
3. Palkkalautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Palkkalautakunnan puheenjohtajaksi oli 
v:ksi 1968 valittu varat. Rolf Widen. Muut 
lautakunnan jäsenet olivat samat kuin edel-
lisenä vuonna (17.1.56—58 §). 

Lautakunta päätti, että kokoukset pide-
tään sen toimistossa Simonkatu l:ssä keski-
viikkoisin klo 15 alkaen (17.1. 61 §). Lauta-
kunnalla oli vuoden aikana 51 kokousta, joi-
den pöytäkirjojen pykälien lukumäärä oli 
yht. 2 316. 

Viranhaltijain ja toimihenkilöiden palkkojen 
yleistarkistus. Suomen kunnallisten työnte-
kijäin ja viranhaltijain liitto, Kunnallisvirka-
miesliitto ja Akava olivat jättäneet Kaupun-
kiliitolle esityksensä kaupunkien ja kauppa-
loiden viranhaltijain ja työntekijäin palkko-
jen yleistarkistukseksi v. 1968 edellisen vuo-
den joulukuun kuluessa. Sen jälkeen kun 
asiaa oli käsitelty useampaan otteeseen palk-
ka-asiainneuvostossa ja siitä oli käyty neu-
votteluja sekä palkka-asiainneuvoston neu-
vottelu jaoston toimesta että myös toimisto-
tasolla, Kaupunkiliiton hallitus käsitteli saa-
vutettua neuvottelutulosta kokouksessaan 
19.1.1968. Leimaa antavana järjestöjen neu-
vottelulähtökohdille oli, että erityisesti Kun-
nallisvirkamiesliiton ja Akavan taholta väi-
tettiin viranhaltijoiden ja toimihenkilöiden 
palkkauksen jääneen jälkeen valtion maksa-
mista vastaavista palkoista. Kunnallisten 
työntekijäin ja viranhaltijain liitto piti puo-
lestaan elinkustannusten kohoamisen vuoksi 

välttämättömänä tietyn minimikorotuksen 
saamista. Täten neuvotteluasemaa vaikeutti 
esitettyjen vaatimusten rakenteellinen erilai-
suus. Kaupunkiliiton kannalta voitiin jäl-
keenjääneisyydestä neuvoteltaessa pitää ko. 
väitteitä perusteltuina vain siltä osin kuin 
voitiin jälkeenjääneisyyttä katsoa syntyneen 
sen johdosta, että osa ns. lähtötasotarkistuk-
sesta oli varsinkin ylemmissä palkkaluokissa 
annettu valtion virkamiehille kuoppakorotus-
ten muodossa. Tästä syystä oli virkamiespalk-
koja koskevaan ratkaisuun välttämätöntä 
jollain tavoin kytkeä ns. kiintopistevirkoja 
koskevan suosituksen antaminen. Yleiskoro-
tusprosentista neuvoteltaessa järjestöt kiin-
nittivät huomiota siihen, että v. 1967 koske-
van palkkaratkaisun yhteydessä poistettiin 
v. 1966 käytössä olleet viranhaltijain ns. hen-
kilökohtaiset lisät, mistä syystä yleiskorotus 
eräitten viranhaltijain kohdalla jäi yleiskoro-
tusprosenttia pienemmäksi. Kun yleisten työ-
markkinoitten useampivuotisten työehto-
sopimusten mukaiset palkankorotukset v. 
1967 tapahtuivat 3 %:n suuruisina 1.1. ja 1.6., 
oli siellä palkkataso vuoden lopussa 6. l % 
korkeampi kuin vuoden alussa. Järjestöt 
huomauttivat kaupunkien ja kauppaloitten 
maksaman palkkauksen mm. tästä syystä 
jääneen jälkeen yleisistä työmarkkinoista. 
1.1.1968 voimaan tuleviksi tarkoitetut palk-
kataulukot oli laskettu siten, että voimassa 
olleisiin palkkoihin oli laskettu jälkeenjää-
neisyydestä johtuva 0.9 %:n suuruinen koro-
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tus ja yleisten työmarkkinain linjan mukai-
nen 5.9 %:n suuruinen korotus eli korotusta 
yhteensä 6.8 %. 1.6.1968 voimaan tuleviksi 
tarkoitetut palkkataulukot oli laskettu korot-
tamalla 1.1. voimaan tulleita peruspalkkoja 
niin ikään yleisten työmarkkinain linjan mu-
kaisella 3.5 % :11a. Vähimmäiskorotusta kos-
kevalta osalta Kaupunkiliiton hallitus oli 
katsonut perustelluksi suostua siihen, että 
viranhaltijoille ja toimihenkilöille 1.1.1968 
lukien annettava yleiskorotus oli vähintään 
40 mk kaikissa paikkakuntaluokissa. Indeksi-
tarkistuksen osalta päädyttiin ratkaisuun, 
joka merkitsi sen ennakon suorittamista 
3 %:n suuruisena 1.12.1968 lukien, joka ko-
rotus sitten korjattaisiin yleisten työmarkki-
noitten 15.12.1968 lukien toteutettavan in-
deksiehdon osoittaman prosenttimäärän mu-
kaisesti 1.1.1969 lukien, mikäli ko. indeksi-
tarkistus poikkeaa ennakosta. Toimihenki-
löiden palkkauksen yleistarkistusta koskevat 
ponnet noudattivat pääkohdittain viranhalti-
joita koskevien ponsien sisältöä. Tämä yleis-
tarkistus jätti edelleen avoimeksi työajan ly-
hentämistä koskevan asian. Aikoinaan solmi-
tun ns. runkosopimuksen mukaan kaupun-
geissa ja kauppaloissa tuli siirtyä lyhennet-
tyä työaikaa noudattamaan 1.6.1968 tai sitä 
lähinnä alkavan työaika jakson alusta lukien. 
Tässä kohdin oli kuitenkin kunnallisten työn-
tekijäin ja viranhaltijain liiton kanssa tunti-
työntekijöitä koskevalta osalta käynyt ilmi 
kantojen oleellinen eroavuus, minkä vuoksi 
asia oli jouduttu jättämään vielä toistaiseksi 
avoimeksi. 

Kaupungin neuvottelijain ehdotus, joka 
lähetettiin viranhaltijoita edustaville järjes-
töille, perustui Kaupunkiliiton hallituksen 
suositukseen. Järjestöjen kanssa käytiin 
kunnan viranhaltijain neuvotteluoikeuslain 
mukaiset neuvottelut 3.2.1968. Niiden aikana 
eräiden järjestöjen taholta vaadittiin muu-
toksia ja selvennyksiä ehdotuksen kohtiin 
A 2 ja 4—7 sekä B 1 b ja 4. Kaupungin neu-
vottelijat eivät kuitenkaan katsoneet voi-
vansa hyväksyä tehtyjä muutosehdotuksia 

lähinnä sen vuoksi, että ne olisivat merkin-
neet pääosalta poikkeamista aikaisemmin 
ensisijassa laskentateknillisistä syistä sovi-
tuista periaatteista. Sitä vastoin kaupungin 
neuvottelijat antoivat suullisesti selventäviä 
tulkintoja eräisiin ehdotuksen kohtiin. Jär-
jestöt hyväksyivät ehdotuksen. Yhtyen kau-
pungin neuvottelijain ehdotukseen yleiskoro-
tuksen toteuttamisesta viranhaltijain ja toi-
mihenkilöiden palkkauksissa v. 1968 lähetti 
palkkalautakunta esityksensä kaupungin-
hallitukselle (7.2. 272 §). 

Merkittiin tiedoksi kaupunginvaltuuston 
27.11.1968 tekemä päätös, joka koski kau-
pungin viranhaltijain ja toimihenkilöiden 
palkkojen yleistarkistusta koskevan, kau-
punginvaltuuston 21.2.1968 tekemän pää-
töksen tarkistamista (18.12. 2213 §, ks. kunn. 
as.kok. n:o 71 ja 451). 

Kaupunkiliiton hallituksen suosituskirjel-
mässä 29.11. mainittiin, että neuvottelut suo-
situkseksi kaupunkien ja kauppaloitten vi-
ranhaltijoiden ja työntekijäin palkkojen 
yleistarkistuksista v. 1969 aloitettiin jo 3.10. 
kertomusvuonna. Palkkojen tarkistusmah-
dollisuuksille asetti eräissä suhteissa varsin 
tarkat rajat sopimus hinta- ja kustannustason 
vakaannuttamisesta (vakauttamissopimus) ja 
laki taloudellisen kehityksen turvaamisesta 
v:na 1968—1969 (valtalaki). Niihin sisältyi-
vät valtion viran- ja toimenhaltijain palk-
kausten tarkistamista koskevat poikkeus-
määräykset, jotka tekivät sallituksi ns. me-
nettelytapakin nojalla aikaisemmin sovittu-
jen lähtötasotarkistusten suorittamisen myös 
v:n 1969 palkkaratkaisussa. Ns. lähtötaso-
tarkistuksista aiheutui, että valtion viran- ja 
toimenhaltijöitten palkkojen korotukset v. 
1969 tulisivat olemaan oleellisesti suuremmat 
kuin vakauttamissopimuksen edellyttämä 
16 p työtuntia kohden. Kun samansuuruisia 
korotuksia kuin valtion viran- ja toimenhalti-
joille oli ennen neuvotteluita suositeltu suori-
tettavaksi myös kuntainliittojen ja maalais-
kuntien viranhaltijöitten palkkoihin, oli ym-
märrettävää, että viranhaltija- ja työntekijä-
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järjestöt pitivät neuvottelujen loppuvaihee-
seen asti kiinni mm. siitä vaatimuksesta, että 
16 p/t vastaava määrä olisi tullut kaupunkien 
ja kauppaloitten viranhaltijoitten ja työnte-
kijäin palkkauksessa liittää peruspalkkoihin. 
Tämä olisi kuitenkin kaupungeissa ja kauppa-
loissa käytössä olevan prosenttimääräisen 
ikälisäjärjestelmän vuoksi aiheuttanut sen, 
että viranhaltijain palkkojen nousu olisi kes-
kimäärin muodostunut huomattavasti suu-
remmaksi kuin 16 p/t. Kaupunkiliiton halli-
tuksen suosituksen johdosta palkkalautakun-
nan toimisto lähetti 29.11. kaikille viranhalti-
joita edustaville neuvotteluoikeuden omaa-
ville järjestöille kirjelmän, jossa ilmoitettiin, 
että palkkausten yleiskorotusta v. 1969 kos-
kevat kunnan viranhaltijain neuvotteluoi-
keuslain mukaiset neuvottelut pidetään 9.12. 
Kaupungin neuvotteli jäin ehdotus voitiin toi-
mittaa järjestöille 5.12. Sitä laadittaessa py-
rittiin mahdollisimman tarkasti seuraamaan 
Kaupunkiliiton hallituksen suosituksen peri-
aatteita, kuitenkin poikettiin eräiltä osin siinä 
omaksutuista linjoista. Perussyynä näihin 
poikkeamisiin oli lähinnä se, että Kaupunki-
liiton hallituksen suositus rakentui v. 1962 
hyväksytyn virkasäännön mallin ja siihen 
myöhemmin tehtyjen muutosten pohjalle, 
kun taas Helsingissä oli edelleen voimassa v. 
1951 hyväksytty virkasääntö täydennettynä 
kaupunginvaltuuston 29.5.1968 hyväksymillä 
työaikamääräyksillä. Niin ikään oli eräät 
suoritukseen sisältyvät kohdat jo toteutettu 
Helsingissä ja eräiden lähinnä ammatillisten 
järjestöjen jäsenmaksuja sekä ns. vapaa-ajan 
tapaturmavakuutusta koskevien kohtien 
osalta järjestelyt edellyttävät Helsingin eri-
koisolosuhteet huomioon ottaen lisäselvityk-
siä. Päätösehdotuksen mukainen ratkaisu 
merkitsi periaatteessa palkkausten tarkista-
misen osalta vakauttamissopimuksessa mää-
ritellyn linjan seuraamista. Tämän vuoksi 
sisällytettiin siihen kunnanpalkan laskentaa 
koskeva erikoismääräys niiden kansakoulu-

