
3. Palkkalautakunta 

Lautakunnan kokoonpano ja kokoukset. 
Palkkalautakunnan kokoonpano v. 1971 oli 
seuraava: puheenjohtajana varat. Rolf Wi-
den ja jäseninä pank.joht. Holger Liinpää, 
yht.kuntat.maist. Seppo Perttula, dipl.ins. 
Juhani Junnila, fil.maist. Paavo Aarnio, 
konttorinhoit. Olavi Valpas, palkka-asiain-
siht. Olavi Dahl, pääluottamusmies Pentti 
Laine ja hovioik.ausk. Kauko Aaltonen. Va-
rapuheenjohtajaksi valittiin pank.joht. Liin-
pää (21.1. 51 §). Kaupunginhallituksen valit-
semana edustajana palkkalautakunnassa oli 
apul.kaup.joht. Pentti Pusa (Khs 18.1. 
162 §). 

Kaupungin neuvottelijoiksi vuodeksi 1971 
valittiin palkkalautakunnan puh.joht. 
Widen, toim.pääll. Erkki Salmio, apul.toim. 
pääll. Juha Keso ja kaupungin tuntipalkkais-
ten työntekijäin työehtosopimuksia ja niiden 
soveltamista koskevien neuvottelujen osalta 
palkkausins. Kyösti Suikkanen sekä asian 
laadusta ja laajuudesta riippuen lisäksi jäse-
net Liinpää ja Valpas (21.1. 55 §). 

Palkkalautakunnan kokoukset pidettiin 
keskiviikkoisin klo 15 lautakunnan toimis-
tossa Simonkatu 1 (21.1. 54 §). 

Lautakunnan kokousten pöytäkirja ja toi-
mistopäällikön päätösluettelo oli yleisön näh-
tävänä palkkalautakunnan toimistossa lauta-
kunnan kokousta seuraavan viikon torstaina 
(21.1. 53 §). 

Kertomusvuoden aikana palkkalautakun-
nalla oli 48 kokousta. Kokousten pöytäkirjoi-
hin merkittiin yhteensä 2 493 pykälää. 

Päätökset. Työsopimuslomakkeen uusimi-
nen. Kaupunginhallituksen työsuhteeseen 
palkattavien työsopimuslomaketta koske-
neen vahvistamispäätöksen jälkeen on palve-
lusehtoasioissa tapahtunut monia muutoksia, 
joista tärkeimpiä olivat v:n 1971 alusta voi-
maan tullut uusi työsopimuslaki sekä siirty-
minen työehtosopimusasioissa keskitettyyn 
neuvottelu- ja sopimusjärjestelmään. Muu-
tosten johdosta oli palkkalautakunnan toi-
mistossa suunniteltu uusi, kaikissa kaupun-
gin virastoissa ja laitoksissa yhtenäisesti 
käyttöön otettavaksi tarkoitettu työsopimus-
lomake. Palkkalautakunta päätti esittää 
uusitun työsopimuslomakkeen kaupungin-
hallituksen vahvistettavaksi 3.11.1971. Toi-
mihenkilöiden työehtosopimuksen 2 §:n mu-
kaan työhönotto tapahtuu kirjallisella työ-
sopimuksella. Tuntipalkkaisissa työsuhteissa 
katsottiin työsuhteen perustaksi sen sijaan 
edelleen riittävän aikaisemmin käyttöön 
otettu työhönottoilmoitus (3.11. 2134 §). 

Viranhaltijan ns. sosiaalinen palkkaluokka. 
Kunnallinen yleinen virkaehtosopimus sisäl-
tää varsinaisen palkan käsitteen, joka muo-
dostaa laskentapohjan mm. vuosilomapalk-
kaa, sairaus-, työtapaturma- ja äitiysloma-
palkkaa ym. määrättäessä. KyVes:n 52 §:n 
3 mom:ssa edellytetään, että sellaiselle vi-
ralle, joka erityisellä perusteella on sijoitettu 
laatunsa edellyttämää alempaan palkkaluok-
kaan tai -tasoon, tulee vahvistaa viran laatua 
vastaava erityinen paikkamäärä käytettä-
väksi varsinaisena palkkana, josta tässä ta-
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pauksessa käytetään nimitystä sosiaalinen 
palkkaluokka. Kysymykseen tulevien virko-
jen osalta oli käyty paikalliset neuvottelut 
kaupungin neuvottelijan ja sopijapuolena ol-
leiden järjestöjen edustajien kesken. Neuvot-
teluissa päästiin yksimieliseen neuvottelu-
tulokseen 19.4.1971. Virkojen ns. sosiaalisia 
palkkaluokkia harkittaessa kiinnitettiin huo-
miota viran edellyttämään asemaan, virassa 
mahdollisesti saataviin virkasivutuloihin ja 
niiden vaikutukseen palkkauksessa sekä kun-
nallista eläkelaitosta varten vahvistettuihin 
ns. eläkepalkkaluokkiin. Samalla sovittiin, 
että kaikki 31.12.1970 voimassa olleet, sosiaa-
lista palkkaluokkaa koskevan virkaehtosopi-
muksen kanssa ristiriidassa olevat määräyk-
set katsotaan lakanneiksi siltä osin kuin on 
kysymys KyVes:n 52 §:n 3 mom:n sisältämän 
varsinaisen palkan käsitteen soveltamisesta, 
ellei KyVes:n johdanto-osan 13 §:n 2 kappa-
leesta muuta johdu. 

