
3. Palkkalautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Vuonna 1972 toimi palkkalautakunnan puh. 
johtajana edelleen varat. Rolf Widen ja jä-
seninä edelleen dipl.ins. Juhani Junnila, yh-
teiskuntatiet.maist. Seppo Perttula, kaupall. 
neuvos Paavo Aarnio, palkka-asiainsiht. Ola-
vi Dahl ja hovioik.ausk. Kauko Aaltonen se-
kä uusina jäseninä valtiotiet.tri Erkki Pih-
kala, jaostosiht. Esko Nieminen ja autonkulj. 
Pentti Stenman (kvsto 12.1.). Varapuheenjoh-
tajaksi valittiin kaupall.neuvos Paavo Aarnio 
ja sihteerinä toimi varat. Eero Haapanen. 
Kaupunginhallituksen edustajana oli edelleen 
apul.kaup.joht. Pentti Pusa. 

Kaupungin neuvottelijoiksi v:ksi 1972 va-
littiin edelleen lautakunnan puhj.joht. Rolf 
Widen, tstopääll. Erkki Salmio, apul.tsto-
pääll. Juha Keso ja palkkausins." Kyösti 
Suikkanen (2.2. 299 §). 

Lautakunta kokoontui kertomusvuoden 
aikana keskiviikkoisin yhteensä 49 kertaa. 
Pöytäkirjoihin merkittiin kaikkiaan 2 599 py-
kälää. Pöytäkirjat ja toimistopäällikön pää-
tösluettelot olivat yleisön nähtävänä palkka-
lautakunnan toimistossa kutakin lautakun-
nan kokousta seuraavan viikon torstaina 
(19.1. 160 §). 

Virka- ja työehtosopimuksia ja niihin liitty-
viä palkkaratkaisuja tehtiin kertomusvuonna 
kaupunkien osalta seuraavasti: 
— viranhaltijoita koskeva kunnallinen ylei-
nen virkaehtosopimus 28.4., voimassa-olo-
aika 1.5.1972—31.3.1973; 

— toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus 
28.4., voimassa 1.4.1972—31.3.1973 sekä 
— työntekijöitä koskeva työehtosopimus 
14.4., voimassa 1.4.1972—31.3.1973. 

Sopimusten soveltamisesta, työntekijäin 
työehtosopimuksen osalta myös täydentämi-
sestä, käytiin paikallisneuvotteluja erikois-
olosuhteiden selvittämiseksi. Palkkalauta-
kunta päätti, liittäen mukaan sopimuksia 
koskevat sovellutusohjeet, esittää kaupun-
ginhallitukselle v:n 1972 virka-ja työehtoso-
pimuksia koskevan täytäntöönpanopäätök-
sen antamista ao. kaupungin elimille sopi-
musten mukaisten toimenpiteiden toteutta-
miseksi (24.5. 1107 §). 

Palkkalautakunta päätti lähettää viras-
toille ja laitoksille tiedoksi ja sovellettavaksi 
kaupunginhallituksen päätöksen (29.5. 1630 
§) mukaisesti kunnallisen yleisen virkaehto-
sopimuksen sekä kaupungin toimihenkilöi-
den työehtosopimuksen sovellutusohjeet (7.6. 
1236 §). Tuntipalkkaisia työntekijöitä kos-
kevat vastaavat ohjeet palkkalautakunta lä-
hetti virastojen ja laitosten tiedoksi kirjel-
millä n :ot 243, 245 ja 325/1972. 

Kaupunkien ja kauppalain tuntipalkkaisten 
työntekijäin palkkaryhmiin sijoittamista kos-
kevat muutokset ja kiinteistöviraston maata-
lousosaston työntekijäin työehtosopimus. Tun-
tipalkkaisia työntekijöitä koskevan työehto-
sopimustekstin tultua kaupungin neuvotteli-
jani tietoon ryhdyttiin käymään KTV:n Hel-
singin yhteisjärjestö r.y :n kanssa työehtosopi-
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muksen paikallisia soveltamisneuvotteluja. 
Palkkalautakunta päätti hyväksyä omasta 
puolestaan sekä palkkaryhmiin sijoittelua 
koskevan että kiinteistöviraston maatalous-
osaston työntekijäin työehtosopimusta ja 
palkkahinnoittelua koskevan 29.5. saavute-
tun neuvottelutuloksen ja esittää ne edelleen 
kunnallisen sopimusvaltuuskunnan hyväk-
syttäväksi (31.5. 1195 §). 