laitoksen viranhaltijain osalta, joiden palk-
kaus määräytyi kansakoululaitoksen viran-
haltijain palkkauksesta ja eläkkeistä anne-
tussa laissa säädetyn palkkauksen perusteel-
la. Myös eläkkeiden tarkistuksia koskevassa 
päätösehdotuksessa jouduttiin ottamaan huo-
mioon vakauttamissopimuksessa edellytetty 
linja. Päätösehdotuksen Muut määräykset 
-kohdan 1 ponsi laadittiin nimenomaan sen 
vuoksi, että voimassa olevassa virkasäännös-
sä oli eräitä määräyksiä, joissa viranhaltijoille 
edellytetään maksettavaksi joko peruspalk-
kaa yksinomaan tai osaa siitä täydennettynä 
ao. viranhaltijan saamien ikälisien määrällä. 
Tämän vuoksi pidettiin välttämättömänä 
muuttaa virkasääntöä siten, että vahvistet-
tavaksi ehdotettu erillinen 27 mk:n suuruinen 
lisä voitaisiin mainittuja muita etuisuuksia 
laskettaessa rinnastaa peruspalkkaan kuulu-
vaksi. Neuvotteluissa esitettiin järjestöjen 
taholta eräitä ponsiehdotusta koskevia tul-
kintatiedusteluja ja tarkistuspyyntöjä. Kau-
pungin neuvotteli jäin täydennettyä ehdotus-
taan hyväksyivät järjestöt sen kansakoulun-
opettajia edustavia järjestöjä lukuun otta-
matta. Palkkalautakunta päätti kaupungin-
hallitukselle antamassaan lausunnossa yhtyä 
kaupungin neuvottelijain esitykseen yleis-
korotuksen toteuttamisesta viranhaltijain ja 
toimihenkilöiden palkkauksissa v. 1969 (9.12. 
2176 §, ks. v:n 1969 kunn. as. kok. n:o 8). 

Korkeakouluinsinöörien ja arkkitehtien palk-
kausten vähimmäiskorotusten vahvistaminen. 
Kaupunginvaltuusto oli vahvistanut teknilli-
sen henkilökunnan virkasuhteeseen perustu-
vat sopimuspalkkaukset 7.2.1968 päättäen 
samalla, että näitä palkkauksia saadaan ko-
rottaa 1.1.1968 lukien 3 % ja 1.6.1968 lukien 
3.5 % sekä ettei kaupunginvaltuuston ehkä 
päätettäviä muita mahdollisia korotuksia 
näihin palkkoihin enää sovelleta ko. vuonna. 
1.1.1968 lähtien toteutettavaksi päätetty in-
deksikorotus oli 6.8%, em. insinöörien ja 
arkkitehtien saama korotus ainoastaan 3 %. 
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Dipl.ins. Kari Rahkamo oli esittänyt kau-
punginhallitukselle em. kaupunginvaltuuston 
päätöksen muuttamista siten, että myös näi-
den viranhaltijain indeksikorotus olisi taso-
korotusluonteisten tarkistusten kanssa vä-
hintään 6.8 % sekä että myös ko. henkilös-
töön kuuluvien työsuhteessa olevien suhteen 
toteutettaisiin vastaava tarkistus. Palkka-
lautakuntaa oli kehotettu tekemään asiaa 
koskeva esitys. Palkkalautakunnan esittelijä 
totesi, että sen jälkeen kun kaupunginval-
tuusto oli 7.6.1967 tehnyt päätöksen ns. sopi-
muspalkkausjärjestelmän jatkamisesta kor-
keakoulutusta ja opistokoulutusta edellyttä-
vän teknillisen henkilöstön palkkauksissa ja 
vahvistanut palkkausten ylärajan 3 900 
mkiksi kuukaudessa, palkkalautakunnan toi-
misto ryhtyi yhteistoiminnassa virastojen ja 
laitosten johdon kanssa valmistelemaan pää-
tösten käytännöllistä toteuttamista. Käyty-
jen neuvottelujen tuloksena päädyttiin koko-
naisratkaisuehdotukseen, joka toteutettuna 
merkitsi osittain myös sitä, että osa insinööri-
ja arkkitehtikunnasta jäi ilman henkilökoh-
taista palkkatarkistusta tai että tarkistus 
muodostui suhteellisen vähäiseksi. Kun sopi-
muspalkkausten perusteista v. 1967 käydyissä 
neuvotteluissa ei ollut osattu varautua siihen, 
että ko. vuoden lopulla inflaatiokehitys, jota 
edisti myös devalvoinnin toteuttaminen, olisi 
niin voimakasta kuin todellisuudessa tapah-
tui ja kun Kaupunkiliiton antamassa yleis-
korotussuosituksessa otettiin huomioon rahan 
arvon huononeminen, kaupungin neuvotteli-
jat esittivät korkeakouluinsinöörejä ja arkki-
tehtejä edustavien järjestöjen kanssa käy-
tyyn neuvotteluun perustuen, että myös ko. 
ryhmille annettaisiin elinkustannusten nou-
sua vastaava, 3.12.1967 vallinneesta palkka-
tasosta laskettu 2.8 %:n korotus 1.1.1968 lu-
kien kaupunginvaltuuston 21.6.1967 vahvis-
tamien tarkistusten lisäksi. Kun kaupungin-
valtuusto ei ollut katsonut voivansa hyväk-
syä tätä ratkaisua, palkkalautakunnan esit-
telijä katsoi, että ratkaisu tulisi toteuttaa 
siten, että korkeakouluinsinöörien ja arkki-

tehtien palkkausten vähimmäiskorotus 1.10. 
1967 voimaan tulleine henkilökohtaisine pal-
kantarkistuksineen, 1.1.1968 voimaan tul-
leine 3 %:n yleiskorotuksineen ja nyt vahvis-
tettavine lisäkorotuksineen ei saisi jäädä pie-
nemmäksi kuin 6.8 %. Lisäksi esitettiin, ettei 
em. lisätarkistus tulisi koskemaan niitä dip-
lomi-insinöörejä ja arkkitehtejä, joiden palk-
kauksesta oli sovittu erikseen 21.6.1967 jäl-
keen, vaan että mahdollinen palkkausten 
epäkohtien oikaisu tulisi toteuttaa tapauksit-
tain palkkalautakunnan toimiston annettua 
asiasta lausuntonsa. Lausunto kaupungin-
hallitukselle annettiin eo. mukaisesti (3.4. 
626 §). 

Teknillisen korkeakoulu- tai opistokoulutuk-
sen saaneen henkilöstön siirtämistä normaaliin 
virkapalkkaukseen tutkimaan asetettu jaosto. 
Palkkalautakunnan edellisenä vuonna aset-
tamalle jaostolle vahvistettua määräaikaa 
tutkimuksen tuloksen saattamiseksi kaupun-
ginvaltuuston käsiteltäväksi oli kaupungin-
hallitus pidentänyt 31.8.1968 saakka. Jaoston 
palkkalautakunnalle jättämän tutkimusse-
lostuksen yhteenvedossa mainittiin mm.: 
Osastopäällikköportaan ja sitä alempien tek-
nillistä korkeakoulututkintoa tai opistotut-
kintoa edellyttävien henkilöstöryhmien palk-
kojen järjestäminen normaaliin virkapalk-
kaukseen perustuvaksi edellyttäisi n. 150:n 
korkeakouluinsinööri- tai arkkitehtitutkin-
toa ja 102:n opistoinsinöörin tutkintoa edel-
lyttävän viran perustamista. Niin ikään 
116:n virka- tai työsopimussuhteessa sopi-
muspalkalla hoidettavan korkeakouluinsi-
nöörin ja arkkitehdin sekä vastaavasti 22 
opistoinsinöörin viran palkkaluokat tulisi 
ilmeisesti tarkistaa nykyistä sopimuspalkka-
tasoa vastaaviksi. Ko. henkilöstöryhmien 
palkkauksissa noudatettu virka- tai työsopi-
mussuhteeseen perustuva sopimuspalkkalinja 
ei yleisesti ottaen ollut merkinnyt näiden 
ryhmien ylipalkkausta verrattuna muiden 
työnantajien vastaaville virkamies- ja toimi-
henkilöryhmille maksamiin palkkoihin. Har-
kittaessa mahdollisuuksia normaaliin virka-
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palkkaukseen siirtämiseen oli voitu todeta, 
että mikäli siirtäminen tapahtuisi asianomais-
ten ansiotasoa alentamatta, insinöörien tehtä-
vät tulisi sijoittaa muita koulutustasoltaan 
rinnastettavissa olevia virkoja siinä määrin 
korkeampiin palkkaluokkiin, että kaupungin 
virkojen keskinäiset palkkasuhteet järkkyi-
sivät, mistä aiheutuisi välittömästi painetta 
muiden virkaryhmien taholta. Jaosto katsoi, 
ettei ainakaan tässä vaiheessa ollut reaalisia 
edellytyksiä laajamittaiseen korkeakoulu-
insinöörien palkkajärjestelmän muuttami-
seen normaaliin virkapalkkaukseen pohjau-
tuvaksi. Jaosto katsoi kuitenkin, että jo tässä 
vaiheessa tulisi pyrkiä kaupungin palveluk-
seen tulevien nuorten insinöörien ja arkki-
tehtien palkkojen saattamiseen valtion ja 
yksityisten työnantajien palkkatason mukai-
seksi. 

Palkkalautakunta päätti lähettää jaoston 
tutkimusselostuksen kaupunginhallitukselle 
sekä tehdä selostuksen 7. kohdan mukaisen 
esityksen (28.8. 1475 §). 

Tuntipalkkaisten kirjastoamanuenssien ja 
kirjastoapulaisten palkkojen korotus sekä erilli-
sen iltatyökorvauksen maksaminen yleisönpal-
velutehtävissä olevalle kirjastohenkilökunnalle. 
Kaupunginkirjasto oli alistanut niiden tunti-
palkkaisten kirjastoamanuenssien ja kirjasto-
apulaisten, jotka olivat työsopimussuhteessa, 
mutta työehtosopimuksen ulkopuolella, pal-
kat palkkalautakunnan hyväksyttäviksi. 
Palkkalautakunta päätti vahvistaa aikaisem-
man käytännön mukaisesti ko. palkat esi-
tyksen mukaisesti kuitenkin siten, että 1.12. 
1968 lukien voimaan tuleviksi esitetyt palk-
kioiden tarkistukset toteutetaan vain sillä 
edellytyksellä, ettei kaupunginvaltuuston 
päätöksellä 21.2.1968 viranhaltijoille ja toi-
mihenkilöille indeksitarkistuksen ennakkona 
vastaavasta ajankohdasta lukien vahvistet-
tua 3 %:n tarkistusta poisteta tai muuteta 
(3.4. 625 §). 

