
1. Palkkalautakunnan toimisto 

Palkkalautakunnan alaisena toimi palkka-
lautakunnan toimisto toim.pääll. Erkki Sai-
mion johdolla. Toimiston käsittelemät asiat 
jakaantuivat suhteellisen itsenäisesti toimi-
ville virkasuhdeasioita, työsuhdeasioita, eläke-
ja ikälisäasioita, tutkimus- ja tilastoasioita, 

kansliatehtäviä sekä leski- ja < 
asioita hoitaville toimintayksiköille. 

Toimiston diaariin merkittyjen 
luku v. 1967 oli 2 980, joista kaupunginhalli-
tuksen lausuntopyyntöjä oli 284. Todellisuu-
dessa asiain lukumäärä oli huomattavasti 
suurempi, sillä joukko kertomusvuonna käsi-
tellyistä asioista oli merkitty diaariin jo edel-
lisenä vuonna tai sitäkin ennen. Ikälisä- ja 
sairausvakuutusasioita ei merkitty diaariin. 
Toimiston lähettämien, diaariin vietyjen kir-
jeiden lukumäärä oli 745. Lautakunnan pöy-
täkirjain pykälälukumäärä oli 2 415 ja toi-
mistopäällikön päätösluetteion pykäläluku 
481. Käsiteltyjen asioiden lukumäärä oli kui-
tenkin huomattavasti suurempi, koska sa-
maan pykälään on sisältynyt useitten henki-
löitten ikälisä- ym. asiat. Käsiteltyjen hau-
tausavustusten määrä oli 293. 

Toimisto työskenteli kertomusvuonna Sa-
kuin 

28. pl:n sihteerin virkaan 
hovioik.ausk. Viljo 

alkaen yhden vuoden koeajalla. 

varten palkattiin 

toim. apul. Irja Alakoski 1.1. lukien : 
moja asioita varten 15.3. lukien 
Tuula Hietala niin ikään työsopimussuhtei-
seksi toimistoapulaiseksi. Virka- ja työsuhde-
asuntojen pisteytyksestä aiheutuvia laskenta-
tehtäviä suorittamaan palkattiin toimisto-
koululainen Raili Varis 16.10. lukien työsopi-

ton 7. pl:n toim,apul. Ritva Rantanen valit-
tiin 8. pl:n toimistoapulaisen virkaan ja Irmeli 
Riukka 7. pl:n toimistoapulaisen virkaan, 
molemmat 1.1. alkaen. Mirja-Liisa Sunin-
koski nimitettiin 8. pl:n toimistoapulaisen 
virkaan ja Marja-Terttu Anttila määrättiin 
viransijaisena hoitamaan 8. pl:n toimisto-
apulaisen virkaa 7. pl:n mukaisin palkka-
eduin, kumpikin 1.1. lukien. Työsopimussuh-
teinen toimistoharjoittelija Merja Ciccone 
erosi 3.9. lukien ja uusi toimistoharj oittelij a-
lähetti Soili Koskinen palkattiin toimiston 
palvelukseen 17.8. alkaen. 

Toimistossa oli vakinaisia virkoj a 18, tila-
päisiä virkoja 2 ja työsopimussuhteisia toi-
mia 7. 

Virkasuhdeasiat. Toimiston toimesta an-
nettiin päivittäin jatkuvasti pitkin vuotta 
tulkintoja viranhaltijoita koskevista mää-
räyksistä ja niiden sovellutuksista sekä käy-
tiin eri virastoissa ja laitoksissa 
asiantuntij a-apua sekä tarvittavaa 
mointia. 

käsiteltiin yhteensä 703 
joista 453 koski pai-

kattoman virkavapauden myöntämistä ja 
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250 palkkaetujen myöntämistä virkavapau-
den ajalta sekä 29 jatkuvan osapalkkaisen sai-
rausloman myöntämistä. Virkavapausano-
mukset koskivat monissa tapauksissa useam-
pia henkilöitä. Palkattomia virkavapauksia 
myönnettiin seuraavasti: 

kpl 
toisen viran hoitamista varten ............ 321 
jatkokoulutuskursseja ym. opintoja var-

ten 78 
yksityisasioita varten ........................ 25 
ulkomaisia opintomatkoja varten ...... 12 
muihin tarkoituksiin ........................ 17 

Palkkaetuja myönnettiin virkavapauden 
ajalta seuraaviin tarkoituksiin: 

k p l 

osallistuminen ulkom. kongressiin tms. 46 
ulkomainen opintomatka 40 
täydennysoppijaksot ........................ 33 
erilaiset jatko- ym. kurssit ............... 19 
kotimaiset opintopäivät ja kurssit 19 

» kongressit ym. ................ 6 
osallistuminen urheilukilpailuihin 32 
käräjien seuraaminen tai toimittaminen 2 
muut ............................................. 13 

Palkkalautakunnan myöntämien yli 12 
kuukautta jatkuvien osapalkkaisten sairaus-
lomien pituus vaihteli 12 päivästä 6 kuukau-
teen keskimääräisen pituuden ollessa n. kaksi 
ja puoli kuukautta. 

