
1. Palkkalautakunnan toimisto 

Palkkalautakunnan alaisena toimi palkka-
lautakunnan toimisto toim.pääll. Erkki Sal-
mion johdolla. Toimiston käsittelemät asiat 
jakaantuivat suhteellisen itsenäisesti toimi-
ville toimintayksiköille, jotka hoitivat virka-
suhdeasioita, työsuhdeasioita, eläke- ja ikä-
lisäasioita, tutkimus- ja tilastoasioita, luon-
toissuoritusasioita ja kansliatehtäviä, sai-
rausvakuutusasioita sekä leski- ja orpoeläke-
kassa-asioita. 

Toimiston diaariin merkittyjen asioiden 
luku v. 1970 oli 3 136, joista kaupunginhalli-
tuksen lausuntopyyntöjä oli 229. Todellisuu-
dessa asiain lukumäärä oli huomattavasti 
suurempi, sillä joukko kertomusvuonna käsi-
tellyistä asioista oli merkitty diaariin jo edel-
lisenä vuonna tai sitäkin ennen. Ikälisä-, 
vuokra-asuntojen vuokra- ja sairausvakuu-
tusasioita ei merkitty diaariin. Toimiston lä-
hettämien, diaariin vietyjen kirjeiden luku-
määrä oli 645. Lautakunnan pöytäkirjain 
pykälälukumäärä oli 2 416 ja toimistopäälli-
kön päätösluettelon pykäläluku 482. Käsitel-
tyjen asioiden lukumäärä oli kuitenkin huo-
mattavasti suurempi, koska samaan pykälään 
sisältyi useitten henkilöitten ikälisä- ym. 
asiat. Käsiteltyjen hautausavustusten määrä 
oli 327 kpl vastaten 402 774 mk. 

Toimisto työskenteli kertomusvuonna sa-
moissa huoneistotiloissa kuin edellisenäkin 
vuonna. 

Viranhaltijat ja toimihenkilöt. Yliopp. Osmi 
Leikoski palkattiin palkkalautakunnan toi-

miston tuntipalkkaiseksi toimistoapulaiseksi 
15.6. ja hänet määrättiin 8. pl:n toimistoapu-
laisen viransijaiseksi 30.6. Toimiston palve-
luksesta hän erosi 31.12. 

Toimiston sihteeri Carl-Olof Lindell kuoli 
14.7. ja työsopimussuhteinen käsittelijä Atte 
Niskala määrättiin sihteerin viransijaiseksi 
1.8. lukien toistaiseksi. Työsopimussuhtei-
seksi toimistoharjoittelija-lähetiksi palkattiin 
23.9. lukien Tarja Palkivaara. Toimiston 
avoinna olevaa 30. pl:n sihteerin virkaa mää-
rättiin viransijaisena hoitamaan toimiston 
29. pl:n sihteeri Eero Haapanen 1.10. lukien 
toistaiseksi ja siksi kunnes virka vakinaisesti 
täytetään, kuitenkin kauintaan vuoden lop-
puun saakka. 

Toimistossa oli vakinaisia virkoja 19, tila-
päisiä virkoja 4 ja toimia 8. 

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 
asiantuntija-apua sekä tarvittavaa infor-
mointia. 

Kertomusvuonna käsiteltiin yhteensä 1 24$ 
virkavapausanomusta, joista 745 koski pal-
kattoman virkavapauden myöntämistä ja. 
433 palkkaetujen myöntämistä virkavapau-
den ajalta sekä 15 jatkuvan osapalkkaisen 
sairausloman myöntämistä. Palkattomia vir-
kavapauksia myönnettiin seuraavasti: 
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kpl 

toisen viran hoitamista varten 575 
jatkokoulutuskursseja ym. opintoja var-

ten 68 
yksityisasioita varten 61 
ulkomaisia opintomatkoja varten 5 
kunnallisen eläkelaitoksen myöntämän 

työkyvyttömyyseläkkeen vuoksi 16 
muihin tarkoituksiin 20 

Palkkaetuja myönnettiin virkavapauden 
ajalta seuraaviin tarkoituksiin: 

kpl 

osallistuminen ulkom. kongressiin tms. 64 
ulkomainen opintomatka 25 
täydennysoppijaksot 18 
luottamusmieskurssit 21 
erilaiset jatko- yms. kurssit ja opinto-

päivät 198 
kotimaiset kongressit, kokoukset yms. ... 24 
osallistuminen urheilukilpailuihin 38 
käräjien seuraaminen ja toimittaminen 3 
väestönsuojelukoulutus 11 
muihin tarkoituksiin 96 

