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11. K a u p u n g i n k a n s l i a 

Yleistä 

Kertomusvuonna nimitettiin kaupunginkanslian hallintopäällikön virkaan 1. 2. lukien varat. Tauno 
Lehtinen, joka oli hoitanut virkaa viransijaisena 11.9. 1973 alkaen. 

Kaupunginkanslian toiminnan päälinjoissa ei tapahtunut muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna. 
Uusina toimintamuotoina mainittakoon kuitenkin talous-ja suunnitteluosastolla elinkeinoasiamie-
hen toiminta ja kuljetustoimen kehittäminen sekä jatkuvana tehtävänä käynnistetty taloussuun-
nitteluun liittyvä rationalisointiohjelman laatiminen. 

Organisaatio 

Kaupunginkanslia on välittömästi kaupunginhallituksen alainen. Kansliapäällikkönä toimi kerto-
musvuonna varat. Yrjö Salo. 

Kaupunginkanslia jakautui toimintayksiköiksi seuraavasti: Toiminta-
hallinnollinen osasto: hallintopäällikkö varat. Tauno Lehtinen yksiköt 
talous- ja suunnitteluosasto: rahoitusjohtaja varat. Erkki Linturi 
— valmiuspäällikkö: ev.luutn., evp. ye.ups. Lauri Makkonen 
— taloussuunnittelutoimisto: talousarviopäällikkö valt.maist. Erkki Kokkonen 
— kuntasuunnittelutoimisto: suunnittelupäällikkö arkkit. Jaakko Tolonen 
— organisaatiotoimisto: toimistopäällikkö dipl.ins. Martti Lund 4. 6. lukien 
lainopillinen osasto: kaupunginlakimies varat. Jarl-Erik Kuhlefelt 
yleinen osasto: osastopäällikkö varat. Harri Sormanen 
— taideasiat: taideasiansihteeri fil.maist. Marja-Liisa Bell 
— tiedotustoimisto: tiedotuspäällikkö Pertti Mustonen 
— matkailutoimisto: matkailupäällikkö Mikko Nupponen. 

Organisaation suunnitteluryhmä (OSR) hahmotteli talous-ja suunnitteluosastolle tarkoituksenmu- Muutokset 
kaista tehtäväjakoa. Työryhmän esityksestä organisaatiotoimistosta irroitettiin 1. 9. lukian lasken-
tatoimen kehittämistehtävät ja ATK-asiaintuntijan tehtävät sekä näistä muodostettiin erillinen las-
kentatoimisto. Järjestely merkitsi kuuden henkilön siirtymistä pois organisaatiotoimistosta. 

Henkilökunta 

Kaupunginkanslian palveluksessa oli kertomusvuoden päättyessä kaikkiaan 178 henkilöä, jotka Lukumäärä 
jakautuivat palvelussuhteen mukaan eri osastoille seuraavasti: ja vaihtu-

vuus toimintayksikkö henkilökuntaa 31. 12. vaihtuvuus v. 1974 
lukumäärä 

vs. ts. yht. vs. ts. yht. vs. ts. yht. 

kansliapäällikkö 1 _ 1 _ _ _ 
— hallinnoll.os. 54 29 83 6 8 14 11.1 27.6 16.9 
— tal.ja suunn.os. 6 40 46 _ 12 12 — 30.0 26.1 
— yleinen os. 9 17 26 _ 2 2 — 11.8 7.7 
— lainopill.os. 20 2 22 4 1 5 20.0 50.0 22.7 

yhteensä 90 88 178 10 23 33 11.2 26.1 18.5 
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Lainopilliseen osastoon kuului lisäksi kymmenen palkkiovirkaista kunnanasiamiestä ja kahdeksan 
kunnanasiamiehen varamiestä. 

Sairaus· Sairauspoissaolopäiviä oli kertomusvuonna osastoittain seuraavasti: 
poissa-
olot s a i r a u s p ä i v i ä 

kaikkiaan keskim./henkilö 

hallinnollinen osasto 713 8.6 
tai. ja suunn. osasto 213 4.6 
yleinen osasto 169 6.5 
lainopillinen osasto 96 4.4 

yhteensä 1 191 6.7 

Koulutus Kaupunginkanslian henkilökuntaa osallistui kertomusvuonna sekä henkilöasiainkeskuksen että ul-
kopuolisten järjestämiin erilaisiin oman alansa koulutustilaisuuksiin. Kaupunginkanslia järjesti 
myös tulokaskurssin aikana 25. 10.—1.11. 

Kaupunginkanslian autot 

Kaupunginkanslian käytössä oli alkuvuodesta 10 henkilöautoa ja yksi pakettiauto. Yksi henkilöau-
to myytiin ja kiinteistövirastosta siirrettiin kansliaan yksi henkilöauto. Lisäksi hankittiin yksi uusi 
henkilöautoja kaupan yhteydessä luovutettiin vastikkeeksi vanha auto. Täten autokanta oli vuoden 
lopussa sama kuin alussa. — Ajokilometrien yhteismäärä oli 158 237 (170 160) eli 7 % vähemmän 
kuin edellisenä vuonna. 

Toiminta 

Hallinnollinen osasto 

Tehtävien järjestely 

Hallinnollisen osaston tehtävät olivat kertomusvuoden ajan edelleen samat kuin edellisenäkin vuon-
na eli kvston 25. 11. 1970 vahvistaman kaupunginkanslian johtosäännön 4 §:n mukaiset. 

Työryhmät joutuivat avustamaan toisiaan lähinnä toimistotehtävien suorittamisessa. Etenkin kans-
liapäällikön ja hallintopäällikön työryhmät sekä tehokirjoittamo ja pöytäkirjaryhmä avustivat 
kaup.johtajan ja apul.kaup.johtajien työryhmiä. Lisäksi avustettiin yleistä osastoa sekä talous- ja 
suunnitteluosastoa näiden konekirjoitus-ja kanslistintehtävien suorittamisessa. 

Kaupunginvaltuustolle esitellyt asiat 

Esityslista Kvstoa varten laadittiin kaikkiaan 23 (ed. v. 23) esityslistaa. Tähän lukuun sisältyy myös talous-ja 
suunnitteluosaston laatima talousarvioehdotus vuodelle 1975. Kvston käsiteltävänä oli kaikkiaan 
766 (824) asiaa. Esityslistojen sivujen yhteismäärä oli talousarvioehdotusta lukuunottamatta 1 492 
(1 672). Sekä asiain että sivujen määrä oli siis jonkin verran pienempi edelliseen vuoteen verrattuna. 

Mietinnöt Khn mietintöjä valmistui kaikkiaan 24 (24). Niiden sivujen yhteismäärä oli 1 007 (1 253). Mietin-
nöistä käsiteltiin lopullisesti kvstossa 22 ja khssa yksi. 