Kirjastolautakunta oli esittänyt kaupun-
ginhallitukselle, että lautakunta oikeutettai-
siin suorittamaan yleisönpalvelutehtävissä 

toimivalle työaikalain ulkopuolella olevalle 
kirjastohenkilöstölle uusien työaikamääräys-
ten mukaiset iltatyökorvaukset. Palkkalauta-
kunnan sen johdosta kaupunginhallitukselle 
antamassa lausunnossa todettiin, että kirjas-
ton ko. viranhaltijat sekä tuntipalkkaiset 
kirjastoamanuenssit ja -apulaiset joutuvat 
aukioloajoista johtuen säännöllisesti suoritta-
maan iltatyötä klo 19:n jälkeen. Kun saman-
kaltaista yleisönpalvelutyötä suorittavat kir-
jaston työaikalain alaiset viranhaltijat ja toi-
mihenkilöt saavat uusien työaikamääräysten 
mukaan iltatyökorvauksen ja kun työaika-
lain ulkopuolella olevat henkilöt joutuvat sa-
manaikaisesti olemaan työssä, katsottiin, että 
tässä tapauksessa voidaan esitystä iltatyö-
korvauksen suorittamisesta työaikamääräys-
ten XXI) kohdan 1 mom:n säännöksistä poi-
keten puoltaa (21.8. 1417 §). 

Erityisen palkanlisän maksaminen kodin-
hoitajille. Palkkalautakunta päätti kaupun-
ginhallituksen 16.3.1967 tekemään päätök-
seen perustuen vahvistaa sen erotuksen suu-
ruudeksi, jolla kaupunginvaltuuston 8.3.1967 
päättämän kaupungin palkkaluokituksen mu-
kainen palkkaus alittaa ns. uuden palkkaus-
järjestelmän alaisuuteen kuuluvien, ilman 
ikälisää olevien kodinhoitajien osalta kunnal-
lisesta kodinhoitoavusta 6.5.1966 annetun 
lain 9 §:n edellyttämän palkkauksen, 1.1.— 
31.5.1968 väliseltä ajalta 14.15 mk:ksi kuu-
kaudelta ja 1.6.—31.12.1968 väliseltä ajalta 
15.95 mk:ksi kuukaudelta. Erotusten edel-
lyttämät palkanlisät saataisiin maksaa niihin 
oikeutetuille kodinhoitajille henkilökohtaisi-
na palkanlisinä. Samalla päätettiin ilmoittaa, 
että huoltolautakunnan tuli tehdä eri esitys 
v:n 1969 alussa valtion viran- tai toimenhalti-
joiden sekä kaupungin viranhaltijoiden palk-
kauksissa mahdollisesti tapahtuvien muutos-
ten aiheuttamista järjestelyistä kodinhoita-
jien palkkauksiin. Näin ollen ajaksi 1.6.— 
31.12. vahvistettua henkilökohtaista palkan-
lisää ei saanut maksaa enää v:n 1969 alusta 
lukien (16.10. 1860 §). 

Sairaalalääkärien palkkaedut. Sairaalalau-
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takunta oli esittänyt, että sairaalalääkärille 
saataisiin maksaa oman viran ohella tapah-
tuvasta toisen viran hoidosta erillispalkkio, 
joka vastaisi enintään puolta vm. viran perus-
palkasta, tai mikäli tähän ei voitaisi suostua, 
olisi virkasäännön 33 §:ää muutettava. Ehdo-
tettu järjestely perustui sairaalalääkärien 
palkkausta koskevaan ns. Lehtisen sopimuk-
seen, jonka mukaan lääkärille voidaan oman 
virkansa ohella antaa hoidettavaksi toinen 
virka, josta maksetaan valtion palkkauslain-
säädännön mukainen palkkio. Tätä menette-
lyä oli ryhdyttävä soveltamaan keskussairaa-
loissa ja mm. Helsingin yliopistollisessa kes-
kussairaalassa. Kun kaupungin sairaaloissa 
olisi pyrittävä estämään osastojen sulkemi-
nen lääkärityövoimapulan takia, olisi myös 
kaupungin ryhdyttävä soveltamaan mainit-
tua menettelyä. Palkkalautakunnan esittelijä 
totesi, ettei erillispalkkion maksaminen sai-
raalalääkärille samanaikaisesti tapahtuvasta 
toisen viran hoidosta kaupungin virkasään-
nön mukaisesti ole nykyisten määräysten mu-
kaan mahdollista. Esitetty toinen vaihtoehto, 
virkasäännön muuttaminen, merkitsisi sai-
raalalautakunnan esittämän järjestelyn laa-
jentumista koskemaan koko kaupungin vi-
ranhaltijakuntaa ja aiheuttaisi näin ollen 
periaatteellisen poikkeaman nykyisen virka-
säännön määräyksistä. Tilannetta olisi kui-
tenkin ilmeisesti arvosteltava toisella tavalla, 
jos sairaalalautakunnan esittämä järjestely 
katsotaan sellaiseksi palkkajärjestelyksi, jo-
hon kaupunginvaltuuston 6.9.1961 tekemän 
päätöksen mukaisesti voidaan soveltaa val-
tion palkkausjärjestelmän mukaisia säännök-
siä. Tähän viitaten esittelijä katsoi, että esi-
tettyä järjestelyä voidaan puoltaa em. kau-
punginvaltuuston päätöksen perusteella vir-
kasäännön 33 §:n säännöksistä riippumatta ja 
huomioon ottaen valtion viran- tai toimen-
haltijain palkkauksesta annetun asetuksen 
14 §:ssä määritellyt rajoitukset (10.1. 53 §). 

Lisäpalkkion maksaminen ajo-opettajina toi-
miville r aitiovaununkuljettajille. Liikennelaitos 
mainitsi, että laitoksen kouluttaessa raitio-

vaununkuljettajia annetaan näille myös ajo-
harjoittelua opettajan valvonnassa. Opetta-
jina ovat toimineet apulaisajomestarit. Kun 
ajoharjoittelua on pyritty lisäämään kursseja 
pidentämällä, on laitoksessa harkittu koke-
neiden raitiovaununkuljettajien ottamista 
opettajiksi sitä valvomaan. Tässä tehtävässä 
he korvaisivat apulaisajomestarit, jotka an-
taisivat oppilaille vain peruskoulutuksen. 
Laitoksessa oli harkittu kohtuulliseksi, että 
raitiovaununkuljettajat saisivat opettajana-
oloajalta saman palkan kuin apulaisajomes-
tarit. Lautakunta esitti, että liikennelaitos sai-
si suorittaa raitiovaununkuljettajakursseille 
opettajiksi määräämilleen kuljettajille kulta-
kin ajo-opetustunnilta lisäpalkkion, jonka 
suuruus on apulaisajomestarin 17. pl:aan 
kuuluvan tp. viran loppupalkkaa vastaavan 
tuntipalkan ja raitiovaununkuljettajan 12. 
pl:aan kuuluvan tp. viran loppupalkkaa vas-
taavan tuntipalkan erotus. Palkkalautakun-
nan esittelijä totesi, että kaupunginhallitus 
oli eräissä tapauksissa myöntänyt viranhalti-
jalle, joka muulloin kuin toisen viranhaltijan 
vuosiloman aikana oli määrätty oman vir-
kansa ohella hoitamaan toistakin virkaa, työ-
määrän tai tehtävän vaativuuden ja vastuun 
lisääntymisen johdosta erillisen korvauksen. 
Tähän viitaten pidettiin kaupunginhallituk-
selle annettavassa lausunnossa perusteltuna 
korvauksen määrittelemistä eo. mukaisena 
(13.3. 480 §). 

Ohjeet lisä-, yli-, ilta-, yö- ja sunnuntaityö-
korvausten laskemisesta. Kaupunginvaltuusto 
oli 29.5.1968 virkasääntöä kumoamatta saat-
tanut voimaan uudet väliaikaiset työaika-
määräykset, jotka olennaisesti vaikuttivat 
mm. lisä-, yli- ja sunnuntaityökorvausten las-
kemiseen ja jotka sisälsivät myös uudet ilta-
ja yötyökorvausta koskevat määräykset. 
Palkkalautakunta päätti vahvistaa pöytäkir-
jan n:o 30 liitteestä ilmenevät lisä-, yli-, ilta-, 
yö- ja sunnuntaityökorvauksia koskevat oh-
jeet virastojen ja laitosten noudatettaviksi 
sekä kumota aikaisemmin v. 1964 lisä-, yli- ja 
sunnuntaityökorvausten laskemisesta anta-
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mansa ohjeet. Samalla lautakunta päätti 
kiinnittää virastojen ja laitosten huomiota 
työaikamääräysten liitteenä olevan suositus-
sopimuksen 5 §:n 4 ja 5 monr.ien sisältämiin 
ohjeisiin siitä, miten on meneteltävä niissä 
tapauksissa, jolloin viranhaltijaa tarvitaan 
vapaa-aikanaan ylimääräisessä työssä (6.11. 
2002 §). 

Yötyön aikahyvitys sekä ilta- ja yötyön kor-
vaaminen. Satamalaitokselle antamassaan 
lausunnossa ko. laitoksen tiedustelun johdos-
ta palkkalautakunta päätti ilmoittaa, että 
kaupunginvaltuuston 9.1.1963 tekemään pää-
tökseen perustuva viranhaltijan yötyön aika-
hyvitys, jota on suoritettu 11.6.1968 saakka, 
suoritetaan kaupunginhallituksen 17.1.1963 
antamien täytäntöönpano-ohjeiden 4 kohdan 
mukaan aina korottamattomana riippumatta 
siitä, onko perustunti säännöllistä työtä, yli-
työtä, lisätyötä tai sunnuntaityötä. Sen sijaan 
tällaiselta tunnilta ehkä suoritettava koro-
tettu palkka ei sellaisenaan lainkaan vaikuta 
yötyön hyvityksen määrään. Kaupunginval-
tuuston 29.5.1968 päättämien uusien työ-
aikamääräysten VIII) kohdan 5 mom:n mu-
kaan ilta- ja yötyöstä suoritetaan erikseen 
korvaus. Tätä osoittaa myös mainitun pää-
töksen XII) kohdan järjestys. XII) kohdan 
6 mom:n mukaan iltatyöstä suoritetaan 
10 %:n suuruinen rahakorvaus, joka laske-
taan korottamattomasta tuntipalkasta. Tätä 
korvausta ei kuitenkaan suoriteta siltä ajalta, 
jolta maksetaan sunnuntaityökorvaus. Sun-
nuntaityö taas määritellään kaupunginval-
tuuston mainitun päätöksen VIII) kohdan 
4 momentissa. Yötyökorvaus suoritetaan 
XII) kohdan 6 mom:n mukaan ilman sun-
nuntaityökorvausta koskevaa rajoitusta kai-
kilta työtunneilta ja korvauksen määrä on 
25 % laskettuna korottamattomasta tunti-
palkasta. Yötyöstä voidaan suorittaa korvaus 
myös vapaa-ajan muodossa. Perustunti, jolta 
iltatyökorvaus suoritetaan, voi siis olla sään-
nöllistä työtä, lisätyötä tai ylityötä, mutta ei 
sunnuntaityötä. Näin ollen suoritetaan myös 
tilapäisesti tehdystä iltatyöstä iltatyökor-

vaus sunnuntaityötä koskevin rajoituksin. 
Perustunti, jolta yötyökorvaus suoritetaan, 
voi olla säännöllistä työtä, lisätyötä, ylityötä 
tai sunnuntaityötä. Näin ollen korvataan 
myös tilapäisesti tehty yötyö em. määräysten 
mukaisesti. Tästä päätettiin ilmoittaa kierto-
kirjeellä kaikille virastoille ja laitoksille (26.6. 
1146 §). 