Palkkalautakunta hyväksyi ns. sosiaalisia 
palkkaluokkia koskevan neuvottelutuloksen 
ja esitti kaupunginhallitukselle edelleen kun-
nalliselle sopimusvaltuuskunnalle esitettä-
väksi, että Helsingin kaupungin osalta vah-
vistettaisiin virkaehtosopimuksin KyVesrn 
52 §:n 3 mom:ssa määrättyä tarkoitusta var-
ten sosiaaliset palkkaluokat saavutetun yksi-
mielisen neuvottelutuloksen mukaisesti. Vir-
kaehtosopimus, joka tuli voimaan 1.5.1971, 
olisi voimassa saman ajan kuin 14.1.1971 
tehty kunnallinen yleinen virkaehtosopimus 
(21.4. 611 §). 

Kodinhoitajien virkapukukustannusten kor-
vaaminen. Vuoden 1971 alusta voimassa ol-
leen kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen 
57 §:ään liittyvän pöytäkirjamerkinnän mu-
kaan »kaupunkien ja kauppaloiden kodin-
hoitajille ryhdytään 1.3.1971 lukien anta-
maan kodinhoitotoiminnan ohjesäännön tar-
koittama virkapuku, joka myös huolletaan 
kunnan toimesta ja kustannuksella.» Huolto-
lautakunnan hankkimien selvitysten mukaan 
kodinhoitajan puvun hankinta- ja huoltokus-
tannukset olisivat n. 364 mk vuodessa henki-

löä kohden. Asianomaisten suorittaessa itse 
pukujensa huollon jäisivät huoltokustannuk-
set kuitenkin esitettyä tuntuvasti pienem-
miksi. Huoltolautakunta oli esittänyt, että 
KyVes:n edellyttämä virkapukukorvaus ko-
dinhoitajille ja johtaville kodinhoitajille saa-
taisiin suorittaa rahakorvauksena. Palkka-
lautakunnan taholta todettiin, että virka-
ehtosopimuksen 57 §:n pöytäkirjamerkinnän 
määräyksen toteuttaminen sellaisenaan olisi 
merkinnyt Helsingin kaupungin olosuhteet 
huomioon ottaen varsin hankalaa järjestelyä. 
Kun kodinhoitajien edustajien kanssa käy-
dyissä neuvotteluissa oli voitu todeta, että 
kodinhoitajat itse pitivät huoltolautakunnan 
esitystä hyvänä eivätkä edellyttäneet kau-
pungin puolesta hankittavaksi ja huollet-
tavaksi virkapukua, palkkalautakunta päätti 
viitaten huoltolautakunnan esityksessä mai-
nittuihin perusteluihin sekä lisäksi asian käy-
tännöllisessä toteuttamisessa oleviin vai-
keuksiin puoltaa KyVes:n 57 §:ään liittyvän 
pöytäkirjamerkinnän kodinhoitajia koskevan 
kohdan soveltamista Helsingin kaupungissa 
siten, että kaupunki maksaa kodinhoitajille 
ja johtaville kodinhoitajille 1.9.1971 lukien 
25 markan kuukausittaisen pukukorvauksen, 
jolloin ko. henkilöt itse hankkivat kodin-
hoitotoiminnan ohjesäännön tarkoittaman 
virkapuvun sekä sen myös omalla kustan-
nuksellaan huoltavat. Kun edellä esitetyn 
järjestelyn todettiin poikkeavan virkaehto-
sopimuksen määräyksestä siten, että luon-
toissuorituksen asemesta annetaan rahakor-
vaus, palkkalautakunta ehdotti lisäksi, et tä 
kaupunginhallituksen asiaa koskeva päätös 
saatettaisiin kunnallisen sopimusvaltuuskun-
nan tiedoksi mahdollisia toimenpiteitä var-
ten (16.11. 2241 §). 