Kunnallisten ammattioppilaitosten opetta-
jien palvelussuhteen ehtojen tarkistamista kos-
kevan virkaehtosopimuksen soveltamisesta 
neuvoteltiin järjestöjen kesken ja sopimus 
täytäntöönpanosta tehtiin 14.2. Palkkalauta-
kunta hyväksyi omasta puolestaan neuvot-
telutuloksen esittäen, että päätös liitteineen 
saatettaisiin ammattioppilaitosten johtokun-
nalle tiedoksi (8.3. 570 §). 

Satamajäänmurtajien laivapäällystön, ko-
nepäällystön ja miehistön ym. työehtosopi-
musten täytäntöönpanoa koskeva esitys teh-
tiin kaupunginhallitukselle (23.8. 1754 §). 

Taloussuunnitelma. Palkkalautakunta päät-
ti hyväksyä lautakunnalle ja sen toimistolle 
v:ksi 1974—1983 laaditun taloussuunnitel-
man (26.4. 924 §). 

Esitykset ja aloitteet. 
Palkkalautakunta teki kertomusvuonna 

kaupunginhallitukselle mm. seuraavia asioita 
koskevat esitykset: 

Vuosilomasääntöä koskeva muutosesitys. 
Vuosilomalain (n:o 345/5.5.1972) ja työsopi-
musten uusien määräysten aiheuttamien vuo-
silomaoikeutta ja palvelusvuosien laskemista 
koskevien muutosten tekeminen kaupungin 
palveluksessa työsuhteessa olevien vuosilo-
masäännön pykäliin 2, 3 ja 5 (19.7.1480 §). 

Ehdotus henkilökortiston pitoa koskeviksi 
uusiksi yleisohjeiksi, joiden perusteella voitai-
siin jatkuvasti kehittää kortistonhoitotyötä 
sekä lisätä kortistojen luotettavuutta. Uudet 
yleisohjeet henkilökorttien täyttämisestä ja 
toimihenkilöiden palkkatietojen ilmoittamis-
menettelystä oli määrä saattaa voimaan v:n 
1973 alussa (20.12. 2565 §). 

Konekirjoituslisäjärjestelmän tarkistamis-
esitys. Palkkalautakunta esitti, että kaupun-
ginvaltuuston 11.1.1967 tekemää päätöstä 
tarkistettaisiin konekirjoituslisäjärjestelmää 
koskevilta osilta siten, että pääasiallisesti ko-
nekirjoitustyötä tekeville kaupungin viran-
haltijoille maksettaisiin konekirjoituslisää, 
jonka suuruus määräytyisi toisaalta konekir-
joitusnopeuteen perustuvan palkkaluokan 
(peruspalkka ikälisineen), toisaalta viranhal-
tijan hoitaman viran palkkaluokan (perus-
palkka ikälisineen) sekä mahdollisen henki-
lökohtaisen palkanlisän välisen erotuksen 
suuruisena seuraavasti: 

Hyväksytty konekiijoitusnopeus Konekirjoitus-
lyöntiä l/2 tunnissa nopeuteen perus-

uusi ehdotus v. 1967 tuva palkkaluokka 

7 000 7 000 7. 
7 500 7 750 8. 
8 000 8 500 9. 
8 500 9 250 10. 
9 500 10 0 0 0 11. 

10 500 10 750 12. 
11 500 tai enemmän 11 500 13. 

Päätös esitettiin saatettavaksi edelleen kun-
nallisen sopimusvaltuuskunnan hyväksyttä-
väksi sekä esitettiin vahvistettavaksi myös 
uudet konekirjoituslisää koskevat ohjeet, jot-
ka oli määrä ottaa käytäntöön lopullista täy-
täntöönpanopäätöstä seuraavan kalenteri-
kuukauden alusta lukien (19.7. 1479 §). 