Varallaolokorvauksen suorittaminen vesi-
laitoksen jakelupäivystäjille. Vesilaitos oli 
esittänyt, että laitoksen yliputkimestarille 
suoritettaisiin varallaolokorvausta myös klo 
24—6 väliseltä ajalta. Palkkalautakunnan 
1.3.1965 tekemän päätöksen mukaan oli 
3 b-luokan päivystystä suorittavan yliputki-
mestarin varallaoloajasta korvattava puolet. 
Uusien työaikamääräysten mukaan yöpäivys-
tyskorvaus esityksessä mainitulta ajalta pois-
tettiin, koska yliputkimestari ei ollut työ-
aikalain alainen. Valtuuston 29.5.1968 hy-
väksymien työaikamääräysten XX kohdan 
mukaan voi palkkalautakunta, milloin se 
katsoo kaupungin edun niin vaativan, mää-
rätä, että viranhaltijalle korvataan varallaolo 
lukemalla siitä puolet työajaksi. Palkkalauta-
kunta päätti, että vesilaitoksen yliputkimes-
tarille korvataan lautakunnan päätöstä seu-
raavan kalenterikuukauden alusta lukien 
työaikamääräysten XX kohdan 2 mom:in 
mukainen varallaolo lukemalla siitä puolet 
työajaksi (31.12. 2284 §). 

Työehtosopimukset. Helsingin kunnallisten 
työntekijäin ja viranhaltijain yhteisjärjestön 
taholta sanottiin 30.11.1967 irti mainitun jär-
jestön ja kaupungin välinen työehtosopimus 
ja siihen liittyvä palkkahinnoittelu päätty-
mään 31.12.1967. Neuvottelut uudesta työ-
ehtosopimuksesta aloitettiin välittömästi 
Kaupunkiliiton suosituksen saavuttua ja 
niissä käsiteltiin lukuisia puolin ja toisin teh-
tyjä muutosehdotuksia, jotka olivat osittain 
sopimuksen rakennetta ja sanamuotoa koske-
via ja osittain sopimuksen asialliseen sisäl-
töön kohdistuvia. Kaupunkiliiton suosituk-
sen mukaan kaupunkien työntekijäin palkko-
jen korotukset oli tarkoitettu toteutettaviksi 
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samoilla perusteilla kuin viranhaltijain sekä 
prosenttimäärien että ajankohtien osalta. 
Tällöin kuukausipalkkojen 40 mk:n suuruista 
vähimmäiskorotusta vastasi 21 p:n suuruinen 
perustuntipalkkoj en vähimmäiskorotus 1.1. 
1968 lukien. Muutoin oli työntekijäin palkka-
ratkaisun osalta huomattava, että ponsien 5) 
kohta sisälsi siirtymisen v:n 1968 alusta nou-
dattamaan ns. yksityisten työmarkkinain 
työehtosopimusten mukaisia urakkahinnoit-
teluja sellaisenaan ja ilman niitä korotuksia, 
joita oli suoritettu v:ien 1966 ja 1967 aikana. 
Tähän liittyi ponsien 15) kohta, jonka mu-
kaan työehtosopimuksiin nyt sisällytettiin 
määräys aikatyöstä suoritettavasta vähim-
mäispalkasta, mikä merkitsi sitä, että vähin-
tään 3 kk keskeytymättä kaupungin palve-
luksessa olleille työntekijöille maksetaan 
12 %:lla peruspalkan ylittävä palkka edel-
lyttäen, ettei työntekijä työehtosopimuksen 
mukaisen tai palkkahinnoittelussa mainitun 
lisän maksamisen johdosta saa muutoinkin 
vähintään tämän suuruista ansiota. Yksimie-
linen neuvottelutulos, johon päädyttiin, ra-
kentui Kaupunkiliiton suositukselle. Lähinnä 
suositukseen perustuvia muutoksia sovittiin 
tehtäväksi mm. työehtosopimuksen 2, 5, 6 ja 
7 §:ään. Myös eväsraha tarkistettiin 3.20 
mkraan. Palkkahinnoitteluun tehtiin myös 
eräitä vähäisiä muutoksia. Palkkalautakunta 
päätti hyväksyä kaupungin työntekijäin 
palkkahinnoittelun pöytäkirjan liitteen n:o 3 
mukaisena sekä liikennelaitoksen työnteki-
jäin kiihdytetyn työn lisät allekirjoituspöytä-
kirjan liitteiden A, B ja C mukaisina sekä 
esittää kaupunginhallitukselle edelleen -val-
tuustolle esitettäväksi, että työehtosopimus 
sekä siihen liittyvät allekirjoituspöytäkirja-
merkinnät hyväksyttäisiin pöytäkirjan liit-
teiden n:o 1 ja 2 osoittamassa muodossa (7.2. 
306 §, kunn. as. kok. n:o 27). 

Edellä mainittuun työehtosopimukseen 
liittyvän allekirjoituspöytäkirjan 2 §:n 3 koh-
dassa sovittiin, että sopimuksen työaikaa 
koskevat määräykset ns. työajan lyhentämi-
sestä tehdyn runkosopimuksen mukaan ovat 

voimassa 1.6.1968 tai sitä lähinnä alkavan 
työaikajakson alkamiseen saakka pyrittäessä 
lyhennetyn työajan toteuttamiseen ja että 
työajan lyhentämistä koskevat neuvottelut 
runkosopimuksen määräysten johdosta ta-
pahtuvat työrauhavelvoitteen alaisena sikäli 
kuin on kysymys siinä jo sovituista asioista. 
Kaupunkiliiton yleiskirjeessä, joka saapui 
palkkalautakunnan toimistoon 16.5., mainit-
tiin mm., että itse työaikaa koskevat mää-
räykset noudattivat samoja linjoja, jotka pää-
tettiin työajan lyhentämistä koskevan ratkai-
sun yhteydessä. Neuvottelut Kaupunkiliiton 
toimistosta saatujen ennakkotietojen perus-
teella voitiin aloittaa jo 13.5. Niihin ryhdyt-
täessä erosivat sopimuspuolten kannat toi-
sistaan varsin huomattavasti, neuvottelu-
tulokseen päästiin kuitenkin 17.5. Kaupunki-
liiton em. suosituksen pohjalta. Neuvottelu-
tuloksen mukaan muutetaan työehtosopi-
muksen 4 § ja 7 § kokonaisuudessaan sekä 
lisätään 13 §:ään uusi 4 kohta. Neuvottelu-
tulos edellytti myös erityisen allekirjoitus-
pöytäkirjan tekemistä, jonka mukaan työ-
ajan lyhentäminen työaikalain uusien sään-
nöksien mukaisesti toteutetaan 1.6. alkaen 
tai sitä lähinnä alkavan työaikajakson alusta 
lukien. Siinä todettiin myös, että lyhennetyn 
työajan tehokas käyttö hyväksytään. Tästä 
sovittaessa oli mm. edellytetty, että pesuaika 
myönnetään ainoastaan sopimuksen 13 §:n 
4 kohdan tarkoittamissa erikoistapauksissa 
sekä työssä, jonka erikoinen laatu vaatii pe-
seytymistä joko ennen työn suorittamista tai 
välittömästi sen jälkeen. Kun runkosopimuk-
sen mukaan työajan lyhenemisestä ei saanut 
aiheutua ansioiden menetystä, sovittiin, että 
muutettavan sopimuksen 7 §:n 5 kohdan tar-
koittamasta ns. puuttuvien tuntien korvaus-
menettelystä luovutaan ja työajan lyhene-
misestä aiheutuva ansioitten vähennys kor-
vataan tarkistamalla 1.6. voimaan tulevat 
perustuntipalkat sekä palkkahinnoittelussa 
mainitut markka- ja pennimääräiset lisät 
10 %:lla. Lisäksi työehtosopimuksen 6 §:n 
3 kohdan tarkoittamissa urakkatöissä ryhdy-

341 



3. Palkkalautakunta 

tään suorittamaan erillistä 10 %:n suuruista 
työaikalisää ja 6 §:n 2 ja 9 kohdan tarkoitta-
mia hintoja tarkistetaan perustuntipalkkojen 
korotusta vastaavalla määrällä. Työajan ly-
henemisestä annettavana korvauksena on 
lisäksi mainittava uuden 7 §:n 8 kohdan edel-
lyttämät ns. arkipyhäkorvaukset pitkäper-
jantaina, vapunpäivältä, juhannuspäivältä 
sekä molemmilta joulupäiviltä. Palkkalauta-
kunta päätti neuvottelutuloksen hyväksyt-
tyään esittää kaupunginhallitukselle, että 
22.2. allekirjoitetun työehtosopimuksen muu-
tokset hyväksyttäisiin pöytäkirjan liitteen 
n:o 1 mukaisesti sekä siihen ja palkkahinnoit-
teluun liittyvät allekirj oituspöytäkirj amer-
kinnät pöytäkirjan liitteen n:o 2 mukaisesti 
(18.5. 900 §, kunn. as. kok. n:o 74). 

Kaupunkiliiton hallitus oli hyväksynyt ko-
kouksessaan 29.11.1968 neuvottelutuloksen 
mukaisen suosituksen, joka koski kaupunkien 
työntekijäin palkkojen ja eräiden etuisuuk-
sien tarkistamista v. 1969. Palkkalautakun-
nan esittelijä ilmoitti, että Helsingin kunnal-
listen työntekijäin ja viranhaltijain yhteis-
järjestön taholta sanottiin irti järjestön ja 
kaupungin välinen työehtosopimus ja siihen 
liittyvä palkkahinnoittelu 29.11.1968 päätty-
mään 31.12. samana vuonna. Neuvottelut 
uudesta työehtosopimuksesta ja palkkahin-
noittelusta aloitettiin välittömästi Kaupunki-
liiton suosituksen saavuttua ja niissä käsitel-
tiin suosituksessa mainittujen asioiden lisäksi 
myös eräitä puolin ja toisin tehtyjä muita 
muutosehdotuksia. Yksimielinen neuvottelu-
tulos oli olennaisilta osiltaan Kaupunkiliiton 
suosituksen mukainen. Palkkalautakunta 
päätti hyväksyä neuvottelutuloksen sekä esit-
tää kaupunginhallitukselle, että työehtosopi-
mus hyväksyttäisiin pöytäkirjan liitteen n:o 1 
osoittamassa muodossa sekä siihen ja palkka-
hinnoitteluun liittyvä allekirj oituspöy täkir ja 
liitteen n:o 2 osoittamassa muodossa (9.12. 
2177 §, ks. v:n 1969 kunn.as.kok. n:o 
9,10). 