Virkavapauksien myöntäminen rattijuoppo-
tapauksissa. Palolautakunnan asiaa koske-
neen tiedustelun johdosta annetussa lausun-
nossa palkkalautakunta mainitsi mm., että 
moottoriajoneuvon kuljettaminen väkijuo-
mien vaikutuksen alaisena ja siitä kiinni jou-
tuminen oli poliisilaitokselta saadun tiedon 
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mukaan lisääntynyt kaupungin alueella vii-
meisten 6 v:n aikana seuraavasti: v. 1964 oli 
todettuja rattijuoppoustapauksia yht. 783 ja 
v. 1969 yht. 1 049. Palkkalautakunta katsoi, 
ettei rattijuoppoustapauksissa voida virka-
vapauden tai työloman myöntämisen suhteen 
antaa kovin yksityiskohtaisia ohjeita, vaan 
näiden myöntäminen olisi ainakin osittain 
harkittava yksityistapauksittain. Palkka-
lautakunta esitti rattijuoppoustapaukset kä-
siteltäväksi seuraavasti: 

Jos ajokortti on välttämätön viranhalti-
jalle tai työsuhteessa olevalle toimihenkilölle 
tai työntekijälle asianomaisen virka- tai työ-
tehtävien suorituksessa, voitaisiin asianomai-
selle ellei taparxs ole sen luonteinen, että pal-
velussuhde olisi irtisanottava tai purettava, 
myöntää rattijuoppouden tapahtumispäi-
västä alkaen anomuksesta palkatonta virka-
vapautta tai työlomaa siihen saakka, kunnes 
lainvoimainen tuomio on annettu sillä eh-
dolla että tuomion ollessa langettava, palve-
lussuhde katkeaa tällöin välittömästi ilman 
irtisanomista. 

Jos viranhaltija tai työsuhteessa oleva hen-
kilö ei virka- tai työtehtävissään lainkaan tar-
vitse ajokorttia, tulisi hänelle, ellei tapaus ole 
sen luonteinen, että palvelussuhde olisi irti-
sanottava tai purettava, myöntää palkatonta 
virkavapautta tai työlomaa vapausrangais-
tuksen kärsimisen ajaksi. 

Päätös tehtiin äänestyksen jälkeen neljällä 
äänellä kolmea ääntä vastaan (12.5. 769 §). 

Pääluottamusmiesten ja luottamusmiesten 
lukumäärät. Kunnallinen sopimusvaltuus-
kunta ja toisaalta AKAVA r.y., TVK-V ja 
KTV olivat yleiseen kunnalliseen työmark-
kinaratkaisuun sisältyvänä asiana sopineet 
kunnallisia viranhaltijoita koskevasta luotta-
musmisssopimuksesta, johon liittyy myös 
eräitä toimihenkilöiden työehtosopimuksessa 
olevia määräyksiä kuukausipalkkaisten työn-
tekijäin luottamusmiehistä. Sopimuksen mu-
kaan kukin edellä mainittu viranhaltija jär-
jestö voi asettaa samaan kuntaan tai kuntain-
liittoon yhden pääluottamusmiehen ellei eri-

tyisistä syistä muuta johdu. Lisäksi luotta-
musmiessopimuksen soveltamisohjeiden mu-
kaan Virkamiesten ja työntekijäin yhteis-
järjestöllä (VTY) on viranhaltijoita edusta-
vien sopijapuolten veroinen oikeus pääluotta-
musmiehen /luottamusmiehen asettamiseen 
mielisairaaloissa ja vajaamielislaitoksissa. 

Helsingin kaupungin ja edellä mainittujen 
viranhaltijayhdistysten kesken käytyjen neu-
vottelujen jälkeen oli pääluottamusmiesten 
ja luottamusmiesten lukumäärästä päästy 
alla olevan luettelon mukaiseen yksimieliseen 
neuvottelutulokseen 16.6.1971. 

Pääluottamus- Luottamus-
miesten miesten 

lukumäärä lukumäärä 

AKAVA 1 6 
TVK-V 7 46 
KTV 7 47 
VTY 1 2 

Yhteensä 16 101 

Sopimuksen mukaan tähän viralliseen 
luottamusmiesjärjestelmään liittyy lisäksi 
epävirallinen, Helsingin erikoisolosuhteet 
huomioon ottava yhdysmies verkosto. 