Työsuhdeasiat. Kertomusvuonna neuvotel-
tiin ja sovittiin seuraavista työehtosopimuk-
sista: 

Kaupungin ja 
Helsingin kunnallisten työntekijäin ja vi-

ranhaltijain yhteisjärjestön kesken tehty 
tuntipalkkaisia työntekijöitä koskeva työ-
ehtosopimus allekirjoituspöytäkirjöineen ja 
palkkahinnoitteluineen, allekirjoitettu. 9.3., 

Helsingin kaupungin maataloustyönteki-
jäin ammattiosaston kesken tehty maata-
loustyöntekijäin työehtosopimus allekirjoi-
tuspöytäkirjöineen, allekirjoitettu 12.5., 

Helsingin Kunnallisvirkamiehet ja -toimi-
henkilöt -yhdistyksen ja Helsingin kunnallis-
ten työntekijäin ja viranhaltijain yhteisjär-
jestön kesken tehty toimihenkilöiden työehto-
sopimus allekir j oituspöytäkirj öineen, alle-
kirjoitettu 8.6., 

Suomen Laivanpäällystöliiton kesken teh-
ty s/s Otson ja m/s Turson kansipäällystön 
työehtosopimus, allekirjoitettu 25.8., 

Suomen Konepäällystöliiton kesken tehdyt 
s/s Otson ja m/s Turson konepäällystön sekä 
m/s Korkeasaaren ja hinaajien H-3:n ja 
H-4:n konepäällystön työehtosopimukset, al-
lekirjoitettu 11.7., sekä 

Suomen Merimies-Unionin kesken tehty 
satamajäänmurtajain väen työehtosopimus, 
allekirjoitettu 11.7. 

Toimihenkilöiden työehtosopimusta kos-
kevat neuvottelut aloitettiin 5.12.1966 ja 
yksimieliseen lopputulokseen päästiin 17.4. 
1967. 

Viranhaltijain, toimihenkilöiden ja työn-
tekijäin palkkaus- ja muita palvelusehtoja 
koskevia neuvotteluja käytiin yht. 88, työ-
ehtosopimuksia koskevia neuvotteluja 79 ja 
muita neuvotteluja 21, eli kaikkiaan 188 neu-
vottelua, joista pidettiin pöytäkirjaa. Lisäksi 
oli suuri määrä muita neuvotteluja. 

Toimisto on kertomusvuoden aikana lä-
hettänyt virastoille ja laitoksille useita työ-
ehtosopimusten tulkintaa koskevia kiertokir-
jeitä. 

Eläke- ja ikälisäasiat. Kertomusvuonna 
myönnettiin eläkkeitä 560. Hylättyjä eläke-
anomuksia oli 8. Myönnettyjä leskieläkkeitä 
oli 116 ja kasvatusapuja 16. Ylimääräisiä 
eläkkeitä myönnettiin 4 ja niitä koskevia 
anomuksia hylättiin 9. Eläkevalituksia oli 18. 

Kertomusvuonna myönnettiin ikälisiä 
3 443 ja hylättiin 15 anomusta. 

Palvelusaika-anomuksia käsiteltiin 52, jois-
ta 36 tapauksessa päätös oli myönteinen. 
Virkasäännön 22 §:n 3 mom:n johdosta teh-
tyjä anomuksia hyväksyttiin 35. 

Sairausvakuutusasiat. Toimistossa käsitel-
tiin kertomusvuonna päivärahahakemuksia 
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7 174 ja jatkopäivärahahakemuksia 4 039. 
Äitiysrahahakemuksia oli 556 ja jatkohake-
muksia 1 295. Sairaus vakuutus toimikunta 
hylkäsi 532 anomusta, joiden johdosta tehtiin 
127 valitusta. Sairausvakuutustoimist oilta 
saatiin kertomus vuonna päivärahoina ja äi-
tiysrahoina yht. 2 957 461 mk. Vastaavasti 
kaupunki suoritti sairausvakuutusmaksuina 
n. 4 500 000 mk. 

Luontoisetuasiat. Luontoisetuasioita koske-
via anomuksia ja esityksiä käsiteltiin toimis-
tossa kertomusvuonna 200, joista hylättiin 6. 
Näistä asioista oli asuntoasioita 120, puhelin-
asioita 69 ja muita 11. Luontoisetuasioista 
tehdyt esitykset koskivat eräissä tapauksissa 
lukuisia henkilöitä. 

Sairaussijaismäärärahat. Sairaussij aismää-
rärahoj a koskevia esityksiä käsiteltiin toimis-
tossa kertomusvuonna 141, jotka kaikki hy-
väksyttiin, vastaten 677 228 mk. 

Toimistopäällikön päätösluettelolla myön-

nettiin k o n e k i r j o i t u s - y m. l i s i ä 
91, eli yhteensä 54 054 mk kertomusvuoden 
aikana. 

Viransijaisuusmäärcir ahoja koskevia esi-
tyksiä käsiteltiin 90, vastaten kertomusvuon-
na 46 218 mk. Toimistossa käsiteltiin myös 
ikälisien maksamista varten tehtyjä lisä-
määrärahaesityksiä 19, vastaten 137 316 mk. 
Virkakortistoon merkittiin perustettuja vir-
koja 397 ja kortistosta poistettiin lakkautet-
tuja virkoja 149. Kertomusvuonna myönnet-
tyjen hautausavustusten määrä oli 282 938 
mk. 

Urakkaneuvottelukiinia. Urakkaneuvottelu-
kunta, jonka kokoonpano oli sama kuin edel-
lisenä vuonna, kokoontui 7 kertaa. Kerto-
musvuonna urakkanenvottelukunta käsitteli 
työntekijäin työsuhteeseen kuuluvista kysy-
myksistä annettavia menettelytapa- ja toi-
mintaohjeita sekä työnluokituksen käyntiin 
saattamiseen liittyviä kysymyksiä. 
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