Helsingin kaupungin maataloustyönteki-
jäin ammattiosasto sanoi irti 30.11.1967 kau-

punginvaltuuston 10.5.1967 hyväksymän 
maat aloust yönteki j äin työehtosopimuksen, 
jonka voimassaolo sopimuksen mukaan päät-
tyi 31.12.1967. Neuvottelut aloitettiin 16.2. 
1968, jolloin voitiin todeta, että jo yleisen työ-
ehtosopimuksen yhteydessä oli Helsingin 
kunnallisten työntekijäin ja viranhaltijain 
yhteisjärjestön taholta esitetty maatalous-
työntekijöitä koskevan työehtosopimuksen 
liittämistä yleiseen työehtosopimukseen.Kau-
pungin neuvottelijat olivatkin valmiit tähän, 
asettaen kuitenkin eräitä ehtoja, jotka liittyi-
vät työajan järjestelyyn viljankorjuuaikana, 
eräiden etuisuuksien poistamiseen sekä työ-
voiman vähentämiseen. Yhteisjärjestön ta-
holta ilmoitettiin kuitenkin, ettei maatalous-
työntekijäin ammattiosasto voi näillä ehdoilla 
suostua työehtosopimusten yhdistämiseen, 
joten ko. työehtosopimus jouduttiin teke-
mään yleisestä sopimuksesta erillisenä, Neu-
vottelujen alkaessa jätettiin maataloustyön-
tekijäin ammattiosaston puolesta kaupungin 
neuvottelijoille kirjallinen muutosehdotus. 
Kaupungin puolesta esitettiin yleisten neu-
vottelujen yhteydessä mainitut muutosehdo-
tukset, jotka olisivat merkinneet maatalous-
alan ja yleisen työehtosopimuksen lähenty-
mistä toisiinsa. Kaupungin neuvottelijat piti-
vät useilla perusteilla ammattiosaston esittä-
miä muutoksia pitkälle menevinä katsoen 
kuitenkin voivansa suostua Kaupunkiliiton 
antaman yleistä työehtosopimusta koskevan 
suosituksen mukaisesti sopimaan irtisano-
mista sekä määräaikaista työkyvyttömyys-
eläkettä koskevista määräyksistä sopimuksen 
3 §:ään sekä 12 %:n vähimmäispalkkiokoh-
dasta 5 §:ään samoin kuin urakkatöiden hin-
noittelua koskevasta määräyksestä samaan 
pykälään. Palkkojen sekä markka- ja penni-
määräisten lisien osalta sovittiin noudatetta-
vaksi Kaupunkiliiton suosituksen mukaista 
korotuslinjaa. Kun kaupungin maatiloilla oli 
karjanhoito kokonaan lopetettu, poistettiin 
tätä työtä koskevat määräykset työehtosopi-
muksesta. Palkkalautakunta päätti puoles-
taan hyväksyä neuvottelutuloksen sekä esit-
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tää sen kaupunginhallitukselle (28.2. 427 §, 
kunn. as. kok. n:o 53). 

Työajan lyhentämistä koskevien runko-
sopimuksen määräysten johdosta neuvotel-
tiin myös maataloustyöntekijäin työehtoso-
pimuksen työaikamääräyksistä. Kaupunki-
liiton ja kunnallisten työntekijäin ja viran-
haltijain liiton kesken tehdyn sopimuksen 
mukaisen suosituksen määräyksiä soveltuvil-
ta osilta noudattaen päästiin neuvotteluissa 
yksimielisyyteen 18.5. Muutoksia jouduttiin 
tekemään sopimuksen 4 §:ään, 5 §:n 1 mom:iin, 
6 §:n 6 mom:iin sekä 7 §:ään. Tämän lisäksi 
uusien työaikamääräysten toteuttamiseen 
liittyi allekirjoituspöytäkirja, joka periaat-
teiltaan vastasi työntekijäin yleisen työehto-
sopimuksen allekirjoituspöytäkirjaa. Palkka-
lautakunta päätti hyväksyä neuvottelutulok-
sen sekä esittää kaupunginhallitukselle, että 
11.4. allekirj oitettuun maataloustyöntekij äin 
työehtosopimukseen tehtävät muutokset alle-
kir joituspöytäkirj öineen hyväksyttäisiin pöy-
täkirjan liitteenä olevan tekstin mukaisena 
(18.5. 901 §, kunn. as. kok. n:o 76). 

Helsingin kaupungin maataloustyönteki-
jäin ammattiosasto sanoi 29.11. irti em. työ-
ehtosopimuksen päättymään 31.12. kerto-
musvuonna. Neuvottelut uudesta työehto-
sopimuksesta v:ksi 1969 aloitettiin välittö-
mästi tuntipalkkaisten työntekijäin yleistä 
työehtosopimusta koskevien neuvottelujen 
päätyttyä. Yksimielinen neuvottelutulos ra-
kentui soveltuvilta osilta tuntipalkkaisten 
työntekijäin yleiseen työehtosopimukseen 
tehtyihin muutoksiin ja näin ollen Kaupunki-
liiton suositukseen. Maataloustyöntekijäin 
ammattiosaston taholta tehtiin eräitä vähäi-
siä muutosesityksiä, mutta kaupungin neu-
vottelijat katsoivat, ettei ollut syytä tehdä 
suosituksesta poikkeavia muutoksia työehto-
sopimukseen. Palkkalautakunta päätti neu-
vottelutuloksen hyväksyen esittää kaupun-
ginhallitukselle, että työehtosopimus ja sii-
hen liittyvä allekirjoituspöytäkirja hyväk-
syttäisiin pöytäkirjan liitteiden l a ja 2a 
mukaisessa muodossa (18.12. 2237 §). 

Kaupunkien satamajäänmurtajien kansi-
päällystöä, konepäällystöä ja miehistöä kos-
kevat työehtosopimukset oli sanottu irti 
päättymään 31.1.1968. Kaupunkiliitto ilmoit-
ti 28.3.1968, että uusia työehtosopimuksia 
koskevista suosituksista oli käyty Suomen 
Laivanpäällystöliiton, Suomen Konepäällys-
töliiton ja Suomen Merimies-Unionin kanssa 
neuvottelut, joissa oli päästy yksimielisyy-
teen sopimuksiin suositeltavista muutoksista 
ja että Kaupunkiliiton hallitus oli hyväksy-
nyt saavutetun neuvottelutuloksen. Suosi-
tuksen muutoksissa oli seurattu Merenkulun 
Työnantajaliiton ja ao. työntekijäjärjestöjen 
välisten ulkomaan liikennettä koskevien työ-
ehtosopimusten määräyksiä. Ulkomaan lii-
kennettä koskeville ratkaisuille oli nimittäin 
ollut oleellista, että niissä oli palkan korotus-
ten lisäksi vain sovittu ylityökorvauksen las-
kemisessa käytettyjen kuukausipalkan jaka-
jien pienentämisestä ilman, että tässä vai-
heessa työaikaa olisi lyhennetty. Palkankoro-
tusprosentit v. 1968 olivat ratkaisun mukaan 
1.2. lukien 6.5, kuitenkin vähintään 25 mk, 
ja 1.6. lukien 3.5, kuitenkin vähintään 15 mk. 
Sopimuksiin liittyi yleisen linjan mukainen 
indeksiehto, niin että 15.12.1968 lukien palk-
koja korotettaisiin sillä prosenttimäärällä, 
jolla elinkustannusindeksin nousu marras-
kuusta 1967 marraskuuhun 1968 ylittäisi 
4 %. Sopimukseen liittyi myös ns. devalvaa-
tioklausuuli. Erinäisiä korvauksia korotettiin 
8.9 % painotetun palkkojen korotusprosentin 
mukaisesti, mistä poikkeuksen muodosti pä- . 
tevyyslisä, joka oli korotettu 20 mk:sta 
35 mk:ksi. Palkkalautakunnan esittelijä il-
moitti, että työehtosopimuksiin tehtävistä 
muutoksista, jotka perustuivat Kaupunkilii-
ton suositukseen, oli päästy yksimielisyyteen 
Suomen Laivanpäällystöliiton, Suomen # 
Konepäällystöliiton sekä Suomen Merimies-
Unionin kanssa. Palkkalautakunta päätti 
esittää kaupunginhallitukselle, että kaupun-
gin eräiden alusten kansipäällystöä, kaupun-
gin alusten s/s Otson ja m/s Turson konepääl-
lystöä sekä kaupungin satamajäänmurtajien 
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väkeä koskevat työehtosopimukset hyväk-
syttäisiin päätösehdotusten mukaisina (8.5. 
800—802 §, kunn. as. kok. n:o 94). 

Lisäksi oli Suomen Konepäällystöliitto 
26.3.1968 sanonut irti m/s Korkeasaaren ja 
hinaajien H-3:n ja H-4:n konepäällystöä kos-
kevan työehtosopimuksen ja esittänyt muu-
tosehdotuksensa uutta sopimusta varten. 
Neuvotteluissa päästiin yksimieliseen tulok-
seen. Muutoksia tehtiin työehtosopimuksen 
1 §:ään tarkistaen m/s Korkeasaaren kone-
päällystön palkkausta, mikä katsottiin koh-
tuulliseksi huomioon ottaen yksityisaloilla 
maksettavat vastaavat palkat. Muut muu-
tokset johtuivat lähinnä ulkomaanliikentees-
sä suoritetusta ratkaisusta. Palkkalautakunta 
päätti hyväksyä neuvottelutuloksen ja esittää 
uuden työehtosopimuksen hyväksyttäväksi 
pöytäkirjan liitteen mukaisessa muodossa 
(12.6. 1063 §, kunn. as. kok. n:o 121). 

Työaikajärjestelyt. Valtuusto päätti 29.5. 
hyväksyä kaupungin uudet työaikamääräyk-
set sovellettaviksi 1.6.1968 lukien toistai-
seksi. Ns. suositussopimuksen 10 §:ssä mää-
rättiin, että mikäli erikoislaatuiset olosuh-
teet, kuten ammattikouluissa ja muissa oppi-
laitoksissa, palolaitoksessa ja satamalaitok-
sessa jne. palvelevien osalta vaativat poik-
keuksellisia työaikajärjestelyjä, sovitaan niis-
tä erikseen ao. järjestöjen kesken. 

Palkkalautakunta antoi kaupunginhalli-
tukselle kertomusvuoden aikana lausuntonsa 
kodinhoitajien ja kotiavustajien työajan 
uudelleenjärjestelystä (12.6. 1036 §); lasten-
hoitajien työvuorojen järjestelystä (19.6. 
1098 §); oikeusaputoimiston aukioloajasta ja 
toimiston viranhaltijain virantoimitusajasta 
(26.6. 1148 §); lastensuojelu-, nuorisonhuolto-
ja vajaamielislaitosten johtavien viranhalti-
joiden vapaapäiväkysymyksistä (24.7.1273 §); 
ruotsinkielisen sekä suomenkielisen työväen-
opiston henkilökunnan työajan järjestelystä 
(25.9. 1706 §, 6.11. 1984 §) sekä eräistä lasten-
tarhojen ja -seimien henkilökunnan työaikaa 
ja lepotaukoja koskevista kysymyksistä (31. 
12. 2282, 2283 §). 

Lisäksi palkkalautakunta päätti esittää 
kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi Hel-
singin kunnallisten työntekijäin ja viranhal-
tijain yhteisjärjestön sekä palkkalautakun-
nan toimiston välisissä neuvotteluissa saavu-
tetun neuvottelutuloksen, joka koski liiken-
nelaitoksen lippukassanhoitajien työaikajär-
jestelyjä (4.9. 1547 §). 

