
19. P a l k k a l a u t a k u n t a 

Lautakunnan kokoonpano ja kokoukset. Palkkalauta-
kunnan puheenjohtajana toimi v. 1973 yhteiskunta-
tiet. maist. Seppo Perttula ja jäseninä olivat dipl.ins. Ju-
hani Junnila, pankinjoht. Lauri Särkkä, varat. Rabbe 
Starck, kaupall. neuvos Paavo Aarnio, l i i t tosiht. Olavi 
Dahl, jaostosiht. Esko Nieminen, tied.siht. Raimo Kan-
tola ja pääluottamusmies Mikko Tarvainen (kvsto 
10.1.). Varapuh.johtajaksi valitt i in kaupall. neuvos 
Paavo Aarnio (24.1. § 189). Khn edustajana oli apul. 
kaup.joht. Pentti Pusa (khs 15.1.). 

Kaupungin neuvottelijoiksi val i t t i in kertomusvuodeksi 
palkkalautakunnan puh.joht. Seppo Perttula, tstopääll. 
Erkki Salmio, apul. tstopääll. Juha Keso ja kaupungin 
tuntipalkkaisten työntekijäin työehtosopimuksia ja 
niiden soveltamista koskevien neuvottelujen osalta 
palkkausins. Kyösti Suikkanen, viranhaltijoita koske-
vissa asioissa siht. Eero Haapanen ja toimihenkilöitä 
koskevissa asioissa siht. Kalevi Oksanen. Lisäksi Ik. 
päätti, että asioiden laadusta ja laajuudesta riippuen se 
voi tilanteen vaatiessa nimetä kaksi Ikn jäsenistä toimi-
maan neuvottelijoina (17.1. 116 §). 

Lautakunnan kokoukset pidett i in keskiviikkoisin klo 
15.00 lautakunnan toimistossa Simonkatu 1 (17.1. 
115 §). Kokousten pöytäkir ja ja tstopäällikön päätös-
luettelo oli yleisön nähtävänä Ikn toimistossa kokous-
ta seuraavan viikon torstaina (17.1. 114 §). 

Kertomusvuoden aikana Iklla oli 47 kokousta ja pöytä-
kir joihin merkitt i in yht. 2 456 pykälää. 

Virka- ja työehtosopimusasioita käsiteltiin kertomus-
vuonna seuraavasti: 
— viranhaltijain palkkausten tarkistamisesta 14.11. 

1974 tehdyllä virkaehtosopimuksella määritelti in 
v. 1972 kokonaisratkaisuun sisältyvänä osana to-
teutettavaksi eräitä virkojen palkkaluokkasijoit-
telun tarkistamisia seuraavasti: 
a) sopimuksen 2 §:ssä määritellyt ns. ryhmävirka-
tarkistukset, joiden osalta neuvottelut saatiin pää-

tökseen 31.1. ja palkkalautakunta hyväksyi sopi-
muksen mukaiset tarkistukset sekä antoi niitä kos-
kevat täytäntöönpanomäääräykset virastoille ja 
laitoksille ja b) 3 §:n edellyttämät paikallisesti 
sovittavat tarkistukset, joita varten oli Helsingin 
osalle määrätty käytettäväksi yht. 480 000 mk, 
jonka käytöstä päästiin järjestöjen kanssa päätök-
seen 31.1. Tämän jälkeen palkkalautakunta esitti 
sopimuksen edelleen hyväksyttäväksi voimaan 
tulevaksi sekä vakinaisten (kvsto) että tilapäisten 
(khs) virkojen osalta samasta ajankohdasta eli 
1.10.1974 lukien (7.2. 318 §) 

— tuntipalkkaisia työnteki jöitä koskeva työehtosopi-
mus allekir joitett i in 18.4. sopimuskaudeksi 1.4. 
73—31.3.74. Khs pani sopimuksen täytäntöön sekä 
jätt i palkkalautakunnan tehtäväksi antaa tarkem-
mat soveltamisohjeet, joista päästiin työntekijäjär-
jestön kanssa yksimielisyyteen 18.6. Palkkalauta-
kunta päätti hyväksyä työehtosopimuksen ja palk-
kahinnoittelun muutokset (20.6. 1231 §) 

— kunnallisen yleisen virkaehtospimuksen ja toimi-
henkiöiden työehtosopimuksen yleiset sovellutus-
ohjeet palkkalautakunta päätti hyväksyä sopimus-
kaudeksi 1.4.1973-31.3.1974 (25.7. 1392 §) 

