18. P a I k k a I a u t a k u n t a
Lautakunnan kokoonpano
Vuonna 1974 t o i m i palkkalautakunnan puh.johtajana
yhteiskunt.maist. Seppo Perttula, varapuh.johtajana
kaupall.neuvos Paavo Aarnio ja jäseninä olivat dipl.ins.
Juhani Junnila, pankinjoht. Lauri Särkkä, varat. Rabbe
Starck, tiedotussiht. Raimo Kantola, pää luotta m usm.
M i k k o Tarvainen, osastosiht. Reima Mänttäri ja pääluottamusm. Kaarlo Lilja. Khn edustajana oli edelleen
apul.kaup.joht. Pentti Pusa.

Neuvottelijat
Kaupungin neuvottelijoiksi valittiin kertomusvuodeksi
lautakunnan puh.joht. Seppo Perttula, tstopääll. Erkki
Salmio, apuI.tstopääll. Juha Keso sekä palkkausins.
Kyösti Suikkanen, siht. Eero Haapanen ja siht. Kalevi
Oksanen (16.1.153 §)

Toiminta
Kokoukset
Lautakunta kokoontui kertomusvuoden aikana keskiviikkoisin y h t . 49 kertaa. Pöytäkirjoihin merkittiin
kaikkiaan 2 746 pykälää. Pöytäkirjat ja toimistopäällikön päätösluettelot olivat yleisön nähtävänä palkkalautakunnan toimistossa kutakin lautakunnan kokousta seuraavan viikon torstaina (16.1.151 §)

toimistopäällikkötasoa edustavien virkasuhteessa tai
työsuhteessa olevien eräiden teknisten viranhaltijoiden
ja toimihenkilöiden palkkojen tarkistukset 1.10.1973
lukien (8.5.689 §)
— talonmiesten työaikajärjestelyjä koskeva virkaehtoja työsopimus (6.2.340 §)
v:n 1974 virka- ja työehtosopimukset sekä niihin liittyvät palkkaratkaisut
— kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen sekä toimihenkilöiden työehtosopimuksen sovellutusohjeiden
lähettäminen kaupunginhallituksen päätösten mukaisesti virastoille ja laitoksille tiedoksi ja sovellettavaksi
(3.7.1387 §)
— tuntipalkkaisia työntekijöitä koskevan työehtosopimuksen sovellutusohjeet (22.5.1075 §)
— kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen liitteen
n:o 19 y m . edellyttämät virkasuhdepuolen tarkistukset ja toimihenkilöitten työehtosopimuksen palkkahinnoittelun sekä allekirjoituspöytäkirjan edellyttämät työsuhdepuolen tarkistukset (31.5.1132 § , 4 . 9 .
1767 §)
— yksittäisvirkojen palkkaluokkasijoittelun tarkistukset syksyllä 1974 (30.10.2343 §)
— virkaehtosopimus järjetelyvaran käytöstä 1.12.
1974 lukien (18.12.2744 §)
— kaupungin virasto- ja poliisitalojen ja ns. pinta-alasiivoojien sekä nuorisolautakunnan kerhokeskusten
siivoustyön palkkaperusteet (19.6.1272 §, 9.10.
2177 §)

Käsitellyt asiat

Päätökset
Lautakunta käsitteli kertomusvuoden aikana mm. seuraavia asioita:
vuoden 1973 virka- ja työehtosopimukset ja niihin liittyvät palkkaratkaisut
— kaupunkien ja kauppalain kk-palkkaisten työntekijöiden (toimihenkilöiden) palkkatarkistukset 1.10.
1973 lukien (21.2.461 §, 20.3.689 §)
— korkeakoulututkintoa vaativien, yleensä osasto- ja
230

Lautakunnan kertomusvuonna tekemät päätökset koskivat mm. seuraavia asioita:
luontoissuoritussääntö
— ottaminen kokonaisuudessaan käytäntöön palkkaIkn toimiston myöhemmin ilmoittamasta ajankohdasta lukien sekä toimiston valtuuttaminen ryhtymään
päätöksen vaatimiin toimenpiteisiin (6.3.554 §)

31. Urheilu-ja ulkoilu lautakunta
virka- ja työsuhdeasuntojen vuokrien tarkistukset
— luontoissuoritussäännön mukaisen vuokrapisteen
hinnan ja lämpökustannuksista sekä eräistä luontoissuoritussäännön ja luontoisetusäännön mukaisista
asunnoista perittävien vastikkeiden tarkistaminen, kiertokirjeen lähettäminen virastolle ja laitokselle (22.5.
1054,1074 §)
— ns. vanhan luontoisetusäännön mukaisessa vuokrajärjestelmässä olevien virka- ja työsuhdeasuntojen
vuokrien korottaminen 1.5. ja 1.6. lukien (20.2.
416 §, 20.3.687 §)

