
18. Kunnanasiamiehet 

Henkilökunta. Kaupunginkansliaan v. 1960 
perustettu kunnanasiamiehen sekä v. 1964 
perustettu tp. apulaiskunnanasiamiehen vir-
ka siirrettiin kaupungin kunnallishallinnon 
organisaation uudistamisen yhteydessä 1.1. 
1971 lukien kaupunginkanslian lainopilliseen 
osastoon. 

Kunnanasiamies toimii varsinaisten virka-
tehtäviensä ohella verolautakunnan, sen val-
mistelujaoston ja liikejaoston sekä tutkija-
lautakunnan ja sen liikejaoston kunnanasia-
miehenä. Liikejaostossa tapahtuvaa toimin-
taa varten hänellä on kaksi palkkiovirkaista 
kunnanasiamiehen varamiestä, jotka ovat 
säännöllisesti veroviraston viranhaltijoita. Li-
säksi veroviraston lakimies viranhaltijoista 
määrätään osa toimimaan verolautakunnan 
eri jaostoissa sekä ennakkoperintäasioissa 
palkkiovirkaisina kunnanasiamiehinä ja kun-
nanasiamiehen varamiehinä. Verolautakun-
nan eri jaostoihin määrätyt henkilöt toimivat 
verotuslain 25 §:n nojalla kunnanasiamiehinä 
tai varamiehinä myös tutkijalautakunnan 
vastaavissa jaostoissa. 

Kunnanasiamiehenä toimi v. 1973 edelleen 
varat. Antti Varhimo ja apulaiskunnanasia-
miehenä lainop.kand. Bengt Melander. Palk-
kiovirkaisina kunnanasiamiehinä toimi kym-
menen veroviraston viranhaltijaa (osastosih-
teeriä ym.), joista yhdeksän määrättiin toimi-
maan myös palkkiovirkaisina kunnanasia-
miehen varamiehinä, joita oli kaikkiaan 14. 
Näistä kuusi henkilöä toimi vain osan vuotta. 
Apulaiskaupunginasiamies määrättiin toimi-
maan myös kunnanasiamiehen varamiehenä 

verolautakunnan ja sen valmistelujaoston ko-
kouksissa sekä ennakkoperintäasioissa. 

Toimisto ja toimitilat. Päävirkaisen kun-
nanasiamiehen työhuone oli Helsingin vero-
viraston huoneistossa Stadionilla ja apulais-
kunnanasiamiehen työhuone P. Hesperian-
katu 15:ssä. Palkkiovirkaiset kunnanasia-
miehet hoitivat tehtävänsä heille valtion vir-
kamiehinä kuuluvissa työtiloissa. 

Kaupungille verotusasioissa kuuluvat asia-
kirjat säilytettiin verovirastossa, lukuunotta-
matta kaupunginhallituksen yleisjaoston 
pöytäkirjoja ja kaupunginjohtajan päätös-
luetteloa, jotka arkistoidaan kaupunginkans-
lian toimesta. 

Kunnanasiamiesten toimisto- ja konekir-
joitustyöt hoidettiin veroviraston toimesta. 