Palkkalautakunta päätti yhtyä neuvotte-
lutulokseen ja esittää sen mukaisen, kunnalli-
sen luottamusmiessopimuksen tarkoittaman 
pääluottamusmiesten ja luottamusmiesten 
lukumäärän kunnallisen sopimusvaltuuskun-
nan vahvistettavaksi (23.6. 1120 §, 29.9. 
1861 §). 

Työnantajien edustajista koostuvan luotta-
musmiesverkostoa vastaavan verkoston organi-
sointi ja koulutus. Kunnallisen virkaehtosopi-
muksen edellyttämää luottamusmiesjärjes-
telmää selvitettäessä ja siitä neuvoteltaessa 
oltiin päädytty siihen, että myös työnantaja-
puolella tarvitsevat kaupungin eri virastot ja 
laitokset omat nimetyt henkilönsä, jotka huo-
lehtisivat yhteydenpidosta ja neuvotteluista 
ao. pääluottamusmiesten ja luottamusmies-
ten sekä viraston tai laitoksen muiden toi-
mintayksiköiden vastaavien henkilöiden ja 
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lisäksi myös muiden virastojen kanssa. Täl-
laista järjestelyä oli edellytetty myös kun-
nallisten virkaehtosopimusten neuvottelu-
menettelyä koskevassa pääsopimuksessa. Ra-
kentavan yhteistoiminnan varmistamiseksi 
kaupungin edustajien ja luottamusmiesten 
välillä todettiin olevan tärkeätä, että viras-
toille ja laitoksille nimettäville kaupungin 
edustajille selvitettäisiin perusteellisesti luot-
tamusmiessopimuksen kaupungille asettamat 
velvoitukset, tiedot luottamusmiehille sopi-
muksen mukaan kuuluvista oikeuksista ja 
velvollisuuksista, sopimusmääräysten sisältö, 
yleiset neuvotteluissa noudatettavat menet-
telyohjeet jne. Edellä olevan perusteella 
palkkalautakunta esitti kaupunginhallituk-
selle, että palkkalautakunnan toimiston teh-
täväksi annettaisiin 

laatia työnantajapuolen organisaatiota var-
ten tarpeelliset ohjeet ja valvoa niiden nou-
dattamista sekä 

yhteistoiminnassa henkilöasiainkeskuksen 
kanssa suunnitella ja järjestää kaupungin 
em. organisaatioon kuuluvien henkilöiden 
koulutus j a 

yhteistoiminnassa virastojen ja laitosten 
kanssa ryhtyä luomaan eri hallintokuntiin 
viranhaltijain luottamusmiesverkostoa vas-
taavaa organisaatiota, johon kuuluisivat vi-
rastojen ja laitosten pääluottamusmiesten ja 
luottamusmiesten kanssa käytäviä neuvotte-
luja yms. silmällä pitäen nimettävät henkilöt 
(18.8. 1489 §). 

Kuukausipalkkaisten vuosilomapalkan mak-
saminen. Kunnallisen yleisen virkaehtosopi-
muksen 65 §:n 4 mom:n mukaan maksetaan 
viranhaltijalle vuosilomapalkka ennen loman 
alkamista. Vastaava säännös työsuhteisten 
osalta sisältyy vuosilomalain 9 §:ään. Raha-
toimisto oli esittänyt tutkittavaksi mahdolli-
suuksia vuosilomalain 17a §:ää hyväksi käyt-
täen saada aikaan asianomaisten järjestöjen 
kanssa sellaiset sopimukset, ettei virka- ja 
työsuhteessa kuukausipalkalla olevien vuosi-
lomapalkkoja laskentateknillisistä ja kustan-
nussyistä maksettaisi lainkaan etukäteen. 

Mikäli näin kuitenkin tehtäisiin, rahatoimisto 
esitti vuosilomapalkan maksettavaksi etu-
käteen siten, että jos loma alkaa ennen varsi-
naista palkkapäivää, maksetaan loman alka-
miskuukauden palkka edellisen kuukauden 
palkan yhteydessä ja jos loma alkaa palkka-
päivänä tai sen jälkeen ja kestää yli seuraa-
van kuukauden palkanmaksupäivän, mak-
settaisiin seuraavan kuukauden palkka loman 
alkamiskuukauden varsinaisena palkanmak-
supäivänä. Mikäli vuosiloma pidetään useam-
massa kuin yhdessä erässä, etukäteismaksu 
suoritettaisiin em. tavalla vain kerran siinä 
yhteydessä, jolloin vuosiloman pääosa pide-
tään. 