Palkallisia työlomia myönnettiin 65. 
Kertomusvuonna neuvoteltiin ja sovittiin 

kuudesta työehtosopimuksesta. 
Viranhaltijain, toimihenkilöiden ja työn-

tekijöiden palkkaus- ja muita palvelusehtoja 
koskevia neuvotteluja käytiin 48, työehto-
sopimuksia koskevia neuvotteluja 33 ja muita 
neuvotteluja 52, eli kaikkiaan 133 neuvotte-
lua, joista pidettiin pöytäkirjaa. Lisäksi oli 
myös muita neuvotteluja. 

Toimisto lähetti kertomusvuoden aikana 
virastoille ja laitoksille useita työehtosopimus-
ten tulkintaa koskevia kiertokirjeitä. 

Eläke- ja ikälisäasiat. Kertomusvuonna 
myönnettiin eläkkeitä 558. Leskieläkkeitä ja 
kasvatusapuja myönnettiin 163 sekä ikälisiä 
3 339. 

Palvelusaika-anomuksia käsiteltiin 89. Vir-
kasäännön 22 §:n 3 mom:n johdosta tehtyjä 
anomuksia käsiteltiin 11. 

Sairausvakuutusasiat. Toimistossa käsitel-
tiin kertomusvuonna päivärahahakemuksia 
8 886 ja jatkopäivärahahakemuksia 3 523. 
Äitiysrahahakemuksia oli 486 ja jatkohake-
muksia 1 072. Sairaus vakuutustoimikunt a 
hylkäsi 488 anomusta, joiden johdosta teh-
tiin 12 valitusta. Sairausvakuutustoimistoilta 
saatiin kertomusvuonna päivärahoina ja 
äitiysrahoina yht. 4 208 833 mk. Vastaavasti 
kaupunki suoritti sairausvakuutusmaksuina 
5 827 983 mk. 

Luontoissuoritusasiat. Kaupunginvaltuusto 
vahvisti 6.3.1968 viranhaltijain uuden luon-
toissuoritussäännön ja se tuli voimaan 1.5. 
1968 lukien. Valtalain johdosta noudatettiin 
vuokria laskettaessa vanhaa luontoisetusään-
töä kaikkien muiden asuntojen osalta paitsi 
ko. päivämäärän jälkeen käyttöön otettujen 
asuntojen osalta, joihin sovellettiin uutta 
luontoissuoritussääntöä. 

Luontoissuoritusasioita koskevia anomuk-
sia ja esityksiä käsiteltiin toimistossa kerto-
musvuonna 1 059, joista asuntoasioita oli 
995, puhelinasioita 45 ja muita 19. Luontois-
suoritusasioista tehdyt esitykset koskivat 
eräissä tapauksissa useampia henkilöitä. 

Sairaussijaismäärärahat. Sairaussij aismää-
rärahoja koskevia esityksiä käsiteltiin toimis-
tossa kertomusvuonna 147 vastaten 334 289 
mk. 

Konekirjoitus- ym. lisiä myönnettiin toi-
mistopäällikön päätöksen perusteella 55, vas-
taten 59 626 mk. 

Viransijaisuusmäärärahoja koskevia esi-
tyksiä käsiteltiin 90, vastaten 30 901 mk. 

Ikälisien maksamista varten tehtyjä lisä-
määrärahaesityksiä käsiteltiin toimistossa 43, 
vastaten 40 975 mk. 

Virkakortistoon merkittiin perustettuja vir-
koja 260 ja kortistosta poistettiin lakkautet-
tuja virkoja 175. 

Urakkahinnoittelukysymyksiä käsittelevä 
neuvottelukunta. Neuvottelukunnan kokoon-
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pano oli seuraava: Puheenjohtajana toim. 
pääll. Erkki Salmio ja jäseninä työpääll. 
Johan Ask, os.pääll. Helge Henriksson, apul. 
katurak.pääll. Seppo Hirvonen, toim.pääll. 
Pentti Roukka ja palkkausins. Kyösti Suik-

kanen. Neuvottelukunnan sihteerinä oli tar-
kast. Ola Filppu. 

Urakkahinnoittelukysymyksiä käsittelevä 
neuvottelukunta ei kokoontunut kertomus-
vuoden aikana. 
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