Ammattikouluissa toimivien tuntiopettajien 
aseman määrittely siirryttäessä viisipäiväiseen 
työviikkoon. Palkkalautakunta ehdotti kau-
punginvaltuuston päätöksen 17.2.1969 asian 
n:o 7 kohtien 2 ja 3 muuttamista sisällöltään 
uuden virkaehtosopimuksen mukaiseksi si-
ten, että 5 §:ssä mainittu 16 tunnin tunti-
määrä otetaan huomioon myös työsuhteessa 
olevien tuntiopettajien osalta aikaisemman 
20 luokkatunnin sijaan, mikäli lukuvuoden 
1972—1973 alusta siirrytään pysyvästi viisi-
päiväiseen työviikkoon (14.6. 1246 §). 
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Lausunnot. 
Palkkalautakunta antoi kertomusvuonna 

lausuntoja mm. seuraavista asioista: 
Varallaolojärjestelyjen toteuttaminen eräis-

sä virastoissa ja laitoksissa. Palkkalautakunta 
päätti puoltaa huoltolaitosten johtokunnan 
esitystä Roihuvuoren, Riistavuoren ja Suur-
suon vanhainkotien talonmiesten varallaolo-
järjestelyiksi, jotka oli toteutettu kaupungin-
valtuuston 12.1.1972 asian n:o 38 kohdalla 
vahvistamien talonmiesten työaikamääräys-
ten 6 §:n 2. momentin mukaisesti (15.3. 638 §, 
7.6. 1210 §, 16.2. 444 §). 

Lisäksi lautakunta antoi lausunnot myös 
mm. rakennusviraston eräiden talonmiesten 
sekä Finlandia-talon varallaolojärjestelyistä 
(7.6. 1210 §, 16.2. 444 §). 

Luottamusmiehille suoritettavat päivärahat 
ja matkakustannusten korvaukset. Helsingissä 
omaksuttuun käytäntöön nojautuen palkka-
lautakunta totesi Kaupunkiliiton suosituk-
sesta antamassaan lausunnossa, että virka-
ehtosopimuksen virkamatkoja koskevia kor-
vaus- ym. määräyksiä tulisi soveltaa edelleen 
myös kaupungin luottamushenkilöihin (12.1. 
109 §). 

Röntgenhoitajien säteilysuojauslomasta an-
tamassaan lausunnossa palkkalautakunta 
katsoi, että koska terveydenhoitoviraston 
aluelääkärin vastaanotoilla toimivien kuuden 
röntgenhoitajan pidennettyä vuosilomaa kos-
kevassa anomuksessa mainittujen tutkimus-
laitteiden säteilymääristä ei ole riittävää sel-
vitystä, voidaan vuosiloman pidennys myön-
tää ao. röntgenhoitajille v:n 1972 osalta ano-
muksen mukaisena säteilysuojalomana (15.3. 
673 §). 

Sotainvalidien eläkerajan alentaminen. 
Palkkalautakunta totesi Sotainvalidien Vel-
jesliiton tekemästä esityksestä antamassaan 
lausunnossa mm., että koska valtaosa kau-
pungin palveluksessa olevasta henkilökun-
nasta kuuluu yhtenäisen valtakunnallisen 
eläkejärjestelmän, kunnallisen viranhaltijain 
ja työntekijäin eläkelain sekä siihen liittyvän 
kunnallisen eläkelaitoksen eläkesäännön alai-

suuteen, on sotainvalidien eläkekysymystä 
pidettävä valtakunnallisena eikä paikallisena 
kysymyksenä, joten vasta sen jälkeen kun 
asia on ratkaistu valtakunnallisella tasolla, 
olisi ratkaisusta mahdollisesti aiheutuvat kau-
pungin oman eläkejärjestelmän tarkistukset 
otettava käsiteltäviksi (19.7. 1478 §). 

Työntekijäin sosiaalitiloissa ilmenneitä 
puutteellisuuksia koskevan tuntipalkkaisten 
työntekijäin pääluottamusmiesten kirjelmästä 
antamassaan lausunnossa palkkalautakunta 
totesi mm., että sosiaalitiloja koskevat kysy-
mykset liittyvät ensi sijassa työturvallisuus-
lain määräyksiin ja työsuojeluviranomaisten 
antamiin sovellutusohjeisiin, mutta kytkey-
tyvät kuitenkin osittain myös työmarkkina-
kysymyksiin. Tämän vuoksi palkkalautakun-
ta piti tärkeänä, että osoitetaan riittävästi 
varoja sellaisten puutteiden poistamiseen, joi-
hin sosiaalitilojen kunnostaja varusteista teh-
dyt selvitykset antavat aihetta. Virastoissa ja 
laitoksissa olisi myös jatkuvasti kiinnitettävä 
huomiota sosiaalitiloja koskevien määräys-
ten noudattamiseen sekä muutenkin niiden 
kunnon ja viihtyisyyden parantamiseen. Li-
säksi palkkalautakunta päätti kehottaa työ-
ehtosopimuksen määräysten perusteella vielä 
erillisellä kirjelmällä (n:o 619) ao. virastoja 
ja laitoksia ryhtymään toimenpiteisiin kau-
pungin työntekijäin sosiaalitiloissa ilmene-
vien epäkohtien korjaamiseksi (29.11.2428 §). 