Terveydenhoitoalan työriidan ratkaisusopi-
muksen edellyttämät toimenpiteet. Suomen 
Kätilöliitto, Suomen Lastenhoitajaliitto, Suo-
men Lääkintävoimistelijain Yhdistys ja Suo-
men sairaanhoitajaliitto olivat esittäneet, 
että kaupunginvaltuusto päättäisi hyväksyä 
20.3.1968 allekirjoitetun terveydenhoitohen-
kilöstön työriidan ratkaisusopimuksen nou-
datettavaksi sekä antaisi riittävät valtuudet 
sen toteuttamisesta täytäntöönpanoelimille 
viimeistään kertomusvuoden toukokuun ai-
kana. Palkkalautakunnan kaupunginhalli-
tukselle antamassa lausunnossa todettiin 
mm., ettei ratkaisusopimus kaupungin osalta 
tässä vaiheessa aiheuttanut muita toimenpi-
teitä, kuin mitä ratkaisun yhteydessä toteu-
tetut palkkaluokkiin sijoittelun tarkistukset 
ja pukurahan korotus merkitsivät. Tällöin oli 
kuitenkin otettava huomioon kaupunginval-
tuuston 20.12.1967 hyväksymän ns. takuu-
palkkajärjestelmän laajentuminen koske-
maan myös muita laitoksia kuin varsinaisia 
sairaaloita ja niihin verrattavia hoitolaitok-
sia. Sopimuksen muut vaikutukset tulisivat 
käsiteltäviksi vasta sen jälkeen, kun ao. val-
mistelutoimenpiteet olisi määräaikojen puit-
teissa suoritettu ja keskusjärjestöt olisivat 
antaneet niiden edellyttämät suositukset. 
Palkkalautakunta päätti lähettää kaupungin-
hallitukselle tämän mukaisen päätösehdo-
tuksensa (29.5. 916 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti 26.6.1968 Kau-
punkiliiton antaman suosituksen edellyttä-
män ja kaupunginvaltuuston 20.12.1967 hy-
väksymän takuupalkkajärjestelmän sovelta-
misesta 1.1.1968 lukien päätöksessä lähem-
min määrättyjen virkanimikkeiden osalta. 
Päätöksen 5) kohdan mukaan määrättiin 
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palkkalautakunnan tehtäväksi ilmoittaa kau-
pungin virastoille ja laitoksille päätöksessä 
tarkoitettujen, henkilökohtaisina palkanlisinä 
maksettavien takuupalkkojen laskennassa 
käytettävissä valtion palkkataulukoissa sekä 
pukurahan suuruudessa tapahtuneista muu-
toksista ja niiden voimaantuloajankohdista. 

Palkkalautakunta päätti, että edellä tar-
koitettujen henkilökohtaisina palkanlisinä 
maksettavien takuupalkkojen laskennassa 
käytetään 1.1.1968 lukien pöytäkirjan liit-
teen nro 1 mukaista ja 1.6.1968 lukien pöytä-
kirjan liitteen nro 2 mukaista valtion palkka-
taulukkoa, joissa kummassakin on lisäksi 
erikseen otettu huomioon pukurahan suu-
ruus (21.8. 1424 §). Myöhemmin lautakunta 
päätti kumoten em. 21.8. tekemänsä päätök-
sen ilmoittaa kaupungin virastoille ja laitok-
sille, että ko. palkkojen laskennassa käyte-
tään 1.1.1969 lukien silloin voimaan tulevaa, 
pöytäkirjan liitteenä olevaa valtion palkka-
taulukkoa pukurahaa koskevine määräyksi-
neen. Lisäksi päätettiin ilmoittaa, että hen-
kilökohtaisia palkanlisiä laskettaessa otetaan 
kaupungin omassa palkkausjärjestelmässä 
huomioon kussakin ikälisätasossa vrn 1969 
yleiskorotuspäätöksellä käyttöön otettavaksi 
vahvistettava markkamääräinen erillinen lisä 
(18.12. 2228 §). 

Suomen sairaanhoitajaliitto oli esittänyt, 
että kaupungin siirryttyä takuupalkkajärjes-
telmään niille erikoissairaanhoitajille ja apu-
laisosastonhoitajille, joille kaupunginval-
tuusto 22.1.1964 oli päättänyt maksettavaksi 
14. plm ja 16. plm välisen erotuksen henkilö-
kohtaisena palkanlisänä, suoritettaisiin ta-
kuupalkka käyttäen vertailupalkkana osas-
tonhoitajan A 17 plm suuruista palkkausta 
pukurahoineen. Palkkalautakunta päätti 
puoltaa sairaanhoitajaliiton esitystä ja lähet-
tää asiakirjat kaupunginhallitukselle (28.8. 
1496 §). 

Palkkiotoimisten neuvolalääkärien palkkaus 
terveydenhoitoalan lakon aikana. Terveyden-
hoitovirastosta saadun tiedon mukaan ei neu-
vola vastaanottojen pitämiseen ollut käytän-

nöllisiä mahdollisuuksia mainitun lakon ai-
kana, joten voitiin katsoa, että tämä johtui 
neuvolalääkäreistä riippumattomista syistä. 
Palkkalautakunta päätti ilmoittaa terveyden-
hoitolautakunnalle, että terveydenhoitovi-
raston palkkiotoimisille neuvolalääkäreille 
saadaan suorittaa lakon ajalta pitämättä jää-
neistä neuvolavastaanotoista perusmaksut 
eli 33 mk vastaanottoa kohden (10.4. 668 §). 

Esitys sunnuntaityöstä suoritettavan lisäyk-
sen laskemisesta vuosiloma-ajan palkkaan nii-
den viranhaltijain osalta, joiden työvuoroja 
jouduttiin lakon aikana muuttamaan. Helsingin 
Kunnallisten työntekijäin ja viranhaltijain 
yhteisjärjestö mainitsi, että sairaanhoitohen-
kilökunnan lakon aikana jouduttiin kaupun-
gin sairaaloissa sekä eräissä hoito- ja huolto-
laitoksissa sulkemaan joukko vuodeosastoja. 
Tämän vuoksi niissä työskentelevien sairaala-
ja hoitoapulaisten sekä eräiden muiden vi-
ranhaltijain työvuorot väliaikaisesti järjes-
tettiin siten, että he työskentelivät ko. aikana 
vain arkipäivisin eivätkä lainkaan sunnuntai-
sin. Koska muutos johtui syistä, joihin ao. 
viranhaltijoilla ei ollut mahdollisuuksia vai-
kuttaa, piti järjestö kohtuullisena, ettei jär-
jestelystä aiheutuisi vähennyksiä vuosiloma-
päiviltä maksettavaan rahakorvaukseen sekä 
esitti, että sunnuntaityöstä suoritettava li-
säys vuosiloma-ajan palkkaan laskettaisiin 
näiden viranhaltijain osalta ottamalla perus-
teeksi korvaukset, joihin ko. viranhaltijat 
olisivat olleet oikeutettuja, mikäli he olisivat 
hoitaneet virkojaan kyseessä olevana ajan-
jaksona tavanomaisten työvuorolistojen mu-
kaisesti. Palkkalautakunta päätti kaupungin-
hallitukselle annettavassa lausunnossaan 
puoltaa esitystä (5.6. 987 §). 

Sairaanhoitajien lakon aikana sattuneiden 
sairaus-ym. lomien palkkaedut. Eräät tervey-
denhoitoalan järjestöt aloittivat 21.2.1968 
työtaistelutoimenpiteet vireillä olevien palk-
kausta ja muita palvelusehtoja koskevien 
vaatimustensa läpiviemiseksi. Työtaistelu 
toteutettiin siten, että virkasuhteessa olevat 
viranhaltijat jäivät saapumatta työhön. Työ-
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taistelun johto lupautui kuitenkin antamaan 
työnantajien käyttöön tarvittavaa katastrofi-
työvoimaa. Kaupungin taholta ei työtaiste-
lun aikana ryhdytty virkasäännön puitteissa 
tapahtuviin kurinpidollisiin toimenpiteisiin. 
Sitä vastoin pidettiin välttämättömänä, että 
terveydenhoitoalan laitoksille annetaan eri-
tyiset palkanmaksuohjeet lakkoon osallistu-
vien osalta. Ohjeet laadittiin yhteistoimin-
nassa Sairaalaliiton kanssa, ensimmäinen 
ohje annettiin 27.2. ja toinen työnseisauksen 
päättymisen jälkeen 25.3. Ohjeiden mukaan 
voitiin 21.2.—19.3. välisenä aikana tapahtu-
neeseen työnseisaukseen osallistuneelle mak-
saa palkka vain siltä osin, kuin asianomainen 
oli seisauksen aikana suorittanut joko nor-
maalia työtään tai työnseisauksen johdon sal-
limissa rajoissa ns. katastrofityötä. Tätä 
työtä ei kuitenkaan voitu pitää normaalina 
virkatehtävien hoitamisena. 

Palkkalautakunta antoi kaupunginhalli-
tukselle useita lausuntoja, jotka koskivat 
sairaus-, äitiys-, tai vuosiloman palkan mak-
samista lakon ajalta (18.9. 1640—1642 §, 
31.12. 2285—2287 §). 

Kaupungin virasto- ja poliisitalojen ns. 
pinta-alasiivoojien sekä kerhokeskusten sii-
vouksesta ja valvonnasta maksettavien palkkojen 
vahvistaminen. Helsingin kunnallisten työn-
tekijäin ja viranhaltijain ilmoitettua 30.10. 
1967 sanovansa irti kaupunginhallituksen 
16.2.1967 vahvistamat palkkausperusteet ja 
palkkalautakunnan 13.3.1967 tarkistamat 
palkkiot aloitettiin asian johdosta välittö-
mästi uudet neuvottelut. Niissä sovittiin, että 
palkkausperusteiden ja määräysten voimassa-
oloaikaa jatketaan 29.2.1968 saakka. Sittem-
min käydyissä neuvotteluissa todettiin, että 
ko. palkkausperusteet pohjautuivat tiettyjen 
kaupungin ja yhteisjärjestön väliseen työ-
ehtosopimukseen liittyvän palkkahinnoitte-
lun sisältämien palkkaryhmien palkkoihin 
Kun palkkalautakunta oli esittäessään kau-
punginvaltuustolle uuden työehtosopimuksen 
hyväksyttäväksi samalla vahvistanut Kau-
punkiliiton hallituksen suositukseen perustu-

van palkkahinnoittelun, voitiin pinta-alasii-
voojien palkkausperusteita sekä kerhokeskus-
ten siivouksesta ja valvonnasta maksettavia 
palkkoja koskevassa neuvottelussa rajoittua 
yksinomaan palkkausten laskennalliseen tar-
kistamiseen. Palkkalautakunta päätti hy-
väksyen neuvottelutuloksen omasta puoles-
taan esittää sen kaupunginhallitukselle (28.2. 
424 §). 

Eräiden kaupungin laitosten talonmiesten 
viikkolep o sijaisten palkkioiden tarkistaminen. 
Palkkalautakunta päätti vahvistaa kansa-
koulujen ja ammattikoulujen talonmiesten 
ja muiden ko. kouluissa palvelevien talon-
miehen työtä tekevien viikkoleposijaisten 
palkkion 1.4. alkaen 40.95 mkrksi, 1.6. lukien 
42.40 mk:ksi ja 1.12. lukien 43.65 mk:ksi 
sijaisuuskerralta. 1.12. lukien voimaan tule-
viksi vahvistetut palkkioiden tarkistukset 
toteutettaisiin kuitenkin vain sillä edellytyk-
sellä, ettei kaupunginvaltuuston päätöksellä 
21.2. viranhaltijoille indeksitarkistuksen en-
nakkona vahvistettua 3 %:n tarkistusta pois-
teta tai muuteta (27.3. 580 §). 

