja-auton-
rahast. Sylvi Edelmanille hänen palvelusaik-
kaansa Helsingin Raitiotie- ja Omnibus 
Oy:ssä vastaava eläke 250.70 mk/kk sekä 
kolme 7.40 mk:n suuruista lisää 1.12.1965 
alkaen (9.3. 217 §); palokers. Tyko Järviselle 
95.25 mk/kk 1.5. lukien (7.9. 628 §); koulul. 
Tuija Liimataiselle 120.20 mk:n suuruinen 
ylimääräinen kasvatusavustus kuukaudelta 
sekä kolme 3.60 mk:n suuruista lisää 1.11. 
1965 lukien 18 ikävuoteen saakka (23.3. 
253 §); ent. uuninlämm. Veikko Ojaselle 263 
mk/kk 1.4. lukien (28.9. 684 §); farmas. Eine 
Snellmanille 201.20 mk/kk 1.2. lukien (20.4. 
317 §); ent. sair.hoit. Martta Solinille 15.70 
mk/kk 1.8.1965 lukien (23.2. 177 §). 

Kaupunginvaltuusto ei ollut katsonut ole-
van syytä myöntyä niihin ylimääräisen eläk-
keen saamista koskeviin anomuksiin, joita 
olivat tehneet ent. raitiov.rahast. Sylvi Ek-
blom (25.5. 387 §); leskirva Ingrid Linsen 
(12.1. 53 §) sekä leskirva Raili Siilin (26.1. 
92 §). 

Merkittiin tiedoksi, että lääninhallitus oli 
hylännyt leskirouva Fanny Vitikaisen vali-
tuksen, joka koski ylimääräisen eläkkeen 
myöntämistä hänelle (26.1. 67 §). 

Helsingin kaupungin leski- ja orpoeläkekas-
san sääntöjen muuttaminen. Kaupunginval-

1. Kaupunginvaltuusto 

tuusto hyväksyi Helsingin kaupungin leski-
ja orpoeläkekassan kokouksessa tehdyn pää-
töksen kassan sääntöjen 2 §:n ensimmäisen 
lauseen muuttamisesta seuraavaksi: »Kassan 
jäsenmäärän tulee olla vähintään 1 000». En-
nen muutosta ko. määrä oli 200. Päätös alis-
tettiin sosiaaliministeriön vahvistettavaksi 
(8.6. 453 §). 

Muut asiat 

Vuosikertomusten painattamisesta tehtyjen 
eräiden päätösten kumoaminen. Kaupungin-
kanslian tiedotuspäällikkö oli tehnyt kaupun-
ginhallitukselle esityksen kaupungin elinten 
vuosikertomusten laatimisesta siten, että 
niitä voitaisiin käyttää myös ulkomaille suun-
tautuvassa tiedotustoiminnassa. Kaupungin-
hallitus oli v. 1965 (ks. s. 108) hyväksynyt 
tilastotoimiston esityksen muilta paitsi pää-
töksessä mainituilta osilta. Kaupunginval-
tuusto päätti kaupunginhallituksen esityk-
sestä kumota v. 1916 tekemänsä päätöksen 
kaupungin teknillisten laitosten vuosikerto-
musten julkaisemisesta erillisenä sarjana 
kaupungin tilastossa sekä muuttaa v. 1938 
opetustilaston julkaisemisen uudelleen jär-
jestämisestä tekemäänsä päätöstä siten, että 
julkaisu: Helsingin kaupungin tilasto VI, 
Opetuslaitokset — Undervisningsväsen laa-
ditaan suomen- ja ruotsinkielellä, kuitenkin 
niin että julkaisussa vain lyhyesti selostetaan 
suomenkielisten kansakoulujen ja suomen-
kielisen työväenopiston toimintaa ruotsiksi 
sekä ruotsinkielisten kansakoulujen ja ruot-
sinkielisen työväenopiston toimintaa suo-
meksi (23.3. 238 §). 

11 