Palkkalautakunnan taholta todettiin, että 
rahatoimiston esityksen johdosta oli käyty 
neuvotteluja kaupungin neuvottelijoiden ja 
viranhaltijajärj estojen edustajien kesken, 
mutta neuvotteluissa ei ollut päästy myön-
teiseen ratkaisuun. Kun kunnallisen virka-
ehtosopimuksen ja em. vuosilomalain 17a 
§:n mukaan toimivalta rahatoimiston esit-
tämässä asiassa kuuluu työnantajan taholla 
kunnalliselle sopimusvaltuuskunnalle, palk-
kalautakunta esitti kaupunginhallitukselle, 
että se tekisi esityksen kunnalliselle sopimus-
valtuuskunnalle sopimuksien aikaansaami-
seksi rahatoimiston ehdottamasta järjeste-
lystä kuukausipalkkaisten vuosilomapalkan 
maksamisessa (24.3. 451 §). 

Ylimääräisten eläkkeiden ja leski- ja orpo-
eläkekassan myöntämien eläkkeiden tarkista-
minen. Otsikossa mainittua asiaa koskevassa 
aloitteessa palkkalautakunta totesi, ettei 
kaupunginvaltuuston myöntämien ylimää-
räisten eläkkeiden jatkuvasta tarkistamisesta 
ollut olemassa erityistä päätöstä, vaan nämä 
eläkkeet oli vuosittain kaupunginvaltuuston 
päätöksen mukaisesti tarkistettu sääntömää-
räisten eläkkeiden tarkistusta vastaavasti. 
Leski- ja orpoeläkekassan myöntämät eläk-
keet oli vuorostaan tarkistuksen osalta si-
dottu ylimääräisten eläkkeiden tarkistuksiin. 
Koska kaupunginvaltuuston 27.5.1970 teke-
män eläketarkistuspäätöksen, joka antoi 
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niin ylimääräisten eläkkeiden kuin leski- ja 
orpo eläkekassan myöntämien eläkkeiden saa-
jillekin oikeuden ns. tarkistusjärj es telmien 
valintaan, ilmeinen tarkoitus oli, että myös 
ko. eläkkeet vuosittain tarkistetaan sääntö-
määräisten eläkkeiden tarkistusta vastaavas-
ti, palkkalautakunta esitti kaupunginhalli-
tukselle edelleen -valtuustolle esitettäväksi, 
että ns. uuteen tarkistusjärjestelmään kuulu-
vat kaupunginvaltuuston myöntämät yli-
määräiset eläkkeet sekä leski- ja orpoeläke-
kassan myöntämät eläkkeet tarkistetaan vuo-
sittain työntekijäin eläkelain mukaisten palk-
kojen ja eläkkeiden tarkistamista varten vah-
vistettavan indeksin mukaisesti ja että ns. 
vanhaan tarkistusjärj estelmään kuuluvat, 
kaupunginvaltuuston myöntämät ylimääräi-
set eläkkeet sekä leski- ja orpoeläkekassan 
myöntämät eläkkeet tarkistetaan vuosittain 
viranhaltijain palkkojen nousua vastaavasti 
(17.2. 265 §). 

Tarkistus järjestelmän valinnan muuttami-
sen johdosta liikaa maksettujen eläkkeiden ta-
kaisinperintä. Kaupunginvaltuuton 27.5. 
1970 eläkkeiden uudelleenjärjestelyä koske-
neen päätöksen mukaisesti oli niiden eläke-
läisten, jotka 17.7.1970 mennessä olivat kir-
jallisesti ilmoittaneet kaupunginhallitukselle 
haluavansa eläkkeensä tarkistettavaksi aikai-
sempien määräysten mukaisesti, eläkkeet 
ajalta 1.1.1970-30.4.1971 maksettu ns. van-
han tarkistusjärjestelmän mukaisesti lasket-
tuna. Niiden eläkeläisten eläkkeet, jotka 
eivät tätä ilmoitusta määräajassa tehneet, 
maksettiin ns. uuden tarkistusjärj estelmän 
mukaisesti. Kaupunginvaltuuston 13.1.1971 
tekemän päätöksen mukaan valintamäärä-
aikaa pidennettiin 31.3.1971 asti. Uuden 
määräajan kuluessa olivat eläkeläiset teh-
neet runsaslukuisesti tarkistusjärjestelmää 
koskevia ilmoituksia ja peruuttaneet aikai-
semmin tekemiään ilmoituksia. Enemmistön 
osalta nämä muutokset merkitsivät eläkkeen 
suurenemista, mutta n. 80 eläkeläisen osalta 
tehty ilmoitus merkitsi eläkkeen pienene-
mistä takautuvasti 1.1.1970 alkaen. 

