
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, elä-
ke- ja ikälisäasioita, tutkimus- ja tilasto-
asioita, luontoissuoritusasioita ja kansliateh-
täviä, sairausvakuutusasioita sekä leski- ja 
orpoeläkekassa-asioita hoitaville toiminta-
yksiköille. 

Toimiston diaariin merkittyjen asioiden 
luku v. 1969 oli 2 925, joista kaupunginhalli-
tuksen lausuntopyyntöjä oli 231. 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 529. Lautakunnan pöy-
täkirjain pykälälukumäärä oh 2 301 ja toi-
mistopäällikön päätösluettelon pykäläluku 
468. Käsiteltyjen asioiden lukumäärä oli kui-
tenkin huomattavasti suurempi, koska sa-
maan pykälään saattoi sisältyä useitten hen-
kilöitten ikälisä- ym. asiat. Käsiteltyjen hau-
tausavustusten määrä oli 335 kpl vastaten 
365 899 mk. 

Toimisto työskenteli kertomusvuonna sa-
moissa huoneistotiloissa kuin edellisenäkin 
vuonna. 

Viranhaltijat ja toimihenkilöt. Palkkalauta-
kunnan toimiston 24. pl:n tp. sihteerin vi-
rasta erosi valtiot.maist. Jorma Siitonen 1.9. 

lukien ja virkaan valittiin 1.11. lukien valtiot, 
maist. Kyösti Kauppinen. Työsopimussuhtei-
nen toimistoharj oittelij a-lähetti Mervi Lintu-
nen erosi palkkalautakunnan toimiston pal-
veluksesta 1.11. lukien ja hänen tilalleen va-
littiin Virpi Kallio. 

Toimistossa oli vakinaisia virkoja 19, tila-
päisiä virkoja 4 ja toimia 7. 

Virka-ja työsuhdeasiat. Toimiston toimesta 
annettiin päivittäin jatkuvasti pitkin vuotta 
tulkintoja viranhaltijoita koskevista mää-
räyksistä ja niiden sovellutuksista sekä käy-
tiin eri virastoissa ja laitoksissa antamassa 
asiantuntij a-apua sekä tarvittavaa informoin-
tia. 

Kertomusvuonna käsiteltiin yhteensä 653 
virkavapausanomusta, joista 434 koski pal-
kattoman virkavapauden myöntämistä ja 
219 palkkaetujen myöntämistä virkavapau-
den ajalta sekä 19 jatkuvan osapalkkaisen 
sairausloman myöntämistä. Virkavapaus-
anomukset koskivat monissa tapauksissa 
useampia henkilöitä. Palkattomia virkava-
pauksia myönnettiin seuraavasti: 

kpl 

toisen viran hoitamista varten 273 
jatkokoulutuskursseja ym. opintoja var-

ten 62 
yksityisasioita varten 44 
ulkomaisia opintomatkoja varten 8 
kunnallisen eläkelaitoksen myöntämää 

työkyvyttömyyseläkettä varten 28 
muihin tarkoituksiin 15 
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6. 

; jatko- ym. kurssit 
opintopäivät j a . 

Palkallisia työlomia 

Viranhaltijain, 
tekijöiden palkkaus- ja 

neuvotteluja käytiin 62, työehto-
,32jai 

37, eli kaikkiaan 131 
joista pidettiin pöytäkirjaa. Lisäksi 

tyoehtosopi-
kiertokirjeitä. 

eläkkeitä 562. Hylättyjä 
oli 5. Myönnettyjä 

oli 159. Hylättyjä leskieläkeanomuksia oli 4. 
13. Ylimääräisiä 

6 sekä hylättiin 2. 
hyväksyttiin 2 ja hylättiin 

12. 

. 51, jois-
päätös oli myönteinen. 

22 §:n 3 mom:n johdosta teh-

hyväksyttiin 13 ja hylät-

3 594. 
oli 479 ja jatkohake-

983, joista hylättiin 1. 

koja 349 ja kortistosta 
tuja virkoja 61. 

Urakkaneuvotteh 
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pääll. Alpo Salo sekä palkkausins. Kyösti 
Suikkanen. Neuvottelukunnan sihteerinä toi-
mi tarkast. Ola Filppu. Toimintavuonna neu-
vottelukunta laati kaupungin tuntipalkkais-
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ten työntekijäin töissä noudatettavat palk-
kaustekniset ohjeet seka virastoille ja laitok-
sille ohjeet, jotka koskevat työntekijäin työ-
suhteeseen liittyviä kysymyksiä. 
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