Samoin päätettiin vahvistaa Roihuvuoren, 
Riistavuoren ja Suursuon vanhainkotien ta-
lonmiesten viikkoleposijaisina toimiville, sa-
man laitoksen palveluksessa oleville henki-
löille sijaisuuskerralta maksettava palkkio 
1.4. alkaen 20.50 mk:ksi, 1.6. alkaen 21.20 
mk:ksi ja 1.12. alkaen 21.80 mk:ksi (3.4. 
642 §). Sen johdosta, että mainittujen viikko-
leposijaisten työaika 12.8. — 17.11. välisenä 
aikana oli pidentynyt 13 tunnilla, päätettiin, 
että heille saadaan tänä aikana suorittaa 
30.40 mk:n suuruinen palkkio sijaiskerraita 
(9.10. 1791 §). 

Sunnuntaityökorvauksen suorittaminen ta-
lonmiehille ja muille pääasiassa talonmiehen 
työtä suorittaville, työaikalain ulkopuolella ole-
ville henkilöille. Palkkalautakunta oli 18.12. 
1967 päättänyt ko. korvauksen maksamisesta 
19.12.1967—1.5.1968 välisenä aikana. Koska 
talonmiesten työaikaa ja muita palvelus-
ehtoja selvittävän valtion komitean mietintö 
ei ollut vielä valmistunut eikä näin ollen 
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myöskään talonmiehiä koskevassa lainsää-
dännössä ollut tapahtunut muutoksia, oli 
Helsingin kunnallisten työntekijäin ja viran-
haltijain yhteisjärjestö esittänyt neuvottelu-
jen käymistä sunnuntaityökorvauksia koske-
vien määräysten voimassaoloajan jatkami-
seksi myös talvikaudeksi 1968/69. Käydyissä 
neuvotteluissa tultiin yksimieliseen tulokseen 
siitä, että em. palkkalautakunnan päätöksellä 
vahvistettuja talonmiesten ja pääasiassa ta-
lonmiehen työtä suorittavien sunnuntaityö-
korvausmääräyksiä voitaisiin eräin täsmen-
nyksin soveltaa myös ajanjaksona 1.12.1968 
—1.5.1969. Palkkalautakunta päätti ilmoit-
taa kaikille lauta- ja johtokunnille sekä viras-
toille ja laitoksille em. neuvotteluissa sunnun-
taityökorvauksen järjestämisestä tehdystä 
päätöksestä (4.12. 2172 §, ks. kunn.as. kok. 
n:o 168). 

Luontoissuorituksia koskevat asiat. Kau-
punginvaltuusto oli 6.3.1968 hyväksynyt kau-
pungin viranhaltijain luontoissuoritussään-
nön. Sen 38 §:n 2 mom:n mukaan vuokrapis-
teen hinta, minkä mukaan asunnon perus-
vuokra kuukaudelta määräytyy, on 1.38 p 
1.1.1968 lukien ja 1.68 p 1.1.1969 lukien. Sa-
man pykälän 3 mom:n mukaan palkkalauta-
kunta tarkistaa vuokrapisteen hinnan vuo-
sittain sen mukaan kuin Tilastollisen päätoi-
miston laatima virallinen vuokratilasto osoit-
taa yksityisasuntojen vuokratason muuttu-
neen. Ensimmäinen tarkistus toimitetaan 
1.1.1968 lukien, jolloin muutos lasketaan 
vuokrapisteen 1.38 p:n hinnan perusteella 
vertaamalla sitä yksityisten vuokra-asunto-
jen vuokratasoon syyskuussa 1965. Seuraavan 
tarkistuksen perusteena on pisteen hinta 
I.68 p tarkistettuna edellisen muutoksen 
määrällä. Tämän jälkeen tarkistus toimite-
taan vuosittain pisteen viimeksi tarkistetun 
hinnan perusteella. Kaupunginhallitus oli 
II.3.1968 päättänyt mm., että työsuhteen 
perusteella kaupungin palveluksessa olevalle 
työntekijälle annetun asunnon osoittamisen 
ja vuokran määräämisen osalta noudatetaan 
soveltuvin osin viranhaltijain luontoissuori-

tussäännön määräyksiä. Palkkalautakunta 
päätti vahvistaa luontoissuoritussäännössä 
mainitun vuokrapisteen hinnan, minkä mu-
kaan asunnon perusvuokra kuukaudelta 
määräytyy, 1.45 p:ksi luontoissuoritussään-
nön voimaantulopäivästä lukien. Tästä pää-
tettiin ilmoittaa kaupunginhallitukselle sekä 
kaikille virastoille ja laitoksille (27.3. 566 §). 

Lisäksi palkkalautakunta päätti vahvistaa 
vastikkeet jäljempänä mainituista asumiseen 
liittyvistä luontoissuorituksista: 1) sähköstä, 
jos asunnossa käytetty sähkö mitataan yh-
teismittarilla, seuraavasti: valaistus ja kaikki 
erikseen mainitsemattomat kotitalouksien 
pienkojeet 0.50 mk/kk + 1 mk/huone/kk, 
sähköliesi tai -levy 0.08 mk/m2/kk, jääkaappi 
2.20 mk/kk, pakastearkku tai -kaappi 6 mk/ 
kk, automaattipesukone 2.70 mk/kk, silitys-
kone 1.30 mk/kk sekä televisio 2 mk/kk; 
kaasusta, jos asunnossa käytetty kaasu mita-
taan yhteismittarilla 0.08 mk/m2/kk; keitto-
puista, Kosan-kaasusta 7 mk/kk; kalustosta, 
joka asukkaalle on luovutettu huoneeseen 
4.20 mk/kk, jaettuun huoneeseen 2.10 mk/kk 
sekä keittiöön 2 mk/kk; vuode- ja liinavaat-
teista, mihin sisältyy myös niiden pesu ym. 
huolto, 3 mk/kk; saunasta seuraavasti: asun-
toon kuulumattoman perhesaunan lämmityk-
sestä ym. kustannuksista 2.50 mk käyttö-
vuorolta, yleissaunan käytöstä kertamaksuna 
1 mk sekä milloin asuntoon kuuluva sauna 
on yhden tai useamman perheen yksinomai-
sessa käytössä 1.50 mk käyttövuorolta; pe-
sutuvasta 2 mk kerralta, pesutuvasta, jossa 
on täysautomaattinen pesukone ensimmäi-
seltä tunnilta 2.45 mk ja seuraavilta tunneilta 
1.45 mk sekä pesutuvasta, jossa on tavallinen 
pesukone 4 mk kerralta, mankelin käytöstä 
1 mk/t, vastike kuivaushuoneesta sisältyy 
pesutupamaksuihin; yksityispyykin pesettä-
misestä laitoksen pesulassa 0.50 mk/kg; auto-
tallista sijainnista riippuen ilman lämpöä 
10—45 mk/kk ja lämpöineen 40—70 mk/kk 
(3.4. 640 §). 

Palkkalautakunta päätti esittää kaupun-
ginhallitukselle luontoissuoritussäännön voi-
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maantulopäivän määräämistä sekä säännön 
44 §:n 4 mom:ssa tarkoitetun vuokrantar-
kistustoimikunnan nimeämistä (10.4. 666 
§)· 

Palkkalautakunta päätti, kumoten aikai-
semmat päätöksensä viranhaltijain ja kau-
pungin palveluksessa työsuhteessa olevien 
virka- ja päivystyspuhelimista, vahvistaa 
viranhaltijain luontoissuoritussäännön ja 
kaupunginhallituksen 11.3.1968 tekemän pää-
töksen perusteella myönnettävät virka- ja 
päivystyspuhelimet sekä niistä aiheutuvien 
kustannusten korvaukset pöytäkirjan liitteen 
n:o 1 ehdotussarakkeen mukaisiksi; vahvis-
taa em. säännösten perusteella virastojen ja 
laitosten puhelinvaihteisiin liitetyt viranhal-
tijain ja työsuhteessa olevien asunnoissa ole-
vat sivupuhelimet pöytäkirjan liitteen n:o 2 
ehdotussarakkeen mukaisiksi; että laitoksen 
vaihteeseen tai puhelimeen liitetystä kau-
punkioikeutetusta sivupuhelimesta peritään 
kuukausi vastike, joka vastaa Helsingin Pu-
helinyhdistyksen jäsenliittymästä kulloinkin 
perittävää perusmaksua kuukaudelta; että 
viranhaltijalta ja kaupungin palveluksessa 
työsuhteessa olevalta, jolla on kaupungin 
omistama muu kuin sivupuhelin, peritään 
kaikista puheluista 15 p puhelulta, ei kuiten-
kaan niistä puheluista, jotka palkkalauta-
kunnan päätöksellä on myönnetty virka- ja 
työtehtävien hoitoa varten; että mikäli kau-
pungin myöntämän puhelimen haltija siirtyy 
toiseen virkaan tai tehtävään, on hänen, ellei 
hänellä palkkalautakunnan päätökseen pe-
rustuen ole oikeutta virka- ja päivystyspuhe-
limeen uudessa virassa tai tehtävässä, luovu-
tettava puhelin takaisin kaupungille; että 
viranhaltijalla ja kaupungin palveluksessa 
työsuhteessa olevalla ei ole uudessa virassa 
tai tehtävässä oikeutta saada puhelimesta 
myönnettyjä kustannusten korvauksia, ellei 
palkkalautakunta ole uuden viran tai tehtä-
vän perusteella korvauksista uudelleen päät-
tänyt. Edelleen päätettiin eräistä muista kor-
vauksista kuten ylimääräisten koskettimien, 
erikoisvärisistä puhelinkoneista, asunnon 

muuttokustannusten aiheuttamista ym. 
(18.12. 2222 §). 

Konekirjoituskonekirjanpito- ym. lisät-
Kaupunginvaltuusto oli 11.1.1967 kumonnut 
konekirjoitus- ja konekirjanpitolisän maksa-
misesta aikaisemmin tekemänsä päätökset ja 
vahvistanut samalla uudet periaatteet ko. 
lisien myöntämisessä. Valtuusto oli samalla 
kumonnut pikakirjoituslisän maksamisesta 
tekemänsä päätöksen siten, että ko. lisää 
saaville viranhaltijoille maksettaisiin niin 
kauan kuin asianomainen on nykyisessä vi-
rassaan yhtäjaksoisesti voimassa olevan lisän 
suuruinen markkamääräinen henkilökohtai-
nen palkanlisä soveltaen kaupunginhallituk-
sen 12.2.1959 niistä antamia ohjeita. Palkka-
lautakunta päätti tämän johdosta kumota 
17.6.1958 antamansa tulkintaohjeet ja ilmoit-
taa kaikille virastoille ja laitoksille, että em. 
kaupunginvaltuuston päätöksen mukainen 
konekirjoituslisä ja konekirjanpitolisä on 
otettava huomioon laskettaessa niihin oikeu-
tetun viranhaltijan lisä-, yli- ja sunnuntai-
työkorvausta, vuosiloma-ajan palkkaa ja 
vuosilomakorvausta sekä sairauden, raskau-
den ja synnytyksen vuoksi myönnettävän 
virkavapauden johdosta kahden kuukauden 
ajalta ja virantoimituksessa sattuneen tapa-
turman tai virasta aiheutuneen sairauden 
vuoksi neljän kuukauden ajalta maksettavaa 
täyttä palkkaa (17.1. 87 §). 