Palkkalautakunta katsoi, että koska suurin 
osa ainakin sillä hetkellä epäedullisen valin-
nan suorittaneista epäilemättä oli tehnyt 
tämän tietämättömyyttään ja ymmärtä-
mättömyyttään, kaupungin tulisi lähinnä 
sosiaalisista syistä voida ainakin osittain va-
pauttaa heidät suorittamasta takaisin liikaa 
saamiaan eläke-eriä. Palkkalautakunta eh-
dotti kaupunginhallitukselle noudatettavaksi 
seuraavaa lievennettyä takaisinperintäme-
nettelyä: 

mikäli eläkkeen, leskieläkkeen tai kasva-
tusavustuksen bruttomäärä kuukaudessa on 
pienempi kuin 300 mk, takaisinperintää ei 
suoriteta lainkaan, 

mikäli eläkkeen tai leskieläkkeen brutto-
määrä kuukaudessa on 300-599.90 mk, peri-
tään takaisin 1/3 liikaa maksetuista mää-
ristä, 

mikäli eläkkeen tai leskieläkkeen brutto-
määrä kuukaudessa on 600-999.90 mk, peri-
tään takaisin 2/3 liikaa maksetuista määristä, 

mikäli eläkkeen tai leskieläkkeen brutto-
määrä kuukaudessa on 1 000 mk tai sitä suu-
rempi, liikaa maksetut määrät peritään ta-
kaisin kokonaisuudessaan. 

Takaisin perittävä määrä, joka jakautui 
89 eläkeläisen osalle oli suuruudeltaan yh-
teensä 38 248 mk (2.6. 894 §). 

Harjoittelijoiden palkkaaminen kaupungin 
virastoihin ja laitoksiin. Huoltolautakunnan 
harjoittelijoille myönnettäviä etuisuuksia 
sekä Helsingin kotitalousopettajaopiston ko-
titalousharjoittelijoiden palkkauksen tarkis-
tamista koskeneiden esitysten johdosta anta-
mansa lausunnon yhteydessä palkkalauta-
kunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, 
että harjoittelijoiden palkkaamisesta kaupun-
gin virastoihin ja laitoksiin annettaisiin 
palkkalautakunnan esittämät uudet ohjeet. 
Palkkalautakunnan ehdotuksenmukaisia uu-
sia ohjeita laadittaessa oli pyritty ottamaan 
huomioon paitsi kunnallisen sopimusvaltuus-
kunnan ao. yleiskirjeessä mainitut peri-
aatteet myös kaupungin piirissä noudatettu 
yleinen käytäntö. Harjoittelijoiden palk-
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kauskysymyksen kohdalla lautakunta kiin-
nitti erityistä huomiota siihen, ettei harjoitte-
lijoidenkaan kuukausipalkkaa määrättäisi 
400 mk pienemmäksi. Ohjeita esitettiin so-
vellettavaksi kaikkiin harjoittelijoihin näh-
den työalasta riippumatta (10.11. 2179 §). 

Luento- ja opetuspalkkioiden määrääminen. 
Kaupungin järjestämiä koulutustilaisuuksia 
koskevan luento- ja opetuspalkkio järjestel-
män yhtenäistämiseksi oli palkkalautakunta 
ao. järjestöjen kanssa saavutetun neuvottelu-
tuloksen pohjalta esittänyt, että luento- ja 
opetustoiminnassa noudatettaisiin palkkioi-
den määrittämisessä seuraavia periaatteita: 

Ulkopuoliselle opettajavoimalle suorite-
taan palkkio yksityistapauksittain tehtävän 
sopimuksen perusteella. Ohjeenluonteisesti 
voidaan palkkion suuruuden määräämisessä 
käyttää toisaalta palkkiosopimusten muodos-
tamaa tasoa ja toisaalta kaupungin palve-
luksessa olevaa henkilökuntaa varten vah-
vistettuja palkkioperusteita soveltuvin osin. 

Sitä vastoin korvausta ei suoriteta oman 
henkilökunnan ns. työhön opetuksesta työ-
pisteessä, vaan tämän tehtävän on katsot-
tava sisältyvän jokaisen perustehtäviin. Kor-
vausta ei myöskään suoriteta ns. kontrolloi-
mattomasta informaatiosta, joka tapahtuu 
oman viraston tai vastaavan puitteissa. Kor-
vattavana opetustehtävänä pidetään eri-
tyisesti järjestettyä opetustilaisuutta, joka 
poikkeaa tavanomaisesta työrutiinin hoi-
dosta. 