Tehtävät ja toiminta. Päävirkaisen kunnan-
asiamiehen tehtäviin kuuluu työjärjestyksen 
mukaan 
— esitellä khn yleisjaostolle keskusverolauta-
kunnan ennakkotiedon sisältämät päätökset 
ja laatia ehdotus muutoksenhakukirjelmäksi, 
milloin yleisjaosto on päättänyt hakea muu-
tosta tällaiseen päätökseen 
— pitää yleisjaostosssa pöytäkirjaa vero-
asioissa ja antaa siitä otteita asianomaisille 
sekä eri laitoksille ja virastoille 
— esitellä kaupunginjohtajalle hänen käsitel-
täväkseen kuuluvat veroasiat ja laatia ehdo-
tus muutoksenhakukirjelmäksi, mikäli kau-
punginjohtaja päättää hakea muutosta lää-
ninhallituksen ja merimiesverolautakunnan 
päätöksiin 
— laatia ehdotus vastineeksi, jonka kaupun-
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ginjohtaja antaa kaupunginhallituksen puo-
lesta verovelvollisen tai toisen veronsaajakun-
nan lääninhallituksen päätöksestä tekemän 
valituksen johdosta 
— pitää kaupunginjohtajan päätösluetteloa 
verotusta koskevien asioiden osalta ja antaa 
siitä tarvittaessa otteita eri virastoille 
— antaa kaupunginhallituksen puolesta lää-
ninhallitukselle lausunnot verojäämien tileis-
tä poistamista koskevissa asioissa 
— valvoa kaupungin, seurakunnan ja kansan-
eläkelaitoksen oikeutta verotuksessa seuraa-
malla asioiden käsittelyä verolautakunnan 
yleiskokouksissa ja sen valmistelu- ja liike-
jaostoissa sekä tutkijalautakunnan vastaa-
vissa kokouksissa sekä hakemalla muutosta 
kunnallisverotukseen säännönmukaisella va-
lituksella läänin verolautakuntien ao. jaosto-
jen sekä verolautakunnan yleiskokouksen ja 
lautakunnan liikejaoston suorittamien vero-
tusten osalta, milloin katsoo sen tarpeelli-
seksi 
— antaa vastineet verolautakunnan liike-
jaoston ja lääninverolautakuntien ao. jaos-
tojen osalta kunnallis-ja kirkollisverotuksista 
tehtyihin valituksiin. Vastineiden antaminen 
on kuitenkin jäänyt muiden tehtävien pal-
jouden takia melkein kokonaan liikejaoston 
kunnanasiamiesten varamiesten tehtäväksi. 

Apulaiskunnanasiamiehen tehtäviin kuuluu 
lähinnä 
— valmistella kaupunginhallitukselle osoite-
tut veronhuojennusta koskevat hakemukset 
ja esitellä ne kaupunginhallituksen yleisjaos-
tolle 
— avustaa päävirkaista kunnanasiamiestä 
tämän toimintapiiriin kuuluvissa tehtävissä 
mm. esittelemällä kaupunginjohtajalle vero-
asioita ja pitämällä tältä osin kaupunginjoh-

tajan päätösluetteloa sekä antamalla kau-
punginhallituksen puolesta lausuntoja vero-
jäämien tileistä poistamista koskevissa asiois-
sa. 

Palkkiovirkaisten kunnanasiamiesten ja hei-
dän varamiestensä päätehtäviin kuuluu 
— laatia toimialakseen määrätyn veroviras-
ton osaston osalta vastineet kunnallis- ja 
kirkollisverotuksen sekä kansaneläke- ja sai-
rasvakuutusmaksun maksuunpanosta tehtyi-
hin valituksiin 
— valvoa verolautakunnan ja tutkijalauta-
kunnan ao. jaostojen kokouksissa kaupungin, 
seurakunnan ja kansaneläkelaitoksen oikeut-
ta verotuksesssa ja hakea muutosta, milloin 
katsovat sen tarpeelliseksi. 

Kun valitukset voivat verotuslain voi-
maantultua koskea myös valtionverotusta ja 
ao. jaostoissa on sekä valtion- että kunnan-
asiamiehenä tai hänen varamiehenään yleen-
sä sama henkilö, ei ole käytettävissä tilastoa 
yksinomaan kunnallisverotuksesta tehtyihin 
valituksiin annetuista vastineista. 

Kertomusvuonna käsiteltiin veroviraston 
verovalitusasiain kirjaamon laatiman tilas-
ton mukaan esittelyissä (veronhuojennusta 
koskevia asioita lukuunottamatta) yht. 8 854 
asiaa, vastaavan luvun oltua edellisenä vuon-
na 8 022 sekä v. 1960, eli nykyisen järjestel-
män perustamisvuonna 1 710. Suurimpana 
ryhmänä mainittakoon lääninhallituksen 
päätökset 8 121 (ed. v. 7 305 ja v. 1960 1 061). 
Toisen merkittävän ryhmän muodostivat ve-
rovelvollisten ja eri kuntien tekemien vali-
tusten takia KHO:lle annetut selitykset ja 
vastineet, joita laadittiin 221 kpl. 

Verohuojennusta koskevia asioita käsitel-
tiin kaupunginhallituksen yleisjaostolle suo-
ritetuissa esittelyissä yht. 265 (ed.v. 289). 
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