— virka- ja työsuhdepuolen palkkausten tarkistukset: 
yleisen virkaehtosopimuksen liitteen n:o 18 edel-
lyttämistä eräiden virkojen palkkaluokkasijoittelus-
ta, eräiden viranhaltijain henkilökohtaiseen koulu-
tukseen tai määräaikaiseen palvelukseen perustu-
vasta ns. maksupalkkaluokasta ja pääasiallisesti ko-
nekirjoitustehtäviä hoitaville viranhaltijoille suori-
tettavan konekirjoituslisän tarkistamisesta päästiin 
kaikilta osin yhteiseen neuvottelutulokseen 3.10., 
minkä jälkeen palkkalautakunta päätti hyväksyä 
em. palkkaluokkasijoittelun tarkistukset tulemaan 
voimaan 1.4.73 lukien sekä puolsi ehdotusta viran-
ja toimenhalti joita koskevan konekirjoitusjärjestel-
män täytöntöönpano-ohjeeksi (3.10. 1920 §) 

— virkaehtosopimus eräiden kunnallisten viranhalti-
jain palkkauksien tarkistamisesta 1.10.73 alkaen 
solmitt i in 12.11.73, mikä merkitsi Helsingin osalta 
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keskitetysti sovittuina yleisen virkaehtosopimuksen 
li itteen 18 määrittelemän ryhmävirkojen 1.4. voi-
maantulleen palkkahinnoittelun tarkistuksia ja laa-
jennuksia sekä eräitä Helsinkiä koskevia yksittäis-
virkatarkistuksia, jotka kohdistuivat lähinnä kau-
pungin ylimpään johtoon (27.11. 2291 §). Palk-
kauksien tarkistamista 1.10.73 koskeva virkaehto-
sopimus tehti in kunnallisessa sopimusvaltuuskun-
nassa 19.12. ja palkkalautakunta antoi toimistonsa 
tehtäväksi sopimuksesta aiheutuvien tarkempien 
tulkintaohjeiden laatimisen virastoille ja laitoksille 
(19.12. 2456 §). 

Esitykset ja aloitteet 

Palkkalautakunta teki kaupunginhallitukselle kerto-
musvuonna mm. seuraavia asioita koskevat esitykset: 
— siivoustyön palkkausperusteiden uusiminen: sopi-

muskaudeksi 1.4.73-31.3.74 solmitun toimihenki-
löiden työehtospimuksen soveltamiseen l i i t tyen 
käytiin kaupungin aloitteesta neuvotteluja myös 
kaupungin virasto- ja poliisitalojen ns. pinta-alasii-
voojien sekä nuorisotyölautakunnan kerhokeskus-
ten siivoustyön palkkausperusteista. Neuvotteluissa 
sovitti in siivoojien palkkauksen yleistarkistuksista 
sekä siitä, että asetettaisiin toimikunta, jonka työn 
lähtökohdaksi määriteltiin valtiovarainministeriön 
järjestelyosaston siivoustyön menetelmä- ja aikas-
standardit. Palkkalautakunta hyväksyi neuvottelu-
tulokset ja esitti sen edelleen khn hyväksyttäväksi 
(20.6. 1199 §) 

Lausunnot 

Palkkalautakunnan kertomusvuonna antamat lausun-
not koskivat mm. seuraavia asioita: 

Sisäistä tiedotustoimintaa koskeva sopimus. Suomen 
Kaupunki l i i t to suositteli 9.6.1972 allekirjoitetun sopi-
muksen perusteella kaupungeille ja kauppaloille sisäi-
sen tiedotustoiminnan järjestämistä sopimuksen ja sii-
hen liittyvässä muistiossa esitettyjen suuntaviivojen 
mukaisesti sekä pi t i myös tarpeellisena, että allekirjoit-
tajajärjestöjen paikallisia yhdistyksiä ja alaosastoja 
kuultaisiin ryhdyttäessä sopimuksen edellyttämiin toi-
menpiteisiin. Palkkalautakunta totesi suosituksesta an-
tamassaan lausunnossa, että sopimuksen 7 §:ssä mai-
ni t tuihin toimenpiteisiin oli jo ryhdytty Helsingissä, 
jossa eräiden virastojen edustajien muodostama työ-
ryhmä oli laatinut luonnokset paikallisiksi soveltamis-
ohjeiksi. Luonnoksen pohjalta käydyissä neuvotteluis-
sa saavutettiin 6.2. sovellutusohjeen mukainen neuvot-
telutulos, johon Akava ry. esitti virastojen ja laitosten 
organisaation osaltaeriävän mielipiteensä (21.3.571 §). 

