
27. Palkkalautakunnan toimisto 

Vuosi 1972 oli palkkalautakunnan toimis-
ton 25. toimintavuosi, jonka kunniaksi jär-
jestettiin Kaupungintalolla 16.2. juhlatilai-
suus lehdistövastaanottoineen. 

Palkkalautakunta ja sen toimisto perustet-
tiin kaupunginvaltuuston päätöksellä 6.11. 
1946. Toiminnan varsinaisena alkamisajan-
kohtana pidetään kuitenkin päivämäärää 
16.2.1947, jolloin lautakunta piti ensimmäi-
sen kokouksensa ja valitsi toimiston ensim-
mäiset viranhaltijat. Perustamisvuonna toi-
mistossa työskenteli viisi henkilöä: toimisto-
päällikkö, notaari, kirjaaja ja kaksi toimisto-
apulaista. 

Vuosien kuluessa toimiston tehtävät ovat 
lisääntyneet ja monipuolistuneet, ja samalla 
myös henkilökunnan määrä on kasvanut 
niin, että v:n 1972 päättyessä siihen kuului 
33 henkilöä. Toimistoa johti kertomusvuonna 
palkkalautakunnan alaisena tstopääll. Erkki 
Salmio ja eri toimintayksiköt hoitivat suh-
teellisen itsenäisesti virka- ja työsuhdeasi-
oita, eläke- ja ikälisäasioita, tutkimus- ja ti-
lastoasioita, luontoissuoritusasioita, sairaus-
vakuutusasioita sekä leski- ja orpokassa-
asioita ja kansliatehtäviä. 

Toimiston diaariin merkittiin kertomus-
vuoden aikana yht. 3 499 asiaa, joista kau-
punginhallituksen lausuntopyyntöjä oli 270. 
Käsiteltyjä asioita oli todellisuudessa kui-
tenkin huomattavasti enemmän, koska ikä-
lisä·, sairausvakuutus- ja vuokra-asuntojen 
vuokra-asioita ei merkitty diaariin. Toimisto 
lähetti 666 diaariin vietyä kirjettä. Lautakun-
nan pöytäkirjoihin merkittiin 2 599 ja toi-

mistopäällikön päätösluetteloon 550 pykälää, 
joskin käsiteltyjen asioiden kokonaismäärä 
oli huomattavasti suurempi, koska samaan 
pykälään saattoi sisältyä useiden henkilöiden 
ikälisä- ym. asioita. Hautausavustusanomuk-
sia käsiteltiin yhteensä 329, joissa esitetyt 
avustusmäärät olivat yhteenlaskettuna 
474 762 mk. 

Viranhaltijat ja toimihenkilöt. Palkkalauta-
kunnan toimistossa oli 19 vakinaista ja 4 tila-
päistä virkaa sekä 10 työsopimussuhteista 
tointa. Henkilökunnassa tapahtui kertomus-
vuonna seuraavia muutoksia: 

— toimiston palveluksesta erosi 24. pl:n tp. 
sihteeri ja kolme toimistoapulaista (9. pl:n, 
8. pl:n ja tp. puolipäiväinen toimistoapulai-
nen), 
— toimistoon valittiin 24. pl:n ja 26. pl:n 
tp. sihteerien viransijaiset ja viisi toimisto-
apulaista sekä 
— toimistoharjoittelija-lähetti vaihtui vuo-
den aikana kaksi kertaa. 

Virka- ja työsuhdeasiat. Palkkalautakun-
nan toimiston toimesta annettiin vuoden ai-
kana jatkuvasti tulkintoja viranhaltijoita kos-
kevista määräyksistä ja niiden sovellutuksista 
sekä käytiin eri virastoissa ja laitoksissa anta-
massa asiantuntija-apua ja tarvittavaa infor-
maatiota. Lisäksi toimiston erikoistyövoimaa 
jouduttiin käyttämään aikaisempaa huomat-
tavasti enemmän kaupungin järjestämien 
koulutustilaisuuksien opetusvoimana, koska 
kentän tarve saada koulutusta virka- ja työ-
ehtosopimusasioissa ym. on uuden kunnalli-
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sen neuvottelujärjestelmän takia voimak-
kaasti lisääntynyt. 

Toimisto otti osaa myös kunnallisten kes-
kusjärjestöjen, Kunnallisen sopimusvaltuus-
kunnan, Sairaalaliiton ja Kunnallisen eläke-
laitoksen työskentelyyn. Osallistuminen 
näissä elimissä käsiteltävien asioiden valmis-
teluun ja niitä koskeviin eri tasoisiin neuvot-
teluihin vaati huomattavasti palkkalauta-
kunnan toimiston henkilökunnan työaikaa. 

Toimistossa käsiteltiin kertomusvuoden ai-
kana yht. 1 607 virkavapausanomusta, joista 
1 043 koski palkattoman virkavapauden 
myöntämistä ja 564 palkkaetujen myöntä-
mistä virkavapauden ajalta sekä 16 jatkuvan 
osapalkkaisen sairausloman myöntämistä. 

