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27. P a l k k a l a u t a k u n n a n t o i m i s t o 

Henkilökunta 

V. 1974 palkkalautakunnan toimistoon kuului yhteensä 19 vakinaista ja neljä tilapäistä virkaa sekä Luku-
10 työsopimussuhteista tointa. Toimistoa johti toimistopääll. Erkki Salmio. määrä 

Toimistohenkilökunnassa tapahtui kertomusvuonna seuraavat muutokset: Vaihtuvuus 
toimistosta erosi kahdeksan henkilöä: ts. palkkausteknikko, ts. käsittelijä, tp. kanslisti, tstqapulai-
nen, apul.kirjaaja ja kaksi tp. puolipäivätstoapulaista. Lisäksi yksi tstoesimies siirtyi eläkkeelle. 

Toimistoon valittiin 19 viran- tai toimenhaltijaa: 
kolme sihteeriä, sekä yksi tp. ja yksi ts. sihteeri, ts. palkkausteknikko, kaksi tstoesimiestä, tstonhoi-
taja, kaksi kanslistia, yksi ts. kanslisti, neljä tstoapulaista, yksi tp. ja yksi ts. puolipäivätstoapulai-
nen ja vahtimestari. 

Toimitilat 

Toimisto työskenteli kertomusvuoden aikana Lasipalatsissa samoissa huonetiloissa kuin edellisenä-
kin vuonna. 

P a l k k a l a u t a k u n n a n t o i m i s t o 

Toiminta 

K ä s i t e l l y t a s i a t 

Toimiston käsittelemät asiat jakaantuivat toimintayksiköille, jotka hoitivat melko itsenäisesti virka- Työn-
suhde-, työsuhde-, eläke- ja ikälisä-, tutkimus- ja tilasto-, luontoissuoritus-, sairausvakuutus- ja leski- jako 
ja orpoeläkekassa-asioita sekä kansiiatehtäviä. 

Toimiston diaariin merkittiin kertomusvuoden aikana yht. 3 603 asiaa, joista oli kaupunginhal- Asioiden 
lituksen lausuntopyyntöjä 302. Toimiston lähettämien diaariin vietyjen kirjeiden lukumäärä oli luku-
712. Lautakunnan pöytäkirjoihin merkittiin 2 746 ja toimistopäällikön päätösluetteloon 567 pykä- määrä 
lää. Käsiteltyjen asioiden lukumäärä oli todellisuudessa kuitenkin esitettyä huomattavasti suurem-
pi, sillä mm. ikälisä-, sairausvakuutus- ja vuokra-asuntojen vuokra-asioita ei merkitty diaariin. Lisäk-
si yhteen pöytäkirjapykälään saattoi sisältyä useiden henkilöiden ikälisä- ym. päätöksiä. Hautaus-
avustusanomuksia käsiteltiin 386, yhteismäärältään 703 172 mk. 

Virka- ja työsuhdeasiat 

Toimisto antoi kertomusvuoden kuluessa lukuisia lausuntoja ja tietoja viranhaltijain ja työntekijäin Palvelut, 
palkkauksesta ja palvelusehdoista sekä niitä koskevien määräysten tulkinnasta. Virastoille ja laitok- kou/utus-
sille virka- ja työehtosopimusasioissa annetun asiantuntija-avu n lisäksi käytettiin palkkalautakun- toiminta 
nan toimiston henkilökuntaa runsaasti myös kaupungin järjestämien koulutustilaisuuksien opetus- ym-
voimana. Työmarkkina kentän lisääntynyt koulutustarve ja sen myötä syntynyt koulutustilai-
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Osallistumi-
nen kunnal-
listen järjes-
töjen ja 
elinten työs-
kentelyyn 

Virkavapau-
den ja työ-
loman 
myöntä-
minen 

suuksien lukumäärän kasvu ovat seurausta uudesta n. neljä vuotta käytössä olleesta kunnallisesta 
sopimusjärjestelmästä. 

Toimisto otti osaa myös kunnallisten keskusjärjestöjen, kunnallisen sopimusvaltuuskunnan, sairaa-
laliiton ja kunnallisen eläkelaitoksen työskentelyyn. Osallistuminen näissä elimissä käsiteltävien 
asioiden valmisteluun ja niitä koskeviin eri tasoisiin neuvotteluihin vaati huomattavasti toimiston 
henkilökunnan työaikaa. 