Työmatkoilla sattuneiden pahoinpitelyjen 
korvaaminen. Teollisuuslaitosten lautakun-
ta esitti, että 20.8.1948 annettu tapatur-
mavakuutuslaki olisi lisäsopimuksin laajen-
nettava käsittämään myös työmatkoilla ta-
pahtuneet ulkopuolisten suorittamat pahoin-
pitelyt. Palkkalautakunta totesi esityksestä 
antamassaan lausunnossa mm., että teolli-
suuslaitosten lisäksi kaupungilla on myös 
mm. sairaaloissa, huoltolaitoksissa ja lasten-
suojelulaitoksissa ilta- ja vuorotyötä suorit-
tavaa henkilökuntaa, joka voi työmatkoil-
laan joutua pahoinpitelyn kohteeksi. Täten 
lautakunta katsoi, ettei esityksen asian yleis-
luontoisuuden vuoksi, ja ottaen lisäksi huo-
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mioon, että kaupunginkanslian lainopillisen 
osaston lausunnon mukaan työmatkapahoin-
pitelyjen liittäminen lakisääteisen tapatur-
mavakuutuksen piiriin on jo vireillä, tulisi 
tässä vaiheessa antaa aihetta enempiin toi-
menpiteisiin (23.8. 1697 §). 

Kaupungin henkilökunnan toimipaikkaruo-
kailu. Kaupunginhallituksen henkilöasiain-
jaoksen valtuustoaloitteen perusteella tehtyä 
esitystä koskevassa lausunnossaan palkka-
lautakunta totesi mm., ettei toimipaikkaruo-
kailua koskevia kaupunkia velvoittavia mää-
räyksiä ja säädöksiä ole olemassa, mutta 
kaupungilla on mahdollisuus päättää, missä 
määrin ja millä tavoin sen järjestäminen kat-
sotaan tarkoituksenmukaiseksi. Lautakun-
nan mielestä mahdollisuus työpaikkaruokai-
luun tulisi järjestää mahdollisimman suurelle 
osalle kaupungin henkilökuntaa ja järjeste-
lyn tulisi lisäksi olla tarkoituksenmukaista ja 
taloudellista. Koska kaupunki tukee varsin 
tuntuvasti työpaikkaruokailuja ja siten sen 
laajentaminen merkitsisi melkoista taloudel-
lista lisärasitusta, lautakunta korosti, että olisi 
tarkoin tutkittava kaikki käytettävissä olevat 
mahdollisuudet, kuten esim. henkilökunnan 
perustamat osuusruokalat, yksityiset työmaa-
ruokalat, ulkopuoliset ravintolat yms. Li-
säksi olisi kiinnitettävä huomiota myös hen-
kilöasiainkeskuksen selvityksestä ilmeneviin 
pyrkimyksiin aterioiden koostumuksen suh-
teen ja ruokaloiden toiminnan rationalisoi-
miseksi. Hinnoittelun uudistaminen tulisi 
palkkalautakunnan mielestä suorittaa pit-
källä tähtäyksellä ja ottamalla huomioon ns. 
käyvän hinnan periaate. Lautakunta puolsi 
esittäminsä varauksin toimikunnan tekemiä 
ehdotuksia (15.11. 2313, 2314 §). 