Esitykset
Lautakunta teki khlle kertomusvuonna esityksen mm.
seuraavista asioista:
kaupungin uusi virkasääntö
— liitteinä Helsingin kaupungin viranhaltijain luontoissuoritussääntö, eläkesääntö, leskieläke- ja kasvatusapusääntö sekä kvston valitsema kunnallisen eläkelaitoksen eläkesääntö (10.4.828 §)
kunnallinen virka- ja työehtosopimusjärjestelmä
— havaittujen epäkohtien ja puutteellisuuksien
jaaminen (9.10.2170 §)
leskieläkeja
(20.11.2458 §)

kasvatusapusäännön

kor-

muuttaminen

luontoissuoritussääntö
— vuokrantarkistustoimikunnan jäsenten nimeäminen
(6.3.554 §)
Lisäksi palkkalautakunta esitti suomen- ja ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunnille, että nämä yhteisest i tekisivät ensi tilassa saavutetun neuvottelutuloksen
mukaisen esityksen kvstolle kansakoulujen ohjesäännön 23 §:n 9 momentin muuttamisesta (15.5.1025 §)

nen (14.8.1618 §)
— terveyskeskuksen röntgenhoitajien lisäloma (4.9.
1768 §)
— työturvallisuus-, luottamusmies- tai vastaavien virkavapauksien tai työlomien antamisperusteiden muuttaminen (20.2.456 §)
ns. lista-autot
— ajotaksan tarkistaminen (20.2.457 §, 13.3.618 §,
18.12.2742 §)
palkat ja palkkiot
— Hesperian sairaalan terapeuttisen kerhotoiminnan
ohjaajien palkkioiden tarkistaminen (15.5.1021 §)
— kansakoulujen huonetilojen valvonnasta, siivouksesta ja veden lämmittämisestä huolehtiville henkilöille maksettavat palkkiot käytettäessä kansakoulun huonetiloja muuhun kuin koulun omiin tarkoituksiin
(4.12.2560 §).
— kirjastoissa järjestettävien yleisötilaisuuksien palkkaperusteiden tarkistaminen (20.3. 654 §)
— kotitalouslautakunnan alaisten tuntiopettajien ja
neuvojien palkkioiden tarkistaminen (21.8.1649 §)
— liikennelaitoksen ammattikoulussa ajo-opettajina
toimivien liikennelaitoksen liikennetarkastajien lisäpalkkio (21.8.1648 §)
— sairaanhoito-oppilaitosten luentopalkkioiden tarkistaminen (2.1.86 §)
— teurastuspalkkioiden tarkistaminen (19.6.1273 §,
1853 §, 11.9.1853 §)
— tuntipalkkaisten
työntekijöiden
palkanmaksu
pankkien välityksellä (14.8.1617 §)
— työväenopistojen luentopalkkioiden tarkistaminen
(20.3.686 §)
— viranhaltijain kokouspalkkiosäännön tarkistaminen
(2.10.2071 §)
toimipaikkaruokailu
— toimipaikkaruokaloiden annoshintojen tarkistaminen (27.2.477 §)

Lausunnot
Palkkalautakunnan kertomusvuonna antamat lausunnot koskivat mm. seuraavia asioita:
aloitteet
— huoltoviraston ja lastensuojeluviraston avohuollon
työntekijöiden sekä lasten- ja nuorisonhuoltolaitosten
työntekijöiden palkkausta koskeva aloite (27.2.474 §)
ateriavastikkeet
— tarkistam inen ( 1 1 . 1 2 . 2 5 9 6 - 2 5 9 8 §)
henkilökunta
— kuntoliikuntaharrastusten
järjestäminen
(22.5.
1071 §)
— sairaalain henkilökunnan sairaanhoidon järjestämi-

työaika ja työ norm it
— kansakoulujen ruoanjakajien työnormien tarkistaminen (23.10.2261 §)
— palomiesoppilaiden työajan muuttaminen (20.3.
656 §)
— terveyskeskuksen terveysasemien virasto- ja toimistotyössä työskentelevien työajan järjestäminen (27.11.
2520 §)
työvoima
— khn henkilöasiainjaoston esitys kaupungin työvoimatilanteesta ja keinoista työvoiman helpottamiseksi
(11.12.2599 §)
virat ja toimet
— aluekouluttajien aseman järjestäminen (3.7.1338 §)
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18. Paikkalautakunta
— lastensuojelutoimen alaisten vajaamielislaitosten
opettajien
palvelussuhteen
ehtojen
järjestäminen
(16.10.2199
— lääkintävoimistelijavirkojen porrastus (20.2.427 §)
— palokersantin ja palokorpraalin virkanimikkeiden
muuttaminen (20.3.683 §)
— uusien t p . virkojen merkitseminen vuoden 1975 talousarvioon ja eräiden entisten tp. virkojen palkkausten ja virkanimikkeiden muuttaminen (3.7.1313 §,
28.8.1737 §)
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virkapuvut
— liikennelaitoksen liikennehenkilökunnan virkapaitojen ja solmioiden hankkiminen (31.7.1488 §)
Lisäksi lautakunta antoi kertomusvuonna lukuisia muita mm. kaupungin palveluksessa olevien henkiöiden
palkkoja, palkkioita ja muita palvelussuhteen ehtoja,
sivutoimilupia, virkajärjestelyjä ym. koskevia lausuntoja.