Henkilön kanssa voidaan sopia, että ope-
tustehtävän suorittaminen ja luennon ym. 
valmistelu tapahtuu työaikana, jolloin tältä 
ajalta ei suoriteta em. korvausta eikä vas-
taavasti vaadita takaisintekovelvollisuuden 
täyttämistä (21.4. 579 §). 

M ¡s Korkeasaaren laivanpäällystön työeh-
tosopimus. Kaupungin satamajäänmurtajien 
laivanpäällystön työehtosopimuksen allekir-
joituspöytäkirjan 4 §:ään perustuen oli kau-
pungin neuvottelijain ja Suomen Laivan-
päällystöliiton kesken saavutettu yksimieli-
nen neuvottelutulos m/s Korkeasaaren lai-

vanpäällystön palkkauksesta ja muista työ-
ehdoista. Palkkalautakunta päätti hyväksyä 
neuvottelutuloksen ja esittää sen edelleen 
kunnallisen sopimusvaltuuskunnan hyväk-
syttäväksi (7.4. 519 §). 

Lastenseimien työaikajärjestelyt. Suomen 
Lastenhoitajaliitto r.y:n lastenseimien pal-
veluksessa olevien lastenhoitajien työaikajär-
jestelyjä koskeneen esityksen johdosta oli 
kaupungin neuvottelijain sekä Uudenmaan 
Lastenhoitajayhdistyksen ja Suomen Lasten-
hoitajaliiton edustajien kesken käyty neu-
votteluja 9.12.1971. Neuvotteluissa sovittiin 
sopimusvaltuuskunnan toimiston suullisesti 
antaman lausunnon perusteella, että lasten-
seimien hoitohenkilökunnan vuorokautista 
säännöllistä työaikaa saadaan työvuorojen 
saamiseksi yhtäjaksoisiksi pidentää pysyväis-
luonteisesti enintään yhdellä tunnilla ja että 
muutoin noudatetaan KyVes:n 2 §:n 2 
mom:n mukaista työaikajärjestelyä. Palkka-
lautakunta puolsi neuvottelutuloksen hyväk-
symistä (22.12. 2454 §). 

Matkakustannusten korvaus. Kunnallisen 
sopimusvaltuuskunnan matkakustannusten 
korvausta koskeva päätös tehtiin sopimusval-
tuuskunnassa 27.5.1971. Helsingin kaupungin 
matkustussäännön mukaan suoritetaan oman 
auton käytöstä korvauksena 5 000 ensimmäi-
seltä kilometriltä 28 p/km, seuraavalta 10 000 
kilometriltä 25 p/km ja sitä seuraavilta kilo-
metreiltä 22 p/km/v. KyVes:n liite n:o 5:n 
mukaiset korvaukset täydennettynä sopi-
musvaltuuskunnan päätöksellä 27.5.1971 
ovat vastaavasti 30 p/km, 27 p/km ja 24 
p/km. Viimeksi mainitut pennimäärät suori-
tetaan Helsingin kaupungin viranhaltijoille 
virkaehtosopimuksen yleistä tasoa (28 p/km, 
25 p/km ja 24 p/km) korkeampina korvauk-
sina vain kaupungin alueella suoritetuista 
virkamatkoista. 

Palkkalautakunta esitti kaupunginhalli-
tukselle, että päätös pantaisiin toimeen ja 
siitä ilmoitettaisiin virastoille ja laitoksille 
(27.10. 2067 §). 

Talonmiesten työaikamääräysten vahvista-
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minen. Kuntien keskusjärjestöt ja Suomen 
kunnallisten työntekijäin ja viranhaltijain 
liitto r.y. (KTV) olivat 17.5.1971 tehneet 
talonmiesten työaikalain 19 §:n 2 mom:n 
säännösten nojalla suositussopimuksen talon-
miesten työaikajärjestelyistä. Sopimus koski 
kaikkia mainitun lain soveltamispiiriin kuu-
luvia talonmiesten työtä suorittavia kunnal-
lisia viranhaltijoita ja työntekijöitä. 

Sen jälkeen kun palkkalautakunnan toi-
misto oli saanut tiedoksi em. suosituksen, 
ryhdyttiin siitä neuvottelemaan KTV:n Hel-
singin yhteisjärjestö r.y:n kanssa. Neuvotte-
lut päättyivät vasta 29.10.1971, jolloin voi-
tiin todeta, että talonmiesten työaikaa ym. 
koskevista asioista oli päästy yksimielisyy-
teen kaupungin ja yhdistyksen neuvottelijain 
kesken. Eräissä kohdissa oli suosituksen mu-
kaista sanamuotoa muutettu tai tarkis-
tettu. 