Sairaalahenkilökunnan terveydenhuollon 
järjestämistä koskevasta suunnitelmasta an-
tamassaan lausunnossa palkkalautakunta to-
tesi mm., että asiaa on viime vuosina käsitelty 
varsin keskeisenä työmarkkinakysymyksenä 
ja sitä koskevia määräyksiä on otettu mm. 
molempiin tähän mennessä tehtyihin virka-
ehtosopimuksiin. Odotettavissa olevan, koko 

kunnallishallintoa koskevan henkilökunnan 
terveydenhuollon uudelleen järjestelyn vuok-
si ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista 
ryhtyä järjestämään sairaalahenkilökunnan 
terveydenhuoltoa erillisenä toimenpiteenä. 
Uuden vaiheen henkilökunnan terveyden-
huollon järjestelyihin on tuonut myös kan-
santerveyslain voimaantulo. Palkkalautakun-
nan mielestä olisi lähinnä ennakolta ehkäi-
sevään terveydenhuoltoon kohdistuvan ko-
keilun avulla mahdollista hankkia tarpeel-
lista kokemusta terveydenhuollon vastaista 
järjestelyä varten ilman, että kokeilusta ai-
heutuisi vaikeuksia vielä avoinna olevien 
henkilökunnan terveydenhuoltoa koskevien 
keskeisten kysymysten ratkaisulle (29.11. 
2430 §). 

Henkilökunta-asunnoissa asumisia koske-
van vt Taipaleen kirjelmän johdosta, viitaten 
sairaalaviraston ja huoltolaitoksen siitä an-
tamiin lausuntoihin, palkkalautakunta tote-
si, etteivät ko. kirjelmässä mainitut avioliiton 
solmiminen tai au-lapsen saaminen ole olleet 
ehdoton peruste asunnon menettämiseen kau-
pungin laitosten henkilökunnan asunnoissa 
asuville. Asunnot on tarkoitettu kaupungin 
palveluksessa olevien käyttöön ja eräiden 
asuntolatyyppisten asuntojen osalta jo käy-
tännön järjestelyt sosiaali- ym. tiloineen aset-
tavat esteen perheellisten asumiselle ja eräissä 
tapauksissa myös vieraiden pitämiselle näissä 
asunnoissa. Palkkalautakunta katsoi, ettei 
kirjelmässä esitetty, eikä sen perusteella voitu 
todeta sellaisia epäkohtia, joihin olisi ollut 
syytä tässä vaiheessa puuttua, joten kirjelmän 
ei katsottu antavan aihetta enempiin toimen-
piteisiin (8.3. 561 §). 

Lastensuojeluviraston konekirjanpitoa hoi-
tavien viranhaltijoiden työaikaa koskevassa 
lausunnossaan palkkalautakunta katsoi, että 
elatusaputoimistossa konekirjanpidossa työs-
kentelevien työaika voitaisiin alkaa päivit-
täin klo 7.00—14.00 välisenä aikana, jolloin 
olisi noudatettava 35.5 tunnin viikkotyö-
periaatetta siten, että päivittäinen työaika on 
viikon yhtenä työpäivänä 7.5 tuntia sekä 

334 



3. Palkkalautakunta 

muina viikon työpäivinä 7 tuntia, minkä li-
säksi olisi otettava huomioon myös muut 
kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen työ-
aikaa koskevat määräykset. Vastaavanlainen 
työaikajärjestely on kaupunginhallituksen 
päätöksellä (8.11.1971 2969 §) myös saman-
merkkisiä kirjanpitokoneita käyttävässä 
kaupungin rahatoimistossa (14.6. 1293 §). 

Kertomusvuoden aikana palkkalautakun-
ta antoi lausunnot myös mm. seuraavista 
asioista: 
— ammattikoulun yksivuotisen laivakokin 
opintolinjan muuttaminen yksivuotiseksi 
suurtalouden emännän opintolinjaksi (19.1. 
224 §); 
— puheterapeuttien pätevyysvaatimukset ja 
palkkaus (1.3. 530 §); 
— Akava r.y:n esitys toimintaterapeuttiky-
symystä selvittävästä työryhmästä (8.3. 554 
§); 

