
13. Kunnanasiamiehet 

Henkilökunta. Kaupunginkansliaan perus-
tettiin vuoden 1960 alusta lukien kunnan-
asiamiehen virka sekä vuoden 1964 alusta 
lukien tilapäinen apulaiskunnanasiamiehen 
virka. Kaupungin keskushallinnon organi-
saation uudistamisen yhteydessä kunnan-
asiamiehen ja apulaiskunnanasiamiehen virat 
siirrettiin 1.1.1971 lukien kaupunginkanslian 
lainopilliseen osastoon. Liike jaostoissa tapah-
tuvaa toimintaa varten kunnanasiamiehelle 
oli määrätty kaksi palkkiovirkaista kunnan-
asiamiehen varamiestä, jotka olivat vero-
viraston viranhaltijoita. Lisäksi oli veroviras-
ton viranhaltijoita ja myös muita lakimiehiä 
määrätty toimimaan verolautakunnan eri 
jaostoissa sekä ennakkoperintäasioissa palk-
kio virkaisina kunnanasiamiehinä ja kunnan-
asiamiehen varamiehinä. Verolautakunnan 
eri jaostoihin määrätyt henkilöt toimivat ve-
rotuslain 25 §:n nojalla kunnanasiamiehinä 
tai varamiehinä myös tutkijalautakunnan 
vastaavissa jaostoissa. 

Kunnanasiamiehenä toimi v. 1970 edelleen 
varat. Antti Varhimo ja apulaiskunnanasia-
miehenä lainop.kand. Bengt Melander. Palk-
kiovirkaisina kunnanasiamiehinä toimi kah-
deksan ja palkkiovirkaisina kunnanasiamie-
hen varamiehinä yhdeksän osastosihteeriä 
ym. veroviraston viranhaltijaa, joista neljä 
henkilöä toimi vain osan vuotta. Liikejaoston 
kunnanasiamiehen varamiehenä toimi kaksi 
veroviraston osastosihteeriä. 

Kunnanasiamiesten toimisto- ja konekir-
joitus työt 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. Päävirkaisen kunnanasiamiehen 
pääasiallisimpiin tehtäviin kuului mm. esit-
telijänä toimiminen kaupunginhallituksen 
yleisjaoston ja kaupunginjohtajan käsiteltä-
vien veroasiain osalta sekä ehdotuksen laati-
minen muutoksenhakukirjelmäksi, milloin 
oli päätetty hakea muutosta keskusverolau-
takunnan, lääninhallitusten tai merimiesvero-
konttorin ao. päätöksiin. Lisäksi hänen tehtä-
vänään oli vastineiden antaminen verolauta-
kunnan liikejaoston ja läänin verolautakun-
tien ao. jaostojen osalta niiden valitusten 
johdosta, jotka oli tehty kunnallis- ja kirkol-
lisverotuksista. Muiden tehtäviensä suuren 
määrän vuoksi kunnanasiamies ei käytän-
nöllisesti katsoen lainkaan voinut hoitaa ko. 
tehtävää, vaan sanottujen vastineiden anta-
minen jäi melkein kokonaan liikejaoston kun-
nanasiamiesten varamiesten huoleksi. Apu-
laiskunnanasiamiehen tehtäviin kuului lähin-
nä valmistella kaupunginhallitukselle osoite-
tut veronhuojennusta koskevat hakemukset 
ja esitellä ne kaupunginhallituksen yleis jaos-
tolle. Lisäksi hän avusti päävirkaista kunnan-
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asiamiestä tämän toimintapiiriin kuuluvissa 
tehtävissä lähinnä esittelemällä kaupungin-
johtajalle tämän käsiteltäväksi kuuluvia 
veroasioita ja pitämällä tältä osin kaupungin-
johtajan päätösluetteloa. Apulaiskunnanasia-
miehen tuli myös antaa kaupunginhallituksen 
puolesta lausuntoja vero jäämien tileistä pois-
tamista koskevissa asioissa. 

Veroviraston kirjaamon laatiman tilaston 
mukaan oli kertomusvuonna tapahtuneissa 
esittelyissä käsitelty, veronhuojennusta kos-
kevia asioita lukuun ottamatta, yhteensä 
8 606 (ed. v. 6 537) asiaa, joista lukuisampana 
ryhmänä mainittakoon lääninhallitusten pää-
tökset 8 012 (5 872) kpl. Veronhuojennusta 
koskevia hakemuksia käsiteltiin kertomus-
vuonna kaupunginhallituksen yleisjaoston 
kokouksessa yhteensä 162 kpl. 

Palkkiovirkaisten kunnanasiamiesten ja 
heidän varamiestensä pääasiallisimpana teh-
tävänä oli laatia heidän toimialakseen määrä-
tyn veroviraston osaston osalta vastineet nii-
hin valituksiin, jotka oli tehty verotuksista ja 
maksuunpanoista. Lisäksi heidän tuli samoin 
kuin kunnanasiamiehenkin valvoa kaupun-
gin, seurakunnan ja Kansaneläkelaitoksen 
oikeutta verotuksessa ja hakea muutosta ve-
rotukseen silloin, kun he katsoivat sen tar-
peelliseksi. Kun valitukset saattoivat koskea 
samalla myös valtionverotusta ja ao. jaos-
tossa oli sekä valtion- että kunnanasiamiehe-
nä tai heidän varamiehenään yleensä sama 
henkilö, ei käytettävissä ole tilastoa niiden 
vastineiden määrästä, jotka koskivat yksin-
omaan kunnallisverotusta. 
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