
13. Kunnanasiamiehet 

Henkilökunta. Kaupunginkansliaan perus-
tetti in vuoden 1960 alusta lukien kunnanasia-
miehen virka sekä vuoden 1964 alusta lukien 
tilapäinen apulaiskunnanasiamiehen virka. 
Kaupungin keskushallinnon organisaation 
uudistamisen yhteydessä kunnanasiamiehen 
ja apulaiskunnanasiamiehen virat siirrettiin 
1.1.1971 lukien kaupunginkanslian lainopilli-
seen osastoon. Kunnanasiamies toimi edelleen 
varsinaisten virkatehtäviensä ohella vero-
lautakunnan, sen valmistelujaoston ja liike-
jaoston sekä tutki ja lautakunnan ja sen liike-
jaoston kunnanasiamiehenä. Liike jaos toissa 
tapahtuvaa toimintaa varten kunnanasiamie-
helle oli määrä t ty kaksi palkkiovirkaista kun-
nanasiamiehen varamiestä, jotka olivat vero-
viraston viranhaltijoita. Lisäksi oli veroviras-
ton viranhaltijoita ja myös muita lakimiehiä 
määrä t ty toimimaan verolautakunnan eri 
jaostoissa sekä ennakkoperintäasioissa palk-
kio virkaisina kunnanasiamiehinä ja kunnan-
asiamiehen varamiehinä. Verolautakunnan 
eri jaostoihin määrä ty t henkilöt toimivat ve-
rotuslain 25 §:n nojalla kunnanasiamiehinä 
tai varamiehinä myös tu tki ja lautakunnan 
vastaavissa jaostoissa. 

Kunnanasiamiehenä toimi v. 1971 edelleen 
varat. Antt i Varhimo ja apulaiskunnanasia-
miehenä lainop.kand. Bengt Melander. Palk-
kiovirkaisina kunnanasiamiehinä toimi kah-
deksan osastosihteeriä, joista viisi määrätt i in 
toimimaan myös palkkiovirkaisina kunnan-
asiamiehen varamiehinä. Muiksi palkkiovir-
kaisiksi kunnanasiamiehen varamiehiksi mää-

rättiin lisäksi kahdeksan osastosihteeriä. Em. 
henkilöistä yhdeksän toimi vain osan vuotta. 
Apulaiskunnanasiamies määrätt i in toimi-
maan myös kunnanasiamiehen varamiehenä 
verolautakunnassa ja sen valmistelujaostossa 
sekä ennakkoperintäasioissa. 

Kunnanasiamiesten toimisto- ja konekir-
joitustyöt hoiti verovirasto. 

Toimisto- ja arkistotilat. Päävirkaisen kun-
nanasiamiehen työhuone sijaitsi veroviraston 
huoneistossa Stadionilla ja apulaiskunnan-
asiamiehen työhuone vastaavast i P. Hespe-
riankatu 15:ssä. Palkkiovirkaiset kunnanasia-
miehet työskentelivät yleensä niissä työhuo-
neissa, joissa he hoitivat valtion virkamiehinä 
heille kuuluvat tehtävänsä. Kaupungille ve-
rotusasioissa kuuluneet asiakirjat säilytettiin 
verovirastossa lukuun o t t amat ta kaupungin-
hallituksen yleis jaoston pöytäkir joja ja kau-
punginjohtajan päätösluetteloita, jotka arkis-
toitiin kaupunginkanslian toimesta. 

Toiminta. Päävirkaisen kunnanasiamiehen 
pääasiallisimpiin tehtäviin kuului mm. esit-
telijänä toimiminen kaupunginhallituksen 
yleis jaoston ja kaupunginjohta jan käsiteltä-
vien veroasiain osalta sekä ehdotuksen laati-
minen muutoksenhakukirjelmäksi, milloin oli 
pääte t ty hakea muutosta keskusverolauta-
kunnan, lääninhallitusten tai merimies vero-
konttorin ao. päätöksiin. Lisäksi hänen tehtä-
vänään oli vastineiden antaminen verolauta-
kunnan liike jaoston ja läänin verolautakun-
tien ao. jaostojen osalta niiden valitusten joh-
dosta, jotka oli t eh ty kunnallis- ja kirkollis -
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verotuksista. Muiden tehtäviensä suuren 
määrän vuoksi kunnanasiamies ei käytännöl-
lisesti katsoen la inkaan voinut hoi taa ko. 
teh tävää , vaan sano t tu jen vastineiden anta-
minen jäi melkein kokonaan liike jaoston 
kunnanasiamies ten varamiesten huoleksi. 
Apulaiskunnanasiamiehen tehtävi in kuului 
lähinnä valmistella kaupunginhalli tukselle 
osoitetut veronhuojennusta koskevat hake-
mukset ja esitellä ne kaupunginhall i tuksen 
yleis jaostolle. Lisäksi hän avust i päävirkaista 
kunnanasiamiestä t ä m ä n toimintapiiriin kuu-
luvissa tehtävissä lähinnä esittelemällä kau-
punginjohtajal le t ä m ä n käsi tel täväksi kuulu-
via veroasioita ja p i tämäl lä t ä l t ä osin kau-
pungin joh ta jan päätösluetteloa. Apulaiskun-
nanasiamiehen tuli myös an t aa kaupungin-
hallituksen puolesta lausunto ja vero jäämien 
tileistä poistamista koskevissa asioissa. 

Veroviraston k i r j aamon laa t iman tilaston 
mukaan oli ker tomusvuonna tapahtuneissa 
esittelyissä käsitelty, veronhuojennusta kos-
kevia asioita lukuun o t t a m a t t a , yhteensä 
7 166 (ed. v. 8 606) asiaa, joista lukuisampana 
ryhmänä maini t takoon lääninhall i tusten pää-

tökset 6 583 (8 012) kpl. Veronhuojennusta 
koskevia hakemuksia käsiteltiin kertomus-
vuonna kaupunginhal l i tuksen yleis jaoston 
kokouksissa yhteensä 213 kpl. 

Palkkio virkaisten kunnanasiamiesten ja 
heidän varamiestensä pääasiallisimpana teh-
t ävänä oli laat ia heidän toimialakseen mää-
rä tyn veroviraston osaston osalta vast ineet 
niihin valituksiin, jo tka oli t e h t y kunnallis- ja 
kirkollisverotuksista sekä kansaneläke- ja 
sa i rausvakuutusmaksun maksuunpanois ta . 
Lisäksi heidän tuli samoin kuin kunnanasia-
miehenkin valvoa kaupungin , seurakunnan 
ja Kansaneläkelai toksen oikeut ta verotukses-
sa ja hakea muu tos t a ko. jaoston toimit ta-
maan verotukseen silloin, kun he katsoivat 
sen tarpeelliseksi. K u n val i tukset saa t to ivat 
koskea samalla myös val t ionverotusta ja ao. 
jaostoissa oli sekä valt ion- e t t ä kunnanasia-
miehenä ta i heidän varamiehenään yleensä 
sama henkilö, ei käy te t täv issä ole ti lastoa 
niiden vast ineiden ja val i tusten määräs tä , 
jo tka koskivat yks inomaan kunnallisvero-
tus ta . 
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