
1. Palkkalautakunnan toimisto 

Palkkalautakunnan toimistoa johti lauta-
kunnan alaisena toim.pääll. Erkki Salmio. 
Toimiston käsittelemät asiat jakaantuivat 
suhteellisen itsenäisille toimintayksiköille, 
jotka hoitivat virkasuhde-, työsuhde-, eläke-
ja ikälisä-, tutkimus- ja tilasto-, luontoissuo-
ritus-, sairausvakuutus- sekä leski- ja orpo-
eläkekassa-asioita sekä kanslia tehtäviä. 

Toimiston diaariin merkittiin v. 1971 yh-
teensä 3 357 asiaa, joista kaupunginhallituk-
sen lausuntopyyntöjä oli 256. Todellisuudessa 
kertomusvuonna käsiteltyjä asioita oli huo-
mat tavas t i enemmän, sillä ikälisä-, sairaus-
vakuutus- ja vuokra-asuntojen vuokra-asioita 
ei merki t ty diaariin. Toimiston lähettämien, 
diaariin vietyjen kirjeiden lukumäärä oli 683. 
Lautakunnan pöytäkirjoissa oli 2 493 ja toi-
mistopäällikön päätösluettelossa 497 pykä-
lää. Käsiteltyjen asioiden lukumäärä oli kui-
tenkin huomattavast i suurempi, koska sa-
maan pykälään saattoi sisältyä useiden hen-
kilöiden ikälisä- ym. asiat. Hautausavustus-
asioita käsiteltiin 370 kpl vastaten 461 777 
mk. 

Toimisto työskenteli kertomusvuonna sa-
moissa huoneistotiloissa kuin edellisenäkin 
vuonna. 

Viranhaltijat ja toimihenkilöt. HSO-sih-
teeri Anja Ristolainen otettiin ajaksi 12.1. 
-11.2. palkkalautakunnan toimiston tunti-
palkkaiseksi toimistoapulaiseksi, mut ta 
hän erosi palveluksesta jo 25.1. Toimisto-
esimies Majlis Henriksson palkattiin työ-
sopimussuhteiseksi toimistoesimieheksi 8 . -

28.2. väliseksi ajaksi. Toimiston 10. ja 
8. pl:n toimistoapulaisen virkoihin valit-
tiin Liisa Siivinen ja Raili Multala, kumpi-
kin 22.3. lukien. Toimiston 8. pl:n puoli-
päiväistä tp. toimistoapulaisen virkaa mää-
rätt i in viransijaisena hoitamaan merkon. 
Toivi Siivikko 22.3.-31.12. väliseksi ajaksi. 
Käsittelijän toimeen valittiin merkon. Hannu 
Laukkanen 17.5. lukien, koeaika 3 kk. 
Palkkausteknikon toimeen valittiin 1.2.1972 
alkaen tekn. Osmo Rytkölä (varalle tekn. 
Taisto Johansson). Lisäksi lautakunta valitsi 
ts. toimistoapulaisen toimeen Paula Moi-
sion 17.1.1972 alkaen. 

Palkkalautakunnan toimistoon kuului 19 
vakinaista ja 4 tilapäistä virkaa sekä 8 työ-
sopimussuhteista tointa. 

Virka- ja työsuhdeasiat. Toimiston toi-
mesta annettiin jatkuvast i pitkin vuot ta tul-
kintoja viranhalti joita koskevista määräyk-
sistä ja niiden sovellutuksista sekä käytiin eri 
virastoissa ja laitoksissa antamassa asian-
tunt i ja-apua sekä tarvi t tavaa informaatiota. 
Lisäksi toimiston erikoistyövoimaa joudut-
tiin käy t tämään aikaisempaa huomat tavast i 
enemmän kaupungin järjestämien koulutus-
tilaisuuksien opetusvoimana, koska kentän 
tarve saada koulutusta virka- ja työehtosopi-
musasioissa ym. on voimakkaasti l isääntynyt 
uuden kunnallisen neuvottelujärjsstelmän 
seurauksena. 

Toimisto ot t i osaa myös kunnallisten kes-
kusjärjestöjen, Kunnallisen sopimusvaltuus-
kunnan, Sairaalaliiton ja Kunnallisen eläke-
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laitoksen työskentelyyn. Osallistuminen näis-
sä elimissä käsitel tävien asioiden valmiste-
luun ja nii tä koskeviin eri tasoisiin neuvot te -
luihin vaa t i huomat t avas t i pa lkkalautakun-
n a n toimiston erikoistyövoiman työaikaa. 

Pa lkka lau takunnan toimistossa käsiteltiin 
ker tomusvuonna yhteensä 1 336 virkavapaus-
anomusta , joista 919 koski pa lka t toman 
v i rkavapauden myöntämis tä ja 417 palkka-
e tu jen myöntämis tä v i rkavapauden a ja l t a 
sekä 10 j a tkuvan osapalkkaisen sairausloman 
myöntämis tä . 