Palkattomia virkavapauksia myönnettiin 
seuraavasti: 

k p l 

— toisen viran hoitamista varten . . . . 793 
— jatkokoulutuskursseja ym. opintoja 

varten 68 
— yksityisasioita varten 99 
— ulkomaisia opintomatkoja varten . . 4 
— kunnallisen eläkelaitoksen myöntä-

mää työkyvyttömyyseläkettä varten 47 
— muihin tarkoituksiin 32 

Palkkaetuja virkavapauden ajalta myön-
nettiin seuraaviin tarkoituksiin: 

kpl 
— osallistuminen ulkom. kongressiin 

tms 56 
— ulkomainen opintomatka 47 
— täydennysoppijaksot 42 
— luottamusmieskurssit 72 
— erilaiset jatko- yms. kurssit ja opinto-

päivät 119 
— kotimaiset kongressit, kokoukset 

yms 40 
— osallistuminen urheilukilpailuihin . . 22 
— käräjien seuraaminen ja toimittami-

nen 12 
— väestönsuojelukoulutus 6 
— muihin tarkoituksiin 148 

Palkallisia työlomia myönnettiin 153. 

Viranhaltijain, toimihenkilöiden ja työn-
tekijöiden palkkaus- ja muita palvelusehtoja 
koskevia neuvotteluja käytiin 62, työehtoso-
pimusten tulkintaa koskevia neuvotteluja 4 
ja muita neuvotteluja 18 eli kaikkiaan 84 
neuvottelua. 

Toimisto lähetti kertomusvuoden aikana 
virastoille ja laitoksille useita työehtosopi-
musten tulkintaa koskevia kiertokirjeitä. 

Eläke- ja ikälisäasiat. Kertomusvuonna 
myönnettiin 451 eläkettä. Näiden lisäksi 
myönnettiin leskieläkkeitä ja kasvatusavus-
tuksia yht. 115. Ikälisiä myönnettiin 3 541 ja 
hylättiin 11. 

Palvelusaika-anomuksia käsiteltiin yht. 
275 sekä yksi virkasäännön 22 §:n 3 mom:n 
perusteella tehty anomus. 

Sairausvakuutusasiat. Toimistossa käsi-
teltiin kertomusvuoden aikaa 10 038 päivä-
rahahakemusta ja 2 976 jatkopäivärahahake-
musta. Äitiysrahahakemuksia oli 593 ja jat-
kohakemuksia 1 006. Sairausvakuutustoimi-
kunta hylkäsi 499 anomusta, joiden johdosta 
palkkalautakunnan toimisto teki 20 valitusta. 
Sairausvakuutustoimistoilta saatiin päivära-
hoina ja äitiysrahoina yht. 5 649 118 mk. 
Vastaavasti kaupunki suoritti sairausvakuu-
tusmaksuina 8 333 896 mk. 

Luontoissuoritusasiat. Kaupunginvaltuusto 
vahvisti 6.3.1968 viranhaltijain uuden luon-
toissuoristussäännön ja se tuli voimaan 1.5. 
1968 lukien. Ns. valtuuslain johdosta nouda-
tettiin vuokrien suuruutta laskettaessa van-
haa luontoisetusääntöä kaikkiin asuntoihin 
nähden lukuun ottamatta ko. päivämäärän 
jälkeen käyttöön otettuja asuntoja, joihin so-
vellettiin uutta luontoissuoritussääntöä 1.7. 
1970 alkaen. 

Luontoissuoritusasioita koskevia anomuk-
sia ja esityksiä käsiteltiin toimistossa kerto-
musvuoden aikana 1 006, joista asuntoasioita 
oli 915, puhelinasioita 74 ja muita 17. Ano-
muksista hylättiin kaksi. Luontoissuoritus-
asioista tehdyt esitykset koskivat eräissä ta-
pauksissa useita henkilöitä. 
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Sairaussijaismäärärahoja koskevia esityk-
siä käsiteltiin toimistossa 143 eli 1 053 760 
mk :n arvosta. 

Konekirjoitus- ym. lisiä myönnettiin toimis-
topäällikön päätösluettelon mukaan 73 eli 
yhteensä 53 585 mk :n arvosta. 

Viransijaismäärärahoja koskevia esityksiä 
käsiteltiin 93, vastaten 102 050 mk. 

Ikälisien maksamista varten tehtyjä lisä-
määrärahaesityksiä käsiteltiin toimistossa 13, 
vastaten 134 496 mk. 

Virkakortistoon merkittiin perustettuja vir-
koja yht. 488 ja siitä poistettiin lakkautettuja 
virkoja 43. 

Urakkahinnoittelukysymyksiä käsittelevä 
neuvottelukunta. Neuvottelukunnan kokoon-
pano oli seuraava: puheenjohtajana toim. 
pääll. Erkki Salmio sekä jäseninä työpääll. 
Eljas Muurinen, os.pääll. Helge Henriksson, 
toim.pääll. Pentti Roukka, apul.katurak. 
pääll. Seppo Hirvonen ja palkkausins. Kyösti 
Suikkanen. Neuvottelukunnan sihteerinä toi-
mi palkkaustekn. Osmo Rytkölä. 

Neuvottelukunta kokoontui kertomusvuo-
den aikana 14 kertaa. Käsitellyistä asioista 
olivat keskeisimpinä esillä palkkausteknillis-
ten ohjeiden uusiminen sekä kokonaistunti-
palkkaus ja sen soveltamiseen liittyvät kysy-
mykset. 

180 


