
13· Kunnanasiamiehet 

Henkilökunta. Kaupunginkanslian alaisena 
oli päävirkainen, vakinaisessa virkasuhteessa 
oleva kunnanasiamies sekä tilapäisessä virka-
suhteessa oleva apulaiskunnanasiamies. Lii-
kejaostoissa tapahtuvaa toimintaa varten 
kunnanasiamiehelle oli määrätty kaksi palk-
kiovirkaista kunnanasiamiehen varamiestä, 
jotka olivat veroviraston viranhaltijoita. Li-
säksi oli veroviraston viranhaltijoita ja myös 
muita lakimiehiä määrätty toimimaan vero-
lautakunnan eri jaostoissa sekä ennakkope-
rintäasioissa palkkiovirkaisina kunnanasia-
miehinä ja kunnanasiamiehen varamiehinä. 
Verolautakunnan eri jaostoihin määrätyt 
henkilöt toimivat verotuslain 25 §:n nojalla 
kunnanasiamiehinä tai varamiehinä myös tut-
ki jalautakunnan vastaavissa jaostoissa. 

Kunnanasiamiehenä toimi v. 1968 edelleen 
varat. Antti Varhimo ja apulaiskunnanasia-
miehenä lainop.kand. Bengt Melander. Palk-
kiovirkaisina kunnanasiamiehinä toimi 11 ja 
palkkiovirkaisina kunnanasiamiehen vara-
miehinä viisi veroviraston osastosihteeriä, 
joista seitsemän henkilöä toimi vain osan 
vuotta. Liikejaoston kunnanasiamiehen en-
simmäisenä varamiehenä oli verotoimiston 
osastosihteeri. Toista varamiestä liikejaostos-
ta tapahtuvaa toimintaa varten kunnanasia-
miehelle ei kertomusvuodeksi lainkaan mää-
rätty. Apulaiskunnanasiamies Melander oli 
määrätty toimimaan kunnanasiamiehen va-
ramiehenä verolautakunnassa ja sen valmis-
telujaostossa, kahdessa palkansaajain jaos-
tossa ja ennakkoperintäasioissa. Palkansaa-

jain kolmas jaosto oli vailla kunnanasiamiestä 
ajan 1.6.—31.10. Kunnanasiamieheksi tai 
varamieheksi jouduttiin määräämään sama 
henkilö kahteen tai useampaankin jaostoon. 

Kunnanasiamiesten toimisto- ja konekirjoi-
tustyöt hoiti verovirasto. 

Toimisto- ja arkistotilat. Päävirkaisen kun-
nanasiamiehen työhuone sijaitsi veroviras-
tossa Stadionilla ja apulaiskunnanasiamiehen 
työhuone vastaavasti P. Hesperiankatu 
15:ssa. Palkkiovirkaiset kunnanasiamiehet 
työskentelivät yleensä niissä työhuoneissa, 
joissa he hoitivat virkamiehinä heille kuulu-
vat tehtävänsä. Kaupungille verotusasioissa 
kuuluneet asiakirjat säilytettiin veroviras-
tossa. 

Toiminta. Kunnanasiamiehen ja apulais-
kunnanasiamiehen tehtävät olivat samat kuin 
aikaisemminkin. 

Veroviraston kirjaamon laatiman tilaston 
mukaan oli kertomusvuonna käsitelty, ve-
ronhuojennusta koskevia asioita lukuun otta-
matta, yht. 6 268 (6 092) asiaa, joista lukui-
sampana ryhmänä mainittakoon lääninhalli-
tuksen päätökset, 5 612 (5 277) kpl. Veron-
huojennuksen myöntämistä koskevia hake-
muksia oli 182 kpl, ne käsitteli kaupungin-
hallituksen yleis jaosto. 

Palkkiovirkaisten kunnanasiamiesten ja 
heidän varamiestensä pääasiallisimpana teh-
tävänä oli laatia heidän toimialakseen mää-
rätyn veroviraston osaston osalta vastineet 
niihin valituksiin, jotka oli tehty verotuk-
sista ja maksuunpanoista. Lisäksi heidän 
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tuli samoin kuin kunnanasiamiehenkin valvoa 
kaupungin, seurakunnan ja Kansaneläkelai-
toksen oikeutta verotuksessa ja hakea muu-
tosta verotukseen silloin, kun he katsovat sen 
tarpeelliseksi. Kun valitukset saattoivat kos-
kea samalla myös valtionverotusta ja ao. 
jaostossa oli sekä valtion- että kunnanasia-
miehenä tai heidän varamiehenään yleensä 
sama henkilö, ei käytettävissä ole tilastoa 
niiden vastineiden määrästä, jotka koskivat 
yksinomaan kunnallisverotusta. 

Päävirkaisen kunnanasiamiehen pääasialli-
simpiin tehtäviin kuului mm. esittelijänä toi-
miminen kaupunginhallituksen yleis jaoston 
ja kaupunginjohtajan käsiteltävien veroasiain 

osalta sekä ehdotuksen laatiminen muutok-
senhakukirjelmäksi, milloin oli päätetty ha-
kea muutosta keskusverolautakunnan, lää-
ninhallitusten tai merimiesverokonttorin ao. 
päätöksiin. Lisäksi hänen tehtävänään oli 
vastineiden antaminen verolautakunnan lii-
ke jaoston ja lääninverolautakuntien ao. jaos-
tojen osalta niiden valitusten johdosta, jotka 
oli tehty kunnallis- ja kirkollisverotuksista. 
Muiden tehtäviensä suuren määrän vuoksi 
kunnanasiamies ei käytännöllisesti katsoen 
lainkaan voinut hoitaa ko. tehtävää, vaan 
sanottujen vastineiden antaminen jäi melkein 
kokonaan liike jaoston kunnanasiamiesten 
varamiesten huoleksi. 
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