Pa lka t tomia virkavapauksia myönnet t i in 
seuraavast i : 

kpl 

toisen viran hoi tamista var ten 728 
ja tkokoulutuskursseja ym. opintoja 

va r t en 62 
yksityisasioita var ten 68 
ulkomaisia opin tomatkoja var ten 7 
kunnallisen eläkelaitoksen myön tämän 

työkyvyt tömyyseläkkeen vuoksi ... 31 
muihin tarkoituksiin 23 

Pa lkkae tu j a myönnet t i in v i rkavapauden 
a ja l t a seuraaviin tarkoituksiin: 

kpl 

osallistuminen ulkom. kongressiin tms. 44 
ulkomainen opintomatka 33 
täydennysoppi j aksot 44 
luottamusmieskurssi t 29 
erilaiset ja tko- yms. kurssit ja opinto-

pä ivä t 152 
kotimaiset kongressit, kokoukset yms. 14 
osallistuminen urheilukilpailuihin 49 
kärä j ien seuraaminen ja toimit taminen 8 
väestönsuojelukoulutus 3 
muihin tarkoituksiin 41 

Palkallisia työlomia myönnett i in 45. 
Viranhalt i jain, toimihenkilöiden ja työn-

tekijöiden palkkaus- ja mui ta palvelusehtoja 
koskevia neuvot te lu ja käyti in 85, työehto-
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sopimusten tu lk in taa koskevia neuvo t t e lu j a 
8 ja mui ta neuvot te lu ja 26 eli ka ikkiaan 119 
neuvot te lua . 

Toimisto lähet t i ker tomusvuoden a ikana 
virastoille ja laitoksille useita työehtosopi-
mus ten tu lk intaa koskevia kier tokir je i tä . 

Eläke- ja ikälisäasiat. Ker tomusvuonna 
myönnet t i in 434 eläkettä . Näiden lisäksi 
leskieläkkeitä ja kasvatusavustuksia myön-
net t i in 126 sekä ikälisiä 3 307. 

Palvelusaika-anomuksia käsiteltiin 385 ja 
v i rkasäännön 22 §:n 3 mom:n johdosta teh-
t y j ä anomuksia 7. 

Sairausvakuutusasiat. Toimistossa käsitel-
tiin ker tomusvuonna pä ivärahahakemuksia 
9 566 ja ja tkopäivärahahakemuksia 3 072. 
Äit iysrahahakemuksia oli 513 ja ja tkohake-
muksia 1 259. Sa i rausvakuutus to imikunta 
hylkäsi 558 anomusta , minkä johdosta palk-
ka lau takunnan toimisto teki 5 val i tusta . Sai-
rausvakuutustoimistoi l ta saatiin ker tomus-
vuonna päivärahoina ja äit iysrahoina yht . 
5 079 000 mk. Vastaavast i kaupunki suori t t i 
sa i rausvakuutusmaksuina 7 476 500 mk. 

Luontoissuoritusasiat. Kaupunginval tuus-
to vahvist i 6.3.1968 viranhalt i jain uuden 
luontoissuoritussäännön ja se tuli voimaan 
1.5.1968 lukien. Ns. valtuuslain johdosta 
noudate t t i in vuokrien suuruut ta laskettaessa 
vanhaa luontoisetusääntöä kaikkiin asuntoi-
hin nähden lukuun o t t ama t t a ko. pä ivämää-
rän jälkeen käyt töön o te t tu ja asuntoja , joi-
hin sovellettiin u u t t a luontoissuoritussääntöä 
1.7.1970 alkaen. 

Luontoissuoritusasioita koskevia anomuk-
sia ja esityksiä käsiteltiin toimistossa kerto-
musvuonna 807, joista asuntoasioita oli 726, 
puhelinasioita 56 ja mui ta 25. Luontoissuori-
tusasioista t ehdyt esitykset koskivat eräissä 
tapauksissa useita henkilöitä. 

Sairaussijaismäärärahoja koskevia esityk-
siä käsiteltiin toimistossa ker tomusvuonna 
133 vas ta ten 909 204 mk. 

Konekirjoitus- ym. lisiä myönnett i in toi-
mistopäällikön päätösluettelon mukaan 43 
kpl eli yhteensä 51 820 mk:n arvosta. 
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Viransijaisuusmäärärahoja koskevia esi-
tyksiä käsitelti in 89 vas ta ten 75 293 mk. 

Ikälisien maksamis ta var ten t eh ty jä lisä-
määrärahaesi tyksiä käsitelti in toimistossa 
43 vas ta ten 188 298 mk. 

Virkakortistoon merki t t i in perus te t tu ja vir-
koja 230 ja siitä poistett i in l akkau te t tu ja vir-
koja 32. 

Urakkahinnoittelukysymyksiä käsittelevä 
neuvottelukunta. Neuvot te lukunnan kokoon-

pano oli seuraava: Puheen joh ta jana toim. 
pääll. Erkki Salmio ja jäseninä työpääll . 
Johan Ask, os.pääll. Helge Henriksson, apul. 
katurak.pääl l . Seppo Hirvonen, toim.pääll. 
Pen t t i Roukka ja palkkausins. Kyöst i Suik-
kanen. Neuvot te lukunnan sihteerinä oli tar -
kast . Ola Fi lppu. 

Urakkahinnoi t te lukysymyksiä käsit televä 
neuvot te lukun ta ei kokoontunut kertomus-
vuoden aikana. 
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