Palkkalautakunta hyväksyi neuvottelu-
tuloksen ja esitti kaupunginhallitukselle edel-
leen kaupunginvaltuustolle esitettäväksi, että 
talonmiesten työaikajärjestelyä koskevat 
määräykset hyväksyttäisiin saavutetun yksi-
mielisen neuvottelutuloksen mukaisina (3.11. 
2153 §). 

Lausunnot. Edellä mainittujen lausuntojen 
lisäksi palkkalautakunta antoi kertomusvuo-
den aikana lausunnot mm. seuraavista asiois-
ta: työpaikkalääkintöhuollon järjestämistä 
koskenut valtuustoaloite (13.1. 17 §); työso-
pimussuhteessa olevien eläkesäännön 23 §:n 
kumoaminen (27.1. 108 §); elintarvikekes-
kuksen henkilökuntaruokaloiden myynti-
hintojen tarkistaminen (3.2. 166 §, 10.11. 
2182 §); väestönsuojelukursseille osallistu-
misesta aiheutuneiden ansionmenetysten kor-
vaaminen (3.2. 170 §); alikonemestareiden 
valitseminen toimiin ja virkoihin, joihin vaa-
ditaan koneteknikon ja konemestarin päte-
vyys (24.2. 307 §); terveydenhoitohenkilöstön 
takuupalkkajärjestelmän soveltamisessa nou-
datettavat valtion palkkausjärjestelmän mu-
kaiset palkkaukset (3.3. 348 §); oikeusaputoi-

mistoon perustettavaksi esitetyt uudet tp. 
virat (10.3. 396 §); kunnallisen pysäköintival-
vontajärjestelmän käyttöönotto Helsingissä 
(31.3. 485 §); sairaalakeskuksen päivystävien 
sairaanhoitajien eläkeoikeus (21.4. 581 §); 
uuden ylimääräisen nuoriso-osaston perus-
taminen raastuvanoikeuteen (21.4. 591 §); 
palkallisen virkavapauden myöntämistä kan-
sakoulunopettajalle kunnallisen luottamus-
toimen hoitamista varten koskenut valtuus-
toaloite (5.5. 712 §); Laakson sairaalan me-
kaanikkojen varallaolokorvaus (26.5. 854 §); 
lauantai- ja sunnuntaityökorvausten maksa-
minen raittiustyönohjaajille (26.5. 855 §); 
kaupunkituomioistuinkomitean mietintö 
(26.5. 856 §); peruutetun ylityön ja matkaku-
lujen korvaaminen satamalaitoksen henkilö-
kunnalle (9.6. 945 §); psykiatriseen huolto-
toimistoon ja nuorten päihdeosastoon pal-
kattava henkilökunta (16.6. 1027, 1028 §); 
liikennelaitoksen virastotyöaikaa koskeva 
järjestely (4.8. 1305 §); luottamustehtävissä 
toimivien viranhaltijoiden ja toimihenkilöi-
den suhteen noudatettavat menettelytavat 
(4.8. 1306 §); työturvallisuustoimikunnan 
uudet toimintaohjeet ja vaalijärjestys (11.8. 
1415 §); satamalaitoksen työsuhteisten va-
rastomiesten siirtäminen virkasuhteeseen 
(25.8. 1515 §); kuorma- ja pakettiautojen 
maistraatin vahvistaman liikennetaksan vah-
vistaminen käytettäväksi kaupungin töissä 
(1.9. 1627 §); sairaaloiden ja vanhusten huol-
tolaitosten keittiöhenkilökunnan suojavaate-
tushankinnat (22.9. 1789 §); psykologian 
laudatur-harjoittelijoiden palkkaus kaupun-
gin laitoksissa (29.9. 1860 §); KyVes:n edel-
lyttämän yötyörajoituksen toteuttaminen 
hoitolaitoksissa (27.10. 2066 §); sopimuspalk-
kaisten viranhaltijain palkkauksen yleis-
tarkistukset v. 1971 (27.10. 2069 §); asunto-
asiaintoimiston uudelleenjärjestely (27.10. 
2074 §); eräiden erikoislisien maksaminen sa-
tamalaitoksen trukinkuljettajille (3.11. 2135 
§); johtavien kodinhoitajien, vanhusten jal-
kojen hoitajien ja kodinhoitajaoppilaiden 
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ateriakorvaukset (3.11. 2136 §); virkapukuun 
liittyvien asusteiden hankkiminen liikenne-
henkilökunnalle (3.11. 2137 §) sekä valmius-

rahan maksaminen ruoppaajien henkilökun-
nalle (10.11. 2177 §). 
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