Palkkalautakunnan toimistossa käsiteltiin kertomusvuoden aikana yht. 906 virkavapausesitystä ja 
-anomusta, jotka jakaantuivat perusteen mukaan seuraavasti: 

Palkatonta virkavapautta koskevat esitykset ja anomukset 

— toisen viran hoitamista varten 
— jatkokoulutuskursseja ym. opintoja varten 
— yksityisasioista varten 
— ulkomaisia opintomatkoja varten 
— kunnallisen eläkelaitoksen myöntämää työkyvyttö-

myyseläkettä varten 
— muihin tarkoituksiin 

kpl 

228 
83 

150 
2 

31 
18 

yht. 512 

Palkkaetuja virkavapauden ajalta myönnettiin seuraaviin tarkoituksiin: 

kpl 

— osallistuminen ulkom. kongressiin tsm. 
— ulkomainen opintomatka 
— täyden ny soppi jaksot 
— luottamusmieskurssit 
— erilaiset jatko- yms. kurssit ja opintopäivät 
— kotimaiset kongressit, kokoukset yms. 
— osallistuminen urheilukilpailuihin 
— käräjien seuraaminen ja toimittaminen 
— väestönsuojelu koulutus 
— muihin tarkoituksiin 

Palkallisia työlomia myönnettiin 82. 

54 
25 
40 
71 
86 
27 
39 
6 

19 
27 

yht. 394 

Palkka- ym. 
neuvottelut 

Viranhaltijain, toimihenkilöiden ja työntekijöiden palkkaus- ja muita palvelusehtoja ym. koskevia 
neuvotteluja käytiin yhteensä 144. 

Toimisto lähetti kertomusvuoden aikana virastoille ja laitoksille useita työehtosopimusten tulkintaa 
koskevia kiertokirjeitä. 

Eläke- ja ikälisääsi at 

Vuoden aikana myönnettiin 471 eläkettä sekä leskieläkkeitä ja kasvatusavustuksia yht. 126. 

Ikälisiä koskevia päätöksiä tehtiin yht. 4 187. Palveluaika-anomuksia käsiteltiin kaikkiaan 445. 

Sairausvakuutusasiat 
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Toimistossa käsiteltiin kertomusvuoden aikana 9 456 päiväraha- ja 2 535 jatkopäivärahahakemusta. 
Äitiysrahahakemuksia oli 583 ja jatkohakemuksia 866. Sairausvakuutustoimikunta hylkäsi 529 
anomusta, joista palkka lautakunnan toimisto teki 28 valitusta. Sairausvakuutustoimistoilta saatiin 
päivärahoina ja äitiysrahoina yht. 7 297 325 mk. Vastaavasti kaupunki suoritti v. 1974 sairausva-
kuutusmaksuina 13 939 107 mk. 

Luonto issuoritusasi at 

Luontoissuoritusasioita koskevia anomuksia ja esityksiä käsiteltiin toimistossa kertomusvuoden aika-
na 658, joista asuntoasioita oli 483, puheli näsiöitä 152 ja muita 23. Tehdyt esitykset koskivat 
eräissä tapauksissa useita henkilöitä. 

Muut asiat 

Sairaussijaismäärärahoja koskevia esityksiä käsiteltiin toimistossa 82 arvoltaan yht. 1 348 043 mk. Määräraha-
esitykset 

Viransijaismäärärahoja koskevia esityksiä käsiteltiin 60, vastaten 93 680 mk. 

Ikälisien maksamista varten tehtyjä lisämäärärahaesityksiä käsiteltiin toimistossa 4, joiden arvo oli 
yhteensä 317 795 mk. 

Palkan-
lisien 

myöntä-
minen 
Virka-

kortisto 

U r a k k a h i n n o i t t e l u k y s y m y k s i ä k ä s i t t e l e v ä n e u v o t t e l u k u n t a 

Neuvottelukunnan puh.johtajana toimi tstopääll. Erkki Salmio sekä jäseninä työpääll. Juha Komsi, 
osastopääll. Helge Henriksson, toimistopääll. Pentti Roukka, apul.katurakennuspääll. Seppo Hirvo-
nen ja palkkausins. Kyösti Suikkanen. Neuvottelukunnan sihteerinä toimi palkkaustekn: Osmo 
Rytkölä. 

Konekirjoitus- ym. lisiä myönnettiin toimistopäällikön päätösluettelon mukaan 131, eli yht. 
95 024 mk. 

Kortistoon merkittiin perustettuja virkoja yhteensä 441 ja siitä poistettiin lakkautettuja virkoja 
249. 