Ehdotus henkilökunnan terveydenhuoltosäännöksi. 
Khn asettama työryhmä oli laatinut henkilökunnan 

terveydenhuoltosääntöehdotuksen, johon l i i t ty i myös 
muistio terveydenhuollon kehittämisaikataulusta. 
Palkkalautakunta totesi lausunnossaan, että terveyden-
huoltosäännön ja kehittämisaikataulun osalta oli käyty 
viranhaltijain neuvotteluoikeuskin edellyttämät neu-
vottelut 5.6.73. Terveydenhuoltosääntö ehdotett i in 
tulevaksi voimaan 1.1.74. Sääntöön liittyvässä aikatau-
luehdotuksessa oli eri toimintamuotojen käyt töönotto 
porrastettu vuosille 1974—1979 niin, että yleislääkäri-
tasoinen avosairaanhoito koko kaupungin henkilökun-
nalle järjestettäisiin vuoteen 1980 mennessä. Palkka-
lautakunta päätti hyväksyä neuvottelutuloksen ja lä-
hettää sen edelleen tiedoksi ja jatkotoimenpiteitä var-
ten henkilöasiainkeskukselle (13.6. 1150§). 

Luottamusmiesten palkkio· ja matkustussääntömalli. 
Suomen Kaupunki l i i ton luottamusmiesten palkkioita 
ja heidän luottamustehtävänsä hoitamisesta johtuvista 
matkoista suoritettavia korvauksia koskevasta hyväk-
symissuosituksesta antamassaan lausunnossa palkka-
lautakunta totesi, että kvsto oli tekemällään päätöksel-
lä (13.12. 72 §) uusinut mm. kaupungin luottamus-
miesten palkkiosäännön periaatteeltaan likimain sa-
mansisältöiseksi kuin Kaupunkil i i ton antama suositus 
sekä määritellyt luottamusmiehille suoritettavat palk-
kiot siten, että ne jäivät kvston puh.johtajan kokous-
palkkiota lukuunottamatta suosituksen mukaisten ra-
jojen sisäpuolelle. Lautakunta totesi luottamusmiesten 
työmäärän ja vastuun Helsingissä sekä kaupungin suu-
ruuden että asioiden lukumäärän ja laadun vuoksi edel-
lyttävän palkkioiden määräämistä suositeltujen ylära-
jojen mukaisesti. Täten lautakunta pit i khn ja sen jaos-
ton kokouspalkkion sekä lauta- ja johtokuntien ko-
kouspalkkioiden tarkistamista perusteltuna, vaikka 
asia tuleekin kunnallislain perusteella lähivuosina ko-
konaisuudessaan uudelleen harkittavaksi. Luottamus-
tehtävän hoitamisesta johtuvista matkoista suoritetta-
vien korvausten osalta lautakunta esitti lausunnossaan, 
ettei Kaupunki l i i ton suosituksen luottamusmiesten 
palkkio- ja matkustussäännöksi tulisi Helsingin kau-
pungin osalta aiheuttaa em. kokouspalkkioiden tarkis-
tamisen lisäksi muita toimenpiteitä (19.12. 2450 §). 

Lasten päivähoitokomitean mietintö. Palkkalautakun-
ta ki innit t i erikoisesti lausunnossaan huomiota seuraa-
viin mietinnön kohti in: 
— tarvittavan henkilökunnan tarjonta sekä henkilö-

kuntaresurssien ri i t tämättömyys ja ehdotetut toi-
menpiteet tilanteen parantamiseksi 

— päivähoitotoiminnan sisältö ja uudelleen järjestely 
— kunnallinen perhepäivähoito 

Palkkalautakunta katsoi lausunnossaan, että tällaisen 
suuren toiminnan kehittämisprojektin yhteydessä olisi 
mietinnössä esitetyn lisäksi syytä tutkia mm. valtakun-
nallisilla virka- ja työehtosopimuksillakin hyväksytyn 
työajan tehokkaan käytön hyväksikäyttömahdollisuu-
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det myös vanhojen toimintapisteiden osalta sekä että 
tulisi käyttää muutoksen toteuttamisvaiheessa hyväk-
si myös työsopimussuhteen suomia mahdollisuuksia 
toimivan organisaation aikaansaamiseksi. Perhepäivä-
hoidon osalta lautakunta ki innit t i erikoisesti huomio-
ta siihen, että komitean laskelmien mukaan ehdotetun 
5 000 mk:n kunnallisen perhehoitopaikan toteuttami-
nen edellyttäisi yl i 1 000 henkilön palkkaamista kau-
pungin palvelukseen, mikä merkitsisi sosiaali-, loma-
ym. etuineen kaupungille huomattavia velvoitteita 
(7.3. 487 §). 