— koulusuunnittelutoimiston perustamises-
ta aiheutuvat järjestelyt suomenkielisten kan-
sakoulujen kansliassa sekä lisähenkilökun-
nan palkkaaminen (8.3. 568 §); 
— Itäisen lääkäriaseman v. 1972 tarvitsemat 
virat ja toimet (8.3. 572 §); 
— Kustaankartanon vanhainkodin kanttii-
nitoiminnan ulkopuoliselle siirtämisestä ai-
heutuvat virkajärjestelyt (15,3. 635 §); 
— maistraatin vahvistaman kuorma- ja pa-
kettiautojen liikennetaksan vahvistaminen 
käytettäväksi kaupungin töissä (22.3. 712 §); 
— ulkoilualueiden henkilökuntaan kuulu-
ville maksettava palveluskoirien ruokaraha 
(12.4. 832 §); 
— terveydenhoitolautakunnan esitys mai-
dontarkastamon pitämisestä suljettuna lau-
antaisin (19.4. 871 §); 
— vappuviikon työaikajärjestelyt (19.4. 882 
§); 
— liikennelaitoksen puhelinneuvonnan au-
kioloajan pidentäminen sekä puhelinneuvon-
nassa työskentelevien työaikajärjestelyt (31.5. 
1158 §, 15.11. 2316 §); 
— matematiikan opetuksen ohjauksen jär-
jestäminen ruotsinkielisissä kansakouluissa 
(31.5. 1161 §); 

— terveydenhoitohenkilöstön takuupalkka-
järjestelmän soveltamisessa noudatettavat 
valtion palkkausjärjestelmän mukaiset palk-
kaukset (31.5. 1176 §); 
— kirjastoissa työskentelevien tuntipalkkais-
ten toimihenkilöiden työaika (7.6. 1214 §); 
— koulukuraattorityön kehittäminen (7.6. 
1215 §); 
— kaupunginorkesterin jäsenten soitin- ja 
pukukorvausten korottaminen (7.6. 1216 §); 
— henkilökuntaruokaloiden myyntihintojen 
tarkistaminen (7.6. 1234 §); 
— Hesperian sairaalan B-tornitalon vuode-
osaston henkilökunnan pukuasia (28.6. 1339 
§); 
— rakennusviraston uuden organisaation 
vaatimat virkajärjestelyt (28.6. 1410 §); 
— ilman tarkkailun järjestäminen Helsin-
gissä ja tähän liittyvä esitys uuden viran pe-
rustamisesta (28.6. 1430 §); 
— ns. lista-autojen ajotaksan tarkistaminen 
(19.7. 1474 §,1.11.2245 §); 
— Alkoholitutkimussäätiön ja Alkoholi-
poliittisen tutkimuslaitoksen esitys kaupun-
gin palveluksessa olevien henkilöiden päih-
dyttävien aineiden väärinkäytöstä aiheutu-
vien ongelmien käsittelemiseksi (19.7.1549 §); 
— ensiapu- ja sairaankuljetusten tehostami-
nen ja uusien toimintojen koordinointi palo-
laitoksessa (26.7. 1575 §); 
— ateriavastikkeiden tarkistaminen (2.8. 
1594 §); 
— kodinhoitajille maksettavan ateriakorva-
uksen vahvistaminen (2.8. 1595 §); 
— kyyhkysten hävittämiseen liittyvät järjes-
telyt (27.9. 1968 §); 
— terveyskeskuksen lääkäreiden virkamat-
koista aiheutuvien kulujen korvaaminen (27. 
9. 1984 §); 
— vesi-, kaasu-ja sähkölaitoksen johtosään-
töjen 11 §:n muuttaminen (15.11. 2312 §); 
— suunnitelma uudelleensijoitustoiminnan 
ja virastojen ja laitosten välisten työvoima-
siirtojen järjestelyksi (15.11. 2315 §); 
— terveydenhoitajien eläkeikää koskevat esi-
tykset (29.11. 2412 §); 
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— kunnallisen eläkelaitoksen lausuntopyyn-
tö Tampereen kaupungin vuorotyötä suorit-
tavien eläkeikää koskevasta esityksestä (29. 
11. 2413 §); 
— sairaalassa työskentelevien lääketieteen 
kanditaattien palkkausperusteet (13.12. 2481 

— useiden lautakuntien, virastojen ja lai-
tosten teknistä, yleensä teknistä korkeakoulu-
tutkintoa edellyttävien, osasto- ja toimisto-

päällikkötasoa edustavien virkojen ja toi-
mien palkkaus (27.12. 2597 §) sekä 
— ammattioppilaitosten terveyssisarten vir-
kojen siirtäminen terveyskeskukseen (27.12. 
2599 §). 

Lisäksi palkkalautakunta antoi lukuisia 
mm. kaupungin palveluksessa olevien henki-
löiden palkkoja, palkkioita ja muita palve-
lussuhteen ehtoja, sivutoimilupia, virkajär-
jestelyjä ym. koskevia lausuntoja. 
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