Autohallien autopaikoista henkilökunnalta 
perittävien vuokrien vahvistaminen. Palkka-
lautakunta päätti 1) kehottaa ammattioppi-
laitosten johtokuntaa määräämään ko. laitos-
ten autohalleissa tapahtuvasta päiväpysä-
köinnistä perittävän korvauksen Kallion ja 
Töölön virastotaloissa ja rakennusviraston ta-
lossa noudatetun käytännön mukaisesti 5 
mk:ksi kuukaudessa sekä 2) määrätä Kallion 
ja Töölön virastotalojen sekä Kantakaupun-
gin alueella sijaitsevien ammattioppilaitosten 
autohalleissa koko vuorokauden käsittävästä 
pysäköinnistä perittävät vuokrat 35 mk:ksi 
kuukaudessa ja Haagan ammattikoulun osal-
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ta 28 mk:ksi kuukaudessa 1.4. lukien (24.1. 
186 §). 

Oikeus sivutoimen hoitamiseen kertomus-
vuoden tai v:n 1969 aikana annettiin 68 hen-
kilölle ja oikeus kahden sivutoimen hoitami-
seen yhdelle henkilölle. Luvat myönnettiin 
yleensä vuodeksi kerrallaan. Oikeus sivutoi-
men hoitamiseen pitemmäksi ajaksi annettiin 
kahdelle henkilölle. 

Kaupungin työntekijäin sairaus-ja hautaus-
upusäännön tulkinta toimihenkilöihin nähden. 
Kaasulaitos mainitsi kirjelmässään, että toi-
mihenkilöiden työehtosopimuksen 13 §:n 
2 ja 3 kohdan mukaan sairausajan palkka ja 
tapaturmakorvaus myönnetään kuukausi-
palkkaisille toimihenkilöille työntekijäin sai-
raus- ja hautausapusäännön mukaisesti. Tä-
män kohdan soveltamisessa on kuitenkin 
ilmennyt eriäviä tulkintoja, minkä vuoksi 
pyydettiin palkkalautakunnan lausuntoa sii-
tä, onko kuukausipalkkaisen toimihenkilön 
sairausajan palkka laskettava hänen sään-
nöllisestä työstä saamansa ansion mukaan 
ilman ylityötä vai hänen kuukausipalkkansa 
mukaisesti. Palkkalautakunta päätti ilmoit-
taa kaasulaitokselle sekä muille virastoille ja 
laitoksille, että kaupungin palveluksessa työ-
sopimussuhteessa olevien työntekijäin sai-
raus- ja hautausapusääntöä toimihenkilöihin 
sovellettaessa täydellä palkalla tarkoitetaan 
toimihenkilön säännöllisenä työaikana saa-
maa ansiota (2.10. 1738 §). 

Oikeus virassa pysymiseen eroamisiän saa-
vuttamisen jälkeen myönnettiin määräajaksi 
yhdelle henkilölle (10.1. 33 §). 

Eläkkeitä koskevat asiat. Helsingin Kunnal-
lisvirkamiehet ja toimihenkilöt -yhdistys oli 
tehnyt aloitteen, jossa esitettiin, että kau-
pungin viranhaltijain eläkesääntöä laajen-
nettaisiin koskemaan myös iltatyöstä suori-
tetun korvauksen huomioon ottamista eläke-
pohjassa. Kaupunginhallitukselle antamas-
saan lausunnossa ei palkkalautakunta katso-
nut olevan syytä puoltaa esitettyä muutosta 
<6.11. 1978 §). 

Helsingin kunnallisten työntekijäin ja vi-
ranhaltijain yhteisjärjestö oli esittänyt 
Helsingin kaupungin omistamien kiinteistö-
yhtiöiden palkkaneuvottelukunnalle toimen-
piteisiin ryhtymistä kunnallisten työnteki-
jäin ja viranhaltijain eläkelain muuttamiseksi 
siten, että Kunnallisen eläkelaitoksen jäsen-
yhteisönä voisi olla myös osakeyhtiö, jonka 
osake-enemmistön omistavat kunnat, kun-
tainliitot tai niiden muodostamat yhdistykset 
ja muut yhteisöt, jotka ovat kuntain tai kun-
tainliittojen määräämisvallassa. Palkkalauta-
kunta antoi kaupunginhallitukselle puoltavan 
lausunnon asiassa (24.1. 133 §). 

Eläkejärjestelmän valinta. Palkkalautakun-
ta antoi puoltavan lausunnon 45:stä eläke-
järjestelmän valintaa koskevan ilmoituksen 
peruuttamisesta. Osa näistä anomuksista oli 
tehty sen jälkeen, kun valtuusto 15.11.1967 
oli vahvistanut sporttelivirkojen eläkepalkka-
luokat. Tämän oli Kunnallinen eläkelaitos 
ilmoittanut katsovansa sellaiseksi erityiseksi 
syyksi, joka antoi viranhaltijalle mahdolli-
suuden joko siirtyä vanhasta järjestelmästä 
uuteen tai päinvastoin. Sen sijaan ei puollettu 
kolmea anomusta, koska niissä ei ollut esi-
tetty sellaisia erityisiä syitä, joiden perus-
teella siirtyminen eläkejärjestelmästä toiseen 
olisi mahdollista. 

Kunnallisen eläkelaitoksen myöntämän mää-
räaikaisen työkyvyttömyyseläkkeen saamisen 
ajaksi palkkalautakunta myönsi palkatonta 
virkavapautta kahdeksalle ko. henkilöl-
le. 

Kasvatusavun tai eläkkeen maksamisen lo-
pettamisesta sen johdosta, että Kunnallinen 
eläkelaitos oli myöntänyt eläkkeen asian-
omaiselle, päätettiin neljässä tapaukses-
sa. 

Kuorma- ja pakettiautojen liikennetaksan 
vahvistaminen käytettäväksi kaupungin töissä. 
Maistraatti oli 28.3. vahvistanut kuorma- ja 
pakettiautojen liikennetaksan 1.4. alkaen. 
Tämän johdosta oli kaupungin ja kunnallisten 
työntekijäin ja viranhaltijain yhteisjärjestön 
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kesken käyty neuvotteluja ns. lista-auton-
kuljettajien tuntitaksasta. Niissä päästiin 
yksimielisyyteen ajotaksasta, joka rakentuu 
em. maistraatin vahvistamalle taksalle, mut-
ta jossa on taksaa alentavana tekijänä otettu 
huomioon kustannukset siitä, että lista-
autonkuljettajat ovat työsopimussuhteessa 
kaupunkiin. Alennuksen määräksi oli sovittu 
1 mk tunnilta. Lisäksi sovittiin, että 3-kaato-
laitteella varustettuihin autoihin nähden so-
velletaan kantavuuden mukaan lähinnä ylem-
män maksuluokan tuntiajotaksaa. Palkka-
lautakunta päätti hyväksyä neuvottelutu-
loksen sekä kumoten asiasta 12.6. ja 27.11. 
1967 tekemänsä päätökset ilmoittaa ao. lai-
toksille, että kaupunkiin työsuhteessa ole-
viin, omaa autoaan kuljettaviin kuorma-
autonkuljettajiin (ns. lista-autot) nähden 
noudatetaan 1.4. alkaen neuvottelutuloksen 
mukaista tuntitaksaa; että urakka-ajossa 
oleville lista-autonkuljettajille lasketaan mie-
hen osuudeksi 25 % urakka-ansiosta; että 
kaupungin palveluksessa aikaisemmin ollei-
den lista-autonkuljettajien leskien ja invali-
deiksi tulleiden lista-autonkuljettajien omis-
tamiin, kaupungin ajoja suorittaviin kuorma-
autoihin nähden noudatetaan kaupungin ja 
Kuorma-autoj en tilauskeskusyhdistyksen 
kesken sovittua taksaa; että lista-autoille 
järjestetään työtä myös kuljettajien vuosi- ja 
sairauslomien aikana sikäli kuin työmailla on 
ajoja ja tällöin noudatetaan ko. lista-auto-
taksaa sekä että uutta taksaa määräyksineen 
noudatetaan siihen saakka, kunnes maistraa-
tin päätöstä muutetaan (3.4. 644 §). 

Lausunnot. Muussa yhteydessä mainittu-
jen lausuntojen lisäksi palkkalautakunta an-
toi kaupunginhallitukselle lausuntoja asiois-
ta, jotka koskivat mm. seuraavia asioita: sai-
raalatoimen ohjesäännön muuttamista so-
siaalihoitajien pätevyysvaatimuksien osalta 
(24.1. 143 §); ammattioppilaslautakunnan 
toiminnan uudelleenjärjestelyä (28.2. 434 §); 
sähkölaitoksen keskusvalvomon ja alueval-
vomoiden sähkömestarien sekä laitoksen ase-

mamestarien palkkauksen tarkistamista ja 
virkanimikkeiden muuttamista (28.2. 425, 
426 §); teurastajien teurastuspalkkioiden ko-
rottamista (28.2. 434 §); teollisuuslaitosten 
varallaolopäivystyksen korvaamiskysymyk-
siä, vesilaitoksen insinööripäivystyksen muut-
tamista sekä sähkölaitoksen päivystysjärjes-
telmän tarkistamista (10.4. 662, 664 §); aloi-
tetta rintamasotilaiden eläkeiän alentami-
seksi (10.4. 671 §); Invalidisäätiön ja Reuma-
säätiön esityksiä niissä palvellun ajan hy-
väksilukemiseksi ikälisää varten (12.6. 1035 §, 
23.10. 1885 §); kaupunkisuunnittelulauta-
kunnan esitystä virastojen ja laitosten työ-
aikojen porrastamiseksi (19.6. 1099 §); koulu-
asiantuntijoiden määräämistä eräiden koulu-
jen suunnittelu-, rakennus- tai korjaustöitä 
varten (26.6. 1144, 1145 §); talonmiesten 
viikkolevon pidentämistä 15.6.—16.9.1968 
välisenä aikana (26.6. 1161 §); lasten päivä-
hoidon valvonnasta aiheutuvia toimenpiteitä 
(26.6. 1163 §); sairaalakeskuksen lääkäreille 
kaupungin varoista varattomien potilaiden 
puolesta suoritettavien palkkioiden tarkista-
mista (25.9. 1965 §); lastenpsykiatrisen työn 
tarkistuskomitean mietintöä (16.10. 1856 §); 
Yrjönkadun uimahallin kylvettäjien eläke-
palkkaluokan määräämistä (30.10. 1941 §); 
valtalain vaikutusta kaupunkien ja kauppa-
lain viranhaltijain ja työntekijäin palkkojen 
tarkistukseen v. 1968 (30.10. 1944 §); kun-
nallisten työntekijäin ja viranhaltijain yhteis-
järjestön palkkaluokkatarkistuksia koskevaa 
kirjelmää (13.11. 2050 §); aloitetta selvityk-
sen hankkimiseksi suunnittelutehtävissä ole-
vien arkkitehtien ja insinöörien sivutoimista 
(20.11. 2073 §); lastensuojelutoimen pienten 
laitosten johtajien vapaapäivien järjestämis-
kysymystä (20.11. 2079 §); palolaitoksen 
sääntökomitean mietintöä työaikajärjestely-
jen ja palkkausetujen väitettyjä lainvastai-
suuksia koskevalta osalta (4.12. 2166 §); 
kaupungin leski- ja orpoeläkekassan sääntö-
jen muuttamista (11.12. 2193 §); liikennelai-
toksen lautakunnan esitystä lisäpalkkion 
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maksamisesta lippukassanhoitajien tehtäviä 
suorittaville alempiin palkkaluokkiin kuulu-
ville viranhaltijoille (31.12. 2291 §); virka-
sääntökomitean mietintöä ehdotuksineen 
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uudeksi virkasäännöksi (26.4. 766 §) sekä 
kaupungin sairaaloissa toimeenpannun istu-
malakon aiheuttamista toimenpiteistä (22.5. 
923 §). 
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