Toimihenkiöiden palkoista päättämistä koskevien mää-
räysten muuttaminen. Khn päätökseen (30.9. 1965, 
2564 §) sisältyvien toimihenkilöiden sopimuspalkko-
jen palkkarajojen tarkistamista koskeneiden esitysten 
ja aloitteiden johdosta khlle antamassaan lausunnossa 
palkkalautakunta totesi mm., että kunnallisen yleisen 
sopimusjärjestelmän voimaantulon jälkeen kaupungin 
omien päättävien elinten mahdollisuudet itse päättää 
toimihenkilöittensä palkoista ovat ratkaisesvasti pie-
nentyneet ja että vaikkakin suurin osa kk-palkkaisten 
toimihenkiöiden palkkausten vahvistamisista on tapah-
tunut eri hallintokunnissa, on palkkojen markkamää-
räinen nousu lisännyt lausuntoja tai khn vahvistusta 
vaativien toimien suhteellista osuutta, mitä ei suinkaan 
voida pitää tarkoituksenmukaisena. Lautakunnan mie-
lestä olisi pyrittävä siihen, että keskushallinnon taholta 
annettaisiin selventäviä ohjeita virastoille ja laitoksille 
ja luotaisiin myös pitkällä tähtäyksellä asianmukaisia 
yleisiä palkkausperiaatteita, joiden puitteissa virastot 
ja laitokset voisivat yhtenäisyysvaatimukset täyttäen 
itse suorittaa palkkojen yksilöllisen määrittelyn. Lä-
hinnä asioiden käsittelyn nopeuttamista ja joustavuut-
ta silmällä pitäen lautakunta esitti khlle sekc lausunto-
naan että omana esityksenään, että khs päättäisi, 
muuttaen päätöstään (30.9.1965 2564 §), että työso-
pimuksiin palkattujen toimihenkiöiden sopimuspal-
koista on, jos kk-palkka ylittää Y 25 pl:n mukaisen 
loppupalkan, pyydettävä palkkalautakunnan toimiston 
lausunto ja, jos sopimuspalkka ylittää Y 32 pl:n loppu-
palkan, on sen hyväksyminen saatettava khn ratkaista-
vaksi (23.5. 960 §). 

Toimihenkiöiden palvelussuhdemuotoa koskeva val-
tuustoaloite. Aloitteen johdosta antamassaan lausun-
nossa palkkalautakunta katsoi, että kaupungin palve-
luksessa olevien toimihenkilöiden palvelussuhteen eh-
dot ovat perustuneet siinä määrin voimassa oleviin 
säännöksiin, määräyksiin ja sopimuksiin, tai kunnallis-
ten luottamusmieselinten ratkaisuihin, ettei aloitteen 
katsottu niiden osalta antavan aihetta muihin toimen-
piteisiin kuin että khs antaisi palkkalautakunnan teh-
täväksi tutkia mahdollisuuksia parantaa palvelusehto-
asioita koskevaa tiedotustoimintaa siten, että kunnal-
liset luottamusmiehet voisivat entistä paremmin pereh-
tyä kaupunkia sitoviin virka- ja työehtosopimuksiin 

ja niihin l i i t tyvi in kysymyksiin sekä tuoda esiin luot-
tamusmieselinten kannalta tarpeellisia näkökohtia 
(19.12. 2451 §). 

Päiväkotiharjoittelijoiden ruokamaksut. Lastentarha-
seminaari Ebeneserin ylioppilaskunnan esitettyä, että 
seminaarin opiskelijoiden ruokamaksut olisi poistetta-
va päiväkotiharjoittelun ajalta, palkkalautakunta tote-
si esityksestä antamassaan lausunnossa, että koska ko. 
harjoitteli jat eivät ole työsuhteessa Helsingin kaupun-
kiin, vaan säätiön omistamaan, valtionapua nauttivaan 
oppilaitokseen, ei luontoissuoritussäännön 63 §:n 
säännöstä voida heihin soveltaa (14.11. 2181 §). 

Nuorisotyöntekijäin eläkeikä. Palkkalautakunta katsoi 
lausunnossaan, ettei nuorisolautakunnan esitys nuori-
sotoimen piirissä työskentelevien eläkeiän alentamisek-
si siten, että hallinnollisissa tehtävissä olevien eläke-
iäksi määrättäisiin 58 ja kenttätyöntekijäin eläkeiäksi 
53 vuotta, antaisi aihetta toimenpiteisiin (19.9. 
1762 §). 

Raitio vaunun kuljettajien rahastuskorvaus. Liikennelai-
toksella oli käyty raitiovaunuhenkilökunnan kanssa se-
kä myöhemmin paikallisneuvotteluja KTV:n Helsingin 
yhteisjärjestön ja kaupungin neuvottelijaan välillä. Täl-
löin päästiin yksimielisyyteen siitä, ettei liikennelai-
toksen esitys, jonka mukaan palkkana maksettava kor-
vaus olisi kokonaistulosta 10 % linjapalveluksessa ole-
vien raitiovaununkuljettajien viran peruspalkasta ja 
1.5 % ao. kuljettajan myymien lippujen kokonaistuo-
tosta, antanut aihetta huomautuksiin. Palkkalautakun-
ta esitti, että asia saatettaisiin khn mahdollisen hyväk-
symisen jälkeen kunnallisen sopimusvaltuuskunnan 
vahvistettavaksi (24.10. 2039 §). 

Lautakunta aatoi lisäksi lausuntoja mm. seuraavista 
asioista: 
— ammattioppilaitoksissa toimivien päätoimisten tun-

tiopettajien asemaa koskevat määräykset (20.6. 
1200 §) 

— asunto-oikeuden virkajärjestelyt (21.11. 2240 §) 
— henkilökuntaruokailu: myynt ih intojen tarkistami-

nen (4.4. 670 §) ja tutkimuksen suorittaminen 
(14.3. 538 §) 

— kansakoulut: audiovisuaalisia opetusvälineitä hoi-
tavien opettajien palkkaaminen suomenkiel. kan-
sakoulukin (15.8. 1506 §), Aleksis Kiven kansa-
laiskoulun opetussuunnitelman vuositarkisteiden 
muuttaminen (2.5. 864 §) 

— kunnallisen kansanterveystyön toimintasuunnitel-
ma vuosille 1974-78 (29.8. 1608 §). 

— luontoissuoritus- ja luontoisetusäännön mukaisista 
asunnoista perittävien vastikkeiden tarkistaminen 
(9.5.886 §) 

— palkat, palkkiot, varallaolokorvaus: itäisen lääkäri-
aseman teknillisen henkilökunnan ja keskuspesulan 
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sähköasentajien varallaolokorvaus (25.4. 844 §, 
20.6. 1180 §) ja lisäpalkkion maksaminen ajo-opet-
tajina toimivil le raitiovaununkuljettajille (6.6. 
1062 §) 

— pienoisröntgenlaitteiden hoitajien säteilysuojakysy-
mys (21.3. 596 §) 

— sairaanhoito-oppilaitoksen ohjesäännön muuttami-
nen (4.4. 669 §) 

— terveyskeskus: röntgenhoitajien anomus lisäloman 
saamisesta säteilyvahingollisessa työssä (23.5. 
961 §), valtionapuun oikeuttavat viranhaltijain 
enimmäispalkat (21.2. 407 §) 

— valtion taiteilija-eläkkeen myöntämistä koskeva esi-

tys opetusministeriölle (19.9. 1764 §) 
— virat: uusien tp. virkojen merkitseminen v. 1974 ta-

lousarvioon ja eräiden entisten tp. virkojen palk-
kausten ja virkanimikkeiden muuttaminen sekä vir-
kaluettelon osalta tehtävät huomautukset (1.8. 
1443 §, 29.8. 1566 §, 24.10. 2017 §) ja tilapäisiä 
virkoja koskeva sanomalehti-ilmoitukset (7.2. 
334 §). 

Lautakunta antoi kertomusvuonna myös lukuisia lau-
suntoja kaupungin palveluksessa olevien henkilöiden 
palkkoja, palkkioita ja muita palvelussuhteen ehtoja, 
sivutoimilupia, virkajärjestelyjä ym. koskevista asioista. 

229 


